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Zohardiatik 
honako ibilbidea
Kongresuarteko aldiaren balantzearen zirriborroa (2016-2021)

PPandemiaren ondorioz urtebetez atzeratu eta gero, datozen asteotan SORTUren Kongresuaren 

lehen ariketa kolektibo bateratuari ekingo diogu. ZOHARDIAtik hona egin dugun ibilbidearen ba-

lantzearekin hasiko gara.

Ariketa honekin, batetik, ZOHARDIAn zehaztu genituen tesien egokitasuna aztertuko dugu. Eta, 

bestetik, askapen prozesuaren ahalik eta argazkirik eguneratuena izateko, aurreratu dugunari ba-

lioa eman eta ageri zaizkigun gabeziak identifikatzeko ahalegina egingo dugu.

Dokumentu hau datozen eztabaidei ekiteko tresna baliagarria izatea nahi dugu. Erabilgarritasuna-

ren mesedetan, sintesi ahalegin bat egin dugu. Ardatz nagusietan jarri dugu arreta, eta ez horren-

beste aldagai bakoitzaren azterketa xehean. Bestela, dokumentu mardulegia osatuko genukeen 

eta, gainera, argazki orokorra desitxuratuta gera zitekeela uste dugu.

Edonola ere, nahiz eta hemen ez jaso, balantzea osatzeko ariketa honetan atera diren eta aterako 

diren ekarpenak kontuan hartuko dira Kongresuaren ponentzien elaborazioan eta eguneroko eki-

men politikoa zehazteko garaian.

Azken batean, hori da Kongresu prozesu honen funtsa, inteligentzia eta esperientzia kolektiboa 

biltzea, denon artean SORTU hobeagoa eta eraginkorragoa egiteko. Zentzu horretan, Zohardian 

hizpide izan genituen dimentsio horizontala eta bertikala hasieratik bertatik txertatzen ahalegindu 

gara. Balantze hau osatzeko, esaterako, SORTUren zuzendaritzan eta aparatu ezberdinetan egin 

diren gogoetekin batera, Euskal Herri osoko 500 lagunekin egin diren buruz buruko elkarrizkete-

tan atera diren ondorioak aintzat hartu dira.
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Azken ohar bat: dokumentu honekin batera, SORTUk kongresuarteko ziklo honetan egin eta susta-

tu dituen ekimenak jasotzen dituen memoria (https://memoria.sortu.eus/) eskuragarri izango da, 

zertan aritu garen oroitzeko baliagarria delakoan.

1. Abiapuntuan, kontuan hartu beharrekoak

1.1. Aldaketa estrategikoaren erreferentzia

Zohardiatik honako balantzea egingo dugun arren, oinarrizko erreferentzia aldaketa estrategikoak iza-

ten jarraitzen du. Dagoeneko hamarkada luze bat igaro den arren, ezin dugu bistatik galdu non geun-

den eta non gauden gaur egun, ez eta mugimendu gisa zer nolako trantsizioa egiten ari garen ere.

 » Duela hamarkada bat eskas, askapen prozesuaren bideragarritasuna ataka larrian zegoen. 

Ordura arteko estrategia agortuta zegoen eta baldintza berriak sortzeko gero eta gaitasun 

mugatuagoa zuen. Konpromisoaren eta sakrifizioaren eskutik, ezker abertzaleak oraindik 

erresistentzia gaitasun handia erakusten zuen arren, aterabiderik gabeko egoera batera iris-

ten hasiak ginen.

 » Aldaketa prozesuari baldintza zailenetan ekin genion. Ezker abertzaleko antolakunde ia 

guztiak legez kanpo zeuden eta espainiar eta frantziar estatuen oldarraldiak ez zuen etenik 

izan. Gurekin behin betiko bukatuko zutelakoan, aldaketa ezintzeko ahalegin guztiak eta bi 

egin zituzten. PNVk ere oso jarrera zital eta desleiala izan zuen, eratzen ari zen ezkerreko 

subiranismoaren beldur. Testuinguruak ere ez zuen lagundu: gatazkaren konponbidea agen-

da politikoaren erdigunean jartzen ahalegindu ginen, noiz eta krisi ekonomikoak gogorren 

jotzen zuenean.

 » Faktore guztiak kontra genituela egin dugu aurrera, neoliberalismoak jendartearen balio eta 

ohituretan eta politika ulertzeko moduetan eragin dituen kalteen testuinguru globalean. Ho-

rrek guztiak agertoki berrietara egokitzeko gaitasun handia eskatu du, gure egitasmo politi-

koa indartzen jarraitzeko.

https://memoria.sortu.eus/
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1.2. Abian eta Zohardia, epe luzeko ikuspegia

Aipatu dugun aldaketa estrategikoaren lehen urtetan, aldaketa bera kudeatu eta bideragarria egitea 

izan bagenuen egitekorik behinena, Zohardian askapen prozesuaren ziklo berrirako oinarri politiko 

eta organizatiboak ezarri genituen. Ez zen, beraz, ohiko kongresua izan, eta halaxe izendatu genuen:  

birfundazioa.

Zentzu horretan, Zohardian finkatu genuen apustu politikoa ez zen lau urterakoa. Horregatik, balan-

tzea trantsizio ikuspegian egin behar da ezinbestean. Alegia, askapen prozesuan, orokorrean, eta 

fase politikoari jarri genizkion helburuetan aurreratzen ari ote garen da neurtu beharrekoa. Oroitu 

ditzagun finkatu genituen helburuak, bada:

 » Prozesu soberanista baten oinarriak jartzea. Herritarren artean euskal estatuarekiko hautua 

sustatuz eta Euskal Errepublikaren aldeko ibilbide demokratikoan urratsak eginez.

 » Aurreko ziklo politikoa ixtea.

 » Gure proiektu politikoarekiko aldekotasuna areagotzea. Euskal sozialismoaren eraikuntzara 

bidean, baldintza material eta subjektibo berriak sortuz: sen komunitarioan, feminismoan 

edota euskalduntasunean.

1.3. Nondik abiatzen ginen

Arrazoizko balantzea egite aldera, gaur egun non gauden bezain garrantzitsua da nondik abiatzen 

ginen kontuan hartzea. Bestela, arriskua izango genuke gogoan oinarrituta, baina, errealitatearekin 

bat egiten ez duen irakurketa egiteko.

