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MANIFESTU KORPORATIBISTA

Kristaua, foruzalea eta euskalduna zen euskal gizartea XIX. mendean, hau da, etnikoki eta
espiritualki kohesionaturik zegoen Estatu propiorik eduki ez arren, eta batasun horren
adierazpen ukaezina izan ziren karlistadak. Hala, bandera berdin baten azpian batu ziren
aspaldiko partez bizkaitarrak, gipuzkoarrak, arabarrak eta nafarrak; eta gai izan ziren Estatu
oso bati aurre egiteko Madrileraino iritsiz. Garai horietatik aurrerapen handiak izan direla
diote, baina, tankerako gauzarik imajinatu ahal daiteke gaur egungo Euskal Herrian?
Duda izpirik gabe, etengabeko atomizazioa izan da Euskal Herriaren patua euskal tradizioak
iraultzaile liberalen aurkako gudua galdu zuenetik, immigrazioa eta ideologiak izan direlarik
desintegrazio horren bi arma nagusienak, zeinak kontzienteki erabiliak izaten ari diren
euskaldunen aurka espetxeaz eta errepresioaz gain. Hala, XIX. mendeko euskal komunitate
kohesionatu hura zatitu egin zen foruzale eta liberalen, iraultzaile eta tradiziozaleen, erdaldun
eta euskaldunen, ezkertiar eta eskuindarren eta abar luze baten artean.
Euskaldunak ez zuen Estatu propio bat, baina bazuen ongi kohesionaturiko komunitatea, legesistema propio batekin eta berau defendatzeko indarra eta adorearekin. Egun, aldiz,
antzekotasun handiagoa du euskal gizarteak mendebaldeko edozein hiriburuko gizarte
kosmopolitarekin duela bi mendeko Euskal Herriarekin baino: jada gutxiengoa da bere lurrean,
bai linguistikoki, bai kulturalki, baita etnikoki ere. Eta hori gutxi balitz, zatiturik dago bere
baitan deliberatuki zabalduriko endekapen moral eta pozoi ideologikoak direla eta ez direla.
Buruzagi “abertzaleak” genero-ideologia, abortua edo lgtb agendaz dabiltzan bitartean, Euskal
Herritarren jaiotze tasa Europako baxuenetariko bat da. Prentsa euskalduna aniztasun
kulturalaz eta tolerantziaz mintzo den bitartean, ia inork ez du euskaraz hitz egiten auzoetako
kaleetan. Gobernu eta Kapitalak geroz eta euskal gazte gehiago bultzatzen dituztenean ospa
egitera euren herrietatik, geroz eta atzerritar kolono gehiago ikusi daitezke herri horietan.
Erakunde politikoak kristautasunaren gehiegikeriez mintzo diren bitartean, hedonismoan
hondoratzen doa euskal gazteria, eta urrunetik ikus daiteke islamaren itzala apurka handitzen.
Eta badago oraindik ere Euskal Estatu bat posible dela pentsatzen duenik baldintza horietan.
Hierarkia zorrotz batean antolaturiko taldeetan biltzen dira otsoak negu gorriari aurre egiteko.
Sakabanaturik baleude, nekez lortuko lukete negua garaitu eta espezie gisa irautea.
Euskaldunak ere gainean du negu gorria, eta bi aukera besterik ez ditu horren aurrean:
lehenengoa, bere buruaren kolonizazio, disoluzio eta atomizazio-prozesuan aurrera egin
sustrairik gabeko masa internazionalaren parte bilakatu arte; bigarrena, korporatiboki
antolatu, borrokatu eta biziraun, gure arbaso eta herri zanpatu askok egin izan duten moduan.
Hori litzateke, finean, proiektu honen asmoa: nazio gisa negu gorriari aurre egiteko prestatu
eta antolatzeko moduak bilatzea. Euskal Herria ez dago hilda oraindik, eta biziraungo du baldin
eta geratzen den masa etniko euskalduna bere atomizaziotik irten eta komunitate sendo eta
indartsu batean egituratzen bada, bere bizimodu, behar eta interesak korporatiboki
defendatuz komunitateko aberri-kideen elkartasun-sare organikoen bitartez. Gure arbasoek
leinuen batasunaz erantzun zioten mairuen eta germaniarren inbasioei, eta batasun horren
ondorioz lortu zituzten Erreinu propio bat garatzeko baldintzak. Bide horretan,
euskaldunarentzako babesgune eta ekintza-gune bat eraikitzea du helburu korporatibismoak,
hots, anabasa mundialistaren erdian bere burua adierazi eta berreraikitzeko azken gotorleku
bat eratzea euskalduna ezarriz asmo eta ekimen guztien erdigunean.

I
Euskal Herriaren askapen borroka ez da izango hamarkada gutxietako kontu bat, aitzitik,
belaunaldi luzeetako kontua izango da. Segida historiko luze baten baitan kokatu behar ditugu
gure buruak, gure bizitzari horren iraupena baino haragoko izaera transzendental bat emanez,
mugimendu korporatibistaren estrategia epe luzera proiektatuz. Ondorioz, gure belaunaldiaren
helburua izan beharko du datorren erreleboari ahalik eta baldintza egokienak igortzea ondare
gisa, eta berau norabide zuzenean kokatzea, datozenek buka dezaten guk hasitako bidea.
Gizaki modernoak gorantza doan gezi baten moduan hautematen du denbora. Are eta
basatiagoak irudikatzen ditu garai zaharrak atzera egin hala, eta, aldiz, baikortasunez ikusten
du etorkizuna modernitateak ekarririko garapen zientifiko teknologikoa eta kultura
unibertsalari esker. Aurrerapenaren mito gisa ezagutzen da mundu-ikuskera hori, eta ideologia
modernoen oinarrizko ezaugarrietariko bat da.
Ondorio sakonak ditu pentsamolde horrek, dena den: antsietatea eragiten du gizarte
modernoetan aginduriko etorkizun utopiko hori ez delako iristen. Hala, historia bera
azelerazio-prozesu batean sartzen da etorkizuna konkistatu nahi eta ezin horren estresa delaeta, eragin berbera jasaten dutelarik prozesu sozio-politikoek, ekonomiak, teknologiak…
Aurrerapenaren mitoa bere egin zuten ideologiek eraginda, eta XX. mende erdiko kolonien
askapen-borrokak eredu gisa harturik, euskaldunok sinetsi genuen independentzia aise lortu
zitekeela hamarkada gutxi batzuetako borroka aurrera eramanez. Herri kolonizatuak, baina, bi
mundu-gerrek eragindako europar inperioen atzera-egiteaz baliatu ziren, potentzia sortu
berrien laguntzaz hornitu zirelarik bestetik. Aldiz, guztiz bestelakoa da euskaldunon kasua:
gure etsaia ez da inperioa, Estatua baizik, horien muga politikoen baitan integraturiko kolonia
garen heinean.
Korrelazio indarrak alde edukitze-bidean, egitura zapaltzaileen krisi edo endekapen-aroak dira
nazio zapalduek izan ohi dituzten aukerarik optimoenak independentzia eskuratzeko. Iruñeko
Erresuma da adibiderik hurbilena, zeina Franko eta Bisigodoen galerak sorturiko boterehutsunearen bitartez egituratu zen. Zapalduriko nazioaren barne-indarrak sasoi onean eta
antolaturik badaude denbora-esparru murritz hori iristen denerako, heriotza ukaldi bat
nahikoa izan daiteke zinezko askapena lortzeko.
