
 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abendua 

 

Munduko euskaldunok, lagun agurgarriok: 

 

Amaitzear dugu 2017a, eta aurki hasiko dugu 2018. urte berria. Krisialdi luzetik irteteko eta ekonomia lehengoratzeko 

euskal gizartea egiten ari den bidean beste pauso bat eman dugu aurrera. Bidea ez zaigu erraza izaten ari, etengabeko 

ahalegina eskatzen baitu, eta oraindik amaitzeke dugun zeharkaldian goaz. Urratsez urrats, aurrerantz ari da Euskadi, eta 

hastear den urtean bide beretik jarraituko dugu; betiere, auzolanean, elkarrekin lanean. 

Euskadin behin betiko ari gara atzean uzten indarkeriaren etapa beltza; alabaina, bestelako mehatxu batzuk hasi dira 

azaleratzen munduan, tartean nazioarteko terrorismoa, gizartean, bizikidetzan, politikan eta nazioarteko harremanetan 

zuzeneko eragina duena. London Bridgen, Parisko Notre Damen edo Bartzelonako Rambletan aurten izandako atentatuek 

erabat izutu gaituzte. Horiek ditugu indarkeria globalaren modu berri batzuen zartada jasan duten mundu osoko zenbait 

hiri, eta nola ez, geure elkartasuna eta hurbiltasuna bidali diegu. 

Nazioartean ere urrats egokiak egin ditu aurten Euskadik. Europatik hasita, Euroeskualdea zabalduz, Nafarroa txertatu 

denez gero handitu egin den proiektua; eta baita Iparraldeko lehenengo lurralde erakundearen sorkuntzarekin ere. 

Bestalde, euskararen normalizazio eta sustapenerako lankidetza hitzarmen bat sinatu dugu Nafarroako Foru Erkidegoarekin 

eta Iparraldearekin, horiekin partekatzen baitugu “euskararen lurraldea”. 

Kanpoan den euskal komunitatea ere handitu egin da, eta beste euskal etxe bat gehitu dugu erregistroan; alegia, 

Atlantikoaz beste aldean kokatutako komunitatea, Saint Pierre et Miquelonekoa, Kanadako kostaldeen parean. Aurten, 

gainera, Buenos Aireseko “Laurak Bat” Euskal Etxearen 140. urteurrena ospatu dugu, baita Habanakoaren urteurrena ere; 

Europako, Asiako eta Ozeaniako euskal etxeen topagunea ere egin da Parisen; eta ENE Saria partekatu dugu, Renoko 

(Nevada) Unibertsitateko William A. Douglass Euskal Ikastegiari emandakoa. 

Bide honetan esanahi berezia duten mugarriak dira guztiak, jakin bai baitakigu zibilizazio global berri bat osatzen ari dela, 

uniformizaziorako eta indibidualismorako joera argia duena, non gure arbasoen ezaugarriak ziren balioak, kultura eta 

tradizioak gutxiesteko arriskua dagoen. Gaur egun dugun egoera global honetan, bereziki nabarmendu nahiko nuke 

kanpoan bizi arren munduan zehar euskal kultura, izaera eta nortasuna dinamizatzen jarraitzen duzuen eta horri eusten 

diozuen pertsonon herri konpromisoa eta ahalegina. 

Horregatik guztiagatik, zuen ibilbidea babestuz eta gizarte zibileko erakunde gisa duzuen askatasuna errespetatuz, gonbita 

egin nahi dizuet Euskal Etxeen Sarea Euskadiren kanpo erreferente bihurtzen duen konpromiso pertsonalari zein 

kolektiboari eusten jarrai diezaiozuen. Topaketa eta gizarteratze espazio bat osatzen duzue, babes eta elkarrekiko 

laguntzarako espazioa, munduan euskaldun izatearen transmisiorako eta indargunerako espazioa. Eta, zalantzarik gabe, 

horrek guztiak merezi du gure mirespena eta esker ona. 

Urte berri honi begira, “Euskal Diasporaren Eguna” egitea proposatuko dugu. Zuen eguneroko lanaren eta konpromisoaren 

balioa azpimarratzeko beste aukera bat izango da. Euskaldunek euren historia luzean zehar eraiki duten ondare kultural 

izugarria eta giza irudi handiak ezagutarazteko eta horiei esker ona adierazteko modua izango da.  

Gure babes eta lankidetza osoa duzue, kanpoan den Euskal Herri gisa egiten duzuen zereginari, harrotzeko moduko 

zeregina inondik ere, jarraipena emateko; halaxe behar du, gainera. 2018. urte berrirako desiorik onenak opa dizkizuet, eta, 

bide batez, jaso Euskaditik zuentzat zein zuen familientzat bidalitako besarkada bero bana.
 

Adiskideok, Gabon zoriontsuak eta Urte berri on! 
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Iñigo Urkullu Renteria 


