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ALDERDIAREN AZTÇEi\ LAU
URTEETAKO IHARDUNAREN
BALANTZE POLITIKOA
(l992ko Urtarrilaren l1an etalãan egindako Batzar
Nagusian onarturiko Txostena)

1,o

Azken lau urteotan Alderdiaren ihardun politikoaren balantzea egiterako
orduan, badirudi delako ihardun hori gauzatu pen ESPARRU OROKORRAri buluzko aipamena aurretiaz egitea delrigorrezkoa dela. Egia esan, ezein
ekintza politiko ezin da inguratzen duen espalrutik bereiztu, ezta garatzerakoan sorturiko inguruabar bereziak kontutan hartu gabe benetan ulertu edo inter-

pretatu ere.
Zeharzegiak izan nahi ez eta, beren garrantziagatik azken urteetan zehar geure
bifakaela politikoan zerikusi argia izan duten faktoreetariko batzuk aipatu
behalko lirateke.
î

A

-

Euzko Alderdi Jeltzalean ger'taturiko zatiketa, ia erakunde guztiak jaurtzen
zituen aldeldian eragina lzan eÍa, Herriaren ikuspegi politikoa aldatzeaz
gain, ondorio garran tzi ts u ak zekartzan atxekitu ri k; es ate baterako:

a) Euskal egoera politikoalen konplexutasun handiagoa.
b) Sortutako klisial'en ezaugarrien eta espal'ru politikoar:en bilaketa

eta

desbeldinketa beharrizanaren ondorioz dagoeneko zatituegi zegoen
egoeralen nahitaezko bihurdura.

c)

Sorturiko banaketari buruzko arrazoiak emateko beharrizanaren arloan, Euskal Elkarte Autonomoal'en barne esparru instituzionala zalantzan jartzea.

d)

Arestian aipatutakoaren ondolioz, lehentasunez aztertu beharreko ezegonkortasunezko egoet'a politiko eta instituzionala ger-tatu zen.

B

-

PSOE-ren gehiengo osoa Estatu mailan, epe laburrean benetazko alter'nzntzta politiko aukerarik gabe.

C

-

Abagune ekonomikoat'en hobekuntza orokoma, batez erc arteragoko ul'teekin konparatuz gero.

D-

Europaren eraikintza prozesua: l993ko Urtalrilaren letik aurrera, Akta
Bakarra indarlean sartzearekin bat, moneta eta ekonomi batasunel'antz
abiatuko da Europa, batasun politiko eulopaü'aren bidean funtsezko urratsak emanez.

otako errefêr.entzia labul. hauek,
epe honetan
tu den testuinguru politikoare"

Apulka-apulkako botualen berleskulapena ondorengo lauki honetan nabari daiteke:
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Díp. Kongre,sua

90ko Urria
Aulr¡nontikook

Botzari Nugusiak

9leko Maiatza
Utlal ltauteskund.

2s2.t19

289.152

293.580

296.598

89ko Urria

A

-

9leko Maiatza

Hauteskunde azterketa.

Argi dago Euzko Alderdi Jeltzalearen botuen golakadak esan nahi duela
politika egiteko modu belria, bai balrukoa, bai elakunde mailakoa, bel'ezko hautatzailegoan izan duela elaginik, l989an ospaturiko hauteskundeetan hasitako goranzko aldia finkatuz.

Modu horretan, Euzko Alderdi Jeltzalea zatiketa aurreko emaitzetala hur'bilduz doa, nazionalismo demoklatikoaren egitasmo biltzaile nagusi beza-

zLtzen ere-

la ezaniz.

Honi lotuta, EL¡zko Alderdi Jeltzaleak izan duen botu galtze eta berleskuratze plozesua, aldi belean EAn gèrtatukoaren kontrakoa dela esan behar'
da, ondorengo laLrkian ikusi daitekeen bezala:

EA

1989ko Ekaineko
dial'en zatiketaren
laren) ostean hasi

Alderdi Jeltzaìeak

amaielan, Euzko Alde¡di
Jeltzale
zen 1986an hain azkar moztutak

tzen.

87ko
Ekaina
Udal

87ko
Ekaina

89ko
Ekaina

89ko

89ko

Urria

Urria

Aukn-

87ko
Ekaina
Bil Ng

Euro

P.

Euru. P.

Kongr.

ALtton.

t8r

t90.136

t93.t97

112.411

t25.22-7

123.613

r r.5.

86ko
Azaroa

87ko Ekaina
Europor Parl.

t75

I

55

9leko
9lcko
Mziztza Maiatza
Bil.Ng.

Utlal.