Hala, Espainiar zein Frantziar Estatu-egituren krisi-unerik sakonenean irekiko zaio
askatasuneranzko atea euskaldunari, eta momentu hori iritsi egingo da halabeharrez. Tamalez,
estatu zapaltzaileen eta mendebaldeko zibilizazioaren endekapen sistemikoak galbidera
eraman dezake Euskal Herria ere, gauzek hala adierazten duen moduan.
Endekapen hori saiheste aldera, korporatibismoak estrategia inter-generazionalaren aldeko
aldarria egiten du, antolaturiko nazio gisa jokatuz zinezko indar-metaketa bat burutze-asmotan
zeharkako borroken bitartez. Era horretan indartuko litzateke euskal nazioa belaunaldiz
belaunaldi, ahalik eta gure ondorengoek independentzia konkistatu dezaten dagokion unea
iristen denean.
Adibide gisa: indar militarraren faltan, egungo herri menperatuetako batzuk borroka
demografikoari ekin diote zapaltzailearen aurkako epe luzeko estrategia moduan, irlandarrak
edo palestinarrak kasu. Pisu demografikoagatik, gehiengo kuantitatiboaren jabe eginez, akaso
aukera izango dute biziraupen-gudan garaile irteteko etorkizun batean. Zeren esperoan
gabiltza gu?

II
Gure herria beti atera da galtzaile Estatuaren zein momentuko boterearen aurkako borroka
zuzenean sufrimendu eta kalte handiak eraginez. Zeharkako borroka-moldeak jorratu beharko
dira aurrerantzean, horien artean lehentasunezkoak direlarik borroka demografikoa,
ekonomikoa, identitarioa, kulturala eta espirituala. Horretaz gain, etorkizunean eman
daitezkeen edozein mehatxu edo gatazkarako prestatu beharko litzateke euskal komunitatea,
apurka-apurka, kideen kalitatea gainezarriz kantitatearen gainetik prestakuntza fisikoespiritual horren bitartez.

Antzinatik izan dugu leinu eta herri ezberdinek buruturiko guduen berri beren bizirautea,
nortasuna, askatasuna edo lurra defendatzeko, gertakizun horiek baitira historiako liburuetan
azaldu ohi direnak. Guda eta bataila ezberdinen artean, ordea, beste eratako borroka-moldeak
jarri izan dituzte abian herri horiek ere: zeharkako borroka-moldeak.
Euskaldunok gatazka armatu bat bizi izan dugu azken hamarkadatan. Egun ez dago gatazka
armaturik, baina gure herriak zapaldurik jarraitzen du. Horrek esan nahi du gatazka armaturik
izango dela etorkizunean ere, ezinbestean, herri honek iraungo badu behintzat. Hau horrela,
gure komunitate nazionalak ahal bezain indartsuen iritsi beharko du une horretara, aipaturiko
zeharkako borrokak aktibatuz indartze etnikoaren bidean. Hala, lau arlotan banatu daitezke
ekinbide horiek: borroka demografikoa, ekonomikoa, identitarioa eta espirituala.
Borroka demografikoa: ez da posible borrokarik aurrera eramatea ez eta nazio gisa bizirautea
ia gazte eta haurrik gabeko gizarte zaharkitu honetan. Alderdi abertzaleak entzungor
dabiltzalarik, komunitate nazional antolatuan eta bere biziraupen-kontzientziaren berpiztean
kokatzen du alternatiba korporatibismoak, amatasuna eta familiaren balioa aldarrikatuz, sendi
bat garatzeko eskubidea bermatuko duten lan-baldintzak borrokatuz, euskal familientzako
babes sozial zein ekonomikorako komunitate nazionala antolatuz...
Borroka ekonomikoa: Kataluniak erakutsi du dependentzia ekonomikoak dakartzan ondorioak
aske izan nahi duen herri batentzat, izan ere, menpekotasun hori xantai moduan erabiltzen
dute herrien aurka Estatu zein oligarkiek. Beraz, autarkia ekonomiko mailarik-altuena lortzea
dagokigu euskaldunoi. Hala, korporatibismo ekonomiko eraginkor bat martxan jartzea
planteatzen da euskal produktu zein saltokien babes eta kontsumoaren, elkartasunezko
aseguruen elkarteen edo euskal enpresa-sortzaileentzako finantzaketa etnikoaren bidez.
Borroka identitarioa: euskara eta euskal nortasun indartsurik gabe ez dugu sekula
independentzia politikoa lortuko, eta euskalduntasuna behera doa Euskal Herrian. Berau
berreskuratze-asmotan, arnasa-guneen defentsa sutsuaz gain, euskaldun gisa bizitzea
errealitate egingo duten espazio sozialen konkista aldarrikatzen du korporatibismoak, herri
mailako erakundeen bitartez, gerora euskal ghetto, kibutz edo koloniak eraikitze-bidean, batez
ere euskaldunak sakabanaturik bizi diren eremu erdaldun eta hiriburuei dagokionean.
Borroka espirituala: euskaldunok nahitaezkoa dugu belaunaldiz belaunaldi, genetikoki zein
kulturalki igorritako euskal sena edo ethosa gorde eta berari loturiko balore espiritualak
sustatzea. Finean, ezin dugu utzi asabengandik jasotako espiritualtasuna (leialtasuna, ohorea,
adorea, sendotasuna, pertseberantzia, langiletasuna…) balio atzerritar endekatzaileengatik
ordezkatuak izatea hondamendira zigortuz datozen belaunaldiak. Hala, asaben balio horiek
igorri eta bizibide duin baten aldeko erakunde zein ekimenen aldarrikapena egiten du euskal
korporatibismoak, batez ere gazteenen artean zabalduz hedonismoaren alternatiba gisa.
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III
Euskal Herriaren askapen borrokak arrakasta izango badu, kontzientzia, ikuspegi, estrategia
eta helburu nazional baten baitan izan beharko da nahitaez. Era horretan, ideal nazionalaren
indar zentripetoa eta batasunerako joera gainezarriko da edozein leinu, erregionalismo,
ideologia eta zatiketaren gainetik.
Abertzaletasuna gauza berria da gure lurretan. Horren ordez, tribua, leinua, jaurerria, erregea
eta herrialdearekiko izan da arbasoen leialtasuna mendeetan zehar. Euskaldunak elkartu egin
diren aldi gutxi horiek, baina, mugarri izan dira gure historian: nafar erresumaren hozia izan
zen leinu baskoien batasuna bisigodo eta frankoen aurka, eta euskal kontzientzia nazionalaren
aurrekaria izan zen euskaldunon batasuna karlismoaren banderapean. Hala, gure asabek
erakutsi ziguten soilik batasun nazionalaren bitartez eskuratu daitekeela armada handienei
aurre egin eta etsaien hiriak setiatzeko adinako indar eta boterea.
Garai zailak datoz Euskal Herrira aurreikuspen guztien arabera: kapitalaren globalizazioaren
erruz, euskaldunak behartuak egongo gara gure lurrak komunitate etniko ezberdinekin
partekatzera, kolono espainiar eta frantziarrez gain. Euskaldunon (eta europarron) krisi
demografikoaren aurrean, arazo argi bat bilakatzen da etorri-berri afrikar eta mairuen jaiotzetasa altua, ordezkapen etnikoaren mehatxua ortzi-mugan ageri delarik. Aniztasun etnokulturalak gora egin ahala, areagotu egingo da gizartearen baitako desordena, zatiketa eta
gatazka, murriztu egingo delarik Estatu, lege eta erakunde publikoen eraginkortasuna.