Horregatik oroitu nahi dugu, batetik, Abian eta Zohardia prozesuak krisi politiko eta organizatibo 

sakon batetik abiatu zirela.

Eta, bestetik, aldaketa estrategikoaren arrakasta baldintzatzen zuten eta gure komunitate politi-

koaren aldartean eragiten zuten mehatxu politiko garrantzitsuak zeudela:
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 » Aieteko ereduaren agortzearen ondotik, ETAren zikloa ixteko zailtasun handiak genituen. 

Frantzia eta Espainiako estatuen oztopo eta eraso etengabeak ez ezik, gainerako alderdiek 

(PNVk bereziki) egoera hartaz egiten zuten erabilpen politiko maltzurra pairatu genuen. Ira-

ganera kateatu nahi gintuzten, aterabiderik gabe utzi, garaile eta garaituen irudia proiekta-

tzen ahalegintzen ziren bitartean. Ezkerreko independentismoa higatzeko eta aldaketa es-

trategikoak irekitzen zituen aukerak kamusteko baliatzen zuten.  

 » Euskal preso eta iheslari politikoen egoera blokeaturik zegoen eta gure ahalegin guztiek ha-

rresi baten kontra jotzen zuten. Horrek, ondorio humano eta politiko latzak izateaz gain, gure 

oinarriaren aldartean eragin handia izaten ari zen, zenbaiten artean estrategia aldaketa bera 

zalantzan jartzeraino. Garai horretan indartu zen, adibidez, preso politikoen auzia printzipio 

ideologiko hutsetan kokatzen zuen disidentzia.

 » M15en ondorengo Podemosen olatua indartsu sartzen ari zen gurean ere. Horrek gure haz-

kunde aukerak mugatzeko eta, are, ezkerreko subiranismoa eraldaketarako erreferente gisa 

ordezkatzeko arriskua zekarren. Hauteskunde lehiatik harago, eraldaketa gogoa zein proiek-

tu eta lurralde eremuari lotzen zitzaiona zegoen jokoan.

 » Kataluniako prozesuak ezker abertzalearentzat auto-interpelazio izaera hartu zuen gure oi-

narri sozialaren zenbait sektoreren begietara. Euskal Herrian halakorik abiatzeko baldintzarik 

ez zegoenez, ez-ulertze eta frustrazioen iturri izan zitekeen.

1.4. Testuinguru baldintza berezien eragina

Azken bi urte hauetako jarduna oso testuinguru berezian burutu da, ezusteko gertaera eta erronkek 

markaturik:

 » Urtebete eskasean, Hego Euskal Herrian lau hauteskunde deialdiri (horietako bat hirukoitza) 

aurre egin behar izan diegu, horrek dakarren inbertsio politiko eta militantearekin.

 » Iazko martxotik hona, aurrekaririk gabeko krisi sanitario, sozial eta ekonomikoan bizi gara. 

Pandemiak erronka berrien aurrean jarri gaitu eta, era berean, ohiko lan eta plangintza poli-

tikoak zaildu.
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1.5. Aldaketa sakonak jendarte moldetan

Azken urteotan, jendartean, espazio kolektiboetan, militantzia ereduetan eta, oro har, parte har-

tze politikoan aldaketa sakonak izan dira: ezkerraren porrot historikoa eta sinesgarritasun galera, 

demokrazia liberalaren krisiaren ondorioz siglekiko dagoen errezelo handia, identitate kolektiboen 

zatikatzea, indibidualismoaren zein arrazionalitate neoliberalaren nagusitzea, militantzia-krisi oro-

korra... Aldaketa horiek guztiek gugan eragin sakona izan dute. Zentzu horretan, gure jarduera 

politikoaren eta egoera organizatiboaren azterketa XXI. mendeko hirugarren hamarraldiko errea-

litate sozio-politiko eta soziologikoaren perspektibatik egin beharra dago, ez joan den mendeko 

zortzigarren edo bederatzigarren hamarraldikoenetik.

2.  Askapen prozesuaren ikuspegitik, urrats sakonak

Oro har, eta lehen aipatu dugun testuinguru orokorra kontuan harturik, azken 4-5 urte hauetan ezke-

rreko independentismoak jauzi garrantzitsuak egin dituela esan dezakegu. Askapen prozesuari begi-

ra funtsezkoak diren aldagaietan eragin dugu eta datozen urteetarako norabidea finkatzen ari gara.

2.1. ETAren zikloaren bukaera

Aldaketa estrategikoaren ondotik, ETAren zikloa modu txukunean ixtea erronka garrantzitsua zen 

ezker abertzalearentzat. Zikloa ixtea bera bezain garrantzitsua zen nola egin, nolakotasun horren 

arabera gure proiektu historikoa indarturik ala kalteturik atera zitekeelako. Horretan datza, besteak 

beste, espainiar eta frantziar estatuekin eta are PNVrekin azken urteotan jokatu den bataila politikoa, 

eta hari erreparatu behar diogu gehiago, gure iruditegi kolektiboan zegoen baina gauzatzerik ez ze-

goen ereduari baino.
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Bada, estatuak behartzen ari ziren blokeoaren aurrean, iniziatiba hartu eta ausardiarekin jokatu zuen 

ezker abertzaleak, ETAren armagabetzea eta desegitea modu ordenatuan gauzatu ahal izateko.

Armagabetzeari dagokionez, azpimarratu behar da euskal jendarte zibilaren eskutik estatuei egin 

zitzaien erronka, frantziar estatuaren arauak urratzeko prest agertzeraino iritsi zena. Luhusoko eki-

menean, lehenengo, eta Baionako ekitaldian, ondoren, herri oso baten nahia irudikatu zen estatuen 

itxikeriaren aurrean. Bake artisauek erakutsi zuten erabakitasun horrek Frantziako Estatuaren jarrera 

aldaketa behartu zuen, azkenerako armagabetzea ontzat eta sinesgarritzat jo zuelarik.

Prozedura horrek beste ondorio bat izan zuen Ipar Euskal Herrian: jendarte zibilaren eta eragile po-

litiko eta instituzionalen ikuspegi eta misio kolektiboa indartu zuen, gerora presoen auzian ikusiko 

zenez.

ETAren desegiteari dagokionez, bi kontu azpimarratzeko. Batetik, barne prozesu zabal baten emai-

tza izan zela eta militanteen babes ia erabatekoa izan zuela. Bestetik, Arnagako ekitaldian nazioar-

tearen aitortza izan zuela, Estatuek ETAren erabakia zalantzan jartzeko izan zezaketen tentaldia in-

dargabetuz.