123.437

il8.tl2

Hauteskunde aztelketa labr.rr honetan, kontutan haltu behau'eko elagiÌea
dago: PSE-PSOEren botuaren bilakaela.
Hauteskundeetako emaitzak aztettuz, paltidu honek

bizi izan duen garape-

nak ez duela paltidu nazionalistak izandako gotabeheralik izan nabaritu
daiteke; behelanzko joela izan du hauteskundez hauteskunde. Horlek par'tidu horlen egonkoltasuna adierazten digu argi eta galbi: bere hauteskunde espallua agoltu egin du.
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Euzko Aldeldi Jeltzaìearen botuak hirr-r lul'aldeetan izan duen biÌakael.az
orokorki jabetzeko balio cligu ondolengo eskentak:
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86ko Azaroa
AuÍonomikak
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87ko Ekaina
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28.18
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r5,33

ELu'on. P.

t'7.982

13,62

145.2s

t

24.99

14.902

12,82

89ko Ekaina
Eurou. P

17.5'78

14.93

140.083

26,51

44.t48

t4.40

23.241

r7,00

t11 .582

28,1 0
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.290

16.27

28.371

22,56

r92.420

34.60

ó8.361

20,56

3l 535

26,10

193.362
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68.383

20.83
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zutcn glinaz aparte, egia da negoziaketa prozesLraren aldi lr-rze batean
z.ehar Aldeldiak zeharo b¿Lztel'tua ikusi zuela bclc bulua zeutzu holretan
gogola dezagun Lcgcbiltzarra osatzeko PSE-PSOE, EA eta EE-r'en a¡'teko
akordioa-, eta aipatu indal'rcn tlipaltitoalcn pol'l'ota izan zela F,uzko
Aldcldi Jeltzalea Jaulalitzala zu'¿endt zuena, sozialistekin ejiniko kualiz.io akordioa zela rredio.

Egoela haren parcan, lcgegintza-aldian, alazoen aul'r'eko zenbait gaitan
ahalik cta akol'dio mailalik handienetala heldu asmoz, Alcleldiak jalraitutako politika estlategiko eta clkarrizket¿Lk aul'rcra clamatcko egindako
ahalegìnek, lehenago aipatutakoalen aldean, egoera erabat eraben'itua ekalli dute, plaktikan ELrzko Alcleldi Jeltzalea baino ez delalik elkarlizketak
eta euskal erenrr.r politikoalcn indallckin akoldioa ilul'r'era cranlateko gai.
C

-

Beste hollcnbcstc csan liteke Aldeldiale¡r kanpoko itxularen ben'eskur'¿t
penari buluT-, aldi honen hasiclan oso hondatua, bi r.u'tez luzatutako balne
klisi eta zatikcta lallia zilela nredio. Bizi izandako aldaketez ohartzeko,
nahikoa litzateke konrunikabideek 1985, 1986 eta 1987 haseran algitara
emaniko bcn'iak azteltzea eta az.ken ul'te hâuetakoekin aldelatzea.

D

-

Labulbilduz, unc honetan Euzko Aldeldi Jeìtzalea duela lau ulte baino

87ko Ekaina

89ko

Urria

Dip. Konpr.
90eko

Urria

AuÍc¡nr¡nt ikak

Aldcrdi Jcltzalcaren "enlikotasLtttu" deitu dutenagaitik ele, aeLu'ri handi batetan Euzkadilen politika
erabaki eta Estatuan eragiteko ahalmena duena.
drren ahalmenagalik ezezlk, norbaitzuk ELrzko

9leko Maiatza
Btttz. NuR.
91eko Maiatza
Udal hautesk.

Azken lau urteotan Er.rzkadin, politika mailan bizi izandako unerik garrantzitsuen¿rk aipatu aulletik, garai honetan EUZKO ALDERDI JEL"IZALE^REN IIILAKAERA ETA BARNE, ANTOLAKETA aztcltuko dugu.

3.

i4.954

29.09

t91.29'7

35,66

10.341

21.4s

F,z dago zalanlzarik aurreko atalean aipatu eta azken ul'teotan bizi izandako
aldaketa eta eskulatutako lolpen asko, Alderdiak aLrrera eranrandako politika
estrategikoei eskel dilela, jendcalcngan elagin handia eduki ducn "Arriugako
tn e zuo " dclakoaleki n ul'ratua.

Euzko Aldeldi Jeltzaìeak Nafalroan eta lpar-r.aldean ducn egoer.ar.en aipamenik eman ezik, hauteskundcei buruzko azlerketa osoa denik ezin esan.

Nalalloali dagokionez, Aldel'dia behetik dabilela esan

Egun, esan dezakegu aipatu mezuak zuen ploposaffcn politikoak izan duela
elaginik enskal gizaltean, akaso horlen atzean zeuden lan, txosterì et¿ì eztabaidei esker'; "2000 eruko Naziottalismou " izcnbulupcan elììalì zitz.aion hasera
Zestoako Ezohizko Abelli Batzar¡ali. Aìderdia egungo egoela politikoali ego-

behar. dugu. Dena
den, an'azoizko ustantzak jalLitako bel'l.indartze pl.ozcsua urratu nahi duen
ben'antolaketa nramitzen al'i da azken aldiotan. or"indik hauteskunde

emaitzetan behar beste bclletsi gabea.

kitzeko ahalegin inportantea, gizaltearen zati handi batck aintzat hal'tua.