Fenomeno hori errematea izan daiteke jada bi Estatu inperialistek zapalduriko, zatituriko eta
kolonizaturiko herri txiki batentzat.
Lehen aipatu bezala, hierarkia zorrotz batean antolaturiko taldea da otsoaren biziraupen
estrategia, horrek aukera ematen baitie harrapakin handiak ehizatu eta ugalkortasuna
maximizatzeko. Era berean, euskaldunok ez dugu bizirauteko ahalmenik izango etorkizuneko
panorama latz horren aurrean baldin eta ez bagara gaurdanik nazioaren baitan elkartu eta
antolatzen beste behin ere otsoen antzera.
Horren bidean, euskal korporatibismoak lehenetsi egin beharko du euskalduntasunaren
defentsan oinarrituriko batasun nazionala bigarren mailako beste edozein irizpideren gainetik,
eta, zeregin horretan, ezingo du batasun nazionala baldintzatzen duen adierazpen politiko
erregionalistarik onartu.
Dena den, erregionalismo politikoak bezain beste desadostasun eragiten dituzte ideologiek
euskaldunon artean. Garai bateko leinu-gerrak, ideologien baitako gerra dialektikoetan
eraldatu dira gurean: nagusiak vs soldatapekoak, ezkertiarrak vs eskuindarrak, gizonak vs
emakumeak, sinestunak vs fedegabeak. Lotsagarria da jabetzea nola jatorri eta testuinguru
arrotzetako doktrina eta teorien kutsadurak eragin disolbatzaile handiagoa izan duen
inperialismoak berak baino euskaldunon artean.
Historiak erakutsi digu oinarrizko homogeneotasun bat beharrezkoa dela izate, printzipio eta
asmoetan batasun efektibo bat eskuratzeko orduan, eta erresistentzia-mugimendu metapolitiko bat izan beharko du oinarrizko printzipio horiek bildu eta indartuko dituena. Hori delaeta, euskal korporatibismoak argi du ezker-eskuin dikotomia transzendituko duen mugimendu
abertzale nazional bat izango dela indar zentripeto hori, zeinak euskal nazioa, euskalduna eta
euskal langileriaren interesak ezarriko dituen irizpide gisa beste edozer konturen gainetik.

IV
Arma edo indarkeriarik gabeko borrokak, borroka izaten jarraitzen du; eta borrokalarien enda
batek berebiziko ditu gerlarien propio diren balioak (gure arbasoen ethosa), egun balio
patriarkal moduan izendatuak direnak. Balio horiek honakoak lirateke: leialtasuna, ohorea,
ausardia, sakrifizioa, heroitasuna, ahalegina, borroka, borondatea, ekintza, aszetismoa eta
autokontrola. Era berean, baztertu egin beharko dira espiritu borrokalari/heroikoaren eraketan
oztopo diren balio endekatzaileak: koldarkeria, ahuldadea, hedonismoa, mozkorkeria,
promiskuitatea, alferkeria, nagikeria, barkaberatasuna, zekenkeria edo diruzalekeria.
Historikoki , borrokarako grina izan da gizakioi gure artean bereizi izan gaituena. Gurean, ethos
gerlari horren lekuko dira Orreagako bataila, Matalaz apaizaren matxinada, Karlistadak eta
duela gutxi amaitutako gatazka armatua. Guda guztietan gertatzen den bezala, ordea, psike
kolektiboa ahulduko duten bizi-baldintza berriak ezarriko dizkio menperatzaileak garaituari.
Galtzaileen barne-indar espiritualen itzaltzeak eragindako hutsunea bete nahirik, endekapenindarrak besarkatuko ditu menderatuak, horiek barneratzea bide azkarrena delako ustean
hutseraturiko gizakia berpizteko.
Gaur egun, merkataritzak erabat eraldatu ditu lehen munduko gizabanako hutseratuen
baloreak, berak gidaturiko munduak mendebaldean sorturiko oparotasun ekonomikoari esker,
jendearengan gauza berrien beharra sentiaraziz eta haien bizimodua kontsumora bideratuz.
Hala, giza arima ahultzen du aisialdirako erraztasunak, bai eta beharrezko ez diren luxu eta
erosotasunak eskura izateak. Ondasunak lortzeko eta bizioak asetzeko menpekotasuna
handitzen doan heinean, gizatasuna murriztu eta jarrera endekatzaileak azaleratu egiten dira:
koldarkeria, azalkeria, hedonismoa, mozkorkeria, nagikeria, zekenkeria edo diruzalekeria.
Horren isla lirateke, gaur egungo nazio-mailan: burujabetasunerako borondate urria,
etnofiliaren ordez xenofiliaren sustatzea, jaiotze-tasa baxua, zahartze-tasa altua, akulturazioa,
kontsumismo basatia eta espiritualitate eza.
Ondorioz, berehalako plazerek estali egingo dute gerlarien ethosa, eta jada ez dira begi onez
ikusiko arbaso gudarientzako gorenak izan ziren balioak. Antzinako heroiaren ohorea, ausardia
eta sakrifizioaren ukatzeak ateak zabalduko dizkie balio burgesei.
Materialismora ohitu diren oraingo belaunaldiek diote txiroa zela euren familia, hizkuntza,
herria, lege zahar eta libertateak defendatu zituzten arbaso euskaldunen bizimodua, baina
txirotasuna materiara atxikitzea ez da zilegi. Gizakia ez da bizi soilik jan, edan, lo eta arnas
egitetik, bere espiritua ere elikatu egin behar du. Gure arbasoek ez zuten bizirautea lortu
ondasun materialak zituztelako, baizik eta esfortzuaz, haien printzipioekiko mendetasunez,
sormenez, leialtasunez, ausardiaz, argitasunez, senidetasunez eta talde-lanari esker.
Gaur egun, berriz, borroka erabat ezberdina da, asimilazio bidean dagoen herria baikara eta ez
ditugu Estatuen aurka liskar fisikoetan jausteko indarrik. Beharrezkoa da beraz
erresistentziarako beste bide bat aurkitzea. Horregatik, arbasoen balioak barneratu beharko
ditu mugimendu korporatibistak, endekaturiko barne-indarren egoera iraultzeko asmotan.
Euskal ethos gerlaria berriro lora dadin derrigorrezkoa da endekapen-indarrak menperatzea,
helburu gorenetan erabiltzeko horietan xahututako energia. Bide horretan, funtsezkoa izango
da, besteak beste, burbuila kontsumistaren aurrean alternatiba osasuntsu bat garatzea,
herritarrak gorantz errealizatu daitezen distrazio eta materialismo iragankorrean galdu ordez.
Biziraupen-guda espiritu heroikoa dutenen kontua da, ez endekapen burgesean galdutakoena.

V
Gure arbasoen tradizioa jarraiki, meritokraziaren bidezko zilegitasunez beteriko buruzagitza
baten menpe artikulatu beharko da, hierarkikoki, etorkizuneko mugimendu abertzalea.
Berdintasunik ez da existitzen naturan ez eta gure arbasoen historian, bakoitzak bere tokia
izanen du bere ahalmen eta izaeraren arabera. Momentuan momentuko ekintza eta
eredutasunaren bitartez eskuratuko dute zilegitasuna liderrek, hau da, ekintza eta jokaera
eredugarriekin lorturiko meritu eta ezagutzaren bitartez.
