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Gaur, abuztuak 15, euskaldunok eta euskotarrok independentziaren eguna
ospatzen dugu, 778ko abuztuaren 15ean, Karlomagnoren armada garaituz, euskal
leinu guztiak ordezkatzen gaituen estatu bakarraren enbrioia sortu baikenuen.
Nafarroako Erreinua. Autrigoiengandik hasi eta akitaniarrengaraino, bardulu eta
Karistiarrengandik igaroz eta baskoien leinu boteretsuena bukatuz denok elkar lortu
genuen.
Gaur Herritar Batasuneko militanteok ere independentzia eguna
ospatzen dugu, baina Nafarroako Errepublika Sozialista sortzeko, sozialista
bai eta ez burgesa.
Ez dugu nahi beste estatu burges eta kapitalista bat, non proletariook
merkantzia giza zapalduak izango garen burgesiaren eta kapitalaren onurarako
,estatu bat nahi dugu non ekoizpen baliabideak gure klase proletarioen esku egongo
den ekoizpen sistema komunista bat egiteko.
Ehbildu eta bere marka zuriek ordezkatzen duten euskal sozialdemokraziaren
traizio miserablearen aurrean, GKS bezalako euskal erakunde sozialistekiko jazarpen
sistematikoaren aurrean, Herritar Batasuneko militanteok Euskal Herri sozialista,
independentea, burujabea eta euskalduna lortzeko borrokatuko dugu.
Elkartasuna adierazten diegula GKS eta gainerako erakunde sozialistei, Ehbildu
eta bere segizioek jomugan jarritakoei.
Ez dirudien arren, III. Mundu Gerraren hasieran gaude, inperialismo angloyanki-sionistak planifikatutako gerra, eta Europar Batasunak leialki jarraitzen dio.
Urte osoan zehar, hainbat langile-borroka bizi izan ditugu, guztiek antzeko
emaitzarekin, enpresek eskatutakoaren zati handi bat onartuta eta sindikatuek
langileentzako lorpen handitzat salduta, azken adibidea Mercedesekin dugu.
Emaitza horien guztien arrazoia da sindikatuek zuzentzen dituztela, enpresatransmisioko uhalak baino ez baitira, enpresa-batzordeen bitartez, eta ez langileen
batzarren bidez.

Gure ustez, gaur egungo egoeran beharrezkoa da hobekuntzak lortzea, bai
soldatari dagokionez, bai gizarte- eta lan-arloari dagokionez, baina enpresanagusitasunarekin amaitu nahi bada, helburua beste bat izan behar da, hau da,
enpresek boterea hartzea, enpresa guztiek boterea izatea langileek, handiak,
ertainak edo txikiak izan.
Amaitzear goaz, garai ilunetan gaude. Konfinamenduetatik gatoz, 6 pertsona
baino gehiago elkarrekin ezin egoterik, isunetatik, pasaporte sanitario ezartzetik.
Guztiak polizi neurriak izan dira, ez dute osasun neurririk hartu .Osasun
publikoa desegin dute pribatuaren mesedetan. Hezkuntza-sistema publikoa ildo
beretik doa. Estatu Batuek babestutako eta planifikatutako gerra batean sartu
gaituzte, eta Europar Batasuneko gobernu burgesek morroi gisa jarraitu dute.
Orain, gerrako ekonomia batean sartu gaituzte, eta energia aurrezteko ustezko
kanpaina batekin mozorrotu digute; Iberdrolak, Endesak eta gainerako energiaenpresek, berriz, milioi askoko irabaziak dituzte, eta hori guztia gure langile klasearen
kontura.
III. Mundu Gerra hau Txinako Itsasora, Antartikora, Ekialde Ertainera, Itsaso
Baltikora, Afrikako iparraldera eta Amerikako erdialdera hedatuz joango da planeta
osora iritsi arte.
Inperialismo anglo-yanki-sionistak baliabide guztiak erabiliko zituen,
ekonomikoak, zibernetikoak eta energetikoak, baita armategi nuklearrak ere,
hegemonia eta mozkin-tasa mantentzeko.
Proletariook, langileook, herritarrok eragozten ez badiegu planeta honetako
bizitza desagertzea seguru dago.
Herritar Batasunak dei egiten die euskal langileriari, oro har, eta proletarioei
bereziki, sindikatuetatik kanpo antolatzeko eta Euskal Iraultza Sozialistaren
ardatz nagusia izateko. Kapitalistek antolatutako III. Mundu Gerra hau, Munduko

Iraultza Sozialista bihurtu behar dugu.
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