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hobetz.eko?

Zer cgin gule hell'iak

not.t¿ìsunâ

galdu gabc eta hizpiclez

dez¿ur unibcrtsoarr?

Galdcla gtrzti holiei eralltzuna bilatzca, zaila czeztk, igarkizunetan arilzca da, z,incz
Haìa cl'e, nahi ez clen geloa jasateko ez da
ahaleginak txr-r_
lialzea bai¡ro -konpliz.itatca, erosotasuna e
iz . Guk, gcure
aldctik behintzat, ahaleginalcn bidea ul'ratu
lor.tzen dela eta
geroa "elorr¡, e:delokc¡ ittoi:.etort:en", "ekurri" egiten dela ustc dtìgulako; ar.e gehiago
gobet'nttaren jabe cta gizalte istulutsLr batctako polit¡ka mendean duen Alclerclia¡en konpromezuaren ikusptrntr-rtik
gelo; baita dagokion lekualen bila clabilen nazioalen
^zleúuz
ikuspuntutik ele. Egocla holi
izango da nagusi datozcn urteotan, ustez berleren.

Ingulrrne honetan, bada, " Ett zkutl i re n e Ío rkiz,un e ruko ikuspe gi
dokunrentuak, lau lrausnalkela ntaila biltzen ditu:

be

rri ttk,, dclako

l) Xru.

tnettderako aurre iku.si tlirett ikuspegi berrien ct:terketrt. Egunean cgunean aldalr,rz doan asaldatutako mundu hau zehaztuko cl"rten geltakar-ien, hala
geo-po.litika esparrra nola gauf ikeltzen ari difen kootzeptu beffiak abiapuntutzat hal'tl-lta bakca eta scgultasunalen gaineko cztabaidalen azkcn onclorio
bezala aterako den gizaltea 'àzÍ.efizea dugu hclbr-rlu; baita poìitika baldintzapean jarliko duen bai'a jada nramituak diren politika ikuspegi bcl'r'iek erc er-agingo dtrten ekonontia, lanalen itxuraldaketa aldalrikatzen hasia den ckononliaren ikttspuntutik ere. Betiko aldagalriak ordezkatuko clituzten "jokulari
eto lûgliltlaoile berrien" plesentzia et¿r haucn boter.ea gizar.tean
-alder.di pof itikoak elc balne ez ditugu aìbola vlziko; ezta Ingulr-rgiloari zor zaion lehen[âsun¿ì er]laugo dion kultula "berdea" ere; guzti holi, noski, gur.e kulturar.c¡

br-rhzagan'i dircn balole, jarr.el.a eta idcia ben.ictan oinarr.itua.

2)

Euz.kudiren uif erkutectrt tttur¡4ilt7eu, oinalrizko lau espalrnon arabera: dcmggrafìa, ekonomja, sozio-politika eta kultula. Gr-rzti hon'ekin, cta printzipio ber.r.ien
osagaui nrodU[a, ntcnde antaielako benetazko E,'zkadi ezagutt-t eta kokatu

3)

Ekintaopicle poliriko L¡oÍett uurretn, ente Geroa auueikusi eta baljzko Euzkacli
iclentifikatLr ostean, czinbestcko gertatzen zaigLr, Aldeldiak, eguneloko ihar.dunbidea bidelattlko dtrten poìitika ihardunalen arlo nagusietanjani ditzala begiak:

Gizafte not'malizattl baten balru¿ur eta ha[a heltz.eko, eraikitzeko prozesuan
bete-betean sal'tlla dagoen Europa belriaren balluan azalelatuko da E¡zkadi
ben'ia Prozesuak, ongìzate Gizartea izango du oinalri, hainbeste eta hainbcs
te gizartek -er.rskal gizalteak ele-, hain maiteu dugun golaldir loltzear.i uko
egin beharko dioten allen cdo hura loltr,r nahi izanez gerc, clizpideak alclatu
behalko ditLrgula; betiere emakume eta gizon askea, gizalte belrialen izena
eta izana. Hollela izan dadin, pel'tsona galcn atcletik eta Aldeldi gar.enetik er-e,
lanali ekingo diogr"r.

4)

JaurÍzeko hantrtr rtrtu hatlek, aìdeldi politiko batelako kide izatcal'en ondot'io
eta gizaltea ahal den hcinean hobetz.eko zaletasunalen hondar dira Gobernua-

ren egitasmoali datxekizkion ekintza edo ploglama bereziak baino, lehen
mailako gorabeheren gaineko Alauak dila egunean egon eta jenrieak hala
eskatzen duelako-. Gobelnuak haietan jalri beharko du alleta, lor.tu nahi
drlgun Gizartea denbolar.en gur.pilar-i egokittr dakion.
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Mende hasierarako aurreikusi diren ikuspegi nagusiak

Ziz¡tt-bizian aldatuz doan gizalte baten kidc izanez gero, beldullak astintz-en dtr
ikerketa alloa eta giz.onalen, hot'rezket'o politikoalen, elabakiak haltzcko joera. Halakoetan, iltcnbidelik gabcko bidean saltzen gaitr.ren ilagarpenak egiteko atrkela
zabalfzen duten lotularik gabeko aldaketen srrsiloa nagtrsittr ohi da.
Hala ele, edo aldaketa kontt'olattr edo geltakalien ildoali jalLaitzeko gai direnak

dila giz-artealen buluzagi. Nolanahi et'c, gizaltea hobet'a ztlzentzca dute helbtlltr
-nolabide berriak dilela bide-. Holi egiteko, czinbestekoa da gelorako elabakietan

elagina duten aldagalri solta azteltzea; baita etolkizuu hol'ren ardatz nagtrsiak finkafzea eïe, czen, gurpilalen piezak elkallotrrta joan behar dutenareu zalarttzarik ez bait
dar.rkagu eta batek kale eginez gclo, gLrrpilak cz dtr bueltalik cnr¿ìngo HorLet¿ìn srri:t
tzea baino ez zaigLr gelditzen, beraz.

Poìitika alolleko gule ihaldunbidea cta ale gart'antzitsuagoa dena, bizil'zarcrt
aurÌ'ean elakutsiko dugun jat'r'era- bidelatzen baliagarli strertatuko zaizkigun plintzipio kohcrenteak zehaztu asmoz jolratuko ditugr"rn espart'uak beLliak izaki, gainerako
golabehera aldatzei gainbegiradatxoa botako diegtr, gatrza batez bcdct'en ohalttr gltitezen cta gogoeta egin dezagun: helri bakoitzalen bele-bet'czko ekonomia cta bilaka-

cla politiko-sozial den bezalakoa izatearren hartzela behartu gaitucn zenbait jat'rcla
eta clizpiderekin nckez eskuratu aha[ izango dtrgrr get'oa.
Holtaz, jan'cra belliak, lancan ihaldtrtz.eko eta haietaT. al'dulatzeko aìol berliak,
aldagarli ben'iak eta azken finearr, kulttrla ben'ia, betebizikoak dira.

1.1. Ikuspegi geo-politikoak.

Blg:illen Mr,lndu Gerlatearen ondolik sortu zit'en potentzia handi bik ntartteltdtt
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duten olekak agindu du gauldaino baina ntunduaten ".stctttt quo" delakoak eztanda
egin duenez, ezinegona nagusitu da munduan, hasi aulle¡'antzean nolk agindr.rko dr-renari buruzko zalantzekin, Ekialdeko egoerarekin jalraitr.r edo tilabila ugalilen gune
diren Erdi Ekialde, Afrika edo Kuba bezalako herlialdeekin segi, eta Eulopeal Elkartearen finkatzea ere kolokan jarli duela ahaztu gabe.
Azterketa zehatzen testigantzan Sobiet Batasunalen zatiketa, baten batzuk, hala

Andrei Amalrik disidenteak l969an ("¿Sobrevivirci la [/nión Soviética a ]984?"),
nola Helene Carrere D'Encausse-k I978zn ("El intperio estalla") ilagarri zr.rten

e)

egoel'a areagotu drrtelari k.

l)

deen integlazio, bele buruaLen zaletasun eta demokratizazio prozesu astuna.

g)

Stalinen pentsamoldea agortzeak itxura eta aparatu hutsezko egitula ekarri zuen.
Sistemaren porrotak agerian ttzi zuen errusiar nazionalisnro handìa, gizarte lotula
bakar bezala; aldi bel'ean, totalitalismo zapal,Izailearcn azpian ezkutatzen ziuen ntzionalismoak esnatu zituen.
Sobietar Estatuak murgilduta dauden anabasazko politika eta ekonomia egoelak,
kolokanjartzen du Europa eta munduaren oreka; baina ez hori bakarrik, mendebaldeko herrietan gizarte tirabira gogorrak ekal ditzake kasurik onenean, jende piloak
aldegiteko an'iskuak arrotzenganako ikusiezina belarekin dakal eta.
Egoera honi aurre egiteko, bada, zenbait gertakari azteltu beharla dago:

a)

b)

"Sozialiuno erreala"-ren poilota, gaur egun uleltzen den eran behinik behin;
baita sozialismoa zalantzatan jartzea ele, marxista moldekoa bezain beste
aldaketen aldekoa edo demokratikoa. Sozialismoaren porrotak argi baino gar'-

biago erakutsi du ez dagoela beste biderik gizartearen ongizatea lortzeko,
melkatu ekonomia baino, nahiz eta pobreziak eta lehiar,en grinak dakartzaten

l.

