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2006ko ekainean, ABk egindako pro-
posamenaren harian abiatu zen EH Bai
ekimena. Udan egindako bilkuretan
metodologia finkatu zenuten. Baldin-
tzetako bat diskrezioz aritzea izan
omen zen, elkarrekiko errespetuan.
Ados al zaudete ikuspegi honekin?  
XABI LARRALDE. ABk proposatu zuen,
baina Batasunak EH Bai-ren ideiaren
antzeko proposamena egin zuen
2002an. 2004an berriz, Espainiako
Kongresurako hauteskundeen karie-
tara Bergarako proposamena egin

genuen Hego Euskal Herrian. Teles-
foro Monzonen filosofiaren harian
egindako proposamena izan zen:
abertzaleok Madrilgo eta Parisko par-
lamentuetan egotea Euskal Herriko
ordezkari gisa aritzeko.
MATTIN ETXEPARE. Hain gibelera joan
gabe, guk proposamena egin beharra
ikusi dugu berriki bozetara elkarrekin
aurkezteko. EA, halaber, Régions et
Peuples Solidaires taldearekin (Eskual-
deak eta Herri Solidarioak) ari da
lanean Estatuan [EAJk ere parte har-

EH Bai: alderdi abertzaleak
elkarrekin behingoz? 

tzen du eta AB begirale gisa ari da].
Hemen abertzaleen arteko koalizioari
lehentasuna eman nahi diogu, alabaina.
MERTXE COLINA. Mikelek azaldu bezala,
EH Bai proposamena ABk alderdi
abertzaleei egindako eskaintza da.
Xabik erraten duena egia da, baina pro-
posamen zehatz hau ekaineko Biltzar
Nagusiaren ondoren egin zuen ABk.
AITOR ARANDIA. Mertxerekin ados
nago, bakoitzak bere ñabardurak egin
arren. Guk gure aldetik maiatzeko
Biltzar Nagusian Asanblea Naziona-
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Euskal Herria Bai koalizioa (EH Bai) iazko udan abian jarri zen Ipar Euskal Herrian,
ekimenaren bultzatzaileak AB, Batasuna, EA eta EAJ-PNB izaki. Alderdi hauen helburua

Frantziako Asanblea Nazionalerako bozetan EH Bai koalizioa aurkeztea zen. Iragan abenduan
ETAk Barajasen egindako atentatua dela eta, asmoa blokeatua –edo bertan behera geratu– da.
Alderdi hauetako lau buru bildu ditugu mahai-inguruan: Aitor Arandia (EAJ-PNB), Mattin
Etxepare (EA), Mertxe Colina (AB) eta Xabi Larralde (Batasuna). Lau buru, hainbat aburu. 

Mikel Asurmendi
Argazkiak: Maddi Soroa

Aitor Arandia

Xabi Larralde Mertxe Colina

Mattin Etxepare



E u s k a l  H e r r i a  B a i- T E R M O M E T R O A --  T E R M O M E T R O A -

ARGIA 

48

2
0

0
7

ko
 m

ar
tx

oa
re

n 
1

1

X. LARRALDE. Koalizioaren oinarrian
filosofia bat zegoen eta dago. Baina,
nago koalizioa ez ote den blokeatuta
ekimen hauek gauzatzeko funtsezko
diren puntuak ez ditugulako ondo bar-
neratuak. Duda egiten dut. Hiru puntu
azpimarratuko ditut: 1. Elkarlana gara-
tzeko kontsentsua landu behar da.
Kontsentsuan batzen gaituzten pun-
tuak bilatuz lantzen dira eta ez, norbe-
rak bere ikuspuntuak ezarriz. 2. Eki-
menak irekia izan behar du, ezin da
baztertzailea izan, NaBairen kasuan
bezala. NaBaik aitzina egin du Batasu-
nari “ez” erranez. NaBai ez da adibi-
dea guretzat. 3. Gutxieneko heldutasu-
na behar da. Hau da, koiunturaren
gainetik, unean uneko ekimena aurrera
eramateko gai izan behar dugu. Adibi-
dez, Batera plataforma ETAren su-ete-
nik ez zenean gauzatu zen eta ez da
gelditu Barajasen atentatua izan zelako.
Nola da posible, koiunturaren gainetik,
abertzaleek beren eremuz haragoko
ekimenetan beste alderdi batzuekin
aritzea, eta geure artean ez? Galdera
honek EH Bai-ren blokeoaren arra-
zoia aztertzen lagundu behar digu.

