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The Nationalistic Basque Movement appeared as an organized 
movement when The National Basque Party was found in 1893 by 
Sabino Aranay Goiri, who was under the influence of the Catalan 
Nationalistic Movement. The Basque Movement perpetuated and 
consolidated itself as a reaction towards some Nationalistic Basque 
students and intellectuals, who had their roots in the middle-class 
with radical perspectives to the Franquist repression. In 1952 a 
group of intellectuals and students founded the Ekin Magazine 
which tends to critically study and reflect the past and present of 
the Basque Movement. Through the use of violence, especially the 
unfounded violence against civilians, ETA found a permanent place 
on the top terrorist list, at least from International Rights point of 
view, becoming well-known by the entire international community. 
 
 
Mişcarea naţionalistă bască a apărut, ca mişcare organizată, odată cu 

fondarea Partidului Naţionalist Basc, în anul 1893, de către Sabino Aranay 
Goiri (1865-1903), aflat sub influenţa mişcării naţionaliste catalane cu care  
venise în contact în timpul studiilor universitare efectuate la facultatea de 
drept din Barcelona. 

Ideea de bază a lui Arana era că “dacă poporul basc va avea o patrie, 
va constitui o naţiune, şi această naţiune este incompatibilă cu alte proiecte 
naţionale sau alte identităţi. Naţiunea bască şi cea spaniolă se autoexclud 
reciproc, iar dacă Euskadi face parte din statul spaniol este împotriva voinţei 
sale, fiind cucerit prin forţa armelor”.1  

Această idee şi multe altele care stau la baza gândirii sale sunt cuprinse 
în scrierea sa Ce suntem?, publicată în Buenos Aires, Argentina, în anul 1965 
la editura Sabindiar-Batza2. 

                                                 
1 Joaquin Ruiz Seco (profesor de administraţie publică la Real Instituto”ELCANO” ), 
Aproximacion al terrorismo de ETA y a su entorno; Relacion entre las medidas estatales y la 
actividad delictiva, Document intern, Valencia 2005, p. 9. 
2 El Boleto, La verdad sobre ETA (la web de Angelberto) 
www.clientes.vianetworks.es/personal/angelberto/SabinoArana  
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Iată două dintre ideile radicale exprimate de Arana în această lucrare: 
 fizionomia bascului este inteligentă şi nobilă, a spaniolului 
inexpre

 bascul s-a născut pentru a fi stăpân, spaniolul pentru a fi servitor. 
 altă lucrare a sa este şi Programul mişcării naţionaliste care este 

scris în acelaşi ton, dovedind do amentalist 
cum ar fi numit azi, pentru că în acest regulament foloseşte pentru prima dată 
sigla  JEL, Juan-Goikua Eta Lagi-Zara, în traducere însemnând “Dumnezeu 
şi Legea Str

 toate 

igie şi 

aurate 
. Vor 

Se va 
e rasă 

rdonat 
religiei ştin, de 
tipul celui visat de mişcările fundamentaliste islamice. 

işcarea bască s-a perpetuat şi s-a întărit ca reacţie a unor studenţi şi 
intelec

un grup de intelectuali şi studenţi fondează revista Ekin 
orienta

naţiona

a ideii că limba bască este cea mai veche limbă 
vorbită în Europa. 

A doua idee a lui Krutwig era că numai independenţa poate împiedica 
deznaţionalizarea, iar unicul mijloc prin care se poate împiedica acest lucru 
                                                

•
sivă şi severă; 

•
O

rinţa de a crea un stat creştin, fund

ăbună”. 
Astfel definea el această lozincă: 
• Juan-Goikua – Bizcaya va fi catolică, apostolică şi romană în

manifestările vieţii sale interne şi în relaţiile ei cu alte popoare; 
• Eta – În Bizcaya se va stabili o perfectă armonie între rel

politică, între divin şi uman; 
• Lagi-Zara – Bizcaya se va reconstitui liberă. Vor fi reinst

integral toate legile şi instituţiile sale tradiţionale numite foruri
fi reinstaurate toate obiceiurile bune ale strămoşilor noştri. 
constitui, dacă nu exclusiv, atunci în principiu din familii d
bască, iar euskera va fi limba oficială3. 

În concepţia sa, politicul va fi complet şi necondiţionat subo
, deci translatând în zilele noastre un stat fundamentalist cre

M
tuali naţionalişti başti, cu rădăcini în burghezia mijlocie şi vederi 

radicale, la represiunea franchistă, şi, credeau ei, din necesitatea de 
revitalizare a identităţii başte în pericol să se piardă din cauza valului de 
emigranţi sosiţi aici din motive pur economice. 

În anul 1952, 
tă către studiul şi reflexia critică a trecutului şi a prezentului naţiunii 

başte şi care avea ca scop crearea în jurul ei de astfel de grupuri de reflexie, 
grupuri numite grupurile Ekin aflate sub patronajul mişcării de tineret a PNV4. 