Edozein kanpo-harremanen bultzatzaile eta ardatz, elkarlizketa; asmoak eta
ploduktuak eztabaidatu eta elkal'rekin aldatu, praktikotasunik ez daukan oro
emanez --edozein ideologiaren gaineti(-.

2.

Botere politikoa betreskut'atu erabaki pl'ozesu guztietan, aldez aun'etiko baldintza bat kontutan hartuaz: aurreikusitako irtenbideen Ekonomizitatea, guztionak
diren arazo handietan aldaganiak elkarlotuta doazelako, ezin bana daitezkeelako.

3.

Kanpora zabalÍzea eta orokortasuna eta hurbileko eta bat'ruko bikoiztasunelanzko etengabeko prozesua. Antolapide eredu oro, esparru politiko-administratiboa eta herritarren jalrera bustiko duen bikoiztasuna.

4.

Argipideren bat bilatu edo dagoenetaliko bat nahita onat'tu, ikuspegi geo-politiko aldakorlaren orekaren mesederako, berme modura.

5.

Eroso bizi diren herrialdeak eta bazteltutakotzat dauzkagunen arteko aldea
areagotzeko joela, mendebaldetik (gule bizileku aberats honetatik) beharrezko eta konplomezLtzko laguntza eta diru-laguntzak munduko gainontzeko
hetlialdeei luzatrz.

6.

Estatu zoÍrotzen espal'fuen berezko Europa betriaren mapa jaso, estatu zoffotz
horiek aldaketeì muxin egin dieten an'en hal'en guryilean sal'tuko dira ez ideologi edo "printTi¡tioek" hala eskatzen dielako, arrazoi pragmatiko eta opelatiboen eskaliz baino.

desorekei, erabat antolatutako ekonomia sozialista batetik melkatu ekonomiarako igarobidean, eta gero ere, melezi luketen alreta ematen ezzaizkien.
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c)

Nazionalismoek berrilo ere azaleratzen duten indarra, eta gainela, ez bakarlik
doakien herrialdetik at dauden inguruetakoak, desberdintasunean oinarlitutako hen'ien nortasun eraberritua, non gizakiak, bere baloreen "umezurztasuna"-ren osagarria, pilaketa eta ekonomizismo model'noan aurkitzen duen.

d)

Sobietar sistema behera etortzearen eta Golkoko Gerralen ondorik indaltu den
amelikarren buruzagitza. Ez uko egin, ez inorekin erdibana egin nahi ez duen
bwtzagttza, bereak eta bi egiten dituela osatu gabeko Europak bele militar
sistema elatu ez dezan, Jugoslaviako arazoa bezalakoetan, bere elizpideekin
eskuhartzeko gauza den milital sistema.

Islanrial munduaren egoera berezia, Eut'oparen auzoko: fundamentalismoaren
def'endatzaile sutsLr, Saladino belria aulkitu gura, garai feudaletako el'regimen
ahul eta erorkon'a. Mundua ulertzeko era zeharo desberdina, haien arrengura,
eta batipat mendebaldeko ekonomiaren lehen-gaien jabe dilela kontutan hartuz gelo, E,uroparen ekonomia, izena eta izanaeta bizimodua inork alriskutan
jartzekotan, haiek aukera-aukeran.

Azken finean, gizaldi hasierako ikuspegiak zehaztuko dituzten histor'ìaten bilakaeralen zertzeladak. Ezbailik gabe, alol geo-politiko berrirako bidean jariko gaituzte,
non honakojoera eta printzipioei eutsi beharko diegun:

Distentsioa, Varsoviako Itunea apurtu eta "gen'a holza" amaitzean. Sobiet
Batasunekoak izandako Errepublika desbeldinetako al'mamentu nukleal'instalakuntzak eta enusiar Inperialismoa benezarriko denalen beldur', kontrolatzeari utzi nalri ez dien armamentu eta ekoizpenagatik, artean ere desorekaren
arriskuak dirau. Zenfzl honetan, lur, itsaso eta alrez Bush-ek daukan helmen
erdi eta laburreko armamentu nuklean'a ezabatzeko hartu duen erabakiak,
aukera zabaltzen dio Gorbachov-i, eta ez da gutxi, Errepublika ez-Sobietalretako almamentu nukle¿u'la suntsitzeko.

Eta gLrztialen atzean, hit'ugauen mundua, ekinat'en ekinez bet'e historia eginez.

Asiar ekialdetik indalrez etoni datort'en potentzia ekonomikoa; mendebaldeko
apalteko inguruetatik gero baino bihal un'unago dagoen latinamerikal herrial-

arren, S.E.S.B.-eko aldaketak eta Bellineko hormaren eroftzea edo sozialismopean
bizi diren herrialde guztietako zalapartak bezalako arazoak ustekabean halrapatu gintuzten denok, mendebaldeko komunikabideak ele.

Ate joka datozkigun Ekialdeko hellialdecn anabasazko egoera dela eta,
momentuan auLrera egin ezinean baina inoiz baino prcmiazkoagoa den Eut'oparen osaketa, ardatz nagusi drren Alemaniat'enganako hellialde horien susmo
txallak edota subilanutasuna galdu gula ez dttten eta beren nagusitasuna
ezatTzeko eginahalak egiten dituzten blitaniar eta fi'antzial'ren tinka larriak

1.2. Bakea eta Segurtasuna. Kontzeptu

berriak.

,{tuneen gainetik eta ordenean egon dauden aldeak zalantzatan jarrtz, Varsovia-

5l

ko ltunea behe¡a ctol't'i zenean biztutako Bigarlen Munclu

Ger.r.atear.en azkenaLer.l

ondo'io bez.ala, bakea, defèntsa eta segurtås;nak, kontzeptLr ber.r.iak
dakarz.kigute

gogola.

Gaur a'te bakea'en helbu"al'i, deferltsa estr.ategia xedeek laguntzen
bazioten er.c,
¿rL,Te'antzean bakearen aurkakoengan s.ster.r-eko aldaketa
gor,rlt ."o izango da .segur_
tasunat'en "zit't'ibot'roa"r-cn abiapuntu.

uste mailan bederen, "lurrrtlcle bctrrLtko" istilLr eta til.abil.ak baretuko
ez dir.en
all'en, aul'l'el'anlzean elkar-Ulertze giroan mamitLrko dir.a gur.e ingur.uko
harr.enranak,
non milita.mailako egit,r'ak moterdr-rko diren. Bestera, ek"an.i
crei;rgun;"gr;j,,gnr_
labiar gatazkalen gainean Europako Elkarteak hal'tu zuen er.abakia:
herrialdea defèndatu as'oz kale.a atera zi¡'en estatuaren e er.zitoei, legezkotasuna
ut uiu ,J.n,'or¿urarte inoiz bezala.

,,. .Gilnrro datorkigun geroan, berrikuntza prozesr lrze bezain astrnar.en ostean
(NATO e'akundea.en egokitzea GSCE eta uËo barr.uan;
eta E'r.opatik apur.ka apur._
jrgpu aliatren kanporatzea baina baita sobietar. eta jada amatåtLr den Ekjaldeko
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blokeko eie'zitoen indarbe¡r'itzea.en ostean, hona hemen segur.tasun
politikar.en gune
izrngo dilen elagile ber.riak:

A

Gizarte demok.atiko orok duen te'rol.rsnìo aîazoa eta ber.au er.r.otik
mozteko

xedea, denon kalter.ako da eta.
B

Aldaketalen muga non dagoen zehaztuko duten ekonomia_teknologia
ar.ocn
i'aupena.en a'abe'a el'abakiko cla ekipamendra noraino eta zenbãiteraino
mantendu.