Bestade, Ipal'aldean sartu bell'iak gareltez, cta Alder.di bar.r.uko bel.er.akear.loan oihar.tzuna duten

tari eta lullalde honetako gizalte eta politika

Logikoki, egokìtzeko ahaleginak, Aldeldialen estrategian eta politika norabi-

aullelabideei lotLlrik, hulrengo hauteskundeen aurrean, Euzko Alder.di

dean ezeze, bele ihatduelan, harrenranetan jartzeko elan, bat'ne eta kanpoko
" nt rxl u s ope ran d i " -an ere izttn dLr eragi ni k.

Jeltzalealen geloa itxalopentsua espel'o dugt-t.

B

l986ko Azaloalen 30eko hautcskundeak bide, atar.a zen Kualizio Gobernualen negoziaketa plozesuak ezagutLrtako zatiketa ekarr-i zuen kr-isialdi
Iuzeal'en ostean, Er.rzko Alderdi Jeltzalea eta bcstc par.tidLr politikoen arteko hallenran¿rk zenbatclaino galdu zirenale n adier.azgur.r.i.

Zenbaitek Jar-rlalitzan Euzko Aldeldi Jeltzaleagaz ez clkartzeko agcr.tu
t2

askoz ele egoela hobean dagoela baiezta cìezakegu, hautatzailegoalen one-

l'itziagatik, claklìndeetan egon eta beste indarrekin harrenranetan jaltzeko

Bestalde, zatiketak, kostu

lal'i

eta guzti, ondolio onuragalr-ilik ele ekalri zuen.
bul'utu-

Aldi holretan Euzko Alderdi Jeltzaleak izan duen balne loturaz apaltc,

I

tako gogoetak, Alderdialen barne eta kanpoko funtzionamendua hobetzeko
baliagarli suertatu diren ¡reulriak hartzera bultzatu zuen, besteak beste Alderdialen antolakLìntza. Estatutoen erabel'ritzca ele lagungarli izan da, aìdatzeko
asmoa lehenagotik bait zeton'en.

l3

Horrela, bacla,

aul.er.
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cgokia aurkìt¿c¿r. Zentz-Lr lrolrct¿ur. nlgi dirucli f'urrtzionanrendu cgokia
cgon cleli:1, eta Alclclcliarcn cgitckoa Parlanrentuaren olclcz-k¿u'itzrllcniuerì
baldintzci onclo nrolclatu zaiela; bait¿r Elkarte Autonorroko korìizitt -sober
rìLr cta bcslc cr¿rkuudcctako.jaLrrtz-c sailcr os¿tkct¿r i crc.

atuz, er.aginkol.tasun. kudeaketa.
ihar_
ì,ìËå.,",ì. ¿,., ¡ìiì,, p,"äìï)i,

o.,i,r-

Alclelclialcn l untzionanrcnclu zuz-enerltko czin bcstcko dcr ì tzogun bcste
zcrbrril ez (luSil iìlìi17lr.r rìulì¡
Heu-ialcle clesbcrdinctako

Jazarpen, eta et.antzun ahalltrena ho
gu. Politikl cll gizilr.le crp,,,.r.r,
,rba

nkor.tasun handiagoar.en
ezaugaft'i izttn clen del¡okr.azia
Er.agi

'diafert bizitzal'en

ikmpegiar.en ar.aber.a, Erzkacriren
poritika birakacran
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Erskar E.akuncleer finkapc'a.
A.gi rlago joan rJe, regegintza ardian
zehar' gu'e autogobernu uÀ"tnr"nr
åroiän drten er-akrncreak finkarzcnfi nkatzen.joan
clircla.

Gule bal.ne er.akunde

os¿rtutako EBBeko c-{itura itxululcla-

espal.l.u

eman zitzaion haser.a legegintz
deei bur.uzko Lege Saloãren p
InenlUan ol.dezka¡.iak zitrrzten
inda