Errealitatea hierarkikoa da, alegia, hierarkia bizilege da. Materiak eta energiak lege sinpleenen
arabera jokatzen dute, DNAk zelulak gidatzen ditu, animalien gorputzaren koordinazioa
garunean gertatzen da, animalia taldeak alfa, beta eta omega mailetan antolatzen dira,
komunitate ekologikoak piramide trofikoetan mailakaturik daude… eta berdin gertatzen da
gizakian, salbuespenik gabe.
Beti sortzen da oligarkia bat: ezkutukoa izaten da demokrazietan, konkistatzailearen esku egon
ohi delarik herri zapalduetan. Gakoa aristokrazia bat sortzean datza, oligarkia beharrean.
Hoberenen ageriko hierarkiak subiranotasun nazionalari mesede besterik ez dio egiten, eta
botere subiranoaren kontzentrazioa da arerioaren botere-kontzentrazioari aurre egiteko bide
bakarra.
Hoberenen agintearen alde egiten dute pentsalari handienek: Hegel, Nietzsche, Krutwig,
Platon, Aristoteles… hori baita hainbat aukeren artean bidezkoena. Egitura demokratikoek,
adibidez, boterearen kontzentrazioa ahalbidetzen dute, baina gehiengoaren ezaugarriak
hartzen dituzte: erdipurdikoak dira esentzian, eta egoera iraultzeko ezintasuna dute beraz.
Egitura autokratikoek, aldiz, boterearen kontzentrazioa ahalbidetzen dute baina uneko
agintariaren ezaugarrien araberako antolakundeak bultzatzen dituzte, aldaketetara egokitzeko
inolako gaitasunik gabe: plutokraziarako biderik zuzenena dira. Anarkiak, azkenik, ez du
eragiteko gaitasunik, ez baitu boterea kontzentratzeko ahalmenik.
Zinezko aristokrazia nazionala bideratze-aldera, euskal korporatibismoak nahitaezko ikusten du
egitura hierarkiko zorrotz bat, horren aldeko adostasun bat, eta, aldi berean, pertsona egokiak
posizio egokietan kokatzeko mekanismoak. Guzti hori ez da soilik ahalmenen hierarkia zuzena
ziurtatzeko, baita partaideen borondatearen araberako filtro bat egiteko ere. Hierarkia
meritokratikoa ez da justizia edo etikan bidezkotzen (hori Estatuari baitagokio), aitzitik,
gaitasunik eza, ustelkeria eta infiltrazioa ekiditea du helburu.
Borroka nazionala bera izan daiteke antolakuntza hierarkikoaren erreferentzia, alegia,
nazioaren aldeko zeharkako borroketan parte hartzen dutenen eraginkortasun, ahalmen eta
altruismo-mailak erabakiko du nortzuk diren buruzagi eta nortzuk jarraitzaile. Beharrezkoa
izango da, beraz, baliozko kide horiek kontabilizatzeko sistema zehatz bat garatzea aurretik.
Dena den, merituen ordain bakarra hierarkian gora egitea behar luke soilik. Helburu
indibidualistekin hurbiltzen direnak aldentzeko asmotan, gainera, gero eta sakrifizio handiagoa
exijitu beharko litzateke hierarkian gora egin ahala, agintea sakrifizio-ekintza aszetiko bat izan
behar litzatekeelarik banakoarentzat, eta ez irabazi materialak eskuratzeko bide bat.
Hierarkia militarrean oinarriturik, buruzagi bakoitzak soilik bere azpiko mailarengan izan
beharko luke agintea komunitate nazionalean,bertatik kanporatuz aginduak onartzen ez
dituztenak. Bestalde, aldian behin aldatu beharko lirateke buruzagitzak, gidari berriak
erreferendum bitartez aukeratuz.

VI
Buruzagitza orok behar du jakintsu eta pentsalarien batzorde aholkulari bat, ez baitu
etorkizunik iraganeko ikasgaiak, presenteko testuingurua eta etorkizuneko aurreikuspenak
hausnartzen ez dituen herri batek.
Garunak gorputza gidatzen duen modura, hala behar du ere nazioak gidaritza bat. Baina garun
horrek ezin du hala-holakoa izan, gidaritza-ezak baino ondorio okerragoak ekar ditzake-eta
erdipurdiko gidaritza batek. Hala, korporatibismoak ezinbesteko ikusten du nazioa gidatu,
kudeatu eta borrokatuko duen elite baten beharra.
Garuneko neo-kortexaren modura, beharrezkoa zaio Euskal Herriari ere goi-pentsamendua
garatuko duen jakintsu-talde bat, hots, euskal nazioaren pentsamenduaren gailurra izango
dena. Bakana da pentsalariek gizartean duten lekua. Bakana da, finean, ez dakigulako ezer
horiek sortu ohi duten ezagutza edo egiatik harago, eta ordezkaezina da, ondorioz, beraien
lekua; eta, ordezkaezina denez, ez dute behar demosarekin konektatuko dituen egitura
organikorik, alegia, ez dute inoren onarpen edo boto-beharrik.
Korporatibistok nazio heldu eta garatu bat nahi dugu aske eta indartsua izan dadin, baina zer
litzateke egun Euskal Herria Etxepare, Axular, Xaho edo Lauaxeta gabe? Deus ere ez. Euskal
tradizioa galdurik legoke euskal pentsalaririk eta pentsamendua ahalbideratzen duen
literaturarik gabe. Euskaldunak beste nazioek garatzen dutenaren esperoan jarraitzen badu
ideia onak eskuratze-aldera, botere eta iniziatiba guztia galduko du nazio gisa.
Ideien garapena, baina, gutxiengoaren egitekoa da. Esate baterako, espazioaren esplorazioa,
zeinean milaka pertsonek parte hartu duten historian zehar, ezinezkoa litzateke Tsiolkovskyren ekuaziorik gabe, eta aldi berean hark ez luke halako aurkikuntzarik burutuko Julio Verneren nobeletan inspiratu izan ez balitz. Logikoa edo artistikoa delarik ere, gutxi batzuk izan ohi
dira zinezko inspirazioa erakusten duten jenioak edozein egiteko edo ahaleginen aurrean.
Pentsaezina da, gainera, goi-pentsamendua espontaneoki garatu eta sozializatzearen ustea,
izan ere, ingurunea erabakigarria da horrelako aurkikuntza, asmatzaile eta talentuen agerpena
baldintzatzerakoan. Horren baitan, gainontzekoon betebeharra da horien agerpena ahalbidetu
eta euren obrak babestu, landu eta gizarteratzea: jenioek ere herriaren laguntza behar dute.
Egungo euskal munduan ez dago, baina, halako talentuak goratzen dituen egitura edo
ingurune sozialik. Horren ondorioz, erakunde zein egitura inperialetara jo ohi du ahalmen
handiko jendeak, eta aditu-ihes hori ez da geldituko kartoizko konstruktibismoa eraisten ez
den artean: jakintzen hierarkia bat dago, eta pertsonek jaiotzetik dituzte ahalmen desberdinak.
Kaskarkeriaren baitako berdintasunaren aurka euskarazko goi-kultura zinez nahi bada,
horretarako prest egongo den euskara bat garatu beharko da aurrena, ondoren ahalik eta obra
gehien euskaratu eta ondare hori herritar guztien eskura jartzeko. Kultura horri benetako
erabilera emango dioten etorkizuneko gizakiak sortzera bideraturiko eskolak ere nahitaezkoak
izan beharko dira, egungo erdipurdiko hezkuntza-mailatik harago joango direnak, hots,
ahalmen handiko haurrei zuzenduak.