C

XìX. gizalclian cta XX.u'en lehen ben'ogeitam¿ìl urteetalr, elkat'l'en lehian zebiltz.an E,statu subil'anuak ikusten gerrituen Europan. Estatuotl abct'astastlnat'en ftlt.tts¿t,
nor.bel.ak nol'bele kolonietako erlekultso eskasak etr horri eskcr eskttl'a z.itt-lztcn nlet'katr,rak alde batel'a Utzita, "gehi 0" jokoan zetzau, har-r cla, Estattl batek abe|astasttn
nailarik got'eua beste estattl bîtztlk galtzearen kontttl'a lot'tzctl zuell.
Ger.r.a aìclafteek (franko-pIusiat'l'a eta urttudu get't'ate biak) Biga|r'en Mtludtt
Cer-l.ak utzitako ¿rzken ikr-rspcgilantz bidelatu ginttìztcn: kolonia galtze azkaltak eta

potenLzia bandi bilen jaiotzl. Oldul'alteko europeal potentziak zokotattl zittlzteìl, batzLrk EE.BB -en rlrenpe geldituz eta bcste batztlk S.E S.B.-ren nletlpe.
E,nr.opear BataSuna solU-earcn xedea, hOlt'ezkerO, etll'opeat'Icn al-teko gerl'a Stlntsitzaileen eralltz-Lrn modul'a sol'tu ezezik, europeâr' Estattr gttztien kaltelako direlako
ele. Holr'cgatik, BigaLren Mtrndtr Gerrate¿rn, "gehi 0" jokoa alde batet'¿t trtzi eta
"gehi positibo" jokoari ekin zitzaion, hau da, inolk ez dtr jacla it'abazten aldaurcuekoa zapalduz, baizik eta denok elkartr"rz, denok galaile

stt
la
polit

Baina " gehi ¡to.siÍibo"-ak,
bat eta gchiago egin aun'efa
ZÛzendiJitzzt cr.clir.akoidLrn

lzea cskatzen du eta ondorioz, zen-

orduan eta Estatr,r izael'a tr|rirgo.
behat't'ezkoa da, sat'c ekononlikoa

ziLlltatz-eko.

Ap'r'ka-apLrrka astiro-asti.o bada e'e milirar arr.r-ekontua
joatea,
"bakeoren bidea"-n alfenikako ozlopor.ik jar.tzea ekal.
'.rrr.iztuz
ez dezal.

Egoera beffialen aul'[ean
-hau da, armen er.abiler-a nor.ber.aren tcilatuan har.r.iak
botatzea delako rstean- e'akusten dugLrn bor.ondate oneko politikan
noÌa edo hala
ekitean ze.ikusirik edukiko duten gai ber.r.iak, ezbair.ik gob". Arn.,ok
.,
âlrn¡.'ao
ginkor.ak ekonomikoki, ezta teknologiar.er oner.ako er.e. Gizar.teak,
",,,ejeruinå ,,nua.ir¡_
ore, e.skolo" denik ez d' jadanik uste; ezta hondamendi edo Hir.uga'.en
Munduar.en
beharrizanen aulrean politikaren babesa r-tenik ele. Belez el.akutsi
ãLrten behinola ezelaginkortasuna, baita militat mailan er.e.
B¡kezaletasLrna, ja.re'a eta nugimendr bezala, gizartear.cn jokabicle
grztietan
sa'tuko da eta bide barez,.erabaki eta istiruak gaincritzeko gai.åela,
gotai,ta au.n
lekra itzrliko dio politika'i, inda'trz indar.trz joãngo den baÈeaien
k'ñur.ar.en
bide_

rik

1.3. Eztabaida eta

gunc ugali; in<Jependentziat'cn alde edo ol<trpazioat'en kontt'a. boll'oka arlllalu Prozciuakl atzelrialcn eskuhaltz.e zu7,erÃ, kor¡unitateen arteko eztabaicl¿rk cta l¡ost konti
nentcctako inguru jakinetan, terrtsio cgoet'a Denzr derr, tirabirok geldiro-geldiro bal'ctr"rko dileìakoau gattdc, beLeziki guLi dagokigtrrl esparl'Ll-esparrtlan.

tirabirak.

Kontuak konttl, ez dilLrdi gule l:tziÍzetan elabakiol sucrtatuko dir.en
eztabaida eta

tilabilalik gabeko 2000. ur.ter.ik ezagutLrko clugLrnik.
Mundrko egoera'i gainbegirada hutsa botaz gero, har-a zelako egoera daukagun
.begien
aun'ean!: tirabilak Estatuen ar-tean, indariagusien kontl.ako"bor.r.oka
arnrat,

BestaÌde, teknologia aulrelapenek eta ekoizpen bicle belriek, gelo cta nrcrkattl
zabalagoak eskatzen dituzte. Mugalik gabeko, txanporr batelatu, kanpo politika,
<lefentsa kotektibodLln melkatr,ra; guzti horlek aldattlko dr.r eta aldatzerl hasia da Estattr-Nazio izcnez ezagultL dugun holi. Ez crìropeal mailan soilik; baita lntlltdu llailau
er.e, bctiere, eta batez el'e, egull izan diten Est¿ltuen (Hilrrgalren Mundrrkoak bat'ne)
i ndustli ali zazio eta urodet'n izazio nlailal en at'abel'a.
2000. urtcko Eulopan, balne arazoak itzelean r.nun'iztuko

dil'a

not'nlalean,

tiralli-

r.a nazional edo kol'nr-rnitate al teko¿rk- elkallizketarerr bitaltez eta bel'tako hel'ri eta
nazioen eskat'iat'en erantz.Lttì legez etorliko deu Europa bel'r'ia craikitzeko prozcstt
politikoa bide. Eskalion at'tean, bada desbel'dintasrrnik. Etrropeat komunitatean, bost
edo sei "¿,rk¿r¿lde" baino ez dar'tcìe "bere';lttttts"-a, hatr da, independentzia, egtrn
uler.tzen dugun elän behintzal, aldalrikalzen dtltenak edo aldarrikatuko dr,rtenak.

Europcar Konstituzioa era dadinean kontutan izan beharko ditu cskaelok, bai nazio
nailãkoak, bai eskualde lnailakoak izan. Eskualde eta n¿ìziocn benctazko eskariak

betetzeko ahaleginak cgin behalko dittrzte, indarleango Konstittrzioen gainetiko
il'tenbideak bilattlz, batipat bere baitan dar.rzkan estatr.rpeko el'akuncleei; Paliseko
Dìplomatikoen ârìl'rean Agilre Lehendakariak I949an iragalLi, el.a igarri ele, zuen¿l
len antzeko bidea elabiliz-.

Horrezaz gain, S.E S.B.-k, hasi beÜ'i duen prozesu gatazkatsuat'i btlkaet'a elllango
diolakoan gaude, Feclelazioa bert'osattrz; baita atz-elriko istiltletan almak gehiagotan
sartuko ez dituelakoan ele. El'a bcrean, gule Hen'ialdearerl gcroâtl zeresanik cdukiko
clueû Latinante¡ikak, den'roklazia tormalki ezaïtzearen prozesttiì alrtaitttlt izango dtr,
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iparramelikaren mutursaltzea ezabatu eta Hego eta Ertamerikan egrìnean dauden
gerrila eta bon'oka amatuak ahulduz.

nak ematen zituen ekonomia holi ere), enpresa eta lan munduan askatasun eta norbanakoen motibazio galÍzeak, ekonomial'i ate belliak zabaltzera behartzen gaitu.