ETAren atentatu bat izanez gero EAJ-
ren asmoa koalizioa gelditzea omen
zen eta Barajaskoa gertatu zen.
A. ARANDIA. Guretzat baldintza nagu-
sia hori zen. Gu EH Bai lantzen hasi
ginen bake eta normalizazio prozesua
indartzen joan zelako, ETAren su-
etena tarteko. Argi eta garbi erran
genuen hori. Gu ez gara EH Bai koa-
liziotik atera, ETAk Batasuna kanpo-
ratu du. Xabik Batera jarri du adibi-
detzat, baina Batera ez da alderdien
arteko plataforma, mugimendu sozia-
la baizik, ez da alderdien izenean ari.
EH Bai ordea, bai.
M. ETXEPARE. Ni ez naiz Batera-ren
gaian sartuko. ETA ez da Batasuna.
Batasuna hemen legala da. Egunero
ari gara lanean karrikan edo zenbait
kontseilutan. Gaiak ez dira nahasi
behar. EH Bai gogo afera da. Hegoal-
deko ondorioek ez lukete hemen era-
gin behar, dinamika honek aurrera
egin behar luke. Beharra dugunez
gero, diferentziak gainditu beharko
genituzke eta elkarrekin aitzina egin.
M. COLINA. Elkarrekin hasi ginen eta
baldintza batzuk ezarri ziren, desberdi-
nak ginelako hain zuzen ere. Normali-
zazio politikoaren bidean egin dugu
lan, bakea urrunago da noski, baina

M. ETXEPARE. EAk beti sostengatu du Filipe preso zelarik. Bere militante ibilbi-
dea kontuan hartu behar dugu, alderdiak elkarrekin akomeatzeko. 
X. LARRALDE. Berri pozgarria da. Filipek Estatuaren jarrera agerrarazi du: Esta-
tuak gatazka politikoa ukatzen duela, baina gatazka konpontzeko eragilea behar
izan duela agerian utzi du Filipek. Estatuak ezin du Ipar Euskal Herriko historia
berria ukatu. Bidartek Euskal Herriaren defentsan eman dituen 19 urteko pre-
sondegia, eta borrokarako bere engaiamendua eredua da. EH Bai ekimena gau-
zatzea zor diogu bera bezalako jendeari. 
A. ARANDIA. Pozten gara Filipe presondegitik atera delako, ordaindu du zigorra,
baina ez dira gauzak nahasi behar. Ez dugu bere engaiamendua ukatzen, baina
gure ustez IK-k ez dio politikoki Euskal Herriari ezer ekarri. Bitartekoekin ez
gatoz bat eta hori garbi utzi nahi dugu. 
M. COLINA. Guk Filiperen borrokarekin bat egiten dugu, lotsagarria da oraindik
baldintzapean bizitzea; Euskal Herritik urrun dago. Hedabideek erabili duten
bortizkeria izugarria izan da, Estatuak ez du onartu euskaraz mintzatzea. Filipek
ez du bortizkeriaren erabilpena goraipatu, ez indarkeria erabiltzeko deitu, bake
prozesua aipatu du, abertzaleon aldarrikapenak bizirik direla. Frantziako Esta-
tuak ez du gure berezitasuna onartzen, euskara, adibidez.

FILIPE BIDARTEK ESPETXEA UTZI ONDOREN

“EH Bai ekimena ezin da 
baztertzailea izan. NaBaik 
aitzina egin du Batasunari 
‘ez’ erranez. NaBai ez da 

adibidea guretzat”
Xabi Larralde

M. COLINA. Politika egiteko kultura
ezberdina da Hegoaldean eta Iparral-
dean. EH Bai beharrezkoa da eta posi-
ble ere bai. Hegoaldeko egoera oso
krispatua da eta horrek hango elkarla-
na zailtzen du, eta ondorioz, hemen-
goa ere bai. Iparraldean, ezberdintasu-
nak izan arren, hainbat arlotan
elkarlana garatzen ari gara: Batera pla-
taforma lekuko. Azken hilabeteotan
EH Bai-ko bilkuretan kontsentsuaren
kultura garatu dela iruditzen zait.
A. ARANDIA. Iparraldeko jendeak ilu-
sioz ikusi du EH Bai koalizioaren
sorrera, eta batez ere abertzaleek.
Jende asko dago dinamika honetan
engaiatzeko prest. Herritarrek alta, ez
dute zentzuzkoa ikusten alderdi
bakoitza bere aldetik joatea, bereiz
ikusten bagaituzte atzera egiten dute
sostengua emateko unean.