Horrela, ezkerreko independentismoaren posizioa higatzeko baliatzen ari ziren egoera gainditu dugu, 

herriarekin batera eta barne kohesio handiarekin.

Bestetik, ETAren desegiteak gatazka politikoaren eta konfrontazio armatuaren ondorioen konponbi-

dea ekarri ez baditu ere, garai politiko berria finkatu du Euskal Herrian.

2.2. Espainiako Estatuaren askotariko krisia

Aspaldi luzean hausnartzen ari garenez, 78ko Erreformaren ondotik eratu zen Erregimenak as-

kotariko krisi sakon batean murgilduta jarraitzen du: Kataluniako prozesua eta lurralde eredua-

ren krisia, monarkiaren deslegitimazioa, ustelkeria, ekoizpen ereduaren krisia... Rajoy-ren kontrako 

zentsura mozioaren eta independentismoak sustatutako PSOE-Podemos gobernuaren eraketaren 

ondoren, aipatu krisia areagotu besterik ez da egin. Ezegonkortasun politikoak, Espainiako alder-

dien arteko konfrontazio gorenak, joera inboluzionisten indartzeak eta estatuaren botere faktikoen 

erreakzio eta esku hartzeek ezaugarritzen dute Espainiako agertoki politikoa.



7

Hain da sakona krisia, Espainiako elite politiko eta ekonomikoak ez direla gai Espainiako proiektua 

berrosatu eta krisiari irtenbide adostu bat bilatzeko.

Krisietatik sortu ohi dira aldaketa sakonetarako aukerak, eta halaxe begiratzen dio euskal indepen-

dentismoak Espainian gertatzen ari denari.

ETAren zikloaren bukaerak ireki duen testuingurua baliaturik, “aliantza eta akordioen politika” mal-

gu eta funtzional bati esker eta Kataluniako independentismoarekiko aliantzek ematen diguten 

posizioari esker, egoeran eragiten ahalegintzen ari gara:

 » Aipatu bezala, Rajoy-ren kontrako zentsura mozioari eta PSOE-Podemos gobernuari bide 

eman genien, agertoki berri bat sortzeko.

 » Orduz geroztik, “aukera leihoa” irekita mantentzeko apustua egin dugu, Espainiako Kongre-

surako finkatu ziren hiru helburuetan aurrera egiteko: euskal preso politikoen etxeratzea, he-

rritarren bizitzak hobetuko lituzketen neurri politiko, sozial, kultural eta ekonomikoak aurrera 

ateratzea eta lurralde auziari konponbide demokratiko bat ematea.

 » Bide batez, gure hautuekin alderdi nagusien artean erregimena berrosatzeko egon daite-

keen tentaldia baldintzatzen ari gara, batetik, eta trifatxitoa eta bere agenda atzerakoi eta 

inboluzionista iristeko aukera zailtzen ari gara, bestetik.

Testuinguru horretan, azken urteotan Kataluniarekiko harremanean egin diren urratsak nabarmen-

du behar dira. Llotja del Mar-eko Adierazpenak independentismoaren posizioa eta erreferentzia 

indartu du. Aurrera begira, gainera, tresna baliagarria izan daiteke Espainiako Estatuarekin joka-

tuko den bataila politikoan bi herriotatik estrategia sozial, politiko eta instituzional eraginkor bat 

artikulatzeko.

ERC eta EH BILDUren arteko akordio estrategikoak, bere aldetik, Espainiako Estatuan dugun esku 

hartze instituzionalari dimentsio eta eraginkortasun handiagoa eman dio, bi indarron botoak beha-

rrezkoak direlako Espainiako Kongresuan gehiengoak osatzeko.

Bestaldetik, Espainiako krisiak bere isla du Euskal Herriko lehia politikoan ere. Izan ere, aukera ema-

ten digu demokrazia eta eraldaketarako aukera nazio periferikoen burujabetza prozesuen eskutik 

baino ezin dela sortu erakusteko.
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2.3. Ezkerreko independentismoa indarturik

Azken urte hauetan, ezkerreko subiranismoa urrats garrantzitsuak egiten ari da, batez ere, bere 

erreferentzia politiko-instituzionala den EH BILDU eta EH BAIri dagokienez. Azpimarragarrienak:

 » Azken hauteskunde lehietan emaitza onak izan dituzte EH BILDUk eta EH BAIk, eta hautes-

kunde batzuetatik besteetara goranzko joera antzematen da.

 » Emaitza hauen ondorioz, EH BILDUk eta EH BAIk ordezkaritza instituzional indartsua esku-

ratu dute, batez ere maila lokalean. EH BAIk, herriz herri sustatzen dituen zerrenda zaba-

len bidez, udaletxe gehiagotako ordezkaritza irabazten jarraitzen du, eta bere presentzia eta 

eragiteko gaitasuna indartu du Herri Elkargoan. EH BILDU udal mailako lehen indar politikoa 

da Hego Euskal Herrian, eta bere botoak erabakigarriak dira Espainiako Kongresuan eta Na-

farroako Parlamentuan.

 » Udal mailako indartze horrek berebiziko garrantzia du, herritarrengan gertuen dauden ins-

tituzioetan gure balioak eta gure proiektu politikoa erakusteko aukera eskaintzen duelako.

 » Aukera duen instituzio guztietan eraginkorra izateko hautua egin du EH BILDUk. Horrela, 

hala Espainiako Kongresuan nola Nafarroako Parlamentuan erabaki ausartak hartu ditu gure 

erronka politikoei aukera berriak irekitzeko asmoz.

 » Jarrera horrekin, eremu bakoitzean zeuden helburuetatik harago, erreferentzialtasun handia 

irabazi du. Gainera, aurrerapen politiko, sozial, kultural eta ekonomikoak lortzeko, ezkerreko 

independentismoaren erabilgarritasuna erakusten ari da EH BILDU.

 » Horren guztiaren ondorioz, ezkerreko independentismoa alternatiba bezala proiektatzen ari 

da gero eta gehiago.