Hortaz, mende hasera lasaia espero ukan behar dugu, ikuspegi ,,gurtlenu,,Euro_
pan, eta elkarrizketa erabiliz munduko gainontzeko helrialdeen arazoei i¡tenbidea

Horraz, ekonomi libel'alismo berliaren abiada biziak ez gaitu hallitu behar', askok
askatasun hau txartzat hartu duten arren; horrekin batera, kapitalismoalen ordainaz
berba egin beharko genuke, bele nagusitasuna erakutsiz. Sasi-nagr.rsitasuna, ezen,
egia bada erc sozialismo ortodoxoak porrot egin duena, ez bait dugu ahaztu bchar
kapitalismoak bide bela jarlaitu duenik. Opalotasuna, bakea, justizia eta ekonomia
eta gizarte ongizatea nagusi dilen mundu berri, solidaria sortzeko arnets eta plintzi
pio baliagan'ien alrrrean, sozialismo eta kapitalismoak ez dute beste irtenbidelik eduki, haien aulrean makurtzea baino. Merkatu ekonomiaren aginpean eratu diren mendebaldeko gizarte gehienen gobernuen filosofiak ere, hura dute gaur oinarri.

topatzeko gogoa asetu. Etorkizun baikon'a, europear eta paneuropear prozesuak her.ri
guzfiak bere baitara etortzea lortzen ez badu makaltzeko alriskua edukiko duena eta
gtzarteak gaitzestutako eta argi baino garbiago desagertzera emanak dir.en zokoratutako gune terroristek baino ezin izango dutena lainotu.
Mendebaldeko he¡rien, Europa, Japon eta Iparramelikar merkatu berrien (uSA,
Kanada eta Mexikoren) aulrerapena eta ongizatea urrun dauzkan Hirugarren Munduak alda dezake -itxurazbehintzar ez doakion arren- ikuspegia. "Gutiiengo" sorr.a
horien aurrerabidea, aberats eta pobreen arteko aldea berdintzeko solidar.itza eta
elkarlaguntzan oinan'itzen ezbada, inork ez du aulrera egingo; ar.e gehiago, ezusteko
ondorioak ekarriko dituen arazo olokonean murgilduko gar.a. Jakinar.en gainean gaude, beraz, baina beste zerbait ere ekarri behar dtrgu gogora: iziotu dàitekeen sua
indartu dezakete, kultura, erlijio, ongizate Maila eta demografiar.ekin zerekusia jzaki, azaleraTuz doan gorabehera berri bati itsatsi zatzkion tentsio guneak.

Honezkero, testrìingul'u holren inguruan dago eta egongo da, bere buluaren kalterako gizartea askatu nahian ibili baina usteak ustel gertatu zaizkion dotlina lnenperakoi horren desagertzea; bide batez, gobernu, Estatu eta azken finean, sektole pr.rblikoalen zelegina noraino ailegatuko den neultzeko beta emango du.

Hori galefazteko, Eut'oparen helburu bakar ez dira izan behal ekonomia eta politika.
Begiak historia eta kulttlran ipiniaz, en'onka Hego-Ipan'ctik datorren jendea onar.ìuz kuÌtura anizdun heni bilakatzean datza. zer egin musulmanak "getho"-etatik irten eta kr.jstauen a-rtean nahasteko? Nola atera bel'en bizilekuetatik bazteltuta bizi dir.enak Ongizate
aren Gizartean sartzeko? Gogo biztz nahi dugun gel'oa eta kultulalen afteko bateraezintasuna bideratu behana dago'. "Galte longabetu cmizrlun etcr Hirugctrrett Munclu pohre
baina umerik gabeko Europo"-rik ez dugu behar eta ezin dugu hori bultzatu.

Ingr,rlu hori zehazÍeko, komenigalri begitantzen zaigu honako hau gehitzea: mundu osoaren irabaziak ez dira egundo berdinak izan behar. Ekar dezagun gogora aipatr,rtako Triadako gizalteak onik aterako dilela XXI. gizaldiaren mugan; hala ele,
horrek ez du esan nahi banaketa erabatekoa izango denik. Aberats eta pobre, aurrelabide geldo eta azkan'eko inguruak izango dila, eTabenz, gobernuek erabakioljokatu
beharko dute "ongiz.otearen giz.arteratze("-n oinalrituz eta ez pentsakera neo-liberaIaren galaipenean. Erronka ere badakar belalekin: Ekialdeko helriei EZIN diegu
merkatu ekonomialen galaipena saldr.r, zokoratutako gure aLrzoetala ongizatea eramateko gauza ez garcn bitaltean.

1.4, Ekonomia eta Lana.

Nabalmentzeko moduko biganen aspektu honek hallemanen espall'ua itxuratuko
du: ekonomialen etengabeko nazioal'tekotzea. Euzkadin ohialtzun handia izango du.
Munduaren joera berri hau berebiziko elementu hauen erdian gauzatu da:

Ekonomia eta lan munduaren bide bukaeran dakusagun argia, biÌakaer-a azkarra
ezagrìtu duten hiru gertakari nabar-menen ondorio da:

A.

Marxismoaren gainbeherakada, eta gehiago oraindik, baita sozialismo ortodo-

B.

Ekonomiaren orokortze eta nazioartekotzea, enpresak, tokian tokiko mugak
gaindituz.

C.

Industri ekonomia gainditzen duen jakintza aroa.

xoarena ere.

Hiru gertakari nabarmen, zalantzarik gabe, kasuan kasu azteltzekoak baina elkartuz gero, egoera orokor berria sortuko luketenak.
Berlineko hormaren erorpena, mezu sinboliko hutsa baino zerbait gehiago clelakoan gaude. Ez da politika pentsamolde edo gizarte berriaren iragarpena bakarrik;
ekonomi sistema ber¡iaren onarpena ere bada.

Ekonomi teoriaren funtsezko osagarri zen marxismoaren porrotaz ere mintza gaitezke; ekonomia antolatuaren begibistako eraginkortasun ezak, o¡duan ekonomia
antolatutzat hartzen zuten horrena bederen (ez ekonomia antolatua soilik, lehentasu-
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r) Eulopa barruko merkatua mamitzea; 2000. urtean 320 miloi kontsumitzaile
edo E-12 edukitzeaz gain, nola edo haìako harremanekin, erakunde berezia
osatua izango du, EFTA-ko helrialdeak eta neurri batean europeal Ekialdekoak batuko zaizkiola.
2)

MERKATU OSO-aren jaiolza, ekonomiei beren mugaz gaindi abiatzea beharrezko zaielako ustean, merkatu jakin eta espezifikoen batuketa bezala uleltuta ela ez merkatu bakar modura. Inbertsio, lan emankol eta benetako ekonomial'en nondik norakoak hainbeste eta gehiago, diluaren joan-etorriak mugatrrko du kanpora irfelzea ala bertan geÍatzea.

Aldaketaren izena efa izana eskrlra dituen hirugarren aspektu bat itsasten zaie
aurreko biei: industria-osteko ekonomia edo jakintzaren ekonomia. Zer esan nahi du
holrek eta non kokatuko gaitu 2000. ul'tean?
Hainbeste denbora itxaron gabe, jada gaul ekonomia desbeldina dugu, nahiz eta
haren nondik norakoa azaltzeko teoria klasikoetara jotzen dugun eta aldagarri zahar-

kituekin neultu.
Tl'ukaketa askearen egunean eguneango nazioartekotzea, lan, ekoizpen, lehia

6l

mot¿ì desbel'd¡nez ari gara eta olaindino, holr.egaitio,.joan
<ìen nrencreko cr.refercntzie_
tala jotzen dugu!

al.ren) gizo¡a infbrntazioak il'cnstera joan ohi z.crr eskttlal-it (eta cz clerligorleall. ikasfcra), hezikcta at'oa bUkttutz-at elllateu zucn lanean hastean. cz-er edtl cz-er gtrtxi zrlda
tzcn zetl, lan¿t bcletzen zuen jubilatu altc etrì r.urc hori ailcgaLtL ct¿ì, czertxo cgin -9abc
ar¡aitzerr z.tte¡t biziltlt,l.rcliotzeau. Aitz-it¡k. gaurko egocl'a bestelakoa ch: lana aulki-

s¡ertea clutenek, jakin dakite zalantzatau biziko dilena Orrdolxo dakitc hirLrtau ogibiclc ez- lan¡rostu galltr,rko clitr-rztcna eta "bizinlocltrr ltteratzc" hol l'ck (rliìi
narteko oinarlizko-hczkuntz¿r aloa r¡rultuko clucrra. Jettdc¿Lk. eskolatu bchal-ra clatrl<it
lane¡rn ikasi ikasten jarrailzcko, hanclik kaupo eta bizial< clil'atrtsorl bitaltearl czagutzak eskuratT-ea|i ckiteko; baita bctc-bctcarr ik¿tstclit eta bcte-Lrcteall latlel'a ztlzelrdtt
tako a¡olk tarlck¿tt¡ bcharra clc, ]an nìundutik aldcndr,r cta,20 cdo 30 r,rt'tcz- giza|tcan
paltc halturz irattn, segut'tlctlik et'c ihardtlcta gehigarr-ilen batctan
tz-ek1¡

Guzli ho'r'ek eto.kizunari bu.rzko zenbait gogoeta egitera
bultzatzen gaitu:

I

Lanarett eÍiku

Hczil<etal'cn e¡ref'clentzia bakarra den eskol¿rk, cz du jaso ol'ainclik ol-ain cskctrla
bcl.rial-e¡ tcstigua. Barnc-balneko I'ilosofia, sistclrra zalt¿tttât'elt elagileak cta âzkcll
heìbur¡ak âldatzen ez- clìtr.rgun bitartean, ¿ìLu'rer¿ìpen¿ìtelt ateak sart'attlta jall'aittlko dr.r.
Ez cla a¡l'rel'itkutrtzat'ik get'taluko cz ekotrolnia lrailall, ez politika at'loatl, ez giz-arte
rnailan, czta...giza nrailan ere
-1.