Horiek horrela ziren ETAk Barajasko
atentatua egin zuen arte. EAJk Bata-
sunari atentatua gaitzesteko eskatu
zion. Koalizioaren asmoa blokeatuta
dago. Hasieran printzipio batzuk finka-
tu ziren alta. Ez ziren sendoak edo? 

lerako bozak eztabaidatu genituen,
baita onartu ere koalizioa egitea.
Bozak oso zailak dira alderdi abertza-
leentzat eta koalizioa ezinbestekoa
Iparraldean gure burua agertu ahal
izateko. Na-Bai koalizioaren ildoan
egin nahi dugu aitzina hemen ere.

Lizarra-Garaziko Akordioaren garaitik
ez ziren alderdi abertzaleak bildu eki-
men bateratuan. Zer adierazten du
honek? Iparraldeko egoeraren beharra
–abertzaleak minoria izaki– edo
hemengo alderdiak biltzeko dohaina? 
X. LARRALDE. Bi estatu ezberdinetan
gaude: batetik, Frantziako Estatuak
ukatzen gaitu bortizki, eta bestetik,
hemengo abertzaleok ez dugu Hego-
aldean hainbat tokitan duten indarra.
Minoria gara. Orokorrean, orain arte
ez gara gai izan bi estatuei buru egite-
ko eta abertzaleok batzeko, Bergara-
ko filosofiaren harian aritzeko gauza,
alegia. Alta, Frantziako Estatua mugi-
tzea lortu ez dugun arren, hemengo
abertzaleok lan handia egin dugu eta
hauteskunde horietatik landa irekiko
den fase politikoan abertzaleok bat
agertzeko aukera dago.
M. ETXEPARE. Iparraldea udal handi
bat da, minoria gara eta ezin dugu
ordezkaritza erdietsi. Baina, Uztari-
tzen konparazione, abertzaleek bat
egin zuten eta ongi ari dira lanean
Herriko Etxean. Uztaritzen eta beste
zenbait udaletan bezala, Ipar Euskal
Herri osorako EH Bai beharrezkoa
dugu.



lanean eta EAJk egoki ikusten duenean
bat egin dezala ekimenarekin.

Bestalde, blokeoaren arrazoietako
bat –Mikelek aipatu duen– diskrezioa
izan da. Diskrezio gehiegirekin egin
dugu lan. Batasunak hastapenetik erran
zuen ekimen honek alderdien zuzen-
daritzetatik harago zihoala, herrietara
iritsi behar dela, funtsean herrietako

bidea honela ulertu behar da: abertza-
leez haragoko alderdi guztien arteko
mahaia osatzea helburu bada, lehenik
batu gaitezen abertzaleok. ETAren su-
etena behar genuen eta eman zen.
Gero estatuen errepresioa dela, Alder-
dien legea dela, presoen aldarrikapenak
direla... ETA Barajasen berragertu zen
eta baldintzak aldatu dira. Eta lanean
aritzeko baldintzak kontuan hartu
behar dira. EAJri ezin zaio aurpegiratu
ez duela bete bere hitza. Gertatuak
koalizioa krisian sartu du.

EAk eta Batasunak pentsatzen dute
aurrera egitea hala ere. 
X. LARRALDE. Baina ez bakarrik. EAJk
ezetz erran arren, beste hiruok segitze-
ko jarrera agertu dugu. Segi dezagun
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militanteek aitzina eramanen baitute
bozen kanpaina. Gure printzipioa
baseko kideei alderdien berri ematea
zen, eta ez dugu egin bereziki EAJk ez
zuelako nahi. Guk ekimena molde
horretan kudeatu nahi genuen elkarla-
naren nahiari bide eta zentzu emateko,
herritarren sentsibilitateak biltzeko.
Gaurko koiunturan, alderdien erantzu-
kizunez egin daiteke bide hori. Alder-
dien zuzendaritzen arteko eztabaida
herrietara eramatea da gakoa, herrietan
ekimen anitz gauzatzeko.