Lagungarria litzateke ere nazioko pentsalari handienek aparteko biltzar bat osatzea, eta urtero
zenbait egunetako konferentziaren bat osatzea gizartearekin kontaktua mantentzeko, elkarren
artean ezagutzeko, hitzaldiak emateko, eztabaidak egiteko, jendearen galderei erantzuteko…

VII
Euskal komunitate nazionala du subjektu abertzaletasunak, eta ezin daiteke euskalduntasuna
ulertu euskararik gabe. Arbasoen kultua eta beren ondarearekiko leialtasuna ez da soilik balio
eta bizimodu zehatz bati heltzera mugatzen, aitzitik euskara erabili, zabaldu eta aberastea da
gure asabak gurtzeko era nagusiena. Ondorioz, euskara bera izan beharko da XXI. mendeko
mugimendu abertzalearen hizkuntza, eta lehentasunezko gaiak izango dira bere zabalkuntza
eta aberastasuna.
Modernitatearen ikuspegi materialistak tresna hutsera mugatu ditu munduko hizkuntzak, eta
tresna orori dagozkion balio funtzional eta operatiboetara murriztu du horien garrantzia.
Hizkuntzak, baina, komunikazio-sistema huts bat baino gehiago dira, izan ere, mintzaira baten
bidez agertzen zaizkigu pentsamendu, amets, inspirazio zein errebelazioak, alegia: hizkuntza
zehatz batean gauzatzen du gizakiak dimentsio ezezagunekiko kontaktua eta informaziotrukea. Arrazoi horrexegatik dira mintzaira sakratuak sanskritoa, hebreera edo arabiera.
Hizkuntzen kontzepzio sakratu tradizionala pentsamendu jungiarrarekin lotzen badugu,
ohartuko gara sinbolo-kode horiek giza kontzientziatik harago dauden indar psikiko autonomo
jakin batzuk “esnatzeko” tresna direla, leinu genetiko bakoitzak bere indar psikiko propioak
dituelarik. Hau da, euskaraz bizi, pentsatu eta ameste hutsak aktibatu egiten du guregan
inkontzientearen dimentsioan bizirik dirauen arbasoen “espiritua”, zeina herentzia
genetikoaren bidez jaso dugun modu sorrean.
Hala, korporatibismoaren ikuspegitik euskaldunok nahitaezko dugu euskara sakralizatzea, hots,
dagokion balioa ematea egun materialismoak igorri dionetik harago. Horrela, euskara ez da
soilik objektu afektibo bat izango euskaldunarentzat, aitzitik, gure arbasoekin elkartu eta
euskal izate zaharra bakoitzarengan eraberrituko duen bide aszetikoa izango da, euskaldun
ororen errealizazio-medioa: etxera itzultzeko bidea.
Euskara izan beharko da irizpide nagusia XXI. mendeko euskal nortasun eta komunitate
nazionalean. Euskalduntasuna, ordea, bere zentzurik gorenean, ezin da euskararen jakite
hutsera mugatu: zinezko euskaldunak euskaraz bizi behar du bere osotasunean, eta apurkako
errealizazio-maila horrek euskal komunitate baten parte izatea eskatzen du derrigorrez, ez
baita posible euskaraz bizitzea euskal komunitatetik at. Hala, hiru izango dira etorkizuneko
mugimendu abertzaleak jorratu beharreko ardatz nagusiak aferari dagokionean: Euskara
ostrazismotik atera eta balioz goratu, euskaldunak zinez euskaraz bizitzera bideratu, eta
euskaraz bizi ahal izateko komunitate nazional bat garatu.
Asmo handiko helburuak badira ere, Renaixença mugimendu katalanak argi erakutsi zuen
kontzientzia nazionala garatzeko oinarrizko bidea dela honakoa, eta egingarria dela gainera.
Baliabide handien beharrik gabe ere, korporatibistok badugu nondik hasi: gure asmoekin
bateragarriak diren artikulu, saiakera, liburu edo obren ekoizpen eta itzulpengintza;
euskarazko eduki ikus-entzunezkoaren ekoizpena prentsa edo Interneten bitartez; euskarazko
kulturaren salerosketa; euskararen mintzaira oinarri duten talde eta lagunarteen sorkuntza eta
partaidetza; erakunde eta ekimen euskaltzaleen babes eta partaidetza…
Dinamika guzti horien baitan joango da berreraikitzen, pixkanaka, euskaraz bizi ahal izateko
oinarrizko ingurugiroa. Dena den, jai dugu norbanakoak borondate aszetikoa garatzen ez duen
bitartean. Beraz, korporatibistak eredu izan beharko gara bide horretan, gutako bakoitzaren
egunerokotasunak ezartzen dizkigun erronken gainditzean hasten baita borroka.
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VIII
Ikusi dugu euskal enda eta izatea hertsiki loturik dagoela natura eta landa munduarekin.
Euskal Herriaren urbanizazio prozesua, hots, nekazari mundutik hirietarako migrazioa iraultzea
ere lehentasuna behar du XXI. mendeko mugimendu abertzalearentzat, bertoko bizimoduari
etorkizun bat emanez, eta, bide batez, elikagaien subiranotasuna uztartuz.
Hirietako kontsumismo eta deserrotze-prozesuei buelta eman eta bizitoki duen lurrarekin
lotura estuak sortuko dituzten norbanakoak bilatuko dira landa mundura bueltatzeko.
Lotura horiek erarik zabalenean ulertu behar dira, giza komunitateari dagokionean (auzolana,
herri-sentimendua) eta baita lurraren ziklo eta erritmoei dagokionean ere. Milaka urteetan
belaunaldiz belaunaldi transmititu diren jakintzak (gaur egun zaharren ahotan edo liburuetan
bakarrik aurki daitezkeenak) berreskuratu eta gaurkotzearen alde egin behar da ahalegina,
teknika berriak jakintza zaharrarekin uztartuz lurrari ahalik eta probetxu handiena ateratzeko,
hurrengo belaunaldientzat geroa segurtatuz era berean.
Jarduera ekonomikoei dagokienean inguru hurbilak zeresan handia izango du. Irizpide nagusia,
ordea, berdina izango da, kalitatea kantitatearen gainetik. Produkzio aldetik, ikuspegi
kuantitatibotik nazioarteko edozein enpresek hartzen dio gaina Euskal Herriari arlo guztietan.
Jarduna beraz produktuaren eszelentziara eta balore gehigarriko produktuak ekoiztera
bideratu behar da. Euskal Herria anitza denez paisaia eta lanari dagokionez, arloz arloko
estrategiak garatzea komeni da: arrantza, nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta
bestelakoak.
Estrategia orokorrek ezer gutxitarako balioko dute, ordea, euskaldunon kontsumo ohiturak
aldatu ezean. Eta hori, jaten duguna nondik datorren eta horrek zer suposatzen duen
kontziente izanaz bakarrik aldatuko da. Marrubiak udazkenean jateari utzi beharko zaio, zaldia
eta ardi zaharrak jaten hasi eta txokolatea, azukrea eta kafea bezalako produktuen kontsumoa
gutxitu. Mondeju txuri eta beltzek gure dietan lekua hartu beharko dute berriz ere, adibide
gutxi batzuk jartzearren.
