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Autodeterminazioazko Kongresuaren
aurrean
1985eko martxo hau erabakiorra izango
omen da. Espainiako Estatua datorren urtearen hasieran EEEn (Europako Ekonomi Elkartean) sartu ahal izateko. Horregatik urduri
dabiltza Estatuko gobernariak eta politikariak. Gobernu zentraleko partiduak l986ko
hasierako egunetan ipiniak ditu bere begiak,
bere politikaren okerrak eta herriaren etsipenak Europaren liluraz estali nahian. Ez dago
zalantzarik beren politikaren arrakasta handi
gisa eskaini nahi digutela Gonzalez eta
Moran jn.ek "Hamarren klub"ean sartzea.
Bitartean beste politikarien eta ekonomilarien, enpresarien eta finantzarien artean, beldurra, eta esperantza: biak nahasirik dabiltza.
Denak daude urduri, "gainera" datorkigun
Europarako egokitzapenak egin beharra dagoela eta. Oso merke saldu zaio orain arte
herriari Europaren idoia, baina kontu zorrotzak egiteko ordua iritsi denean... Areago,
Euskadi askatuaren ametsa ere Europaren
batasunean ipini dute askok gure Herrian.
Europaren batasuna? Baina zein Europa
eta zein batasun? Orain eskaintzen diguten
Europaren batasunak EEE du izena: Europako Ekonomi Elkartea. Eta OTANekin batera ezarri nahi zaigu. Eta Europako estatuetako polizien e l k a r t a s u n a r e k i n eta
lankidetzarekin batera eskaintzen zaigu. Eta
dibisen iheserako justifikaziotzat aipatu dute
Suitzan beren kapitalak segurtatu dituztenek
Horra EEE batasuna: kapitalarena, militarrena, poliziena. Estatuen elkartasuna eraiki
nahi da, estatuen mugak txikiegiak gelditu
bait zaizkie hori euskarritzen eta mamitzen
duten boteredunei Estatuen aparatuak elkartu nahi dira. merkatal batasuna oinarritzat
jarriz. eta kulturazko batasunaren ideologiarekin estaliz.
Bitartean Herri honelako langileek eta
abertzaleek eszeptizismo beterik begiratzen
diote EEEri. Hain liluragarritzat edo hain
"errealistatzat" eskainitzen zaien Europa horrek ez ditu ikutu bazterretik besterik, eta
etsipenerako ez bada. Euskal Herriko klase
herritarrei ezer gutxi esaten dio EEEk. beren
kalterako ez baldin bada.
Bitartean, martxo honetan bertan. Europako Herrien autodeterminaziorako Kongresu zabal bat egingo da Euskal Herriko Hiriburuetan: "Europako Herri minorizatuen
eskubide kolektiboak. Euskadi eta Herrien
autodeterminazioa" du gaitzat. Bertan gogoeta eta eztabaida zabala irekiko da. indar
politiko eta sozial guztien artean egitekoa.
Europako beste hainbat Herritako lagunekin
batera. Herrien Europari eta Euskal Herriak
projektu horretan duen lekuari eta eginkizunari buruz.

«Kontra-Europaren» utopia
Estatuen ala Herrien Europa?
"Hamarren klub" delakoa hamar Estatuen
elkartasuna da: Espainiako eta Portugaleko
Estatuak izango omen hamaikagarren eta hamabigarren kideak. Ba dirudi oraingoz behintzat horretan geldituko dela Europaren
"elkarteko merkatua".
Zertan da, orduan, Europaren batasun politikoaren asmoa? Bigarren munduko gerratearen ondoko Europaren batasuna historia
bi polo hauen artean ibili da, 1948an "Europako Kontseilu" hura sortu zenetik bertatik:
Estatuen integrazioa. horien gainetiko erakundeen bitartekoa; hala estatuen arteko
kooperazioa, horietako bakoitzak inola ere
bere subiranotasuna galdu gabe. Ezaguna da
De Gaulle-ren seta. Frantziaren subiranotasunari eusteko, eta gehienik ere Europako
Estatuen konfederazioa onartzeko helburu
gisa. Bi poioak lotzen dituen ardatza, ordea.
beti estatua da: estatuak dira.