Erukutttle berri (t(t ekottt¡ttti Ltttitare harriett bilu

Aur.l.cikr-rsitako ikLrspegi belr iak gizaki eskolatuetân oinarrilutako ekorrorlia ekar-r'iko badu, antolapidc cledtl cta legezl<o ekintzit guncak aìclattl beharko.

Esa¡ cl'e esan dugu olainaltcko alclagar-riak baliogabeak clirela, cl'akunclcak ct'c
hadiren

2.

GiIt

Ert.ekttrt.sottk Irrrteurr

jtrrlzctt

modu¿ìn

1

Mer.katal Elkar trr.rkakcta, aldi belean gehigalliâ, lehiakon'a eta lehiakidea izan
cladila nahi izanez- gclo, el'abet'ritu cgin bchalko dugu: ettptcslt et¿r nlLzioell al'teko
clkal.r.enganako mcrrpekotasuna czinbestcko baldintza bada, cl¿l hat't'clrallak ¡ldaltt
egi¡ bcþarko ditugu; Eskualdectako Mclkatuak eta Cainegittn'a Operatiboak ez¿ìguttr
cia baìta¡atu behar baclila, gzrttl'ko eskcnrak baliogabekotzât hartu behar; rnerkattta,
orokorla bezain tokian-tokiko izango bada, cl'antztlna cta aldatu beharra begi bistan

Honcla, bacla, cgune an baino cguncan malguagotuz-, btrlrrjabetastrtla lol'ttlz et¿ì
sisteuratiz-atuz joango clil'en uniLate ckononrikoen itxtu'aìclakcta, ekonotli sistctra
bcrria¡en g¡rpilean sarl.r-l bch¡rko, ezen bakoitz.a bele bicletik joâterik c7. baita izango
Lau antolakuntza ntaila baital'attlko diltren sisLcnla bcl't iaz lli gitlr:

A. Lchenengo maila, oinarrizkoa: e¡abaki enpfcsat'ialak eta lllakl'oekononlikoak
B. Kasuan kastr, "N¿r:io" edo "eslrtttt" mailal'a ultlgatttko ez den cgitasmo
nrakroekorrortrikoa, baizik eÍa. ESKUALDE |¿ztera edukiko clrtetla, bel'bat'e n
zelrtzu bietan: azpisistenrir ctî gxitìingul Ll cstatala, crcnlu hotrogelleo kolltzcptu bert'iaren ingtrrtrko estattl-llazio desberdinak bele baitala ekalt'iz.

C

Nazioa¡tcl'¡'LLtbLtltr.en dilen enplesen ekouomien alltolakct¿t pLopioa et¿l ilìgl-llune belt ia.

D.

MLIncluko ekonorrìat'cn iktrsptrnttrtik el'attlta, sat'e orohartz-aiìea.

XXI. nenclcak, bel.¿r2., ekononri¿r berrialelt galapenclako ikuspegi jUlidiko cta
politiRo eraberritua eskainiko digtr. Btrrutzcke datrkagr.rn gaia. Pertsona, pel'tsona
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legez bultza

ezltgLttzareti
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di|a. erakunde ber¡'iak, indLrstliosteko
edo

l,i;ii'lî;i'lTi':,ïffï;:"åil1:ff#:i*[îi;iî{

ckonornia belri hollcn gulpilean sàr'tzcko. Industlia sektot'earcn cragina, gelo etr txikiagoa -langiìe gutxiago edLrkiko dituelako- izatca, bcste kontu bat litzatcke: ekoiz
pcn unitateak txikituz.ioango clira, itxula b¿rtcan orainarteko ploduktuak egingo ditLrgu (autocn osagalriak, csatclako) baina tlodr.r dcsbeldinean, teknologia desberdine
kin eta ìangile desbcrdinek osatuko dutcn lanlegietan Abiattl da bai, ¡ldaKet¿ì; clronka kilikagalria, geloa eskura cdukitz.eko aukela aldc batetik baina baita tnchatxr-r gordina crc. Bihul dezagun nlehatxua datu hr¡ts, bikoiz.tu ditzagun cginahalak arllets huts
ez den etolkizunalcn alde.

5. Rcgi uurretrtt iktt:;iko tlu¡4urtrt MerkutLt ekottt.¡tttiu
2000. Lu'teko ekonolnia, nrerkatu ekonornian oinalritr-rtakoa izango dclakoan gaude.

askotar.iko cta konplexuek,
ber.e baitan har.tuko
, enprcsa,rrndur.a'rrgrttr

aldrkerl baino. benetãko
ustLr.

4

E ko

n

ont

i rt

re

n

Dokurncntu honetan zchat ikusi ahal izan dugunez, etorkizunak ez du def'endattl-

sabe, Administrirzìo

ko "orclaintzekt¡ mcxluko ko.ytuak" dclakotik etekina atel'atzcn jalraitzen cluten Estattt

ii.¿rr¡lrzar.i

Babestaile edo Ongilelik, gizarteali belari doazkion cginbehal eta funtzioak bctctzen
ez dago zet' noli egotz.i, ntelkatuak cta mel'kattlaretr
legeek erabakiko dutena. Dena dcn, cgoela hau e'¿ (la, cta ez da izango batet'aezina
bere egunean "Gizartc Ongizate Estatua" dcitu zitzaion halckin.

Agil.i honetan, gar.l.antzia garrantzi,
"ki"g;-ã;;
apat.te

be r ri n d u.s Í ri o I i :.u o
zi

nt

u

i

I ct

bu I tza

rt

t

ditr-ren Est¿turik. Esan behalt'ik

:

Cainela datolkigun geloak cz dio inorì lehentasunik cnrarlgo Mel'katr'ra ez cla
izango beraz, proiektu oforen erantzule bakar. Caulko Adrlinistrazioa, bere antolaketa eta batipat sistenra nralxista edo cstatalizatzailealen ezina agerian jaltzeak ez drr
esan nahi botere pLrblikoak zokolatuko dilenik. Aklenn(ziz., Adninistrazio Publi
koek bel'en aldurapeko bizilagunen duintasrrnä belrr¿rtu behalko dute, lan muncluko
haien emankortasun edo ihalduelen gainetìk, baina gizaltealekiko soliclalitzal'cn
alde, lanelako etikalen orokortzean parte haltu behar dtrtela ahaztu gabe.

1.5. Ikuspegi

Politikoak.

Geo-Poìitikari cta Ekonomia cta Lana arloak ar'¿rutzeal'i eskaini diegun atalean
ikr.rsitakoa hausnartuz, "ikuspegi polilikoaren" halia aurkitzea zaila dcnik eziu esatr.
Estatua eta belorlen jokabideale n gaineko zerTzeladak cmatea dugu helburr,r, hcrli eta
jcnde desberdinez osatua egongo den administlazio eÂ justizialen aldaketa zet'tau
datzan, botele publikoarenjokaet'a, eta ze ondolio ekarliko dittren.
Bestalde, ikuspegi bet't'iou'en balne aztel'keta agot'tzelik ez dugtt nahi. Bet'ebiziko
osagarlien gan'antzia galrantzi, banan banan jorlatzea bcgitandtr zaigtr, 2000 trrteko
zelaian jokatuko duten jokalali belri edo laguntzaileak, besteak bcste.