 » Hau guztia beste ondorio bat izaten ari da, zeharka bada ere: duela gutxi arte erabat estig-

matizatuta zegoen eta egun EH BILDUk eta EH BAIk ordezkatzen duten mugimenduen le-

gitimazioa. Horrek aukera berriak ireki ditzake epe ertainean, bai EH BILDU zein EH BAIren 

hazkundeari begira, bai akordio politiko berriak egiteari begira ere.

Eremu sindikalari dagokionez, Hego Euskal Herriko lurralde guztietan LAB indartzen ari da. Hego 

Euskal Herrian  dagoeneko bigarren sindikatua da, CCOO eta UGT gainditu eta gero. Ipar Euskal 
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Herrian ere gero eta presentzia handiagoa du; eta urte gutxiren buruan, Maiatzaren 1eko mobi-

lizazioetan, adibidez, baztertua izatetik protagonista nagusienetako bat izatera igaro da. LABen 

proiektuaren sendotasuna eta ezkerreko independentismoa hegemonia alternatibo bat eraikitzeko 

erreferentzia bezala proiektatzea, ELAren atzera egitea eragiten ari dira. ELAk uko egin dio LABe-

kiko ekintza batasun estrategikoa osatzeari. Eta uko egin dio PNVren autonomismo atzerakoiaren 

aurrean, alternatiba izango litzatekeen ezkerreko bloke historiko subiranista batekiko konpromi-

soak hartzeari ere.

Gazte mailan, ERNAI sendotzen ari da, hala maila ideologikoan nola organizatiboan ere, “Bulkada 

berrien garaia da” dinamikaren baitan sortu zen mugimenduak adierazten duenez. Gazte espa-

rruan ez ezik, dinamika sozialean egiten ari den ekarpena azpimarratu behar da, 2020ko greba oro-

korrean, feminismoan edota konfinamendu garaiko zaintza sareetan bereziki. Aipatzekoa da IKAMA 

ikasle antolakunde berriaren sorrera ere, ikasle mugimenduan zegoen hutsunea betetzera dato-

rrena. Bestetik, AITZINAren desegitea aipatu behar da, Ipar Euskal Herrian gazte mailan utzi duen 

hutsunearengatik hausnartu beharrekoa. Norabide horretan lehen urratsak egiten hasiak dira.

2.4. Lurralde agendak

Herri ikuspegi batetik, aldaketa estrategikoa egin genuenetik izaten ari garen lorpen esangura-

tsuenetako bat, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian egiten ari diren aldaketei dagokie. Nafarroan, 

Erregimena deitu izan dugun horren eraistearen forma hartu zuen; Ipar Euskal Herrian, instituzio-

nalizazioarena.

Horrek gure estrategia konfederalaren egokitasuna erakutsi du, lurralde agendak deitu ditugun 

horiek indar harremanetan eragiteko eta prozesu politikoan aurrera egiteko gakoetako bat direlarik.

Nafarroan, aldaketak etenaldi bat ireki zuen Erregimenaren nagusitasun historikoan, eta garai be-

rri bat ezarri zuen. 2019ko hauteskundetan aldaketaren formula luzatzerik egon ez zen arren, ez 

gara garai haietara itzuli. Horretan oso garrantzitsua izan da EH BILDUk Txibiteren gobernuari bide 

emateko egin duen hautua. Erabaki ausart horrek NA+ eta PSNren artean arrakala eragin zuen eta, 

une honetan bederen, Erregimena berrosatzeko aukera indargabetu da.
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Ipar Euskal Herrian, Herri Elkargoaren sorrera lehen urratsa izan da Ipar Euskal Herriaren aitortza 

eta instituzionalizazioari begira. Horregatik, adostasun zabala zuen Lurralde Elkargoaren eskudun-

tza mailara ez iritsi arren, lehen mugarritzat hartu zen. Hasieran sektore batzuetan Herri Elkargoa-

rekiko zegoen kontrakotasuna pixkanaka gainditzen joan da eta horrek egonkortasuna eman dio 

instituzio berriari. Urte hauetako bilakaeran, Ipar Euskal Herrian konponbidearen aldeko dinami-

ka lehenetsi da. Horrek instituzionalizazioari begirako eztabaida bigarren mailan utzi duen arren, 

oraingo egoerak dituen hutsuneak agerian gelditzen ari dira eta beste urrats bat egiteko beharra 

dagoela mahai gaineratu da.

Zentzu horretan, Ipar Euskal Herrian gauzatzen ari diren aldaketak kontutan harturik, ziklo politiko 

berrian kokatzeko gogoeta estrategikoa egiten ari da ezker abertzalea azken hilabeteetan.

EAEri dagokionez, azken urte hauetan geldiune batean egon gara. PNVk eta EH BILDUk estatus 

politiko berrirako oinarriak eta printzipioak adostu zituztenean, potentzialitate handiko agertokia 

ireki zen, burujabetzan eta erabakitzeko eskubidearen instituzionalizazioan ardaztuko litzatekeen 

konfrontazio aro berri bat ireki baitzezakeen Espainiako Estatuarekin. PNVk, baina, atzera egin zuen, 

urteotan burujabetza prozesua eta espainiar estatuarekiko konfrontazioa ekiditeko erakusten ari 

den jarrera berarekin. Lehenengo, estatus politikoaren gaineko eztabaida politikoa bahitzeko eta 

atzeratzeko jokatu zuen. Ondoren, egungo marko autonomikoaren jarraipena baino ez litzatekeen 

akordioa adostu zuen PSE eta Podemosekin.

Testuinguru horretan, EH BILDUk bere testu artikulatua aurkeztu zuen, 2018an Parlamentuan ados-

tu ziren oinarri eta printzipioekin koherentea dena. Testu horrek, datozen eztabaidei begira, posizio 

sendo bat ematen dio ezkerreko independentismoari, PNVk bilatuko duen Estatutuaren erreforma 

hutsalaren aurrean.

Hau garrantzitsua izanik, onartu behar da bataila politiko garrantzitsu bat joan zitzaigula. Ez ginen 

gai izan PNVren jokaldiari aurre egiteko, ez maila instituzionalean, ezta aktibazio sozialaren ikus-

pegitik ere.



11

2.5. Dinamika sozial eraldatzaile indartsua, herri bizia

Azken urteotan, Euskal Herriak pultsu mobilizatzaile indartsua erakutsi du sindikalgintzan, femi-

nismoan eta borroka sozial ugaritan (pentsionisten mobilizazio dinamika iraunkorra, Zaldibar...). 

