
Gaur hemen, Bilbon sentsibilitate, esparru eta jatorri desberdineko bilbotarrak bildu gara, guzti 

horren gainetik izan ditzakegun desadostasunen gainetik, batzen gaituen zerbait badugulako: Euskal 

Herritarrak gara, gure nazioa Euskal Herria da, NAZIOA GARA, ESTATUA BEHAR DUGU. 

 

Europako naziorik zaharrena garen honetan, gure hizkuntza nazionala atzerriko lege eta 

administrazioen jo puntuetan aurkitzen da.  

 

Gaur egun gure herriari, Euskal Herriari, ez zaio aitortzen Selekzio propioak izateko duen eskubide 

kolektiboa. Horren ondorioz, euskal kirolariok nazioarteko txapelketa ofizialetan ezin dugu parte 

hartu geure ikurrinaren koloreekin. Derrigortuta gaude txapelketa horietan parte hartzekotan gure 

herriak bereak sentitzen ez dituen koloreekin eta gureak ez diren Espainia eta Frantziako Estatuak 

ordezkatzea. 

 

Gure nortasuna gure izatearen oinarri gisa dugu, gure kultura, ohiturak eta jatorriak eten eta 

desitxuratze saiakerak iraunkorki ematen dira. Euskal Herriko instituzioetan atzerriko banderak 

zintzilikatzen dizkigute gure nortasun ikurrak mespretxatuz. 

 

Gure eskoletan gure herriaren oraina eta iragana guztiz desitxuratua irakasten digute, euskal 

hezkuntzaren, hizkuntza eta orokorrean euskal nortasunaren aurkako gurutzada bizi bat martxan 

jarri egin dutelarik. 

 

Nazioa gara, baina orain aipatu izan ditugun adibideei helduz, nazio ukaturikoa gara, baina era 

berean izate eta nortasun propioa duena, bere buruaren jabe izan nahi duena. Asko gara, gero eta 

gehiago, Euskal Estatua sortzearen alde gaudenok.  

 

2010eko Aberri Eguna atariko atean dugu, zain, irribarretsu. Ez da ez beste bat gehiago guretzat. 

Aurtengoa, Aberri Egun jendetsua, koloretsua, esanguratsua, independentziaren aldeko 

mugimenduaren ibilbidean inflexio puntua adieraziko du. Lehen aldiz milaka lagun dira dagoeneko 

aberri egun bateratu eta zabalera deitu duten herritarrak, eta guk, hemen bildu garenok bat egiten 

dugu NAZIOA GARA, ESTATUA BEHAR DUGU lelopean Irun eta Hendaian apirilaren 4an 

ospatuko den Aberri Eguna bateratuarekin. 

 

Honetaz gain, apirilaren 4an, Aberri Egunean bertan, Bilbon ikur espainola, Frankok Bilbo odolez 

eta suz konkistatu ostean ezarritako bandera berdina, hain zuzen, udaletxean inposatu zigutenen 

bigarren urteurrena betetzen delarik, deialdi berezia luzatu nahi diogu bere burua 

independentistatzat jotzen duten pertsona guztiei, aberri egunaren testuinguru honetan Bilbon, 

martxoaren 26an, arratsaldeko 20.00tan arriaga plazatik-udaletxeraino GEUREA IKURRINA, 

INDEPENDENTZIA lelopean deituko dugun manifestazioan parte hartu dezan; era berean datorren 

apirilaren 4ean gure balkoietan ikurrinak zintzilikatzeko gonbitea luzatzen dizuegularik 