EsÍûluoretl rol-a eta Erokunde politikoak.
ahaztu Ekonontia Orokorr.a,
Eskualdeko Ekonontia

nazi oarrekoruak, ihar.dLrer.a
d.. u.itìn'l"rñin
_
omiko,, h e r r i t ¿tr¡¿rr¿k,, eskaruko
¿lir'"öài"l uri"t¡r"

Horrezkelo, euskal gizaltea bezalako
gizar.te indr-rstr.ialduak abiapuntu
sendoa

dr¡

Ingurune pol i ti ko-admi nistrati boa z-ehalo aldatrrak egon go d i ra 2000. t tt'terako.
Curc inguluan, Europako Estatr¡en Batasunaten jaiotza ikLrsteko aukera iz.ango dugtr,
ñabardulaz bcteta agertuko zaiguna, hain zuzen Ausaltegi irtrditzen zaigtt gaul eta
hemendik, gule kanpo harremanak zeltan izango diren esatea, zein "kott:;tituz.iottali
¡¿¿ic," nrailan gauzatuko dilen aipatzea. Konttrak kontu, ordut'ako, Eulopa nlcrkattl
huts baino zerbait gehiago iz-ango da. Aldaketa proz-esu sakort batcn bat'r'uan ntr,r,r'gil-
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Batcz ele ESKUZABAL ¡zatea cskatzen clr,r aldaketa honek, egoera jakinci inoiz
edo behin plibilegiozkoak izan claitezkeenak uko egin beharko z¿tizkielai hezkuntz.a,
rrotibazioa. eraginkortasuna, ogibide pLrblikoen prol-csionaltz.ea. halcn nraìgutasuna

cta not'banakoek jagotcn duten rrelkatulako bidea zabalcluko dizkigun oinan'izko
antolakctalen legeetarantz- jo behal'ko du aldaketak.

Ekonomiaz alitzean, geroa betiko aldagallien arabela neurtzca zilegi ez zell csatcn bageuuen, gobelnuak cz dil'a salbuespen. Gaur', XlX. lrendeko cskcmci jalamon
egiten diegtr olaindik gobelnuak clatzcko, legez kanpoko "i.elulu rnulguuk" eralltsiz
got'abchet'a belliak, ar"rrrelakoiak, Adrrinistlazio klasikotik at gertatutakoak elabakitzeko, baina, bctiere " ko tt fi rl o n t..u !.ko " edç'¡ " l¡e ret i a k " noski.

._ Estatuen ahotsak.jar.r.aituko du nagus
.¡oango da gcr.o cr¿r gehiago. Jator.r.i dãsb
llto eta pentsantolcle abertzaleal.clt ikus
gehienak. ol-dea, etor.kizt,nn,.i
uur."u
neilzrlc " o ¡ t e rrr t i b o', _zl.t,
i tiko

rcnl: blilrr

l)oI

1.,n,

eta

ber.err irrgrrr.uko bizil:rgu¡

kct:ul lcltt.l¡t¿rsrlnrr irltl¡l.rikut uko
dilte

Zertarako zaigu baliagal'r'i alaLrpeko antolakizuna? Zer delra ctit "e.skoittt¿en"
" garlantzi cskaseko golabchclctan ela galrantzitsucnak
elabaki peltson¿lct't, "erretttettturi", "uholkuluri"-en esku utzi? MundLr berlia, politika espan'rl bcllia cta gobelnu belliak 2000. ultelako. Has gaitezen, berandu gabìltz-a
drrgrr grrztien "parteltrrrtzeu

sa duten nazionalisllloUste clen bezala, XIX.
r.a

..Nazio

ver.sus Esta_

eta. Bada galaia.
Eta paltidu politikoak, zer?

Ikusiko drrgunez, ez dil'a 2000. lrteko "jokulurl" bakalr-ak izango. Autolapide
belliak astinduko ditu, helritall'en oldezkaritzaz alduratuko dil'en mota askotako helli-elakundcak lolatuko dira "gehig¿¿rri " modula, e<lo zclgatik ez,, haten
"ortletkari" bezala; elakunde jakin cta nolbanakocn intelesen defèntsan jaioko dilen
taldeekin komunikabideak balne- lehiatu bcharko dr-rte.
haize

lngu'r:

hor.r-etan

zel.t. behar.ko (la, el.¿t bcr.ean, polilìka
antolakela

izort.¿u
bar.ik.
eta pol
a lraiet

a gober.nu cta

uietor.riko da
r.abir.a eta iku

kusiko cluela;

Guzti hollen aLln'ean, antolaketa aldatu beharko dute partidLrek, gainontzcko talde
sozialekiko hal'r'cman¿ik, kargu publiko eta agintalien er-akalketa, bultzat'¿e eta banatzeko elabiltzen ditr¡zten bideak cle, demokrazia pallanrcntali sisterran cu'otuko den
inguru politiko administlatiboa erabel'l'itzcko ahaleginak egin behalko dituzte, belen
ckintzaileen lana eta konpromczua abelastuko delalik CLrz.ti holi jolratuko da ¿ehat'¿
rrehatz Alderdialen Batzal Olokol' honelt aurrean jada aulkcztua dagocn bcstc
ponentzia batetan: " Euzko Aldertli Jeltt.uleuren etorkizutteruko iku.rpegi berriuk".
1,6. Laguntzaile

berriak. Jokalari berriak.

" Jokalari berrian" prcsentziaz ur'¡'atuko da XXI. gizaldia, zalantzal'ik gabe jokLr
politikoan belebìziko elagina izango dutenak -hasiak dilajadanik-.

Pcntsanolde, eztabaida ekonol.niko-sozial, nazionalislno, Estatu etâ Cizartc ere
dtt, gizonaten zet'egin eta elakunde poìitikoak, gizalte belliarcn bidelatzaile nrodula,
den denak harlapatr-rko dituztc onelako, gehienetan jokalaLi ber-r'icn guldiak; lola[v¿ rloazen laldeez hitzegitea zilegi dzt, "bapoteko detnokrozict" gehitu behal diogLr
"anlolaÍutokr¡ dettvtkraa.iu edo arottpekotL "-r'i. Ingulune horìetan, bacla, lau jokalari
nagu¡i nabalmendu beharko genituzke:

I

Et'tijioa, bere erakundc ugalien bidez.

2. KomLrnikabideak.
3. Belalizko helri erakundeak
ó6

(tl

4. Ekokultur.a, ber.e biltze_ckinbideen
bitartez.

I t:rltlt()0
2000. urtel.ako har.en ikuspegiak zchatz
esatea
a_ duen gi zonaretìgan,
etl'lieãaperrez, el.liji oadura, hizpidcz,. ezaugnr.r.i jakinekin,
politika
o ordtran.

Baretasunezko nrundua'en o'cka
apur.tzailea er.rijioa dera esaten
duteren berba
isiltzeko, gizonaren izatea cta bere
gor-abeher.a handiko egi tekoaz
ohart
dagokion rnundual.ekin ela,,egokirzut,,
dela baieztatzea, solidar.itzariü eta
tole

idatzi edo guleganatzen dutenil czagutr-r cta sinistr.r ala ez; norbelaren irrtereserr ar abera ala cz, ideologia jakinarekin, sentinrenduekirr, kenreu cdo ahulcziaz, zerbaitenga
nako ¿rtxekidula cdo czinikusialckin. Gizaki eta elakunde guztien gorabchclctan
zelcsaua dutcn pcltsona cdo taldc jakinen komunikabirleetan lan cgitcn dutcnak. E,r'a
gin jakina edr¡ki lez.aketen komunikabideak.

Etori datolkigun egoera honi, maiz âhanzten dugrlna, lllczua enaterakoan egiten
diren desbideraketa edo "aurota " gchitr-r behalko diogr-r. Eskuzttpen jokabidcak cgunean egunean joango diLa lolatuz. Er itzi-tuldc

olo, paltidu politiko, Adnlinistr¿Lzio,

enplesa..., deu-denak daudc plozcsuan nahastut¿r Asmo onarekin ala txan'r'alckirr.
Mczua bcrez "¿le,sit,turuÍzeko " joelarik bada; ezkutaketa, ahopcko infblntazio, filtlazio, aizr-rnketa, denongana iristcn ez dilen bideen erabiÌela, infbrntazio itulli eta
datuak zalantzatan jâr'tzeak eta aballek gehiago dcsbidclatu dezakete, gainela. EzagLrtzalen GizztÍ.e berlia belez zalapaltatsua bada, aipatutako cgocra guztiekin pentsa
nolakoa izan litekcen ! Izan crc, "Bapateko Komunikaz.ioa" nagusi due n gizru'te
hollek, elrealitatea inoiz baino hobeto ezagutzen dugula sinestarazten digLr, hain
baten sinesgallitasuna zalantz¿ìt¿rn jaltzen denean Telebistaz bota zen lchen gcrlatcan -zentsura tarteko-, hots, Golkoko Cclran bcnctan gertatu zena ba al dakigu? Ba aì
dakigu zelbait h¿ri buluz?. Gaul cta bihar', telebista, ikr,rsi ezezik, irakul'r'i egiten

dugu; plentsa idatzia, ilaku¡'ri beharr.ean, ikusi egitcn dugu; inlblnrazio iturliaren
fidagarlilasuna zcin dcn jakin gabc, rnikrofonoa aul'rcan daukan cdonolk komcntatzen digu berria illaLian.
Azkcn finean, jokalali ben'i ditugu konrr-rnikabideak, askatasuna eta cz¿ìgutzaren
alde egitea eskrrla drrtenak, baina betiele, elatuko dutcn ingulua alliskuan jarri dezaketela ahaztu gabe
3.