<tsttLz.cttk ekar-t'i zt¡tert

Horlekin batcla. lìbclatulako -eclo politil<a eginbchat'tctat'ako cldi libclatrebetasunak, haicn dcclìkazìo cta presentzia handia
goa ahalbicleratu clu clakuncleetan. Alder clia Helriir en bizitza politikoan

ko Exekutiben eta
e nol'baitztlk; bai-

beren ihar.dre¡.ak zer.rxobait
be
ta Batzat' Naz.ionalalen egiteko

4'" Atar honetan. A'lerrJia.e¡

"blol;e"-t

Aldcnliorcn egin¡ridetza sail bezrla toldctt
ikuspcgi bellia czinbcstcko aullclapaLrsLra izan clir¿t
tzc¿ìk cta

tutako bulukideen

sakorrago sartuz.
C

Aldi honctan eskur¿rtlrtako lolpcncn zclrcnclakcta oso. ze hatz- eta luzccgiu
egin gabe -neulli handi batcan aulleko legegintza-alclia bukatzcan Jaulrritzalclr brrlio-neurketa aulkeztean zellLtfz n:reafz algitala enrarr bait z.iranczin clitugu galrantzilsuenak aìpatu gabe utzi une honetrn:

l) Cizaltc

cta politika nolnraliz-¡zio¿t. Politika batelatzailealcn zchazta¡rcnak bidel'atua, pârtidu politikocn altcko clkalrizketa. negoziaketa eta
akorclio nlaiìa rltuaz, eta egonkort¿ìsun politiko nraila inpoltantca lor-lû7.

b) Ajur ia-Ene¡ko Hitzarrlena. inclarkeliatcn ¿ìr ¿ìzo¿tren aut'r'ern, euskal
paltidLr politiko dcrlokr ati koen artel<o aburu-batasuna loltz-cko czinbesteko eragilc lcgcz; baita gule gìzartea hain nabalmcnki astintzcn
clucn golabehelan, Lehendakalialen buruz-agitzalcn adìcltzgar

li

bezttla

cl c.

c) Ar,rtogobelnr-rali dagokionean, eskulatutako lolpen in¡rortantcak:
Dena den, legegintza_alcliar.en
anrai

lkr-l
bal

:.r,,ï:ï
-

Modu

osarzeko

ber.ean,

daiteke bizitz¿i
deetan paltc ha

Politikoa

eduki

b.hu,;l

ez

dutelr arauak betetzen lor_

itea uzten du, orokor.rean

crugun

lnslL-

Iud cn eskuald¿rtz-ea. lnsersoa eta Justizia Adnrinistlaziolako baliabicle
mâteriâlak; Kr.poari dagokion akoldioa. ezinbestekoa Kontzcltu Ekonomikoa goldetzeko e[a ekonon.li eta linantza urailako gut-e ot-eka
man ten tz.eko l F,tÍzLrilzLr eta Es tatualc n Segur tasu n l n clarre n zclbi tzu uk
nrugatzcn ditucn akoldioa, Ertzaintza guztizko poliziztl.zzrt onal [uz cta
Elkalte Autonouro¿ur, harcn hcdapcn cta garapcllaren gainektt hitzlr'
lllcna, cta Estatuaren Segult¡sun lnclail'en moldakcta; Elka|te Autoncr
nlo¿ìr'en komrrnikabidcci br.rluzko akoldioa, gai holletan gulc cskutlcnali buluzko eztabaidak baletuz eta E I T B |cn cgoc|a ¿ìrautu ctî l'ink¿rtuz, aun'eko aldietan tiL'abila zou'otz cta ez.tabaida biziak sortu bait
zi Iuen

flÌ1.:îî'":l:T,ä'#:î i:J:
zat balio_neur.
n

ele Et'akull-

eta Ptesentzia
uer-tatzetì leku

cl) Cule irudia indaltzca kanpola begiLa; Elkalte Autonouroat'cn hanclinrhiko halreman politikalcn hascla et¿t g¿u'apeual naz-ioalteko zenbait
I'orotan Lchcndakaliaren par tehârtz.ea br-rltzatzea; estratcg¡a aldetik.
gclo cta intelesgarliagoak dilen sailetan Euzkadik ¡raltehaltzea, esate
rako Er.uopako Kontsciluan, Hen'i eta Eskualdeetako Botelecn IliÌtzallean, Eulopalen Eskr-raldeetako Biltzalla, Baztct'rctako Ingr-rr'ç eta
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YItsasalcleko Eskualcleen Kon
tzol.clca. Eur.opako,, Elktttt I

F

Inol gtrtxik alltzenran zezakecn loltulako az.ken enraitza. Iz-an'ere. denek
pentsatu z-utcn Euz-ko Aldcldi Jcltz-alca eta Palticlr,r Sozialis{aren altcko
¿rkolclioa c|rcpikatukcl zr:la, cta enlan ele bulututz-ât enl¿ìn zen. Eta. egilr
esan, aulLek{r esperientz-ia cta ìortutako cmaitzak bidc, irtcnbidcrik lo-qiko

eta abal.¡.cki n clkar.laguntzc
bultzakada e¡nan, Akita¡tia
gu

rtta,, deiakoal.e¡ sol.tzea

tugaldar. EskL¡ajclcekill cta
E
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i nfor.rnazioan aclitutako
ar.gi tal

c)
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ho

¿tn

hobeku lttza or.okor.l.aren

Sektore pL¡blikoak
glzarte eta enplcsa

eba
ahalesinei
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eta autosobe,-

onetan zehat. ul.ratr¡tako negoziaketa
egitez, bi nabar.nrcn ctaitezkã,

zeharo

ko baldinlza eza z,ela eta, cr.in
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ko hauteskun_
ar.i gar.a; baita
Gobcr-n ual.en
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h¿rutes

kuncìe autononrikoetatik âlera /-en Jaullalitza osatzcko ncgoziakctck ctu
azkcncan loltutako akolclioak.

