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#AstekoGaia         
Ponentzia Politikoan zehazten dira Estatus Berrirako oinarriak eta erabakitze 
eskubidearen instituzionalizazioa. Gure ustetan “estatus berriaren  benetako 
alderdiak” honako hauek dira, besteak beste, Euskadi nazio gisa aitortzea 
eta erabakitzeko eskubidea. 

Ponentzia Politikoan –hurrengo lau urtetan gure jarduna gidatuko duen dokumentua- honako gogoeta egiten da: 
“Estatutuak herriaren erakundetze prozesurako eta autogobernu boterearen hazkunderako izan duen garrantzia 
aitortu behar den neurri berean, egokia eta zuzena da azpimarratzea akordio politiko horrek urraketak bata bestearen 
ondoren etorri diren hogeita hamabost urtetan pairatu duen narriatze eta baliogabetzea". “Antzeman den arazo 
orokor hau ez da soilik Euskadik eskuduntza gehiago edo gutxiago izan behar ote dituen ezartzea, ‘autogobernu’ 
kontzeptu bera da krisi egoeran dagoena, Estatutuaren balioa gero eta txikiagoa delako”.. 

“Ez betetze honen ondorioek eragin kaltegarri sozial eta ekonomikoak ekarri dizkiote euskal hiritargo osoari”. 

Horregatik guztiagatik, “ezinbestekoa da, euskal hiritargoaren gehiengoaren borondate politikoaren bidez, Euskal 
Herriaren eta espainiar Estatuaren arteko harremana eguneratzea. Itun berria lortzeko garaia dugu, Euskadirentzako 

estatus berria erdiestekoa”. 

Gure aburuz, trantsizio garai baten aurrean gaude. Testuinguru 
honetan, Konstituzioaren erreforma egiteko aukera agertzen da, baina 
zein zentzutan egin ahalko den argitu gabe, nahiz eta azken 
hilabeteotan Ekonomi Itun-hitzarmenaren inguruan elkartasunik eza, 
pribilegioa eta antzekoak egotziaz egin dizkiguten salaketek 
pentsarazten digute bidean datorrenak zerikusi handiagoa duela 
hutsetik hasteko gogoarekin, Euskadi eta Catalunyaren nazio auziak 
konpontzeko ahaleginarekin baino”. 

“Argi geratu da Espainiak, nola edo hala, bere egiturak (politikoak) 
aldatzeari ekin beharko diola.” 

 “Akordiorako borondate politikoa dagoela egiaztatzen bada, bi bide 
egongo dira. Bata da erreformarena, Konstituzioaren testuan Euskal 

Herriaren autodeterminazio eskubidea jasoaz”; hain zuzen, “Konstituzioaren aldarazpen prozesua emango balitz, EAJk 
berriro aurkeztuko luke 2011ko abuztuan Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidearen aitortzan oinarrituta 
erregistratu zuen aldarazpen ekimena”. “Eta bestea, Lehen Xedapen Gehigarrian jasota dauden eskubide historikoen 
sakontzea abiapuntu hartzen duena, Euskal Herria osatzen duten lurraldeen jatorrizko eta Konstituzioa aurreko 
errealitatearen aitortza abiapuntu hartura, bere autogobernuaren eguneratzea eta osoko burujabetasunerako 
aurrerapena zilegi egiten dituena, hiritarrek askatasunez eta demokratikoki adierazitako borondatea baino beste 
mugarik egon gabe”. 

Erabakitzeko eskubidearen instituzionalizatzea 
“EAJ-PNVk bere buruari ezarri dion helburua da Herri hau euskal abertzaletasunetik lideratzea. Oinarri hori zabaltzeko 
eta indartzeko helburua daukagu gure nazio egitasmoarekiko atxikimendu maila igoko duen berrikuntza prozesua 
ezarriz”. 

“Ezinbestekoa da euskal nazio eraikuntzaren ikuspegi dinamiko eta berriztatzailearen aldeko apustua egitea, 
ezinbestean bi urrats eman beharko dituena: lehenik eta behin, erabakitzeko eskubidearen instituzionalizatzera 
eraginkortasunez hurbilduko gaituzten baldintza politiko eta sozialak sortzea, eta, bigarren tokian, euskal nazioaren 
egokitzapen prozesua testuinguru konplexuago, anitzago eta zabalago batean burutzea”. 