În această perioadă a anilor 1950 - 1960 “tinerimea nouă” a PNV 
primeşte un sprijin teoretic de primă mână prin publicarea cărţii Vasconia a 
lui Federico Krutwig, unde se găsesc primele idei ale viitoarei ideologii a 

lismului radical. Krutwig se rupe oarecum de gândirea lui Arana, 
pentru că el considera ca element definitoriu al unei naţiuni limba şi nu rasa, 
aşa încercându-se acreditare

 
3 Ibidem. 
4 Jose Maria Garrmendia, La Historia de ETA, Editura Haranburu, San-Sebastian, 1995, p. 50. 
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este ră  
împotr
moral de a se opune dezumanizării practicate de statele opresoare. Este o 
obligaţ acă 
pentru 

evoie de luptători vii şi nu de eroi morţi, cea mai bună 
tactică e aici până la “acţiune” factorul 
definit
ţinem co ântul 
marxis
faţă de Spania la acea vreme, marxismul câştiga teren printre tineri, ca să nu 
mai vo
Centrală
mişcării 
fiind răzb

lui Franco, sunt de orientare 
naţiona

 îl transmită întregii societăţi başte . 

zboiul. “Poporul basc nu numai că are dreptul de a se ridica la arme
iva deznaţionalizării practicate de Spania şi Franţa, dar este şi un dat 

ie pentru toţi fii Euskal Herria să se opună deznaţionalizării chiar d
aceasta trebuie să recurgă la război. Exterminarea conducătorilor şi 

executanţilor deznaţionalizării este o obligaţie naturală a tuturor bărbaţilor. 
Mai bine să mori ca un bărbat decât ca o bestie deznaţionalizată de către 
Spania şi Franţa”.5

Şi cum este n
 de luptă este terorismul, iar d
oriu în diferenţierea lor de PNV nu a mai fost decât un pas, asta dacă 

nt şi de conjunctura internaţională a momentului când av
t, caracteristic epocii (să nu uităm că şi în Franţa, o ţară democratică 

rbim de avântul mişcărilor de eliberare naţională din Africa, America 
 sau Asia), găseşte un teren fertil în Ţara Baştilor şi dă ocazia 
să împrumute din metodele de luptă ale acestuia, modele de urmat 
oiul din Algeria şi Mao Tzedun. 

Asta şi pentru că mai mult sau mai puţin, în aceeaşi perioadă, 
apăruseră ţări independente ca rezultat al aşa numitului “terorism 
revoluţionar”, precum Algeria, Tunisia sau Israelul. 

Kepa Aulestia caracterizează această atitudine ca fiind tendinţa tipică a 
învinsului, a dorinţei de revanşă pentru anul 1936, activismul sau acţiunea 
căutându-şi legitimitatea în violenţă6. 

În prezent, şi din cauza că majoritatea guvernelor democratice care au 
condus comunitatea, cel puţin de la moartea 

listă, mulţi başti sunt înclinaţi să creadă ideea exprimată mai sus, aducând 
ca argumente date antropologice, istorice sau subliniind diferenţele lingvistice 
încercând să acrediteze printre altele ideea că limba bască, euskera, este cea mai 
veche limbă vorbită în Europa care a rezistat invaziei triburilor indoeuropene7. 

Conform declaraţiilor organizaţiei însă, ETA a fost în principiu reacţia 
la pasivitatea PNV, care s-a convertit rapid într-un simbol al “renaşterii”, 
ETA intenţionând să folosească toate metodele de luptă posibile, convertindu-se 
într-o autentică mişcare de eliberare. Şcolile în limba bască, ikastolas, limba 
bască, teatrul, muzica, sindicatele etc. au fost produsul dinamismului pe care 
organizaţia dorea să 8

                                                 
5 Ibidem, p. 32. 
6 Kepa Aulesia, Historia General del Terrorismo, Editura Aguilar, Madrid, 2005, pp. 183 – 189. 
7 http://www.khg.galeon.com/historia_del_pais_vasco.htm
8 http://www.khg.galeon.com/gatzelera.htm  
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Intenţiile sunt, în aparenţă, bune însă prin recurgerea la violenţă, şi mai 
ales prin violenţa gratuită împotriva civililor, ETA s-a aşezat definitiv pe lista 
organizaţiilor teroriste, cel puţin din punctul de vedere al dreptului 
internaţional recunoscut de întreagă comunitate internaţională, din mai multe 
motive dintre care: 

1.  pentru a fi recunoscută ca mişcare de eliberare trebuie să aibă o 
conducere politică şi militară responsabile pentru acţiunile 
desfăşurate, ori partidul Batasuna a afirmat că un are nimic comun 

                                                

cu ETA, doar scopul obţinerii independenţei pentru Ţara Baştilor 
fiind comun; 

2.  să desfăşoare acţiuni militare organizate, ceea ce nu face; 
3.  să controleze un teritoriu, condiţie din nou neîndeplinită9. 
Convenţiile internaţionale ulterioare califică drept acţiuni teroriste 

toate modurile de luptă folosite de ETA: răpiri, amplasarea de bombe în spaţii 
publice etc. 

 

 
9 Vasile Creţu, Drept Internaţional Public, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 
2002, p. 81. 
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