R.E.T t._a cta abar: eskr¡alde
tzatu: Euzkadi-Akitanialcn e
Baclcn Wur.tenberg, Micli

iu

Alrcta bcrczia rnclczi clutc l990eko Un'ialen 28an ospatu zilen

"#;Tjill:l::

;:,',,'lï5,:ìlî:ï,rå,r:;'j'

*lïffi,:t

norlalena

zirLrclien.

Hala espclo cta eta iragarlitako enraitz-a ez. lor-tz-ean, ¿trlzoiak bilirtu
behar. Eta honelako kasuetan. azalpcn ar'r'aro eta konplexuak bilatu ohi
dila, behalbada arrazoiak sinpleagoak dilcncarr. Eta hollcla. inoiz, iz¿u't ct.
dilcn jarl.cra, cstratcgia cla haluntz-honuntzak argudiatzen clila; hauek
interesa suspeltzen dute baina

baitl

nrol bo¿r crc.

Logikoki, Euzko Alclercli Jeltzalearen estr atcgia. aurcko koalizio akoldioa
tur¿rtu eta Herliari onclolio positibouk ek¡r-i zizkion biclcali ckiLca izan
z.ct't. Bct'z't2.. cz zcgocn zcltan akoldio bat cdo bestc ez¿u'ri behalr ik -c'/. zen
behalrezko eginkizun bez-aìa batele propos¿rtu , lau ulte lehenagcl hiu'tutako konplonrez-Lr¿r âul'r'er¿t er¿urìaneraz.tea baitik. Ez. zen posible izan. behar
bada PartidLr Sozialistaren kidelen batzuk. Ir¿ruteskundectirko crrraitzak
alin-arinka cta olokolrcan cz ulcrtzcagatik. cstratcgia aldatu bchalra ikusi
zutelako hain zrrzen

Herrcngo helburua cz cìa ncgoziakcta hilLrbctc luzccrr ostcarr Partidu
Sozialistarckin bi aldcLako hitz.almena, et¿ì gero¿rg() llipiu titoa, izatcir clu
gotzi zuterl alraz-oi jakinak bezain korapilzrtsucn azalpcn zchztlzitk cnl¿ttcr.
Nahikoa izan bcdi honako hau aipatzea: akoldioalen baldintzak.jaltzcko
orduan abiapuntutzat rrenpekotasun cta nrakaltasr,ul egoela haltzc¿r cz.
ziludien alrazoiz-koa; PSErekin akorclio batetala clcrrigor-r'ean heldu bchar
izlLu al'r'cu crc, cz aurrctik gainclako iltcnbidcak aztcltu ct¿r lcku¿r crnan
gabc. Caincra, holli, hullcngo udal cta Batzal Nagusictarako hâuteskurìdeek ìekalketeu alliskna gehitu behalko litzaiokc.

Ale eta onargaitzagoa, ezen, poìitika cgonkoltasuna zalantz-atall jalri bait
zuerr, h¿rir.r '/.uzen ere arrleko Gobenruari egot/.i z.aion hutsa. Euskacliko
Paltidr,r Soziaìistak, aullcko lcgcgintza aldiko Gobclnuan belc plcsen
Íziaz behztr beste etekinik atela ez zr-rela ikr.rsirik, plaz.ako nculri bclliak
ezalri nahi izan zituen politika aldeko bereizketa irlgiagoa ela koalizioa
le¡ balluan buluzagitasuna bilatuz; baita Cobclnuarcn ball'uan bcstc
gobclnu bat sortuz ia ia, cdo aldi bereko Gobelnu bi, zcgokien Sailen
funtzion¿rnrerrdu aldeko autouorlia handiagoa lortu eta Lehenclakariorile
tza indaltu asuroz cre, bigarlcn Lehendakarilzâ atìtzeko zerbait bil¿rkatu
guran, sail eta er'¿rkunde arteko eginpidetza egitasnro cdo cgitalau handiak gidatu, kooldinatu cta kudcafzeko, izugarlizko aunekontu ahirlnrcrra
enr¿ìnez,.

Modu horretan, hasiera bate¿n ustc ez zcn koalizio
.jaultze egitarau z-abaI ela lanch-r-l ancl uan oi narrilurik.
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Zentzu horretan, kczkrgarlin cla tr¿rita ere zenbait Ebaz¡rcn sinalu bellitan
Konstituzio-cpai tegiak âgertLrtako clotr ina.