Mugimendu hauek guztiek indar eraldatzaile handia izan dezakete, eta dagoeneko, politika publi-

koen gaineko eztabaidan eragiten ari dira.

Euskal mugimendu sindikala euskal langileriaren baldintza soziolaboralak hobetzeko eta patrona-

laren erasoei aurre egiteko aldarrikapen eta konfrontazio gaitasun handia erakusten ari da. Ugariak 

izan dira urteotan burutu diren borrokak. 2020ko urtarrilaren 30eko Greba Orokorrarekin jauzi bat 

egin zen. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren erreferentziapean, sektore ezberdinen elkar-

gunea osatu eta batera jotzea ahalbidetu zuen. Gainera, ohiko erantzun dinamika gainditu eta ja-

rrera ofentsiboa marraztu zuen, etorkizunari begirako aldarrikapenak aurkeztuz eta Euskal Herrian 

kokatuz. Tamalez, pandemiak lehenik, eta ELAren jarrerak gero, dinamika honen kudeaketa eta 

jarraipena baldintzatu dituzte.

Mugimendu feminista izan da kongresuen arteko ziklo honetako beste protagonista nagusietako 

bat. Kontzientzia eta mobilizazio feminista ernatu da, zaintza krisia erdigunera ekarriz, bi greba 

feministek edota Sanferminetako talde bortxaketaren aurrean egin ziren mobilizazio erraldoiek 

erakusten dutenez. Feminismoa gai izan da, gainera, eremu guztietako emakumeengana iristeko 

eta jendarte osoa interpelatzeko. Interpelazio hau funtsezkoa izaten ari da, besteak beste, ezker 

eraldatzailean feminismoari dimentsio gehiago emateko.

Bestaldetik, Euskal Herrian dagoen sen komunitarioa agerian gelditu da berriz ere. Konfinamendu 

garaian sektore zaurgarrienak laguntzeko osatu ziren zaintza sareak eta Euskal Herriaren luze za-

balean garatzen ari diren era askotako proiektu herrigileak horren adibide dira.

Aldarrikapen zehatzen inguruan dagoen mobilizazio gaitasunaz harago, neoliberalismo patriarkal 

koloniala jendearen balio eta ohituretan eragiten ari den kaltearen aurrean, mugimendu hauek ba-

lioen borrokan jokatzen duten papera nabarmendu behar da. Zentzu horretan, feminismoa egiten 

ari den ekarpena azpimarratu behar da.
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2.6. Gatazkaren ondorioen konponbidea

ETAren zikloaren bukaerak aro berri bat ireki du gatazkaren ondorioen konponbideari dagokionez, 

aurreko urteetan egin den lan guztiari etekina ateratzeko baldintza hobeak sortuz.

Euskal preso, iheslari eta deportatu politikoak

Euskal preso politikoak etxeratzeko bidean jauzi bat egin dugu azken urteetan. Prozesua nahi baino 

motelagoa eta mugatuagoa izan arren, espainiar eta frantziar estatuak mugiarazi, eta behingoz, 

urrats esanguratsuak egiten hastea lortu dugu. Horrek beste perspektiba bat irekitzen du aurrera 

begira.

Frantziako Estatuan, ETAren armagabetzeak hurrengo urratsari ekiteko premia azalarazi zuen. 

“Orain Presoak” leloaren baitan zabaldu zen dinamika sozial eta politiko-instituzional indartsuak 

finkatu zuen hurrengo erronka kolektiboa. Horrela, Ipar Euskal Herriko ordezkaritza osatu zen eta 

EPPKrekin eta Frantziako Gobernuarekin harreman bide bat ireki zen. Dinamika horren ondorioz, 

Frantziako Gobernua euskal preso politikoak Euskal Herritik gertu dauden espetxeetara hurbiltzen 

hasi zen, eta gaur egun, euskal preso politiko gizonezko gehien-gehienak bi espetxetan elkarturik 

daude, emakumezkoen hurbilketa posible izan ez bada ere.

Hurrengo erronka baldintzapeko askatasunen bidea irekitzea da, urte luze espetxean daramate-

nengandik hasita. Prokuradoreen (fiskalen) jarrera oztopo garrantzitsu bat izaten ari den arren, 

Xistor kaleratzea lortu dugu, eta horrek, Jakes Esnal eta Jon Parotentzat aukera bera ireki dezake.

Espainiako Estatuari begira, nekezagoa izan da ibilbidea. Aieteren ondorengo urteetan gure ahale-

ginek harresi baten kontra jo zuten. Hala ere, balioa aitortu behar zaie orduan egin ziren urratsei: 

EPPKren ibilbide juridikoaren garapena, adostasun soziala ehuntzeko ahaleginak, mobilizazio so-

zial iraunkorra...

Zohardia eta gero, Kalera Kalera dinamika abiatu zen. Besteak beste, SAREk adostasun sozialak 

errazteko zuen profil politiko baxua orekatu zuen, presoen eta gatazkaren izaera politikoa nabar-

menduz. Kalera Kalera dinamikak gure oinarri sozialaren aldartean eragin positiboa izan zuen eta, 

besteak beste, disidentziaren ahultze nabarmena ekarri zuen.
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2019an, Espainiako Gobernu berriaren eraketarekin irekitzen zen egoera ongi irakurtzen jakin ge-

nuen, eta ofentsiba oso bat planifikatu genuen lau ardatzen gainean: EPPKren ildo juridikoa, harre-

man politiko eta diplomatikoak, mobilizazio sozialaren areagotzea (SARE indartuz horretarako) eta 

adostasun sozialen esparruaren lanketa. Dena helburu argi batekin: Espainiako Estatua mugitzera 

behartzea, urruntze eta sakabanaketa politika amaitzetik hasita. Egindako ahalegina bere lehen 

fruituak ematen ari da. Bidea ireki dugu eta hori zen garrantzitsuena.

Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboak 2013an hartu zuen erabakiaren ondorioz, hamarnaka izan 

dira azken urteotan euren jaioterrira itzuli diren iheslari zein deportatuak.

Kaltetuak, memoria eta elkarbizitza

Urte hauetan, kaltetuen, memoriaren eta elkarbizitzaren gaiak oso lotuak egon dira errelatoaren 

bataila deitu izan den horrekin. Ofentsiba handia egon da ezker abertzalearen posizio politikoa hi-

gatzeko, bere proiektua iraganari loturik aurkeztu eta elkarbizitzarako oztopo gisa agertzeko. PNV 

eta Urkullu, bereziki, ahalegindu dira horretan, “eragindako kalte bidegabea” aitortzeko interpela-

zio iraunkorraren bidez.