ABk ezohiko Biltzar Nagusia burutu
eta EAJ eta Batasunarekin kritikoa
agertu da. Koalizioa osatzeko denbora
badela dio ABk. Batasunak ETArekiko
hartu beharko lukeen jarrera ageri da

“Abertzaleez haragoko
alderdien arteko mahaia 
osatzea helburu bada,
lehenik batu gaitezen 

abertzaleok”
Mertxe Colina

“Na-Bai koalizioaren ildoan egin nahi dugu aitzina hemen ere”. “ETA ez da Batasuna. Batasuna hemen legala da”.
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erdian berriz ere. Zer da zehazki? 
M. COLINA. ABk ez dio eskatu Batasu-
nari ETA gaitzesteko, hala ere. ABk
ere ez du borroka armatua kondenatu.
Guk borroka armatuaren estrategia ez
dela emankorra diogu. Gure Biltzar
Nagusian, ez Batasunari ez EAJri bal-
dintzarik ez jartzea erabaki dugu. Saia-
tzeko deia egin dugu, guretzat EH Bai
lauak baikara. Diskrezioari buruz: lau
alderdiek hitzartu bezala funtzionatu
dugu. Noski, beti ez dugu bat egin eki-
menaren abiadura ulertzeko moldean,
batzuek polikiago eta bestetzuek azka-
rrago nahi izan dute lan egin, baina bil-
kuretatik adostasun batekin atera gara.
Bakoitzak ñabardurak egin ditu, baina
behin ere ez gara bileretatik desadosta-
sunean atera. Lanak kontsentsuz egin
dira. Baina, irudiz, Xabi ez da bilkure-
tatik elkarlanaren sentimendu berare-
kin atera. Horra diferentzia!
A. ARANDIA. Diskrezioa dela eta: hau
bezalako ekimena ezin da aitzina era-
man, lehenbizi alderdiek ekimena
mugatua eta ongi lotua dela erabaki
gabe. Guk galderak eta zalantzak geni-
tuen, ez genuen ziurtasun osoa, eta
ados gaude gizarteari aldez aurretik
berriak emateko. Batasunak –bake pro-
zesuaren bidean– Hegoaldean EAJ eta
Batasunaren artean egindako bileretan
diskrezioa eskatu du (Xabik badaki
hori) eta hemen beste modu batera
egin behar al dugu lan? Zergatik? Beste

Bidart-en hitzek –espetxetik atera-
tzean– kalapita ugari sortu dute;
borroka armatua sorrarazi zuten bal-
dintzek berek irauten dutela erran du
Filipek. EH Baik aitzina egitea eus-
kaldunok bizi dugun ukapen egoera-
ren aurrean aitzina egiteko pausoa
litzateke, gatazkaren konponbidearen
bidean ez al gara eragile izan behar? 
M. ETXEPARE. Euskal Herria hiru eremu
administratibotan zatituta dago eta
alderdi bakoitzak (Hegoaldean) bere
botere tokiak kudeatzen ditu. Iparral-
dean ez gaude kudeaketa lanetan: guk
euskara eta lurra atxikitzeko aski lan
dugu. Gasteizen gertatzen dena beste
afera bat da. Guk ez dugu hango tira-
biren arabera aritu behar, gure egoera
aldarazi nahi badugu ausardiaz jokatu
behar dugu hemen.
M. COLINA. Ados nago ausardiaz joka-
tu behar dela. Koiunturaz harago
joan behar dugula dio Xabik, baina
ausardiaz denok jokatu behar dugu.
Ezin gara aritu ezer gertatu ez balitz
bezala, koalizioak aurrera egin zuen,
baina zoritxarrez zirkunstantziak
orain ez dira gure alde: presoak kar-
tzelan daude, ados, baina ETAk ere
ez du esan zuena errespetatu. Orain
bakoitzak besteari aterabide bat
eskaini behar dio.

Batasunari eta EAJri esaten diezu hori
bereziki. 

“Gasteizen gertatzen dena 
beste afera bat da, guk ez 

dugu hango tirabiren 
arabera aritu behar”

Mattin Etxepare

zehazpen bat: politikaz ari gara eta
politika alderdiek erabakitzen dute.
M. ETXEPARE. EAJrik gabeko koalizioa
egitea? Ez. Laurok joan behar dugu.
Guk ez dugu Batasunarekin bakarrik
joan nahi.
M. COLINA. Xabik aipatu ditu gizartea-
ren eta herriaren lana. Ez gaitezen
gezurretan ari, politika alderdiek eraba-
kitzen dute eta ez herritarrek. Jakina,
guk herritarren lanak eta erabakiak
hartzen ditugu kontuan. Alderdien
politika ez da kalean erabakitzen eta
hori denok oso ongi dakigu.