Guzti horrek jakien gustuan ere ekarriko du aldaketa, eta zapore indartsu eta berezkoagotara
ohituko da gustua. Basa-belarren erabilera naturalki normalizatuko da, sukaldaritza
tradizionalagora egingo da buelta eta nutrizio oso eta askoz ere osasungarriagoa eskainiko zaio
jendeari.
Esan gabe doa elikadura aldaketa horiek hobekuntza nabaria ekarriko dutela osasun publikoan.
Jaten duguna gara, eta Hipokratesek zioen bezala, “Zure botika elikagaia izan dadila, eta
elikagaia botika”. Biztanleria geroz eta zahartuago batekin, estutasun latzak pasako dituen
osasun publikotik ahalik eta gutxien behar izan dezagula, denon onerako.
Bizimodu sinpleagoa eta burujabeagoa uztartzea du helburu naturarako itzulera honek. Modu
egokian eginez gero, albo-ondorioak bakarrik azaleratzen hasiko dira denborarekin, gure
izatearekin hobeto lotutako egunerokotasunera ohitzen goazen heinean.

IX
Leinu, jaiotetxe eta odolaren garrantziaz jabe ziren gure arbasoak. Jakin bazekiten odolaren
bitartez igortzen zela herriaren ethos ezkutukoena, ideologia modernoen seme konstruktibisten
kontra. Hala, auto-zentsura politikoki zuzena baztertuaz, era natural eta garden batean artatu
beharko da etnia edo leinu genetikoaren afera, eta zehaztu beharko da faktore horrek izango
duen tokia etorkizuneko mugimendu abertzalean.
Sistema orok behar du irekidura ingurunearekiko informazio-truke bat bermatzeko iraunkorra
izan nahi badu denboran zehar. Bestalde, ezinbestekoa du itxidura (babes-geruza) bat ere,
ingurunean disolbatuko baita bestela entitate hori. Sarrera eta irteerazko fluxuen kontrol eta
hautapen egokia da sistema baten egitura, nortasuna, eta existentzia luzaroan mantentzeko
bidea. Endogamia da giza talde tradizional ezberdinek erabili izan duten babes-geruza nagusia
talde jakin gisa bizirauteko, errege familietatik hasita etnia zanpatuetara arte, egungo oligarkia
kapitalistak barne.
Sistema ororen egituraketak du hasiera-puntua oinarrizko informazio-kode batean. Hala,
sistema ugalkorren biziraupena loturik dago informazio-kode horren belaunaldien arteko
igorpenera. Tradizioa, hots, aberri-kide bakoitzaren aurreko belaunaldi guztien bizipenen
hautapen sintetizatua da nazio baten informazio-kode kolektiboa. Informazio-mota bakoitzak
bere ezaugarrien araberakoa den kanal bat behar duenez, bi dira komunitate nazional batek,
belaunaldiz belaunaldi biziberritzeko beharko dituen igorpen-medio nagusiak: ama-hizkuntza
(ezagutza exoterikoari dagokiona) eta odola (informazio esoterikoari dagokiona).
Euskaldunen kasuan ere, ius sanguinis irizpidea errealitate bat izan da mendeetan zehar: tribu
edo familia-klanetako odol-loturak, kristau zaharraren irizpen etno-erlijiosoa, eta, azkenik,
onomastikan oinarrituriko odol-irizpidea lehen euskal nazionalismoan. Modernitatearekin
batera, ordea, konstruktibismo kulturalean oinarrituriko euskal nortasuna inposatu zen, aburu
kaltegarria delarik XXI. mendeko testuinguru eta erronkei erantzuterako orduan, izan ere,
sistemaren gehiegizko irekidura faboratzen du inguruneko eraginetara. Beraz, lehentasun gisa
azaltzen da globalizazioaren paradigmetara egokituriko euskal nortasun itxiago bat.
Hori dela-eta, euskalduntasunak nahitaezkoa du arbaso euskaldunen ondare edo tradizio
biologiko, kultural eta espirituala osoki baloratzea, eta herentzia hori hurrengo
belaunaldietara hobeturik igortzeko borondatea garatzea. Bide horretan, gomendagarria da
arraza eta espiritualtasunaren aldetik hurbilekoak diren erdaldunak lehenestea euskal
komunitate nazionalaren baitan kide berriak onartzerako orduan, salbuespen gisa onartuz
soilik arraza eta tradizio arrotzetatik datozen horiek, euren jarrera, meritu eta baliotasunaren
arabera.
Bestetik, jakina da oso loturik joan ohi dela lotura afektiboekin kide berrien iniziazioa
euskalduntasunean, gehienbat bikoteen parekatze edo euskal koadrilen bitartez. Hori dela-eta,
beharrezkoa izango da euskaldunen arteko harreman eta parekatzeen sustapena familia eta
hezkuntza bidez, hots, endogamia mesedetzea edozein mestizaje-mota ahal bezain beste
murrizteko.
Ondare biologikoa eta kulturalaren arteko inter-dependentziaz jabetu eta kontzientzia etnikoa
berreskuratu ezean, etnikoki ordezkatuak izatearen arriskuan egongo gara euskaldunak. Euskal
korporatibistok ez gaude prest krimen hori onartzeko. Beraz, gure zereginetariko bat izango
kontzientzia endogamikoaren aldeko ekinbideak sortu eta babestea.

X
Ikusi dugu non amaitzen den demokraziaren, hauteskundeen, erakunde publikoen eta, finean,
sistemaren bidea. Mugimendu korporatibistak ekidin beharko du bere integrazioa erakunde
kolonial zein burgesetan, komunitate nazionalaren probetxutasunera mugatu, soilik, horiekiko
harremana. Korporatibismoak administrazio edo proto-estatu paraleloaren ideia aldarrikatzen
du independentziarako bide bezala, bere gidaritza eta gobernu propioarekin.
Euskal nazioa aske eta boteretsua izango bada, nazioartean onarturiko Estatu soberano bat
eduki beharko du. Euskal Estatu baten faltan, ordea, iniziatiba politiko guztiak bi arlotan izan
dira bideratuak: pribatuak/herrikoiak batetik, eta publikoak/kolonialak bestetik. Finean, ez
dago euskaldunak batu eta antolatuko gaituen egitura publikorik.
Euskal Estatu bat osatzeko ahalegin guztiek porrot egin dute, eta sinplea da horren zergatia: bi
Estatu inperialistak garaitzeko ezintasuna du euskal komunitate txiki eta antolatu gabeak.
Komunitatea kualitatiboki zein kuantitatiboki indartu ahala joango da Frantziar eta Espainiar
inperioak garaitzen. Dena dela, euskal komunitatea ezin da berrindartu batasun eta
antolaketarik gabe. Hortaz nazioak ere Estatu baten moduko batasun eta antolaketa bat
beharko du.
Korporatibismoak euskal komunitate organiko, antolatu eta hierarkiko bat bilatzen du. Baina
ez dago komunitate bat herritik guztiz batzerik, hots, behetik soilik, komunitatea berez nahasia
eta anitza baita. Parte hartze-arau zehatz eta hitzartuak behar dira nazioaren baitako
paradigma guztiak batzeko, beraz, beharrezko dugu arbitrariotasunik gabeko administrazio
publiko nazionala bere konstituzio eta guzti, eta horren eratzea ezin da gehiegi atzeratu.
