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irailak 3 0 ,
larunbata

jura eta euskadi
autodeterminazioaren alde
Gaur, hilak 26, irakurri berri dut
E G I N e n albiste kauxe: "Jura,
nuevo cantón suizo". Eta orain
bertan jaso dut gutun bat, Jura-ko
nere adiskide batek bidalia. Programa bat bidaltzen dit bertan:
"Invitation a la 31 Fete du peuple
jurassien et 5 Fete de la Libération". Irailak 29-30etan eta urriak
1ean ospatzen da Jurako herriaren
festa.
Nere adiskidearen dei eta guzti,
nik ez dut Jura-ra joateko asmorik;
30ean han izango den festa baino
nahiago dut gure artean izango
dugun burruka.

Herriaren festa, liberazio festa
Hiru egunetako festa du Jurako
Herriak; baina urriaren lehenekoa
izango da nagusiena eta beteena:
Prentsaurrekoa, kontzertua, desfile
herritarra, manifestazioa eta mitinak, erromeria, etab. Izatez bi festa
batean ospatzen dira: Jurako Herriaren 31. festa eta Liberazioaren
5. festa. Aspalditik ospatzen zen
Herriaren festari, Liberazio festa
lotu zaio, 1974eko ekainaren 23an,
erreferendumaren bitartez, Jurako
Herriak Kantoi autonomoa izatea
erabaki zuenetik. Gaurregun Herriaren festa liberazio festa da.
Batez ere aurtendik hasirik.
Beste urteetan irailaren bigarren
igandean Ospatu izan da. Aurtengoan atzeratu egin dute, lehengo
igandean Suiza osoan egin deu
erreferendumak zer emango zuen
ikusteko. Izan ere, irailak 24, igandez, egin berri da erreferenduma,
eta Suizatarrek Konfederazioko 23.
kantoi bezala onartu dute Jura.
Burruka luzea eraman du Jurako
Herriak bere liberazioa lortzeko.
1815 arte, Juraren egoera politikoa
oso mugikorra izan zen. Urte honetan, ordea, Viena-ko Tratatuaren
arabera, Berna-ko Estatuaren barruan eta menpean utzi zen Jura.
Berna alemana da hizkuntzaz eta
etniaz; Jura, berriz, frantsesa. Ordutik gaur arte Jura Herriaren burruka luzea ia etengabea izan da.
bere liberazioa lortzeko.
Baina burruka horrek mende honetan hartu du bereziki bere egi-

tura finkoagoa eta biziagoa. 1917an
sortu zen lehenengoz komite bat,
Jura kantoi autonomo bihurtzeko.
Honen burruka moteldu zelarik,
1948an sortu zen mugimendu berri
bat, "Rassemblement jurassien"
izenekoa. Mugimendu honek eta
honen babesean 1962an sortu zen
"Groupe Bélier", gazteen mugimenduak eraman dute azken urteotako burrukarik nagusiena, legezkoa. Baina bitartean, izan da
mugimendu klandestinorik ere:
Hauen artean bereziki "Front de
Libération de Jura" (FLJ) izenekoa; honek burruka armatua eta
guzti planteatzen zuen. Jura Herriaren askatasuna eta duintasuna
eskuratzeko; eta atentatuak ere
egin zituen.
1967an "Rassemblement jurassien" mugimenduak 60.000 mobilizatzen ditu Jura Herriaren festa
(Jura osoak 140.000 biztanle besterik ez zituen). Eta Juraren arazoa
bideratzeko autodeterminazio erreferenduma exigitzen du. Ordutik
hasten da Berna-ko G o b e r n u a ,
Konfederaziokoaren laguntzarekin,
konponbideren bat aurkitzen.
Ordutik honera hainbat erreferendum egin ditu Jurak. Aurrena,
1974eko ekainaren 23an Jura osoarena, kantoin berria egiteko; independentziaren alde zeudenek irabazi zuten. Baina Jura Hegoaldean
gehiengoa Bernarekin jarraitzearen
aldekoa zen; eta beste erreferendum bat antolatu zen, hegoaldean
bakarrik, eta Bernaren aldekoek
irabazi. Beraz Jura zatikatua gelditzen zen. Gerora mugaldeko udal
batzuren erreferenduna egin izan
da, Jura ala Bera izan nahi zuten
erabaki zezaten.
Azkenik hil honetan Suiza osoak
egin du erreferendum berri bat,
Jura kantoin berria Konfederazioaren 23. kantoi bezala onartzeko.
Burruka luze eta erreferendum
askoren ondoren, Jura Herriak
bere benetako liberazio festa ospatzen du datorren ingandean; baina
oraindik ere Jura Herria erdibiturik
gelditu da.
Festa eta burruka
Eta Juraren arazoa ez da konpondu. Bernak urte luzeetan era-

man duen emigrazio politikaren
eta Jura Hegoaldearen desnazionalizazio politikaren ondoren, distritu
honetako gehiengoak Bernaren barruan jarraitzea erabaki du. Hegoalde honetan Jurakoak bertakoak ehuneko 38 inguru dira.
Gutiengo garrantzizko honek Jura
osoko parte izan nahi du, eta Herri
osoaren batasuna egiteko burrukan
ari da. Bernako Konstituzioak ez
du onartu ere egiten Juratarren gutiengo etniko eta hizkuntzazko garrantzizko hau ba denik ere. Bernako kantoi osoan, ehuneko 4 dira
frantses hizkuntzakoak, Jura hegoaldean, hain zuzen ere.
Jurako Herriak bere Liberazioa
ospatzen du; baina bere burruka ez
da burutu, Herri osoaren batasuna
lortu arte. Hala ere igandean festa
da nagusi.
Euskal abertzale guztientzat,
festa eguna ez, eta bai burruka
eguna da larunbatekoa. Ez zaigu
oraindik festa egiteko garaia etorri:
Liberazio festa, halegia. Aberri
Eguna, Arbasoen eguna (edo Batasunaren eguna) Euskal Herriaren
festak dira, baina ez oraindik Liberazio festak, eta funtsean burrukatik gehiago behar dute izan derrigorrez, festatik baino.
Jura Herriak eta Euskal Herriak,
alderdi askotatik hain ezberdinak
izanik ere eta beroien historia eta
egoera ere bai, ba dute kidetasunik
elkarrekin.
Une honetan Jurak autodeterminazioa lortu du, baina oso nolabaitekoa, Herria erdibiturik gelditu
bait da. Euskal Herriarentzat Autodeterminazioa eta Birbakuntza,
biak batera doaz liberazio bide honetan: Autodeterminazioak ez du
zentzu osorik izango, Euskal Herri
osoaren birbakuntzaren bidean ez
baldin bada.
Larunbateko manifestaldiak antolatzen ari dira Euskal Herriko alderdi abertzaleak, Herri honen autodeterminazioa eskatzeko, hitz
horrek oraingo honetan Foruen
izena badarama ere.
Juratarren festa eguna euskaldunon burruka egunarekin lotzen da.
Liberazio egarriak lotzen ditu bi
Herriak.
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