B¿ina czinezkc, srer-

Ezker.l.ak Araban ellalrd¿Lko

I

Azkcn urteot¿uì bizi izandako gotaldi ckononrikoak. zailtasun eta klisi
ekonorrìko uneei zabalclu clie atea; holrck inpoltantz,ia hancliagoâ enlâten
dio Elkarte Autonorroak ckonor.niare n arrtolapenelako eta Er,rzkadin kokatutrko Scktolc Publikoaren enpresei clagozkien erabaki cstratcgikolk hârtzcko i|lcnbideak hililt¿c¿il i.
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Azkcn urteot¿rn politika cta ¡rolitikoak gutxiestcalen jocla nagusitu da.
Celtakizun kez.kagalr-i, orokor', baina rraila cta zchaztasuu desbcrdinak
dituen lxrnek, ezaugalri bclcziak hartu clitu Euzkaclirr, Euz.ko Alclelcli Jcltzalean bizi izandako zatiketa eta horlek euskal egoct'a politikoan. eta
zchatzago izateko, nazionalisnro dcnroklatikoan izan clituen onclor ioak

,íbu.,u.nuri lott¡rik_. atclk
,li,r.
Castcizcko Uclala
ir"rr, ",n

Donostiako Uclalaren
be¡.lle bezala; alcli belcan,
Aldel.dia eta Eusko Ajkartasu
¡ìaten al.tean intcres arazo
Ial.r.ia sol. zez¿rkeerr. Ciprrzkoako
hur.rrz:rgitastr_
nali ze-qokionean.

jaul'kor.tasunar.en

n. Et¡zko Alcler.cli Jeltzalc¡k,
hauteskunclc
n barera negoziakera p,.nr..u;,.;-;;ì,';,ì;;; gar.ailc
;;:Jl;:
karra lor.ru a.n,nr, .rikun¿..rrt"
;,,ìì,ìÃ.,u,ì
engo ildar.tsuenctarr

direla bicle
E-ltrngo n¿rziorralisrrro¿rerì egoerâ kon¡rlextra eta zal¿ìntzagarrìa urrc honetan zcnbait p¿rrtidu politiko jasatcn ali clilcn krisialekin batela-. clatozcn
urteetâìl bchafl'cz-ko argitasuncz- cdo alclaket¿r ciela nreclio c|abclrituko dela
uste clâ. Ager claitczkccn alriskulik uagusicnctakoak. nolabaiteko ctsi¡rcna
eta sektorc n¿ìz¡ onnl isten clesnrobi I iz.az-ioa

"gu,,_

oinar.r.ilr¡

AutogobernLraren garapcnc¿rn leherrago aitatu auIrerapenekin [ratcl'4.
aspaldìou. autononri gai guztietan. cskualdatzc plozcsua balne. clagoen
gcr alclia ere iz-errclatlL behal clLrgu.

Testuingur.u honetarr, hitzar.nte
Iru-raldeka, Elkat.te Autononlo

Euzko Alclerrli Jeltzaleak
hir.u
zuen; baita Bilbo cta Casteizko
listen eskutan gcr.atu zelar.ik. par

Bestalclc, "ttorntuli:u,io" eclo "ttl¡rntullu;;tut" kontzeptuali positibo ktr
tsu¿r enla[en z:rio; alc gchiago azlcrtut¿rko alcli haselan bizitako ingut'uabar¡can. Baiua ikuspegi nazionalistatik begilatLrz, cz da orokortu bchar, cz
bait dizkigu alraz-terrzi bchar, ibili bchallcko bidca, konpongabeko alazoak, eta Herlia ctx bcre rìutogobelnu¿ìr'en oinrrrizko eraketa olaindik cz

dilcla bt¡katu.
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Cizll.tc blrtrsr.ln et,lr

aIdagarria, zafiïzitilc
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iEir¡
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Aspaldion, Hczikr

Eulopako n¿tzion¿tlisruo jakinak bclbìztcak z-cla crakustcn digtr: z-cnbait
giza balorck cgocla histoliko zehatzak iz¿t¡ cl¿rir.lezkcnak baino gchiago
irautcn duelal gizalte baten lchen nrailako clagile biltzaile ctâ (linanlizn
tz-uiìe dircla; irrguruabal clcsber-clinetan nraulitu ¿rrcn, ctr bcldurtr ccl<r
indalkcliarcn bcldur isildu ezkclo, konpondu nahi clctr at¡zoari irtenbidca
bilatu behrrrcan, cgitcrr ducna dela, ezaugarri holictako giza plozcsuak
buztaltllla er¿ìnlan ditzakeen indal ahalncn, sincrgien aprobetxanrendu cta
bideratzc hobca ahalbidcr ¡tuko ìukeen tr¿ìtânlendu cgokia clagotzi; itxul'akcta cta osuketa prozcsuarcn clagilclik bchincnctrr-ikoa iz-an cl¿titckccn

uìrìi'ì lii"',ì1,,.,,,,,",'

crr

re

u,i,r,r,r Aì, tcsa

utrska|alako gai galrantzirsretan
eta

si.atutako ,',rrr,,.,,:l:t-"^tl.
rzcko egi na ia a_ riiriiT

iï:l'i iî iï %ï :: *::
ezinak daucrela ela cgrngo ìi

ar-.lo

ho¡ietan

*lÍ;:lun i:i;

egoel.a cz dera gur.a bezair.l
ona.

