
Euskal herritar gehienok ez dugu indarrean da-
goen marko juridiko-politikoa berresteko edo 
aldatzeko aukerarik izan. Guk ez dugu aukera-
tu hiru eremu administratibotan eta bi estatu-
tan banatuta bizitzea. Ezin dugu halako eraba-
kiak beste inoren eskuetan egotea onartu, guk 
geuk hartu behar ditugu, gure esku behar ditugu.

Herriari hitza emateko garaia da, edo beharbada, 
herritarrok hitza hartzekoa. Euskal herritarrok gure 
erakunde politikoak, gure estatus politikoa eta auto-
gobernu maila, eta gure lurraldeen arteko harrema-
nak zuzenean, mugarik gabe eta libre erabakitzeko 
eskubidea dugu. Munduko nazio guztiek bezala, gure 
etorkizuna autodeterminatzeko eskubidea dugu. 
Honenbestez, erabakitzeko tresnak behar ditugu 
herritarron eskura, besteak beste, erreferendumak. 

Burujabetzarako bidean jauzi bat egitea gure esku 
dago. Gu guztion esku dago. Sinestu dezagun. 
Esku guztiak norabide berean jartzeko unea da; 
eragile, erakunde eta herritarrok elkarrekin egin 
behar dugu bidea, denok baitugu tokia bide hone-
tan, eta norberak bakarrik bete baitezake berea. 

Gure etorkizuna erabakitzeko prozesu bat lantze-
ko, adosteko eta sustatzeko beharra aldarrikatzen 
dugu. Gaur Arantzazun bildu garen herritarrok, 
norberak bere alorretik, gure alea jartzeko konpro-
misoa erakutsi nahi dugu, eta era berean, erronka 
honi eusteko dei egin nahi diogu gizarte osoari. 
Eragileei dei egiten diegu norabide honetan inpli-
katu daitezen; erakundeei, herritarron borondatea 
aintzat hartuz, erabakitzeko eskubidea instituziona-
lizatu eta lege bilakatzeko konpromisoa har deza-
ten; eta herritar guztiei dei egiten diegu herri go-
goa errealitate bilakatzeko lan egin dezaten. Izan 
gaitezen berriz ere jostun eta artisau, zubigile eta 
kate-begi. Joka dezagun burujabe, inplikatuz eta 
konprometituz. Erabakian gara, bidean gaude.

Erabakian gara. Gure bizitzen jabe izan nahi 
dugu, gure bizitzak berreskuratu nahi ditugu; 
gure bizitzak eta gure etorkizuna, gure esku.

Aurrez-aurre ditugun erronkei eusteko unea da. Ez 
diogu krisi klimatikoari behar bezala erantzungo goi 
gailurrez gailur, neurri eraginkorrak hartzeari uko 
egiten badiogu. Ez diogu osasun krisiari behar be-
zala erantzungo, mundu mailako erantzun bat ema-
teko gai ez bagara. Ez diogu krisi sistemikoari behar 
bezala erantzungo ez badugu sistema denon bizit-
zetara egokitzen. Bistan da erronka globalek mun-
du mailako neurriak eskatzen dituztela, baina sines-
tuta gaude tokian-tokiko erantzunen eskutik etorri 
behar direla. Gertuko burujabetzatik, herri kohesioa 
bermatzen duen burujabetzatik jarduteko garaia da.

Krisien eta ziurgabetasunaren aurrean, batzuek ja-
rrera autoritarioetan topatzen dute ziurtasuna, us-
tezko etsaiak baztertuz bilatzen dute babesa. Guk 
ez dugu norabide hori hartu nahi. Inork gure izenean 
agintzeak baino, gure bizitzen jabe izateak ematen 
digu guri ziurtasuna. Eta burujabe izatea aurrez-aurre 
ditugun eraldaketa eta erronkei eustea da, gertat-
zen zaigunaren gaineko erantzukizuna beste inoren 
eskuetan ez uztea: inplikatzea, konprometitzea eta 
erabakitzea. Gure herriak behin eta berriz egin du. 
Jostun eta artisau izan gara, zubigile eta kate-be-
gi. Herri gisa, jakin dugu oztopoen aurrean erresi-
lentziaz jokatzen, txarrenari onena ateratzen. 60ko 
hamarkadako loraldian bezala, tresna burujabeak 
sortuz, garai ilunenetan ere loratzeko gai izan gara.

Herri bat gara, eta herri gisa, gure etorkizun po-
litikoa gure esku nahi dugu. Gehiengo zabal bat 
osatzen dugu, hamar euskal herritarretik za-
zpi gara, baina hamarretik hamarrentzako pro-
posamena da gurea, erabakitzeak egiten gai-
tuelako nor, eta elkarrekin erabakitzeak, herri. 
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