Oro har, ofentsiba horri eutsi diogula uste dugu. Alde batetik, ezker abertzaleak konponbideareki-

ko, elkarbizitzarekiko eta kaltetu guztien aitortzarekiko bere konpromiso zintzoa frogatu duelako. 

Gatazkaren zauriak ixteko jarrera pro-aktiboa izan du eta halaxe erakutsi du ekimen ugaritan. ETAk 

berak eragindako kaltea aitortu zuen bere desegitea iragarri aurretik. Beste aldetik, garrantzitsua 

izan da ezker abertzaleak bere posizioari sendo eustea eta interpelazio horren atzean zegoen hi-

pokrisia eta helburu politikoa salatzea. Gainera, gure oroimena eta gure errelatoa lantzeko bideak 

jarri dira, oraindik errepresioaren mehatxuak baldintzatzen bagaitu ere.

Horrekin batera, egindako lanari esker, Estatuen biolentzia gero eta gehiago azalarazten ari da 

(torturaren erabilpen sistematikoa, gerra zikina) eta gero eta sektore zabalagoetara iristen ari da. 

Horrela, kaltetu horiekiko dagoen aitortzarik eza eta diskriminazioa agerian gelditzen ari dira eta 

Espainiako Estatuarekiko interpelazioa indartzen ari da (Mikel Zabalzaren auzia, Estrasburgoko 

epaiak...).
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Gaur egun, beraz, posizio hobean gaude eta jarrera ofentsiboagoa dugu errelatoaren batailan. Ezin 

dugu pentsatu, hala ere, ezker abertzalea higatzeko asmoari utziko diotenik. Dagoeneko ikusten 

ari da, EUDEL ongi etorrien harira aurkezten ari den mozioekin edota gatazka ezberdinetan ezker 

abertzalea nahasteko egiten ari diren ahaleginekin (margoketekin, Ertzaintzaren oldarraldiek sortu 

dituzten istiluekin...).

Errepresioa

Aurreko garaiekin alderatuta errepresioaren intentsitatea apaldu den arren, ezin esan daiteke ira-

ganeko kontua denik. Estatuek eta, batez ere, estatuen baitako sektore inboluzionistek (Estatu 

sakonak), oraindik erabiltzen dute ezkerreko independentismoa baldintzatzeko eta agertoki poli-

tikoan eragiteko. Hor kokatu daiteke orain dela gutxi Bateragune auziaren epaiketa errepikatzeko 

Espainiako Auzitegi Gorenak hartu duen erabakia.

Ildo beretik, ezkerreko independentismoa kriminalizatzeko edota konfrontazio armatuaren zikloa-

ren jarraipena proiektatzeko ahaleginak ikusi ditugu: ongi etorrien jazarpena eta aitzakia horrekin 

egindako operazioak, auzi zaharrei lotutako atxilotze eta auzipetze berriak...

Ilegalizazioaren garaitik datozen epaiketa politikoek ere jarraipena izan dute. Ezker abertzaleak, 

salaketa politikoa egitearekin batera, nolabaiteko irtenbidea emateko jarrera izan du. Azken ba-

tean, garai hori ahalik eta kalte politiko eta humano txikienarekin ixtea izan dugu helburu.

Aipamen berezia merezi du Altsasuko auziak. Gehiegikeria politiko, juridiko eta mediatiko horren 

aurrean erantzun egokia artikulatzen asmatu zen. Mobilizazio eta elkartasun uholde bat sortu zen 

eta Altsasuko auzia bumeran politiko bat bilakatu zen espainiar estatuarentzat. Herri oso bat kri-

minalizatzeko baliatu nahi baldin bazuten, Espainiako Estatuaren izaera ez-demokratikoa eta bere 

ankerkeria izan ziren agerian gelditu zirenak.
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3. Kezka eta hutsune nagusiak
Oro har, urrats garrantzitsuak egiten ari garela uste dugun arren, urteotako balantzean aldagai 

kezkagarriak ageri zaizkigu. Horien atzean askotariko arrazoiak daude, gatazkaren ezaugarrietan 

gertatu diren aldaketen eraginetik hasita. Alegia, ez dira soilik gure hutsuneen ondorio, nahiz eta, 

seguru aski, guk ere ez diegu behar beste arretarik eskaini. Nolanahi ere, aurrera begira indartu 

beharreko erronkak direla uste dugu.

3.1. Nazio pultsioaren ahultzea

Atal honetan agertzen zaigu urteotako balantzearen kontraesanik handiena. Izan ere, subiranismoa 

indartzen ari den arren, Kataluniako prozesuak nazio gatazkari dimentsioa eman dion arren edota 

Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian garrantzia estrategiko handiko aldaketak gauzatzen ari diren 

arren, nazio taupadaren ahultzea sumatzen da hainbat aldagaitan.

Joera horren atzean era askotako arrazoiak egon daitezke: gatazka eta konfrontazioaren ezauga-

rrien aldaketa (gatazka adierazteko molde batzuk agortu dira eta ez ditugu ordezkatu), ziklo luze 

eta zail baten ondorengo tentsio militantearen galera, Espainiako eztabaida-markoaren indartzea, 

PNVren posizioak abertzaleen artean sortu dituen etsipen eta desmobilizazioa edota mundu mai-

lako joeren eta globalizazioaren beraren eragina.

Nazio taupadaren ahultzearen adierazgarriak honako hauek lirateke:

 » Nazio aldarrikapenen lausotzea, bere nazio eskubideak aldarrikatzen dituen komunitate ba-

ten eta eskubide horiek ukatzen dituzten estatuen artean ematen den talka bezala ulertuta.

 » Nazio proiektuaren erreferentzia eskasa, aldarrikapen eta eraldatze prozesu ezberdinei ze-

rumuga eskainiko eta herri anbizioa handituko duen egitasmo kolektibo gisa.

 » Euskal Herriaren bertebrazioan urratsik ez, ez eremu instituzionalean, ezta sozio-politikoan ere.

 » Hainbat arlotan dagoen krisia, euskalgintzan, nazio iruditegian, euskal selekzioen aldeko bo-

rrokan...

