
 

 

 

Berorren Maiestatearen Gabonetako Mezua 
 

2022ko abenduaren 24a 
 
Gabon. 

 

Poztu egiten nau zeuen etxean egoteak, ohitura honekin jarraitzeko 
aukera izateak, eta Gabon-gau honetan bake-desio hoberenak opa 
dizkizuet. Halaber, poztu egiten nau amaitzen ari den urteko gertaera 
adierazgarrien inguruan nire hausnarketak partekatzeak. 

 

2022. urtea zaila izan da, eta, izan ere, oraindik bada. Aurreko urteak 
bezalakoak. Pandemiako garairik okerrenak amaitutzat ematen 
genituenean (zalantzarik gabe, berririk hoberena), otsailean Errusiak 
Ukraina inbaditu zuen eta, harrez geroztik, 10 hilabetez gerra izan dugu. 
Gerra horren ondorioz, suntsipen- eta hondamendi-maila 
egunerokotasunean imajina dezakeguna baina askoz ere handiagoa izan 
da. Ukrainarren sufrimendua bizi izan dugu, eta goibeltasun osoz, 
milioika pertsonen heriotza sentitzen jarraitzen dugu. 

 

Gure herrialdean dauden errefuxiatu guztiei eta beren herrikideei, 
gaurkoan batez ere, bihotz-bihotzez goraintziak eman nahi dizkiegu. 

 

Europan gerra berri bat dugu, Europako estatu-kide eta aliatuen mugan 
bertan, eta beraz, gugandik oso gertu. Gerra horrek ez baitio Ukrainiari 
eragiten soilik, baizik eta sistema osoari. 

 

Horregatik, gure segurtasunak kalteak jasan ditu ere. Espainiak babes 
kolektiborako gaitasuna indartu egin du bere aliatuekin, eta gainera, 
Ukrainiari laguntzeko nazioartearekin bat egin du. Ukrainiari laguntzeko 
eta subiranotasuna, lurraldearen osotasuna eta Estatuen independentzia 
printzipio utziezinak direla berresteko, bakea helburu duen arauetan 
oinarritutako nazioarteko ordenan.  

 

 

 

 



 

 

 

Ildo horretatik, Espainian, Madrilen ospatu zen NATOren gailurra 
aparteko gertakaria izan zen Aliantzako eta Europar Batasuneko kide 
guztien batasuna irmotzeko. 

 

Gerra hori, pandemiaren ondorioekin batera, eragin sakona izaten ari da 
ekonomian (hori bistakoa da); krisi ekonomiko izugarria ekarri du, eta 
eragin larriak ekarri dizkie industriari, merkataritzari, garraioari eta, 
batez ere, familien ekonomiari. 

 

Prezioen igoerak, batez ere elikagaietan, segurtasunik eza ekarri die 
familiei. Etxea berotzea, argiak piztea, autoari gasolina jartzea... 
Egunerokotasuneko ekintza horiek kezka bihurtu dira, eta pertsona eta 
familia askok, kasu askotan, sakrifizio handiak egin behar dituzte. Izan 
ere, familia askok ezin diote denbora luzez egoera horri eutsi, eta botere 
publikoen etengabeko laguntza behar dute ondorio ekonomiko eta 
sozialei aurre egiteko.  

 

Egoera berri horrek (gerra, egoera ekonomiko eta soziala, 
egonkortasunik eza eta nazioarteko harremanen tentsioak), jakina, gure 
gizartean kezka eta ziurgabetasun handia sortu du. Ezin dugu arazo 
horien larritasuna alde batera utzi, eta ezin dugu etsi: gauzak aldatu eta 
hobetu ditzakegu. 

 

Lehenik, eta berriz ere, Nazioa garen aldetik geure buruarengan 
konfiantza izan behar dugu. Azken lau hamarkadetan Espainiak egindako 
transformazioa eta modernizazioa, demokraziarako trantsizioari eta gure 
Konstituzioaren onarpenari esker,  konfiantza horren isla dira. Baita izan 
eta gainditu ditugun beste krisi ekonomiko, sozial eta instituzionalak 
bezalaxe. Azkenekoa, Covid pandemiarena. Gure herriak beti, orain ere 
bai, ezbehar guztiei erantzun die, zailtasunei aurre eginez eta 
sakrifizioak eginez. Eta ezbehar anitz izan ditugu azken urteotan.  

 

Geure buruarengan, geure gaitasunean sinesteaz gain, beti, batez ere 
garai latzetan, gure demokraziarekiko eta Europarekiko, Europar 
Batasunarekiko guztion konpromisoa behar dugu. Izan ere, horiek dira 
gure orainaren eta etorkizunaren bi oinarriak. 

 

● Munduko demokraziek arrisku ugariri aurre egin behar diete. Arrisku 
horiek ez dira berriak, baina aurrean dituztenean, trinkoagoak bihurtzen 
dira. Eta Espainia ez da salbuespena. Baina horitariko hiru nabarmendu 
nahi ditut, oso garrantzitsuak baitira. Lehenik eta behin, banaketa. 



 

 

 

Bigarrenik, bizikidetasunaren narriadura. Eta hirugarrenik, erakundeen 
urradura. 

 

Banandua dagoen edo lehian dabilen herrialdeak edo gizarteak ezin du 
aurrera egin, ez ditu arazoak behar bezala konpontzen eta ez du 
konfiantzarik ematen. Banaketak demokraziak ahultzen ditu; batasunak, 
ordea, indartu egiten ditu. 