Noski, jarraian honako galdera erantzun beharra dago: zer kudeatuko du inolako eremu
publikorik ez duen nazio bateko gobernuak? Hasiera batean, soilik pentsamenduz eta espirituz
batuko gaitu Euskal Estatu horrek, eta batasun horrek ekarriko du gure herriaren berrindartzea
ondoren. Eta azkenik, egituratze nazionala aurrera doalarik sortu edo bihurtuko dira zinezko
euskal gune publikoak: unibertsitateak, udalak, enpresa publikoak, polizia, armada…
Demokratikoa eta konpetentzia publikoetara mugatua izan beharko da Estatuaren egitura, hau
da, ez du euskaldunen bizitza pribatua gidatuko. Gure arbasoen biltzarrak izan daitezke egitura
estatalaren oinarria. Horrek hainbat abantaila ditu, batetik, boterea lortzeko barne-gatazkak
ekidin ditzake gehiengoaren esku utziz ordezkarien aukeraketa. Tradizionalki erabilia izan den
sistema bat da ere, euskaldunok naturalki onartuko genukeena, Estatu soberanoaren aldeko
kausa erakargarriago eginez. Azkenik, sistema komenigarria da geopolitika-mailan, gaur egun
Europan lekua izateko label minimo bat baita demokrazia.
Nafarroako Erreinua da euskaldunon Estatuaren erreferentzia sinboliko eta historiko naturala,
iraganean izan dugun subiranotasun politikoaren adibiderik gorenena baita, eta foru-sistema
gaurkotu batean oinarrituriko konstituzio batek laburtuko luke Estatuaren izaera eta arautegia.
Euskal udalerri/auzo bakoitzeko ordezkari bat aukeratuz, hiritar kopuru orekatu bat izango
litzateke ordezkatua horietako bakoitzeko. Ordezkari bat eskualdeko biltzarretarako eta beste
bat biltzar nazionalerako. Eskualde bakoitzak zenbait eskumen izango lituzke, hortaz. Euskara
hutsean izan beharko lirateke biltzarrak, inolako itzulpenik gabe. Ez dago euskaldunen
hiritartasunik Estatu subirano eta independenterik gabe, beraz, euskara behar luke hasiera
bateko hiritartasun-irizpidea, gaur egungo kolonizazio egoera irauliz.

XI
Helburu horietan, euskal komunitate nazional zentratu, espantsibo eta monolitiko baten
uztarketa landu beharko du estrategia gisa XXI. mendeko mugimendu abertzaleak, garai eta
toki ezberdinetako ereduez elikatuz, eta balio tradizionaletan oinarrituz, hots, gure arbaso
karlistek goraipaturiko bide autarkikoa eta erdi-mailako egitura tradizionalak (familia, auzoa,
koadrilak… ) berpiztu eta indartzearen bitartez.
Euskalduntasunak estatu propiorik gabe iraun badu azken mendeetan, sistema forala eta erdimailako egitura sozial komunitarioen baitan izan da. Izan ere, Europa tradizionaleko erreinuek
ez zuten nahikoa botere eta baliabiderik beren baitako herrien bizitzak arautu, kontrolatu eta
zentralizatzeko: ez zegoen derrigorrezko irakaskuntzarik, familia eta bikote-harremanak ez
zeuden arautuak, lan-mundua ez zegoen legeztatua…
Hori zela-eta, etxeko jaun eta auzotarrak ziren erantzule bakarrak eguneroko arazo eta
gatazken aurrean, ez baitzuten aita estaturik ondoan diru-laguntzak eta babesa eskuratzeko.
Hala, familia zabal eta leinu hierarkikoetan antolatu ziren euskaldunak euren artean
laguntzeko, gerora familien arteko loturek jaurerri, auzo eta etxalde tribalak formatuko
zituztelarik. Baserria asmatu zuten unitate ekonomiko burujabe gisa, subiranotasun
ekonomikoa lortze-bidean. Auzo-batzar eta batzar nagusien sistema batean egituratu ziren,
arbasoen tradizioa jarraituz, herrialde zein bailaretako arazo komunalak kudeatzeko. Anaiarte
eta mutualitateak eratu zituzten familien segurtasun ekonomikoa bermatzeko. Gremio eta
kofradiak sortu zituzten, berriz, langileen interes eta elkartasuna defendatzeko. Modu
horretan garatu ziren tradizio-aroko euskal komunitateak bai Euskal Herrian eta baita Gaztela
zein Ameriketako diasporan ere.
Ez da aspaldiko kontua antolakuntza-era hori gurean: irizpide berdinetan oinarritzen da Jose
Maria Arizmendiarrietak XX. mende hasieran sorturiko euskal kooperatibismoa, frankismoaren
garaiko ikastolen mugimendua, egun indarrean dirauen auzolanerako kultura, ekoizpenkontsumo elkarteak eta, jakina, Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduaren baitako herri
mugimendu eta erakunde ezberdinak.
Auzokide eta senideen arteko inter-dependentzia oinarri, ezin uka egungo euskaldunak baino
burujabeagoak zirenik gure arbasoak. Egun, ordea, bizitzako esparru guztiak arautu dituzte
Estatu eta administrazio kolonialek adierazpen herrikoientzako espaziorik utzi gabe. Ongizate
Estatuaren bezero-sare eta diru-laguntzek, aldiz, menpekotasun ekonomiko zuzena eragin dute
botere publikoarekiko gizarte-sektore handi batean. Lanaren balio soziala galbidean doa
soldatapeko esklaboak bihurtu garenetik. Eta hori gutxi balitz, euskal alderdi politikoek ez
dituzte euskaldunon behar eta interesak lehenesten euren asmo eta ekintzetan, denok omen
baikara eta euskal hiritarrak XXI. mendeko euskal hirian, zinez euskaldunak izan ala ez.
Bakarrik dago honetan euskalduna, beste behin ere. Horren aurrean, komunitate nazional
baten baitako bide autarkikoa aldarrikatzen du euskal korporatibismoak, zinezko
subiranotasun baten bidean. Mugimendu nazional bateratzaile batek lagundurik, honako
puntuak jorratuko ditu bide autarkikoak: euskal familia, koadrila eta auzokideen arteko interdependentzia loturak; erdi-mailako erakundeen bidezko antolakuntza komunitarioa; eta
lanaren kontzepzio filosofiko berri bat, zeinak komunitate nazionalaren ongizate eta
subiranotasuna izango dituen oinarri, gogorki ukatuz lukurreria, ustelkeria, esplotazioa eta
edozein berekoikeria-mota.

XII
“Euskaldunok lehenengo, euskara lehenengo” irizpidea hartuz, euskal komunitatearen interes
nazionalak izango du lehentasuna bizitzako aspektu guztietan. Jarrera horrekin koherente
izatea dagokigu euskaldunoi biziraungo badugu. Komunitate nazionalaren eraketak jokabide
hori hartzen duten pertsona eta erakundeak (enpresak, instituzioak eta elkarteak) saretu eta
elkartzetik etorriko da.
Giza talde batek ezin du biziraun bere kideen arteko elkartasun eta laguntza minimorik gabe.
Era berean, talde kohesionatu eta homogeneoenak izan ohi dira indartsuenak. Korrelazio
garbia dago kideen konpromisoaren eta taldetik jasotzen duten onuraren artean,
komunitatearen antolaketa delarik horren neurria zehazten duena. Estatuetako egitura
burokratikoez gaindi hainbat eredu aurki ditzakegu. Etnia/nazio gutxituak, mugimendu
erlijioso/politikoak eta gaizkile talde antolatuak izan daitezke agerikoenak, beren arteko
distantziak garbi edukita.