Hutsune hauek guztiak emozio kolektiboetan eragiten ari dira, eta gero eta agerikoagoa da epika 

berritu baten beharra.
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3.2. Autonomismotik burujabetzarako bidean, hutsuneak

Arestian aipatu bezala, autonomismotik burujabetzara igarotzeko ibilbide luze eta konplexuan, 

urrats garrantzitsuak egin ditugu azken urteotan. Batetik, ezkerreko subiranismoak gero eta babes 

gehiago du, hauteskundeen emaitzetan ikusten ari denez (nahiz eta babesa beste aldagai batzuei 

loturik ere agertzen den). Gainera, babes horrek bere posizioa indartu du instituzio ezberdinetan. 

Bestetik, Kataluniarekiko artikulazioan egin diren urratsak aipatu ditugu. Zentzu horretan, Espai-

niako Estatuan irekia dagoen krisiaren testuinguruan, erabakitzeko eskubidearen eta burujabetza-

ren aitortzan ardazten den bataila politikorako baliabide gehiago dugu gaur atzo baino.  

Kontrara, baina, lurralde administratibo bakoitzaren estatus politiko-juridikoa aldatzeko (erabaki-

tzeko eskubidearen instituzionalizazioa eta burujabetza tresnak eskuratzea helburu) egin behar 

den eztabaida eta prozesurik ez dago:

 » EAEn, eztabaida parlamentarioa ireki zen arren, ez gara gai izan haren ondoan eztabaida eta 

presio soziala aktibatzeko. Seguru aski, kanpora begira eman zitzaion proiekzioan ez genuen 

asmatu, prozesu formalak hartu zuelako erreferentzia, edukien eta bere ahalmen eraldatzai-

learen kaltetan. Horrek PNVren jokaldia erraztu zuen, eztabaida atzeratzeko, lehenengo, eta 

balizko aldaketen irismena mugatzeko, gero.

Gauzak horrela, aukera bat galdu genuela esan dezakegu. PSE eta Podemosekin akordio ba-

tera iritsi baldin bazen ere, Estatutua berritzeko prozedura izoztu du PNVk eta ez dakigu 

aurrera begira zer egin asmo duen. Horrek aukera eman diezaguke pultsua berreskuratzeko.

 » Nafarroan, ezkerreko subiranismoak Erregimena eraisteko bataila lehenetsi du, estrategi-

koki garrantzia handikoa delako. Horrela, urtetan zehar eztabaida politikoa polarizatu duen 

ardatza “Erregimena ala Aldaketa” izan da; aldaketa, politika sozialei eta gobernantza eredu 

demokratikoago bati lotuta ulerturik, betiere. 2019an eratu zen Txibiteren gobernuari bide 

emanez, Erregimenaren ahultzean sakondu nahi da, NA+ eta PSNren arteko arrakala handi-

tuz, besteak beste.

Edonola ere, Nafarroako estatus politikoaren eztabaida ez da agendan egon, ez maila institu-

zionalean ezta sozialean ere. Eta, gaur gaurkoz, ez dago eztabaida parlamentarioa irekitzeko 

baldintza eta indar harreman egokirik. Ez bederen, eztabaida jendartean ireki eta hedatzen 

ez den bitartean.
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 » Ipar Euskal Herrian, bestelakoa da egoera, azken urteotan lurraldetasunaren aitortzan eta 

instituzionalizazioan urrats garrantzitsua egin delako Herri Elkargoaren eskutik. Edonola 

ere, auto-eratze faseari jarraipena eman eta Lurralde Kolektibitate Bereziaren estatusa bo-

rrokatzea dugu hurrengo erronka.

Testuinguru nahasi horretan, prozesu instituzionalik gabe eta eztabaida sozialik gabe, Gure Esku 

Dagoren protagonismo galera bat gertatu da azken urteotan. Ondorioz, erabakitzeko eskubidea-

ren aldeko dinamika mobilizatzailea apaldu egin da.

3.3. Mugimendu eraldatzaileen artikulazioa

Euskal Herrian dinamika sozial indartsua egon arren, indarren sakabanaketa handia dago eta, as-

kotan, dinamika bakoitza modu isolatuan agertzen da. Zentzu horretan, ez gara gai izan mugimen-

du horiek guztiak aldaketa politiko eta soziala gorpuztuko duen zerumuga eta estrategia komun 

baten baitan artikulatzeko.

Bestalde, egungo testuinguru sozial eta ekonomikoan, bereziki kezkagarria da ELAren jarreraren 

ondorioz gehiengo sindikalean dagoen zatiketa. Horrek, langile klasearen interesen defentsa ahul-

du eta sakoneko aldaketa sozial eta ekonomikoak lortzeko aukerak mugatu egiten ditu. LABen in-

dartzearen aurrean eta, oro har, ezkerreko subiranismoa hegemonia borrokatzeko alternatiba gisa 

agertzen ari den honetan, ELAk bere interes korporatiboak lehenetsi ditu. Zatiketa hori, gainera, 

orain arte eraikitako espazio sozial zenbaitetan (Karta Sozialean, esaterako) zuzeneko eragina iza-

ten ari da, dinamika zabal eta bateratuak garatzeko aukera zailduz.

ELAren jarreraren ildo berean koka daiteke azken urteotan agertu den GKS eta Kontseilu Sozialis-

ten antolakuntza adierazpena. Ez da fenomeno berria, hala ere. Munduan zehar sarritan gertatzen 

dira halakoak ezkerraren baitan, are gehiago erresistentziatik hegemonia lehiatzera jauzia egiteko 

aukera sortzen denean. Sektore batzuk erresistentziaren purutasunean gelditzea nahiago izaten 

dute, erradikaltasun estetiko-ideologikoen lubakian, nahiz eta ahalmen eraldatzaile edo iraultzai-

lerik ez izan. Fenomeno hau kezkagarria da gazte batzuk nazio askapen prozesua baztertzen duen 

bide antzu horretara batzen ari diren neurrian.
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4. Balantze organizatibo laburra
Aipatu dugunez, ezker abertzale berriaren eraikuntzarako trantsizioa egiten ari gara. Zentzu horre-

tan, egiten ari garena ez da batere erraza. 60 urteko proiektu politiko bat eta komunitate soziopoli-

tiko bat paradigma politiko-militar batetik politiko-demokratiko batera eramatea ez da ahuntzaren 

gauerdiko eztula. Are gutxiago, azken 20 urteetan ezker abertzaleak bere egituren eta oinarri an-

tolatuen kontra estrategia errepresibo sistematiko bat pairatu izan duenean.