C izo

rte M u girrtertcl uak

Geloan zelesana edukiko duten giz.ar'1e nrugirnenduak zenbatuezinak izaki, bakan'err batzuk azte[Ízea begitandu zaigu:

,,orffli,?a.jîf""ftí1"

rnende hasier.ako er.tijio era bere
er.akundeak, hatakoak poti_

Jada inolako zalantzalik gabe, elakunde denroklatikoetatik eraginkon'cnct¿uikoak, Langileen Sindikatuak, norabide bellia haltr¡ko du.

2. Kununikabitleetk

"Laugorrert
,badu,
.O'aina.te
au'r'erantzcan.
hazi egingo da.

A) Sitttlikoruak

BotereoT,, eta Komunika bidee^z luze
eta zabalhitzegin
inro¡rnrrio
,",
rìnkarzean.
hrrien zer.esaru
",r".rogì,,)lïi'girr,

Egocla dcsbeldin bilen auì'rearì daLrdejadanik Sindikaritza ElkaLteak: aldc batctik, historian zehal ilabazi duten lelrentasunari esker', belen elagin erenrLra etreâlitate-

tik kanpo dago; bestetik, lan rnunduan lehentasunari eutsi nahi badiote, egitura elaben'itr-r beha¡'ko dute

aldaketak onartuz.

Aldakuntzak ez dila halabeh¿ìr'ez suertatzen. Sozialisnro ol'todoxoa, gizaltc rnailakatr-ra, langìlcgoa cta industri aloa, behinbetiko lanpostua, higikortasr.ruik cza,
indrrstli elakundeen antolaktrntza zehattt, kapitalisrno basatial'en gehiegikeriak eta
abauek lan rlundua eraberritu duten ¡roduan, SindikatLrak, langileen eskr-rbideen
def'endatzaile bezala, elaben'itu behalko dir-a. Eta hala egingo dr.rtc.

Mende haselan, industlian ihaldutzen zuen langile kopurua itzelean rrurliztukcr

da Hbzikel-a, [an, motibazio eta oldezkari desbcldinak cdukiko ditr.r. Nolbelalen lan68
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postLran, inoiz. ez bezalako lehentasunaz. cta lan baldintT.a cgoe[a7. nolbel-a kargutukct

da; azken ekoizkina, haren csku egongo da huts-hutscan Hol'rckin bat, Aclnrinistr.azio Publikoa ele aldakuntzalen gr.rlpilali lotuko zaio, esan el'e esan cluguncz. GizatÍc
an lan egingo dt-lten luntzionalici zerbitzua hobctuz joan dailezela eskatuko clie gizrL
tcak apr,rlka-aptrlka; baita betetzen duterì l¿rn¿r eLa diru-sariak hobeto kontlolatzea er.e.
Elakr-rndeak txikiagoak eta nazioar tekotr-ragoak izango dir.a

Aldi be'ean, enp'escn jabegoa gelo cta zehaztugabeago egongo

cla. Managenrent-a,

zuzer¡darifza, dil'u cta lanat'eu o|dezkalitz.a eta kudeaketaz afc[lratuko da. Zenbat eta
handiago izarr enplesa bat, orduan eta aukcr.a harrdiagoa "bult:.uduntt edo r.thiz.ko diru'a izateko..., kontur.¿Ltu barik bada er.c, pentsio fondo eta aur.r.eikuspen
e pal'tchaltz.ea bide. Hau da, ohizko sindikalisntoaren (desager.tua cz
otlclar-hondart'ak baino gct'atuko cz dilen mundu bcllia ezagutzeko

Behart'izanalen beharaz sindikalisnroa bellasmatu beharko da. Histolian zehar
egin dtrtenagatik egtrn halen eskakizunak lege badila, aulrelantzcan gal'l'antziatrabit
ziko dtltelakoan gattde. Tirabìren baino hallelnanen ildotik, nlanagenlent-ar-en kontrola izango dtrte helbru'u; egunean egrÌneango lan baldintzen hobekuntza bain9, ¡nitate ekononrikocn azke n helbtu'uetala mugatuko dira, globalitalcl'a eta ez kasur.ik
kasu'a, ìan ntundula eta ez hainbeste politikar.a.
Ez.i

nbesteko jokalalia eskenategi belri an.

B) Bapateko nttrgintettcluak etlo lorutuz hrt,';irtk direrutk.
Datozen Lrrteetan, beste jokalalirik ele ageftuko zaigu indarrez, jacla lolatzen
hasiak direnak edota gure gizartean olaindio hain sustr.aituak ez claudenak.
Etorriko deh gizarte eredu rnalguak, kezkatzcn gaituzten arazoei iltenbi ..lea zttz.etrean attt'kitt-t asmoz, helbut'u zehaLzak dituen taldea bel'e antolake taz ardurafzea
elreztuko du. Bolondatezko raldeak, bakealen aldeko elakundcak, mota askotar.iko
koopelatibak, elkalgoak cta bestc, azaleratu egingo dira. Egoela hollek, bada, aldeko
eta kontlako elitzi¿k soltuko ditu Aldekoak, lehentasuna, konpromezna eta kideen
erantzunkizuna belr'eskufatuko dituelako gizarteak, hots, denon par.te har.tzca; kontl.akoa, libre, bapatean era "uurrerrt" egiteak eraginda jaioko cz denik clc izango delako. Asko eta asko zenbait alraz.oilen ezkutaleku bestelik cz díra izango, dela or.clez.karitza eskasa dutelako, clela azken hclbLrluak jakitera enlanez ger-o gizar.teak arbuia
tuko dituelako
Mugirnendr.r mota horicn lolatzca dela eta, elakunde fblmalak, belezikì particlu
politiko eta gobernuek, ahaleginaren ahaleginez belen antolapidefz¿.tedo halreñranezko eskenren baitara ekalri beharko dituzte haick.
4. Ekokultura

Indal handiz, EKOLOGIA lehen jokalar.i

antze ra clager..

Tifabira, esknzlapen eta izadia|en helbu|u zintzoarcn (izaciia babestLr, jagon eta
golde) kalte|ako baino izzrn e¿ dilen sasi-jokabidcak alcle batela utzita, EKOKULTURA-ren belebiziko elagina izan behalko genuke kontutan.
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XXI. gizaldiko gizarte befriak ekologialen alde egingo du, ez gehigani, bazteflutako
objektiboki "..uz.entz.ut" clauzkagun elabakiak "tnhasÍero" datorlen gaitz

zer-bait edo

ntoclula, baizik eta gr.rle bizitzan iratlnkotra izango den zelbait bezaìa. Ekonolrri edo
enpresa munduko elakundeetala el'Anlanez, edozein ihaldttela lcgez, hat'cn kostr.rak ele
baitarat¡ behalko dil'a, eta ez gchigani gisara el'ants¡, denon elantztlnkiztrn den aldetik.

Hein handi batcan politikarekin dauzkan hallernauak eten cta gizartcan et'rotttko
da, ekologiar.cn er.antzunkizuna kide guztion esku egongo delalik; hori ikusteko
aukcralik et'c iz.ango dttgu aurretantzcan.
Bairrl, unc hori heldLr bitattean, bidc luzea ibili behaL, ltrzeegia. ErakLrnde politi
tl bchatko dlrgu zilt edo zart. lndr-rs
ko eta gobct'nt
o giìi ez gala izango, harik cta elk
ra proicktulik
le iz¿Ltcat'en iktrsptrnttrtik) gttre latr
ulertzea (ekok
hartzen ez dugun alte. Askotxo dira olaindik, belen ingut'unea suntsittl cta gtltxiesten
clutcn bitar.tcan, aun'erabidea elagozteko ekologialen aitzakia ipintzen dtttenak
Bestalde, ekologialen gaineko ez.tabaida eta elabakiak zcin ingultt politiko adnrinisttatibolen bat't'tlan sot'Ltlko dilen gogoratzea komenigarri il'tlditzen zaigLr' Egia
bada ere ckologialcn inguruko al'¿tzoen atìn'can helritar e<lo "irtguruetakr¡ arakutt¿le¿1" ardura eta lana egunean baino egttnean gogollagoâ izango dena, eta herritar'
bakoitzak ckonomialen gaineko erantzunkizuna eta sentipena balnelattrko badi tr-r,
zilegi da pentsatzea lulra eta gizonali burttzko ar'âzo nag[tsiak nazio bat't'ltan ezin
izango dilela konpondtr

lng¡rugilo politika kanpolatzea ekalriko dtl horrek, gut'e kasttan abiapuntu Bltrsela
iza¡go clelarik. Ela berean, soltuko dilcn erakundeen (txiki baina trgarien) antolaktlntza
eleclu cta partchattzearen eraberritzea et'e ekall'iko dtr, lehenagO ete esalla dttgttt.tcz.