Nondik ikusten duzu batzeko aukera?  
X. LARRALDE. Mertxek erran duen
bezala ABk ez du ETAren borroka
armatua kondenatzen. Izan ere, hori
bada EH Bai aurrera edo atzera egite-
ko arrazoia, ez dago aurrera egiterik.
Borondate politikoa da gakoa. EAJk
zenbat urtez gobernatu du Gasteizen
alderdi sozialistarekin PSOEk GAL
kondenatu gabe? Barajasko atenta-
tuarengatik dena bertan behera geldi-
tu behar da Iparraldean? Filipe

E u s k a l  H e r r i a  B a i

“EAJk bi neurgailu erabiltzen ditu biolentziaren auzian”. “Batasunak politika picnic bat balitz bezala funtzionatzen du”.
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erabiltzen ditu biolentziaren auzian.
Bide demokratikoa aipatzen du,
baina EAJk ez dio PSOEri eskatu
Alderdien Legea bertan behera uzte-
ko, edo ez du arazorik izan aurre-
kontuak elkarrekin onartzeko. Hain-
bat preso politiko hil zorian daude,
non dago bide demokratikoaren
espiritua? 
A. ARANDIA. Xabik aipatu duen Alder-
dien Legearen aurka egon gara beti,
ez da egia PSOErekin eta PPrekin bat
egin dugula.

Zurea da azken txanda Mertxe. 
M. COLINA. Bi kontu nahi nuke aipatu:
batetik, Batasunak politika picnic bat
balitz bezala funtzionatzen duela. Hau
da, picnica hondartzan izanen dela ira-
gartzen du eta berdin du nolakoa den
eguraldia edo zer denbora dugun anto-
latzeko. Picnica egin behar da, berdin
hondartza desagertua bada ere. Jarrera
hori ez da batere duina, abertzaleen
mezua nahasten du.

Bestetik, azken bilkuran martxoaren
bukaeran berriz biltzea aurreikusi
genuen, baita hau erran ere: koalizioa
ez da gauzatzen ahal, egoera aldatu
delako. Baina elkarrizketari eutsiko
diogu eta bi hilabete barne egoera
aztertuko dugu. Baliteke egoera alda-
tzea. ABk martxoaren 24an bilkura
eginen du eta eskaintza zehatza eginen
dugu: txalotzekoa litzateke koalizioa
elkarrekin osatzea. n

“Gu ez gara EH Bai
koaliziotik atera, ETAk 
Batasuna kanporatu du”

Aitor Arandia

A. ARANDIA . Guretzat bilkuraren
lehen xedea alderdi abertzaleen arte-
ko harremana lantzea da, lotzen gai-
tuen haria ez moztea. Arazoak ditugu
koalizioa egiteko, baina epe laburrera.
Beste hauteskundeak etorriko dira eta
egoera hobetzea espero dugu, beraz,
haria atxiki behar dugu. Baliteke hila-
bete baten barruan egoera aldatzea.

Orain ez al da posible? 
A. ARANDIA. Ez. Gure jarrera ez da
aldatuko, Batasunak ETAri lekuratze-
ko ez badio esaten behintzat.

