
Declaración final de ETA ao Pobo Vasco

ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quer informar ao Pobo 

Vasco do final da súa traxectoria, após a súa militancia ter ratificado a proposta de dar por 

concluídos o ciclo histórico e a función da Organización. Como consecuencia desta decisión:

-ETA desmantelou totalmente o conxunto das súas estruturas.

-ETA dá por concluída toda a súa actividade política. Deixará de ser un axente que manifieste 

posicións políticas, promova iniciativas ou interpele outros actores.

-Os e as ex militantes de ETA continuarán coa loita por unha Euskal Herria reunificada,

independiente, socialista, euskalduna e non patriarcal noutros ámbitos, cada cal onde o considere

máis oportuno, coa responsabilidade e honestidade de sempre.

ETA naceu cando Euskal Herria agonizaba, afogada polas poutas do franquismo e asimilada polo 

Estado xacobino, e agora, 60 anos despois, existe un pobo vivo que quer ser dono do seu futuro, 

grazas ao traballo realizado en distintos ámbitos e á loita de diferentes xeracións.

ETA desexa fechar un ciclo no conflito que enfrenta a Euskal Herria cos estados, o caracterizado 

pola utilización da violencia política. Pese a iso, os estados teiman en perpetuar dito ciclo, 

conscientes da súa debilidade no confronto estritamente político e temerosos da situación que 

provocaría unha resolución integral do conflicto. Por contra, ETA non ten medo ningún a ese 

cenario democrático, e por iso tomou esta decisión histórica, para o proceso en favor da liberdade e 

a paz continuar por outro camiño. É a secuencia lóxica após a decisión adoptada en 2011 de 

abandonar definitivamente a loita armada.

En adiante, o principal repto será construír un proceso como pobo que teña como eixos a 

acumulación de forzas, a activación popular e os acordos entre diferentes, quer para abordar as 

consecuencias do conflicto quer para abordar a súa raíz política e histórica. Materializar o direito a 

decidir para lograr o recoñecimento nacional será clave. O independentismo de esquerdas traballará 



para que iso conduza á constitución do Estado Vasco. Esta última decisión adoptámola para 

favorecer unha nova fase histórica. ETA xurdiu deste pobo e agora disólvese nel.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!

JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!

En Euskal Herria, a 3 de maio de 2018

Euskadi Ta Askatasuna