Mundu multipolar eta aldakor honetan euskaldunok ez dugu gure eguneroko beharrak
asetzera bideratuta dagoen egitura nazional funtzionalik. Espainiar eta Frantziar Estatuetako
behe-administrazioko hainbat botere kuota euskaldunek hartuta egon arren, status quoa
kudeatu eta beren botere murritzetik herritarren beharrizanak hala moduz asetzeko partxeak
jartzea da horien jarduna. Beraz, instituzioetan zintzoki eta gogor lanean ari diren horiek
errespetatuz (eta elkarlanean arituz, behar bada), argi utzi behar dugu horietatik ez dela herri
euskalduna salbatuko, hots, politika formaletik ez da soluziorik kontenplatzen herri honentzat.
Erakundeetan dagoen maniobra-margen txikia ikusita,pribatua da ikuspegi nazionaletik
potentzial handiena duen arloa. Bertan, kontsumitzaileak (familia eta norbanakoak) eta
ekoizleak (enpresak) bereiz ditzakegu. Ekonomia (era zabal batean ulertuta) nagusiki
monetarizatua den honetan, geroz eta agerikoagoa da tokiko ekonomia jasangarri eta
zirkularraren garrantzia bere aldaera guztietan (Giza Garapen Jasangarria, Ibarretxe dixit).
Ez gara ari, ordea, ekonomiaz bakarrik hemen. Ez dugu egon nahi olatu globalistak hemendik
100 urteetara (lehenago ez bada) pikutara bidaliko dituen herrien zerrendan, beraz herri honi
pilak jartzea dagokio. Ikusi dugu indibidualismo eta materialismoak zer dakarren, beraz ereduz
aldatzea komeni da lehenbailehen. Edozein hartu-emanetan anai-arreba euskaldunak
lehenesteko joera hartzea da proposatzen duguna. Konpromisoa.
Erosketak, kontratazioa, laguntza eskaera, maileguak, turismoa… Arlo guztietan euskaldunok
saretu eta lotu behar gara geure beharrak asetzeko, gizarte eta lurralde-kohesioa indartuz
(Errigora proiektua adibide). Era berean, argi dago egoera zailean dauden norbanako eta
familia euskaldunei eskua luzatu eta beharrezko laguntza eman behar zaiela. Elkartasuna.
Larrialdia pasata, norbanako eta familia horiek erabateko konpromisoa eduki beharko dute
beraiek egondako egoeran dauden euskaldunak laguntzeko. Eginaren eginez konturatuko da
herria bere berdinak lehenestearen garrantziaz.
Ez gara ezer berria asmatzen ari, antzinatik honelaxe jokatu izan du euskaldunak era intuitibo
batean. Herri txikia izanagatik, elkarren arteko loturak mantentzen lagundu du jarrera honek
orain gutxi arte. Belaunaldiz belaunaldiko kontzientzia eta transmisioa galtzen doala kontuan
hartuta, inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dugu inolako konplexurik gabe geure anai-arrebak
lehenestea bizitzako hautu guztietan. Herri gisa bizirauteko eskubidea dugu, eta eskubide hori
gauzatzeko euskaldunon eguneroko betebeharra hartzeko deia da hau. Badugu potentziala,
elkartu eta ekiteko garaia da.
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Etorkizunera begiratu gabe ez dago bizitzerik eta borrokatzerik. Proiekturik gabe herriak hiltzen
dira. Nazio orok behar du eskatologia bat, hots, patu bat. Korporatibismoak Baskonia Handia
hartuko duen nazio-estatu euskaldun bat proposatzen du helmuga modura, hots, askatasuna
berreskuratu duen herri baten adinako duintasunez hornituriko estatu-nazio goren bat.
Preso guztiek dute buruan zer egingo duten kartzelatik irtetean. Zentzugabea da herri gisa
askatasunik behar dugun galdetzea, baina geure buruari galdetzen diogu etengabe ea zer
egingo dugun aske izango garen egunean. Ulertzekoa da, izan ere, ortzi mugara begira,
norabide bat eman nahi diogu askapenerako borroka eterno honi.
Subiranotasun hutsean geldituko ez den misio nazional bat edukitzea bereziki da garrantzitsua
preso dauden nazioentzat. Indarra ematen du askatasuna nola bizi irudikatzeak, eta horrek
borroka nazionaleko teoria eta praxia inspiratzen du aldi berean.
Kausa nazional hutsera murrizten bagara, ez dago egoera iraultzerik. Askapen zein garapen
nazionalaren zentzua eta beharra aspaldidanik dago hor, eta hala ere ez dugu lortu behar
bezala altxatzea. Zerbait gehigarria behar dugu hortaz, eta historiak erakusten digu paradigma
berrien bandera eskuan hartuz egin izan direla atzerritar okupatzailearen aurkako borrokak:
Amerikarrek demokraziaren izenean borrokatu zuten; komunismoren ikurra hartu zuten
txinatarrek, korearrek eta kubatarrek; Alemaniarrek, nazional-sozialismoa; bestalde, erlijioak
gidaturik zabaldu dira israeldarrak Israelen, erlijioaz baliatu ohi direlarik ere herrialde
musulmanak.
Euskaldunak ere ez gara apartekoak, aurretik ere kristautasuna eta ondoren sozialismoa izan
dira okupatzailearen aurkako ikur gidariak. Gurea, gainera, borroka luze eta sakon bat izaten
ari da: euskaldunon borroka ez da deskolonizazio prozesu tipiko bat. Ulergarria da, izan ere, ez
gara egon etengabeko borrokan okupazioak 800 urte indarrean daramatzan arren, txinparta
askatzaileak noizean behin agertzen baitira.
Hasierako txinparta eta ondorengo utopia lortzea erronka erraldoi bat da. Urteetako lana
eskatzen du iraultza-paradigma egokia garatzeak, eta askotan saiakera zapuztuek berpizten
dute ondorengo ekinbide interesgarriago bat. Baina argi dugu oinarri sinple batzuetatik hasi
beharko dela: nazionalista izan behar du halabeharrez. Paradigma unibertsal egokia garatzea
agian afera nazionalaren gainetik egon daiteke, baina guk eskuartean duguna askapen eta
garapen nazionalaren afera da.
Modu berean, ezin da zatikatzailea izan, aitzitik, euskaldunak ahalik eta gehien batu behar ditu
zuzenean aurka ez dauden ildoak errespetatuz. Etsaiak, aldiz, gure nazioaren biziraupena eta
garapena oztopatzen duten horiek izango dira.
Sakona izan behar du, hainbat ideia bilduz, baina ideia zentral bakar batean oinarritua. Hanhemenka proposamen solteak biltzea erraza bada, are errazagoa da proposamen horiek
berriro galbidera erortzea.Egiazkoa izan behar du, gezurrak bide laburra baitu. Bidea zikina da
batzuetan, garbia bestetan, baina Baskonia eta mundu hobe bat ekarriko du amaieran.
Epe laburrera egingarria dena bilatu beharko da, baina epe luzera justiziazkoa dena ahaztu
gabe. Lurraldetasunari buruz, esate baterako, dugun errealitateari eutsi behar diogu orain,
baina Baskonia Handia batzea izango da epe luzerako helburua. Esan beharrik ez dago
euskaldunon berezko izaerarekin bat egin behar duela, formula arrotzek ez dute etorkizunik.