Barajaskoa gertatu ondoren Batasu-
nak ETAri egin zion deia ez da nahikoa? 
A. ARANDIA. Ez da aski. Batasunak eta
ETAk muga bat ezarri behar dute
beraien artean argi eta garbi, eta hori
Batasunaren esku dago. Batasunak ez
badu hori erabakitzen zaila du politi-
kan aritzea.
X. LARRALDE. Non dugu etsaia edo
arerioa? Gure artean edo bi estatue-
tan? Aitorrek aipatu du koherentzia
hitza, ez naiz termino guztietan sar-
tuko, ETA eta Batasunaren artekoaz
dioenean, baina EAJk bi neurgailu
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M. ETXEPARE: Ez dugu sobera ulertu zergatik egin dituen Hegoalderako eta Ipa-
ralderako bi eskaintzak, eta gainera beste alderdiekin mintzatu gabe. Hegoalde-
ko estrategiak bultzaturik egin ditu, naski. Dirudienez, egoera dela-eta  aldatzen
edo egokitzen ari da Batasuna. 
X. LARRALDE. Moldeak molde, eskaintza orain egin behar zen, prozesuan gauza
asko jokatzen direnean. Batasunaren autonomiaren eskaintzak garrantzia han-
dia dauka, beste urrats bat da. Euskal Herriaren ezagutza onar dezaten bi esta-
tuei egindako proposamenak dira, beraietan gatazkaren konponketarako mini-
moak zehaztu ditugu. Madrilek mezua jaso du. Eskaintza, halaber, euskal
gizarteak markoaren definizioa zein den jakin dezan egina da.  
M. COLINA. Harrituta nago. Lau alderdiek –EAJk, EAk, Batasunak eta ABk– Ins-
tituzioen Batzordea landu dugu urtetan zehar. Batasuna bere kasa aritu da eta
hori aurkeztu du, orain arte elkarrekin lanean ari garelarik. Batasunak bere time-
sa dauka, bere denbora eta funtzionamendu moldea. Batasunaren autonomia
eskaintza interesgarria da, egiteko moldea kritikatzen dut.
A. ARANDIA. Harritu gara eskaintza dela eta, urtez urte borrokatu direlako horren
aurka, autonomia hitzaren aurka, bitxia da. Bakoitzak nahi duen eskaintza egi-
tea dauka. Nire ikuspegitik PSOEri egindako eskaintza da, bake eta normaliza-
zio prozesuan alderdien arteko negoziazio mahaian esertzeko. Taktikoa da. Jaki-
na, autonomia ere gure helburuen artean dago.  

BATASUNAREN AUTONOMIA ESKAINTZA
M. COLINA. Lau alderdiei esaten diet,
zerbait kontsentsuatu ahal dela uste
baitut. Hasi ginenean eta Barajaskoa
gertatu arte, hainbat pauso eman ziren,
denak ez ziren eman su-etena izan
zelako, dena ez zen “lotua”. Ez dugu
orain dela sei hilabeteko giroa, baina
bakoitzak, gehiegi exijitu gabe, eroso
sentitzeko modua eskaini behar dio
besteari, ez da frustrazio txiki gabeko
koaliziorik, minimoen eta maximoen
arteko akordioa behar dugu.
A. ARANDIA. Gu alderdi nazionala gara
eta koherente izan behar dugu Hegoal-
dean eta Iparraldean gauzak egitean.
Estatu ezberdinetan gaude, ez dugu
botere bera bi aldetan, ez dugu politika
bera egiten ahal. Jakina, politikoki
–PNV eta PNB– elkarrekin aritu behar
dugu, eta ikusmolde bera landu. Hori
batetik. Bestetik, Hegoaldean, gaurko
egoeran Batasunarekin oso zaila da
elkarrekin zerbait egitea, orduan ez
dezagun esan han ez eta hemen bai.
Han eta hemen zaila dugu. Bestalde,
alderdi sozialista erruduna dela GALen
aferan? Egia da. Baina, bizitzan eta poli-
tikan gauzak aitzinatzen dira eta egun
inork ez du zalantzan jartzen alderdi
sozialista alderdi demokratikoa denik.
Guretzat bortizkeriak ez du lekurik
demokrazian eta Batasunari bortizke-
riatik lekuratzea eskatzen diogu.

Laupabost hilabete falta dira bozetara-
ko, bizpahiru kanpaina hasteko. Martxo-
aren amaieran bilera eginen bide duzue
lau alderdiek. Zein proposamen erama-
nen du alderdi bakoitzak bilerara?  
M. ETXEPARE. EA ere alderdi nazionala
da eta betiere kontuan hartuko dugu
EAko zuzendaritzaren iritzia. Denbora
aitzina doa, gu RPSekin joanen gara,
Frantziako alderdi horiekin eginen
dugu kanpaina. Hemen alta, EH Bai
koalizioa osatzeko lana eginen dugu.
X. LARRALDE. EH Baik aitzina egin
behar du, kandidatura bakarra behar
dugu bake eta normalizazio proze-
suak aitzina egin edo ez. Bakoitza
geure aldetik joatea izugarrizko atze-
rapena izanen litzateke. Hori ekidite-
ko asmoarekin joanen gara bilkurara.
Aitorrek politika alderdiek egiten
dutela dio, bada, ez, alderdiak bitarte-
koak dira, baina herriak egin behar
du. Ipar Euskal Herrian abertzaleek,
testuingurua edozein delarik ere, kan-
didatura abertzale bakarra osatu nahi
dute Parisko legebiltzarrerako.