“EAJ-PNVrentzat, politika publikoen kudeaketaren exijentzia gorena eta erabakitzeko eskubidea dira txanpon baten 
alde biak. Politika publikoen justizia sozialean oinarritutako kudeaketa eraginkorra berezko baldintza da Herri 
eraikuntzarako”. 
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Estatus Berrirako abiapuntuak 
“Prozesu honetan garrantzitsua da Eusko Legebiltzarrean sortu den Autogobernuari buruzko lantaldeak urratsak 
ematen segitzea euskal eragile politikoen artean ahalik eta adostasunik zabalena erdiesteko. Lantalde hau martxan jarri 
eta urte bete eta erdi geroago, talde politiko ezberdinek eztabaidagune honetan erakutsi duten jarrerek ezinezko egin 
dute 2015 urtean kontsulta egiteko genuen aurreikuspena betetzea... EAJ-PNVk ez du xede hori - kontsulta egitea- 
bertan behera utzi, eta hemendik aurrera eta etengabe elkarrizketarako eta negoziaketarako dituen gaitasunak 
biderkatuko ditu, Euskadiko hiritargoarekin hartu ditugun konpromisoak bete ahal izateko”. 

“Euzko Alderdi Jeltzaleak akordio integratzailea bilatzen du, Euskadirentzako marko juridiko-politiko berria egingarri 
egingo duena”. 

“Hogeita hamasei urte geroago mahai gainean daukagu estatus politikoari buruzko eztabaida. Oraingo honetan  ETArik 
gabe. Beharrezko ematen du azalpen batzuk ematea, iraganeko huts egiteak eta urte hauetan guztietan eman diren 
aldaketa sozialak gogoan”. “Gernikako Autonomi Estatutuak suposatu izan duen zati bateko egituraketa oso 
aurrerapauso handia izan da, Ezker Abertzalearen aldetik leherrarazteko saiakera behin eta berriz egin den arren eta 
Estatutuaren onarpenak haustura prozesuaren ahultzea esan nahi duela esaten duen kontakizuna finkatzen saiatu den 
arren, zeinen bidez indar abertzaleak gatazka bizirik mantentzeko batu behar direla eta horrela Estatuari erantzuna 
emango zaiolako baieztapena egiten den. EAJ-PNVri nazio eraikuntzaren paralisia egozteko egiten den tesia faltsua da. 
Indarkeriak nabarmen ahuldu du euskal nazio eraikuntzaren aldeko indar soziala”. 

“Definizio estrategiko partekaturako dagoen arazo handietako bat da euskal abertzaletasunaren baitan ematen diren 
egitasmo soziopolitikoen arteko antagonismoa. Indarkeriaren garaia gaindituta, ezinbesteko gertatzen da Euskal 
Herria subjektu politikoan eta erabakitzeko duen eskubidean sinesten duten indar politikoek estrategia bat 
partekatzea zoru etiko-demokratiko batean, gutxieneko helburu batzuetan eta helburu horiek lortzerako bidean 
jarriko gaituzten prozesuen erritmoetan oinarrituta. Ahaztu gabe euskal nazio egitasmoa euskal gizartearen dinamika 
endogenoaren inguruan egituratu behar dela”. 

“EAJ-PNVk adierazten du Eusko Legebiltzarrak 2004ko abenduan gehiengo batez onartu zuen Euskadiko Autonomi 
Erkidegoaren Estatutu Politikoak eta Loiolako akordio politikoak (2006) beren barnean aurreikusten dituztela estatus 
berriaren planteamendu adostua lantzeko oinarriak”. 

Ponentzia politikoan zehazten ditugu “estatus berria” adosteko “partekatu beharreko konpromisoak”: 

Partekatu beharrekoa da printzipio demokratikorik oinarrizkoenak 
hiritargoaren gehiengoari balio arautzaile garrantzitsua ematea 
exijitzen duela eta horrek berarekin dakarrela dagokien eragile 
politiko eta instituzionalek borondate horren adierazpen argiari 
erantzuna emateko doikuntzak negoziatu beharko dituztela. 

Partekatu beharrekoa da euskal gizartea bere etorkizuna 
erabakitzeko, galdetua izateko eta demokratikoki adierazitako 
borondatea errespetatua izateko eskubidea eta gaitasuna duen 
Herria dela. 

