
Prentsa oharra

Basque Friendship taldeak paper aktiboa eskatu die Europako erakundeei,Europako Parlamentuak euskal bake prozesuaren alde onartutakoebazpenaren 10. urteurrenean
Basque Friendship taldeak gogora ekarri du 2006ko urriaren 23an Europako Parlamentuak onartutako
erresoluzioa. Bruselako egoitzan asteazken honetan egin den prentsaurrekoan azaldu moduan,
europar diputatu taldeak adierazi du ebazpen hark Euskal Herrian zabaldutako bake prozesuari babes
osoa adierazten zion, konponbidean inplikatutako aktoreei babesa adieraztearekin batera. Halaber,
Basque Friendship taldeak gogorarazi du erresoluzioa indarrean dela eta eskatu die Europako
erakundeei orain hamar urte onartutako ebazpena inplementatu dezatela. Horrekin batera, estatu
espainiarreko alderdiei dei egiten die euskal gatazkaren konponbidea gobernu espainiar berriaren
agendan txerta dezaten.

Lidia Senra europar diputatuak (Alternativa galega de esquerda en Europa, Europako Ezker Unitarioa -
Ezker Berde Nordikoa (GUE/NGL) gogorarazi du “Europako Parlamentuak onartutako erresoluzio hura
talde politko, europar diputatu eta bestelako aktoreen inplikazioari esker onartu zela, Euskal Herrian
bake iraunkorreko egoera baten helburuarekin. Gogora ekarri nahi dugu ebazpen hark Europako
Parlamentuaren babesa duela oinarri”. Galizako europar diputatuak azpimarratu du “orduz geroztik
ekimen ezberdinak jarri dira martxan euskal bake prozesua bultzatzeko asmoz. “Euskal Herriko
gatazkaren konponbidea sustatzeko Nazioarteko Konferentzia”, orain bost urte 2011ko urriaren 17an
izan zena, mugarri izan zen gatazkaren konponbidearen bidean. Aitzitik, Aieteko bide orriaren lehen
puntua bete zen, ETAk bere ekintza armatuei amaiera emanten ziela iragarri zuenean; aldiz, bigarren
puntua - gatazkaren ondorioen gaineko elkarrizketak zabaltzeari zegokiona - espainiar eta frantziar
estatuek baztertu izan dute”. ”Nazioartean zein Euskal Herrian bertan babesak gora egin badu ere,
Aieteko bide orria gaur egun ez da bete”.

Martina Anderson europar diputatu irlandarrak (Sinn Féin, Europako Ezker Unitarioa - Ezker Berde
Nordikoa (GUE/NGL) honakoa baieztatu du: “Argi dago Euskal Herriko gatazkaren konponbideak
aurrera pausu nabarmenak eman dituela azken urteotan, nahiz eta bidea oraindik luzea izan”. Sinn
Féin-eko europar diputatuak gogora ekarri ditu martxan jarritako ekimen ezberdinak, euskal gatazkaren
konponbide globala bilatu izan dutenak, Baionako deklarazioa eta Parisko konferentziak, besteak
beste. “Eskerrak eman nahi dizkiegu prozesua modu publiko zein diskretuan laguntzen ari diren eragile
eta norbanako guztiei, nazioarte mailan zein Euskal Herrian bertan”.

Andersonek azpimarratu du “euskal gatazka antzeko ezaugarriekin Europako Batasun barruan dirauen
azkena dela, eta Europako erakundeek prozesua babesteko ahalmena eta betebeharra dutela. Gogora
ekarri nahi dugu Europako Parlamentuak 2006ko urrian onartutako erresoluzioak eskaera egin ziela
Batasuneko instituzioei euskal prozesua babestu eta aktore aktibo izan zitezen. Ebazpen hark indarren
darrai eta lanean jarraituko dugu bere osotasunean ezarria izan dadin”. Bestalde, Sinn Féin-eko
europar diputatuak nabarmendu du “begi bistakoa dela Europako Batasunak gatazken ezberdinen
konponbidean izan duen paper aktiboa, bai bere mugen barruan, bai mundu osoan ere”. Andersonek
eredu moduan Irlandako kasua jarri du: Europako erakundeen parte-hartzea ezinbestekoa izan zen,
Irlandako bake prozesuari babes instituizonala eman eta funts eta bake programa bereziak jarri



zirelako martxan. Uste dugu estatu kideek bake- eta demokrazia-printzipio eta balore berak defendatu
eta sustatu beharko lituzketela bai Europako mugen barruan zein mundu zabalean”.

Flandriako europar diputatu Mark Demesmaeker-ek (N-VA, Europako Kontserbadoreak eta
Erreformistak) azpimarra berezia egin dio espainiar estatuak duen paperari. “Urtebeteko epean bi aldiz
izan dira hauteskundeak bertan, eta egoera horrek zalantzaz beteriko egoera batera eraman du
espainiar estatua. Alderdien arteko elkarrizketak martxan dira, eta oraindik ez dago argi gobernu berria
osatuko den ala hauteskunde berriak izango diren. Azken bost urteotan deia egin diogu espainiar
estatuko gobernuari Euskal Herriko gatazkaren konponbidean parte har zezan. Gure ustez, Rajoyren
gobernuak inoizko aukerarik onena galtzen utzi du Euskal Herrian bake justu eta iraunkorra lortzeko
bidean. Akats nabarmena irizten diogu, euskal gizartearen interesen aurkakoa, baina baita espainiar
gizartearen eta Europako hiritarren aurkakoa ere”.

Demesmaeker-ek adierazi du “inoiz ez dela berandu. Uste dugu gatazkaren konponbideari ekarpen
positiboak egiteko aukera badagoela, eta oraindik konpondu gabeko garrantzizko kontuei soluzioa
bilatzeko, desarmea, presoak eta biktimak, kasu. Dei egiten diegu espainiar estatuko alderdi politikoei
euskal gatazkaren konponbidea espainiar gobernua osatzeko negoziaketetan txerta dezala. Baliozko
proposamenak badira mahai gainean gatazkaren konponbideari heltzeko eta espainiar estatuko
gobernu berriak bere lehentasunen artean txertatu beharko lituzke”.