bi hru'tu.

Inguruabll eta.jokoan dauden irrterescn espâr'ruân. sisterrra clcnlokt'atikoalcn plintzipioak behar bezala errespctaluz. allazr)¡ctnn oinnllituz- L'ta cllrì
tz.unkizunez hartutako clabaki libreak dilela bicle bakar'-bakalrik. lcttu claitezkc hclricn alteko haltuenlân oparoa eta elkarbizitz-rr.

Oinalririk gabeko nrirnetisrro crlcz cta agorlak ckidinez, une honi cgoki
deIitzogu azken haurabi urteo[¿ìn Lil'r'atut¿rko bicleali buIuzko gogoeta
selioa bulutzcko: baita datolrcn gizaldilako cs¡rct'o clugutr gcrorti butLtz

I8
9

I
koa clc. Algi dago hollck -fxostelt¿il'en hclbul'ua guinclitzen ducla. Mezr-r
ctajallera abeltzalcak Bellingo horr.naren elolkctatikjaiotako egoera poli
tiko bclliali egokitzca. anlzinako Sobict Batasuna barnc dcla Eulopako
Ekialdeko helr ierr aldakcta, n¿rzioal'tcko oldelta berrilL, ELrlopako b¿itasun
eko¡ronliko cta polìtikoa lol'tzea behar behau'ezkoa cla; baita lan itxalopcntsua ere, egocra politikoak aurkezten clituen ikuspr,rntu belritik bcgila
tuz gclo Houek esan nahi du baita ctc, azken aidiotan r.llultduan bizi diren
alclaketefatik soltrìko clen cgoera belliali cgokitzeko plest egon behar
dtrgtrla, garapcnclako et¿ì gure antogobelnuan sakolttzeko ingur uaballor.r
alde onak aplobetxatz-en jakin dezagun.
6

JaLu'lalitzarcn klisiLr. EA-ko Kontseilarici kalgua kcntz-cuz cta onclolik zetorrcn
pa|larÌentu laguDtza galtzcaz batcla suertatu zen, EE-r'en ba|rrcan czaclclstasu-

nirk nagLrsitu ziren bitaltcan. EE-ren parlanrentu taldearcn 6 lcgcbiìtznrkideetaLik -5en jabe zen Auñanlcndi talclea. e/- zelorren bat EE ko zLtzcnd¿u'itzal'clt el-¿tbakickin. czta Lchcnclakariak eta Euzko Alclcldi Jcltzalcak krisi prozesun biclc

latzcko eta konpontzeko ullatu zutcn bidear ekin ele, zegocrl Jar.u'lal'itzal-i
laguntza ukatrrz

Ageliko krisi cgoela haltan. pallarrrentu laldc jakineko part¡clu politiko batck
besterik eL zLtctl belrletzen elabâleko gehiengoclun Jaurlalitza, PSE-PSOEk
h¿rin zuzen.

Aìdercli alcn azken lau ut'tcotako eki nbi dcalcn Balio-neulket¿r Politikoa, ez-i n go
litzateke osotznt jo, labtu'-labul eta AMAIB,RA lcgez, E,uzkadiren azkcn gellakiz-un politikoen aiparlcnik egìn ezik.

Ncgoziaketrk

EAJ E,A-EE-k osatutako Jar-rlalitza tripartitoak 7 hilabetez iraun eta gclo,

Klisia piztu etr

Aldanza Lchendakariak, bclbideratzeko cginahalak egin au'cn, beste iltenbiderik ikusi ez eta, apultu egin zucn hitzarnrerra, EA ko Kontseilaliei kalgua ken-

¡\tz.

azk¿u' bul.utu zìr(rn. (poilot egin ¿uten) aun'ckoctan.jat'raitu ez- z-en
metodologiau oinan'ituz Lehenago cgindako akatsctatik ikasi genuen paltidtr
biok eta ez. ziten berliz ellcpikatu.

l-5 egunetan

irzali z,cn EAJ-PSE/PSOE-EEk osatut¿rko

Jar,rÌar

i-

tzaz. legebiltzarualen osotrsr-rra diren 75 pallanrentaritik 39r'en laguntzitz.