Bide horretatik. Europaren batasun ekonomiko nahiz politikorako sortuz joan diren organismoek beti egitura horixe ispilatzen dute.
Honetako bi nagusienek — kanpo-ministrarien kontseiluak eta "Europako Kontseilua"
deritzanak-, ordezkatzen dituzten gobernu
estatalen agintea baino gehiagorik ez dute
funtsean; eta Europako parlamentuaren indarra. berriz, oso mugatua dago. estatuen
arabera osotua dagoela ahantzi gabe. Eskema

estatalista horren barruan bakarrik elkartu
ahal izan dira eskualde autonomoetako alderdi "nazionalistak" bere ordezkariak
Strassburg-era bidaltzeko. Bat bidaltzea lortu
zuten azken hauteskundeetan.
Estatuak ez dira. ordea, Europa historiko.
sozial eta antropologikoaren ispilua, horiek
gerren ondorioz sortu dira sarritan. eta horien
mugak indar militarren orekak ezarritakoak
besterik ez dira Estatuak baino askozaz lehenagokoak eta funtsezkoagoak dira. ordea.
Herriak edo Etniak: Nazio-etniak eta ez
nazio-estatuak Europa osoan 35 bat estatu
baldin badira, hirurogeitik gora dira bertako
Herriak. Horietako erdiak, beraz, estaturik
gabeko Herriak dira: Europako nazio ukatuak! Bestalde. Europan ez dago ia estaturik
-Portugal, Islandia. Irlanda. eta besteren bat
kenduz gero—, bere azpian nazio ukaturen
bat ez duenik; edo nazio ukatu eta erdibituaren parteren bat estatu-nazioan irentsi ez
duenik.
Bestalde, eskolan ikasi ohi dugun geografia
politikoak besterik aditzera ematen badu ere,
Europako estatuen mapa ez da "betidanikoa": historiak zela sakratuak etengabe hautsi egin baditu, horietako bat estatuen sakratutasuna izan da. nahiz eta horietako
bakoitzak bere mugen sakratutasuna baieztatu. Mende honetan bertan Europak izan dituen mapa politikoen aldaketei begiratu besterik ez dago. Afrikara joan gabe: Irlanda,
Islandia, Finlandia. Polonia, Austria, Txekoslovakia, Hungaria eta Jugoslavia Estatuak
mende honetan sortuak dira; ahantzi gabe
Estoniak, Letoniak, Lituaniak izan dituzten
gorabeherak
Arazo nazionala Europako ia Estatu guztiena da: Europa osoarena azken buruan.
Baina EEE arazo hori ahantzirik muntatu da.
edo muntatuz doa. Europaren batasun politikoa estatu-arlekoa nahiz estatuen gainetikoa
beti da estatalista, eta Herrien edo Nazio-Etnien ukazioa
Europaren batasunerako projektu asko
agertu dira azken mendeotan: Erdi Aroko
kristandadearenetik hasi eta Napoleonen eta
Hitler-en konkistaraino, eta guztietako federalismoetatik eta "Europako Estatu batuetatik" igaroz. Estatuen Europaren batasun politiko "'errealista" baina ezinaren aurrez aurre
Herrien Europaren utopia ipintzeko eskubidea daukagu, funtsean berau da hura baino
errealistagoa eia historikoagoa.
Hiru oinarri berretsi behar dira Herrien
Europa -Kontra Europa - eraikiz joateko:
Herrien autodeterminazio-eskubidea, Europako Herri ukatu guztien elkartasuna eta lankidetza, askapen nazionalaren eta sozialaren
arteko lotura.
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