Partekatu beharrekoa da euskal gizartea nortasun anitzek osatzen 
dutela eta elkarrekiko errespetuan oinarrituta, eszenatoki 
demokratikoan elkarrekin bizi behar dutela. 

Partekatu beharrekoa da gatazkak konpontzeko metodoa 
elkarrizketan, negoziaketan, indar politikoen arteko akordio 
zabalenetan eta, halakorik ezean, gizartearen gehiengoaren 
adierazpenean oinarritzen dela. 

Partekatu beharrekoa da prozesu demokratiko orok inklusioa behar 
duela eta ez bazterketa; baldintza berdintasuna behar du, eta horrek 
esan nahi du ez duela mehatxurik izan behar eta tradizio politiko 
guztiek legezko adierazpena izan dezaketela. 

Maria Eugenia Arrizabalaga eta Iñaki Txueka 
EBBko kide aukeratu zituen Batzarrak
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Horrela “estatus berriaren ezaugarri nagusiak” ezartzen ditugu, arestian aipatutako bi dokumentuetatik 
atera ditugunak: 

Euskadi Nazioaren aitortza, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren 
Estatutu politikoaren Atariko lehen 3 paragrafoetan eta Loiolako 
elkarrizketarako eta akordio politikorako oinarrietan jasotzen den 
terminoetan. Bestetan horietako lehenengo testuak honako hau 
ezartzen du: Euskal Herriak eskubidea du bere etorkizuna 
erabakitzeko, Eusko Legebiltzarrean 1990eko otsailaren 15ean 
gehiengo osoz onartu zen bezala eta nazioartean onetsitako 
herrien  autodeterminazio-eskubidearekin bat etorriz, besteak 
beste, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna eta 
Ekonomia, Gizarte eta Kulturak Eskubideen Nazioarteko 
Itunean”. 

Erabakitzeko eskubidea, Euskadiko Erkidegoaren Estatutu Politikoaren 
13.3. artikuluan jasota dagoen moduan, hau da: Euskal herritarrek, berariaz 
egin zaien kontsultan beren erabaki askea demokraziaz erabilita, beren 
borondate argi eta zalantzarik gabea baliozkotzat jotako botoen gehiengo 
osoan oinarritua adierazten dutenean Estatutu honetan arautzen diren 
Espainiako Estatuarekiko harreman politikoaren eredua eta araubidea 
osorik edo funtsean aldatzeko, baita Europarekiko eta nazioartearekiko 
harremanak aldatzeko ere, euskal erakundeek eta Estatukoek beren 
buruak behartutzat joko dituzte euskal gizartearen borondate 
demokratikoa adostasunez gauzatzeko aukera emango duten baldintza 
politiko berriak ezartzearen alde negoziazio-prozesu bat bermatzera”. 

Erabaki esparruak, Euskadiko Erkidegoaren Estatutu Politikoaren 
Atarikoaren 3. paragrafoan jasota dagoen moduan: Euskal Herriak bere 
etorkizuna erabakitzeko duen eskubidearen erabilera honela gauzatzen 
da egungo Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren erabakia 
errespetatuz, Nafarroako Foru Komunitateko herritarren erabakia 
errespetatuz eta Iparraldeko euskal lurraldeetako herritarren erabakia 
Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako herritarrena 
errespetatuz”. 

Atxikimendu askea, Euskadiko Erkidegoaren Estatutu Politikoaren 12. 
artíkuluan dagoen moduan: Euskadiko Erkidegoko herritarrek, beren 
autodeterminazio-eskubidea erabiliz eta Konstituzioko lehenengo 
xedapen gehigarrian jasotako eskubide historikoak errespetatuz eta eguneratuz, Espainiako Estatuarekiko harreman 
politikorako araubide berezi baten bidez iristen dute autogobernua, elkartasun askean oinarrituta... 

Arbitraje organoak: Aldebiko Batzordea eta Gatazkak ebazteko Epaimahaia, Euskadiko Erkidegoaren Estatutu 
Politikoaren 15. eta 16. artikuluek ezartzen duten moduan. 