Holtik

ar.ru'er

a, beste guztia gcloak elabakiko du. Dena den, plozesu eta cgocr¿t

honetttik Euzko Aldcldi Jeìtzaìeak zerbait ikasi du

Ondolioa, HB cta EA-k Euzkadilen Independentzia aldalrikatuz. aul'l'ela

er'¿r-

nrandako udal adielazpen kanpaina.

Jaullalitza tlipaltitoaren paltaide batek garatutako plozesuak, "tle facto" bere
br,n'u¿ Jaulalitzatik karrpo jal'tzen zuelako elitziaren aldekoak ziren Lehendakalia eta Euzko Aldeldi Jeltzalea. Aldi berean, hon'ek esan nahi zuen, politikoki,
EAJ EA-EE-k belcn borondaLez. sinatutako Jar-l'laritza egitalautik kanpo beste
eginpide ingulu bat bilatu behal'zela, estatuto csparlr.rtik independentzia prozesulrko hidea ru'r'utzcn zela.
Egitasrno eta ideia zintzoak, Independentziak, inoiz gutxitan izan du EA-k bultzatutako egi n tzapideale n " o rd e.ka ri Íza " txarragoli k. Abeltzale llulrduan hai lr
garlantzi handiko egintzapide potitiko bat, inoiz ez da hain gaizki erabiIia izan;
czta hainbesteko aldekoikeriaz erc. Zergaük? Zcr czkutatzen zen egintzapidearen atzc¿rn? Bazegoen plan zehalz.ik nazioarteko onarpena loltu asntoz.?, edo,
helli n-railan eginiko adierazpenen lekukotasunean baìno ez- zen gekJir.zen'!
Hon'etalako zelgatik ez zen Parlantelttua aukel-atu? Badu zentzulik Udal batck
bela ba¡'ne dagoen lurlalde eta tokiaren indcpendentz-ia,adiclazteak? Gizaltealcn anizkoltasuua kontutan izan zcn'l Jakinalen gaineän zegoen egintzapidea,
halabehalrez, bcre bul'ualen "ktIterako" zela eta gizartea zatikatzen zuela?

Besteak bestc, begi bistakoa: ezin daiteke clkar

jaultzi nolberangandik

alclendu

dcn zatiarekin (EA rckin), botcre pcltsonaì ar-razoiak bide ulrundr,r clcncan,
banatutako zatia nraldan bchcla cgon (politikoki hitzeginda) eta cz ducucan
rrezr-r berezilik. ez hazte ko esparrurik.

Beste an'azoi al'gia, abertraleen arteko jaLlrlalitza, cspclicntzia ederra izan zitc
kccrl cta bakoitzak bele ikuspegi plopion izrn ar ten, n¡zionalisr.noa cg¡tasnlo
baleratzaile lcgcz z,utiz jalztea; baita egokicna elc indalkcria cr abiìtzen tlutenen
âurreân F.zin izzll't da bulr,rtu. Edonola ele, etâ ELtzko Aldcldi Jcltz-alcan pr-oz-csualen eta pol'r'otaren erantzule nor dcn algi jakin alt'cn, iaullaritz.a zlbeúzztlc¿t

lcn eskarrrentualen pol'r'otari dagokionean, Euzko Aldeldi Jeltzalcari doakio
bere erantzunkizunaz kalgutzea.

Baina honckin batela, bcstc ondolio argi bat clc: Euzko Aìdeldi Jeltzalcak cz
euskal gizaltca batclatû cta lotu behalr-ean, z¿ìtikatu cta kikoldLrko duen politika nrailako egintzapidcrik aur'r'er¿ er alÌlango.

dr,r

Nazio elakcta prozesuak hen'iaren gero eta atxekitasun handiagoa ez badu abiahaltzen, iÍzelezko porotalcr.r iu-r'rean ikusiko du bere burua.

pr-rntutz.at

Euzko Alderdi Jeltzaleak bele buluali cgin zizkion galdela hauek eta beste zcn
baiLi egoela cta geltakizuncn logikaz- erantzuna enran zitzaien. Kalteak besterik
ez, egintzapideak ez zekalkion euskal hertitallci inolako etekinik. HB eta EAlen egintzapideari elantzulra eman zior.r adielazpena elkallckin burLttu zuten
Euzko Aldeldi Jeltzalea eta Euskadiko Ezkellak, eta Jaullalitza rlailan plozc
su ar-en

zuzenketa ela berbidcrapena eskatu ziÍzaion

F.

A-t'i.

Algi dagoenez, EA-r'en idiosinklasia berezia zclaefa,ezinezko bihr.u'tu zen holi,
Jaullaritzaren Lehendakalitzak aginduLakoa betetzen ez zuenez, ez bait zegoen
beste iltenbidelik Jaullaritza hitzalntena apurtzea baino.
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