 

Espainian ongi dakigu hori. Gure Konstituzioa elkarrizketaren eta 
akordioen ondorioa delarik, espainiarren arteko batasunaren adierazgarri 
da, eta demokrazia gaztearen etorkizunaren, aniztasunaren eta 
adostasunaren aldeko apustua. Gaur egun, urteak igarota, gure balio 
konstituzionalak gure gizartean errotuta daude. Horregatik, batasuna 
aurkitu nahi dugunean espainiarrok balio horietara jo behar dugu, 
egonkortasuna, batasuna eta aurrerapena bermatzeko. Izan ere, 
batasun horrek bizikidetasuna bermatzen digu. Askotan esan dudan 
bezala, gure ondarerik handiena da. 

 

Bizikidetasunak, eguneroko bizitzan, gure askatasun guztien 
osotasunaren onarpena behar du, pertsonen, beren sinesmenen eta 
duintasunaren aldeko errespetuarekin batera. Eta bizikidetasunak 
arrazonamenduaren gida behar du, arrazonamenduak integratzeko nahia 
lehenetsi eta baztertzeko desioa ukatzen baitu. 

 

Horretarako, gure erakundeak indartu behar ditugu. Gure erakundeek 
sendoak izan behar dute, herritarrak babesteko, beren kezkei erantzun 
emateko, eskubideak bermatzeko, familiak eta gazteak laguntzeko, 
eguneroko arazoak konpontzeko. Erakundeek interes orokorrari erantzun 
behar diote; benetako lankidetzan beren eginkizunak bete behar dituzte, 
Konstituzioa eta legeak errespetatuz, eta osotasunaren eta 
zuzentasunaren adibide izan behar dute. Eta, eguneroko helburu 
horretan, erakundeetan beti konpromisoari eutsi behar diogu. 

 

Nire ustez, une honetan, guztiok erantzukizunez jokatu behar dugu, eta, 
ikuspuntu konstruktibotik, hausnarketa egin behar dugu, arrisku horiek 
ukatzeak gure batasunean, gure bizikidetasunean eta gure erakundeetan 
izan ditzakeen ondorioetan. 

 

 

 

 



 

 

 

Ezin dugu eraiki dugun guztia segurutzat hartu. Konstituzioa onartu 
zenetik ia 45 urte igaro dira, eta, jakina, gauza asko aldatu dira eta 
aldatzen jarraituko dira. Baina konstituzioa eraikitzeko izaera, bere 
printzipioak eta oinarriak, guztion lanaren ondorio dira, eta ezin dira 
ahuldu edo ahaztu. Aparteko balioa dute gure historia konstituzional eta 
politikoan, eta babestu egin behar ditugu, horiek baitira geure buruaren 
isla eta horiei esker elkarren artean errespetatzen baikara, ezberdinak 
izan arren. Iraganean eta orainean askatasunez bizitzeko tokia.  

 

● Lehen aipatu duda bigarren konpromisoa Europa da. Europa 
Espainiarentzat askatasunaren ikurra izan zen eta da. Gure demokrazia 
sendotzen lagundu zigun, baita hazkuntza ekonomikoa eta garapen 
soziala indartzen ere. 

 

Gaur egun arazo ugari partekatzen ditugu, eta geure nortasunarekin eta 
gure interesen babesean, Europarekin batera erabakiak hartzen ditugu. 
Europar Batasunaren eremuan konponbide integratuak bilatzen ditugu 
erronka komunei aurre egiteko: osasuna, finantza arazoak, energia-
ereduarekin edo ingurumenarekin zerikusia dutenak... Horregatik, 
egunero Europar Batasunean erabakitzen denak eragin handia du 
espainiar guztion egunerokotasunean. Hori da errealitatea. 

 

Europa gara eta Europa behar dugu, gure erreferente politiko, 
ekonomiko eta soziala baita, eta horren ondorioz, ziurtasuna eta 
segurtasuna ematen dizkigu. Ziur nago Espainiaren konpromisoa argi 
geratuko dela Europar Batasuneko txandakako Presidentziarekin, 
datorren urtean.  

 

Hasieran esan bezala, gaur egun zalantzaz beteriko garaia da. Baina 
herri baten arrakasta herritarren izaeraren, gizartea mugiarazten duen 
nortasunaren eta jarreraren esku badago, etorkizunari itxaropenez 
begiratu behar diogu.  

 

Munduko herri handienetako bat gara eta historia luzea dugu. Ildo 
horretatik, espainiarrok elkarrekin erabaki behar dugu gure patua eta 
etorkizuna. Gure demokrazia zaindu behar dugu; bizikidetasuna babestu 
behar dugu; gure erakundeak sendotu behar ditugu.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Helburuak partekatzen jarraitu behar dugu, etengabe berrikuntzarako 
jarrerari eutsiz eta garai bakoitzera egokituz. Espainian konfiantza izan 
behar dugu. Herrialde hau ongi ezagutzen dut, adoretsua da eta 
munduari irekita dago. Espainiak lasaitasuna, bakea eta baretasuna nahi 
du, eta erantzulea, sortzailea, bizia eta solidarioa da. Hori da ikusten 
dudan herrialdea, entzuten dudana eta zuengan sentitzen dudana. Eta 
berriz ere aurrera aterako dena. Geure esku dago.  

 

Eta azkenik, gau berezi honetan, zuen arretagatik eskerrak eman nahi 
dizkizuet, eta Erreginarekin eta gure alabekin, Leonor Printzesa eta Sofia 
Infanta, Gabon zoriontsuak eta Urte Berri ona opa dizkizuegu. 

 

Eguberri On, Bon Nadal, Boas Festas. 