Materia-funtsa. Eskuduntzak 

Ordezkaritza Europan, Euskadiko Erkidegoaren Estatutu Politikoaren 65. 
Artikuluan ezarrita dagoen moduan, hau da: Euskadiko Erkidegoak zuzeneko 
ordezkaritza izango du Europar Batasuneko organoetan Era berean, euskal 
erakundeen ordezkariak Estatuak Europar Batasuneko Ministroen 
Kontseilurako izendatuko dituen ordezkaritzetako kide izango dira, oso-
osorik Erkidegoaren eskumenekoak diren politika publikoei buruzko gaiak 
direnean kontseilukoak”. 
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“Gizartearen agindua. Bakea eta bizikidetza” 

Gure iritzian Bakea eta Bizikidetzaren esparruan ere “denbora historiko biren arteko trantsizio egoera batean” gaude. 
“Hurrengo lau urteotan, seguruenik, ETAren behin betiko amaieraren lekuko izango gara eta euskal gizartearen 
bizikidetzaren normalizazio ia erabatekoa ikusi ahalko dugu. Hori da lanerako dugun hipotesia”. “Dena dela, prozesu 
honetan jokoan egongo dena da indarkeriaren amaiera hori ordenatua den ala ez den. Batak eta besteak eszenatoki 
ezberdinak planteatzen dituzte eta ondorio ezberdinak suposatzen dituzte. Bost hamarkadatik gora luzatu den 
indarkeria aldiaren amaiera ordenatuak lau osagarri handi ditu nagusiki. Edukia ematen dioten xedeak dira horiek:  

 ETAren armagabetze eta desagertzearen izaera atzeraezina, baldintzarik gabea, egiaztagarria eta behin betikoa
alde bakarretik egiaztatzea;

 Iraganean egin diren  terrorismo, indarkeria eta giza eskubideen urratze guztiei buruzko hausnarketa kritikoa;
 biktima guztiei eragindako min bidegabea ordaintzeko eta aitortzeko konpromisoa;
 bizikidetzara eta gizarteratzera bideratutako espetxe politika aktibatzea”.

“Indarkeriaren amaiera desordenatuaren eszenatokiak aurretik 
jakin ezin diren ondorio ez desiragarriak ditu bizikidetza 
berriztatzailea sustatzeko ikuspuntutik”.  

“Hurrengo lau urteotarako izango dugun lehentasuna” da 
“adostasuna. Zailena da, baina komenigarriena ere bai: 
bizikidetzarako oinarrizko akordioa lortzea, ahal den aniztasun 
adierazpenik zabalena hartuko duena. Bizikidetzari buruzko 
oinarrizko akordio batek suposatzen du, herri honetako famlia 
politiko guztiek iraganari, orainari eta etorkizunari buruz 
partekatu ahal ditugun gutxieneko oinarri etiko eta 
demokratikoak ezartzeko”.  

“Hauxe da, beraz, eta behin eta berriz esan eta azpimarratu 
beharra dago, bizikidetzari buruzko gutxieneko akordio bat. Hau ez da gehienezkoen akordio bat. Onarrizkoa adostu 
behar dugu gainerako guztiaren inguruan demokratikoki eztabaidatzeko. Zentzu honetan, EAJ-PNVk bere gain hartuko 
du urratsak ematen segitzeko ardura, politika esparruan eta legebiltzarrean elkarrizketa eta akordio gunea osartu 
arte, hurrengo urteotarako bizikidetzak planteatuko dituen erronka estrategiko nagusiak denon artean aztertzeko”. 

“Indarkeriaren amaiera ordenatua ezin da geratu Euskadirentzako estatus berrirako garatu behar den prozesu 
politikotik kanpo. Atzerapenik gabe eta erabakimenez garatuko den amaiera ordenatuak prozesu politiko argi eta 
gardenagoan egiten lagunduko du ETAren amaieraren blokeoa edo amaiera desordenatua txarrerako baldintzatuko 
duen zama izango da. 

Inguruabar hori berezik kontuan hartu beharko lukete beren jarduketa politikoa gainerako eragileei `dena ala ezer´ 
inposatzeko estrategiak ezartzean oinarritzen dutenek. Aurrerako ihesari ekin beharrean, ekarpen baliotsuagoa egingo 
lukete beren erantzukizun historikoaren abrruan dauden eragozpenak ezabatzeari ekingo baliote. ETA hipoteka bat da 
gaur egun, edozein prozesu politikoaren hedakuntza, txarrerako baldintzatzen segitzen duena”. 
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