Migrazio politiko-organizatibo hori prozesu konplexua da. Ez dago munduan halako esperientzia-

rik. Beraz, ez dago gidalibururik, ez eta errezeta magikorik ere. Intuizioa, entsegu-akatsa meto-

doa eta ondoz ondoko hurbilketak; ez dago besterik. Eta pazientzia, kultura politiko-organizatibo 

bat ez baita gauetik goizera aldatzen, aldaketa kolektiboak eta are pertsonalak eskatzen dituelako 

(antolatzeko eta funtzionatzeko moduak ez ezik, pentsatzeko eskemak beraiek ere aldatzea), eta 

horiek denbora luzea eskatzen dutelako.

Beraz, balantzea ere prozesu-ikuspegi horrekin egin beharra dago. Zohardian esaten genuen beza-

laxe, Sorturen eta, oro har, ezker abertzale berriaren eraikuntza urte luzetako prozesu gisa irudika-

tu eta ezaugarritu beharra dago, orduan hartutako erabaki batzuk oraindik ere urteetako garapena 

eskatuko dutelako.

Hala ere, nabardura gisa aipatu behar da Ipar Euskal Herrian birfundazio eta Zohardia prozesua 

ez zela bere horretan garatu. Helburu hori du, hain zuzen, une honetan garatzen ari den prozesu 

espezifikoak.

4.1. Lorpen nagusiak

 » EH Bildu berriaren eraikuntzari berebiziko ekarpena egin diogu. EH Bildu egoera zailean ze-

goen 2016an. Azken hauteskundeetan 2011ko tsunamiaren mailara iritsi da eta goranzko joeran 

dago. Bukatu gabeko proiektu bat izanik, eratzen ari da eta zabaltzen, Zohardian aurreikusi 

genuen moduan.

 » Sortu berriaren arkitektura/tresneria nagusia eraiki dugu, bereziki nazio mailan: Konferentzia 

Politikoa, Tailerrak, Plaza Hutsa, Dinamika Aktibista Propioa, Erria aldizkaria, Eskola Politikoa, 

Eskala Politikoa, Parte Hartu plataforma telematikoa, Plan feminista...
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 » Ezker abertzalearen komunitatearen artikulazioan oinarri polita jarri dugu. Egun, 10.000 ins-

kribatu daude eta horietatik 6.000 Sortzaileak gara.

 » Oro har, ondo erantzun zaio abaguneari. Alegia, gai izan gara estrategia taktika eta are ekimen 

zehatzetan itzuli eta eztabaida politikoan eragiteko.

 » Herrigintzaren esku hartze lerroaren argipen teorikoa egin da.

 » Sorturen jardun feministari ekiteko apustuari heldu zaio, maila ezberdinetako urratsak eginez: 

zehar-lerro, barne praktika eraldatzeko zenbait oinarri jarriz, emakumeon saretzeak indartuz, 

agenda feminista sustatuz... Despatriarkalizazioaren garrantziaren kontzientzia hartuta ere, 

bide luzea dugu oraindik egiteko, honetarako Plan Feminista martxan jarri delarik.

 » Nondik gentozen kontuan hartuta, mugimendu gisa kohesioa irabazi dugu. LAB eta ERNAIreki-

ko harremana estutu da eta konpromiso kolektiboa eraikitzen ari gara.

4.2. Hutsuneak eta egitekoak

 » SORTUren identitatea indartu beharra dago. EH BILDU berriaren eraikuntza, hein handi ba-

tean, guk sustengatu dugu eta horrek SORTUren gainerako zereginei nahi baino denbora eta 

indar gutxiago eskaini ahal izatea eragin du. Bide horretan, SORTU-EH BILDU/EH BAI funtzio 

bereizketa erabateko zehaztasunera eraman beharra dago, batez ere tokiko planoan. Eta ho-

rrekin batera, Sorturen misioaren eta funtzioen gaineko pedagogia egin.

 » Nazio ikuspegia eta praktika garatu behar dugu. Ildo politikoaren garapenean zein funtziona-

menduan dauden desorekak gainditu behar ditugu.

 » EH BILDU berriaren eraikuntzan kalitatezko aurrera urratsa egin dugun arren, oraindik asko 

da egiteke dagoena. Garrantzitsuena, EH BILDU herrietan hautetsi taldeaz haragoko errea-

litate organizatibo gisa gorpuztea. Izan ere, EH BILDUk nekez jorratu ahal izango ditu masa 

borroka eta borroka ideologikoa, nekez jorratu ahal izango ditu mobilizazio eta kanpaina po-

litiko-komunikatibo propioak jauzi hori egin ezean.

 » Maila nazional eta lokalaren arteko desoreka handia izan da. Barne zereginetara zuzendua 

zegoen egitura minimizatzera jo genuen, dinamika politikoa lehenesteko. Printzipio egokia 
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den arren, horrek herriak autonomoak izatea eta komunitatea ongi saretuta egotea eskatzen du, 

eta bitarte honetan, ez batean ez bestean, ez dugu nahikoa aurreratu.

 » SORTUren egitura indartu behar dugu, bereziki tokiko mailan. Besteak beste, hurrengo hamarka-

dan tokian toki SORTUn ardura organikoak hartuko dituzten kideak identifikatu, trebatu eta jen-

de-talde trinko eta prestatua osatu behar dugu.

 » Komunitatearen saretzean urrats gehiago egin behar dira. Azken batean, gure komunitatearen 

bitartez egiten dugu dinamizazio politikoa; eta horretarako, funtsezkoa izango da komunitatea 

behar bezala artikulatzea, bai eta komunitateko kide bakoitzari “misio” konkretu bat ematea ere. 

Ildo beretik, SORTU askapen mugimenduaren etxe komuna izateko urratsak egin behar dira.

 » Hiriburuen eta hiribilduen hutsunea nabarmen agertu zaigu azken urteotan. Ildoaren garapenean 

eremu hauek duten garrantzia kontutan hartuta, ez diegu behar duten atentzioa eskaini, ezta go-

goeta espezifikorik burutu ere.

    

Sorturen Nazio Kontseilua

    Euskal Herrian, 2021eko maiatzean