1.7.

Kultura. Ideiak eta Balore Berriak.

Biclc ltrzca cgin dugu honaino, zinez; itxLrraldatutako ekonon]ia cta politiknk bal
clintzatr.rIiko ingurua ikerttrz., antolaketa eredtl berliak sorttlko ditucna ctâ gizalte
holret¿Ln bizi beharko drren gizonalen latla bullzattlko ductra. Hala ere, zehalk¡ ez
bada, aÌdakctaten mttilta den gizonat'en bet'l'i ez dugu eman.
PLozesu¿r, geltakali nabarnren bate7. Ln'ratzen badtrgtr. hots, sobietal' Inpeliol
behera etoltzeaz, Be¡lineko Holrralen elorketaz eta Ekialdcko el'eclual'cn ttzkct'rit'2,
egokìa dirudi hari buluz z.elbait aipatzea, kultut'a mailako aldeketen azterketarâ htlt'
biltzeko bcderen. Az.pintaffatu elc azpirratzcn genuen urat'xisuro eta sozialisl]lo ol'todoxoak porlot cgin zutenean, ateak ireki egin zitzaizkiola libclalismo cdo teot'ia eko
nomiko bel.ri bati. Holi aipatzeak esan gula du pentsamolde oso bat, balore eskala
osoa ctol'ri zela behela. Hula el'ortz-e¿rk kapitalisrroaten gat'aipena adìcl'azten cz dtten
bezala, zol'ionez, nt¿u'xismoalen heliotza ez da anti-r.n¿u'xisntoaretl garaipena. I-lol t'czkelo, Hum¿rnisnoa berreratT-eko oldtla iritsi da

Eta hain zu7.en eïe, ideotogien sasoia bukatu deìako ustean et'ot'girttezkcen hollctan bcr.reratu behar dr-rgU; ezkel'-eskuin eztabaida geornetfi zeÌ[zLtLt gaìtzean prag
matisnroari nlakurtt-t zaiola pentsa dezakegun lronetan; ataz-o ot'ok rrl'tenbide bakalla
duela uste dezakegunean; gizaltcan nagusi nol izalì ctâ nolk gobernattl axola ez dtle-
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nean; "ûrintû gobeko" teknoklal-en ordua heldu delako abulrra izan dezakegunean;
materialisnroak erreta bizi galen honetan; nolbelekoikelia nagusìtu dcrl honetan eta
alrak¿rsta, abelats jendealekin parekatzen dugun honetan; baita benetan balio duena
azken emaitza dela, eta ez bidea uste dezakegunean eta gizona gauza guzticn gune
eta helbulr-r barik, tresna dela pentsatzekojoela dugun honetan ele
Galapen ekonomikoa eta gizarte ongizate bikotea dila hamalkada honetako hel-

bulua, baina gizonalen alabela, gizonarcngandik abiatuz eta gizonatentz.at. "Cizurte

uÍopio", bateraczina ez izaÍeaz gain, elagile ere bada, garapeìt ekonomikoarena bal'nc. Eta, zorionez, hamar ulte barrr.r, argiago. Bizifzea egokituko zaigun giz-alte ntotak
egunean baino egunean gizaki askeagoa eskatr"rko du, ikasiagoa, lanerako etika czinbestekotzat joko duen gizakia; baita, pcntsamoldel'en baten barruan egongo dena, eta
ez delrigon'ean

ikurjakinen pean.

Adat' askod¡.rn ideologia huuranista edukiko dLrgu begi aullean, ntar.risntoorett
berez.ko irz.oltzeari eman behalleko erantzLrn bezala. Bcn'ezaltze oparoa, ezen, kon-

II. Euzkadi: Azterlanean murgilduz

trako pentsarnoldealentzat ez baifa lekulik egongo eta ondorioz, askoz abet'atsagoa
izango baita; ez da ez dogmatiko ez.baztertzailc izango.
Pentsamolde berri horlek izango ditu zenbait atal, egunelokojokabidea znzenduko dutenak- Hona henren:

l.

Nolbanako efa gizafiea orokon'ean, moral eta etikoki berliro jantzi; abiapun,
tu, gtrre gizalte jokabidea iladoki duten baloleen berreskurapena, elkallagr-rnTza, gizartettekiko konplomezua, Ianalekiko naitasuna, ongi bulututakoaz
han'o sentitzea, etika, elkallaguntza eta nolbele bulualekiko kontidantza.

2

Gr,rle belezko ezatganiez berjabetu, hala nolbanako nola talde rnailan; hizkuntza er.rskaldun egiten grituen ezrugalli nagusi bezala hartu, elkar uleltzeko
nrodr"r bilakatu, bulunahikotasuna duela onartu, hezkuntz ,lan cdo Adminis
tlazio sistenralekiko halleman eta jokabidea alde batet'a r"rtziaz.

3.

Behin nrende hasielako ikLrspegi nagusiak aztertu eta gLue htrlbileko eremualt
kokatLr. gehigan'izko alralegina egin behat'r'ean gala haiek 2000. tllteko Er.rzkadilen
espall-l'a ekalten. Jacla aipatutako anlleikr.rspenekin bat datot't'en Euzkadi; horrezaz
gain. hurlengo ulteetako Euzkadiko egoera zehaztea ezinbesteko da, nahiz eta gel'takaliak hain abiada biz-ian etraten diren, llorl, ez dagocn egoela zehatzik antzetnateLik
Detra den, 2,00-5. ulteko balizko egoeralen aLll'ren aLu'reneko zeltzelada zenbaitetan geratuko gara -arÌsaltegiak agian-, infolmazio itrnli batztlk elenttr jakin bi jar'
tzen dituztelalik iturbul'Lltzat:

Laguntza printzipioa bultzatu, hala halreman egitula eta jokabide peltsonalaren itxuratzaile den aìdetik, nola ekonomi eta poliLika esparruen antolatzaiÌe

I ) Esparlr"r

denetik. Izan cre, holi indartzeak zehaztuko du Gìzalte-Estatuak kasuan kasu
baitalatzen di tr-rz-Len fu n tzioen alteko m u ga.

4.

Giza-eskubideen bilbalolapena, oinalli bezala behin betiko jalrerak hat'trìaz,
gure gizaltealen kultula plopioa indartu. Jokabide holrek, ntunduko hen'ien
xedeak onaltzea dakar, ekonomia, potitika eta adrninistrazio alorretan elatzeko
moduak gan'antzia galtzen duclako, akoldio eta belezko konþrornezuen alde.

5.

Munduko gainel'ako arazoei hitz eman, beleziki hellialde eta helli galatu
gabeetakoei. Alde batetik, histol'ian zehal jasan behal izan duten guztiari
amaiela emateko, neun'i handian nrendebaldeko oparotasuna haien kontula
suertatu dela; bestetik, herlialde pobleei soka estutzea galerazteko, Lin Piaok
zioen beldinketa elabiliz: basemitik hilila, hçrts, desjabetutako jende multzolìk
kopnluz gutxiago diren hcll'ialde abelatsetako rluinela.

6.

Gizalteak l:ttlfzatzen duen kulturalen elaben'itzca.

Azken finean, kr-rltula mailan sendotrÌta dakusagun gizarte elaben'itua, bele ongizate, aun'erabide eta garapenaren alde egiteko gai dena.
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cìenroglafikoa

2) Esparlu ekononrikoa

2.1.

Esparru denrografikoa
Zeltalako Euzkacli eta norentz¿rt atontzen dtrgtr gcloa?

har-r bezalako baten, non langabezia, ezkontza tasa
behelakadat'eu islada- eta jaiotza tasa nabal'ìezina, ekonomia eta
poÌitika nraiìako edozein erabakitan isladatzen diren, datolren tnendeko gizalteat'en
ezàguÍzea i noiz bai no gart'an tzi tsu ago gertittzen zîi gtl.
rrondi k norako

Bizitzea egokitLr zaigun gizalte

baxua nriglazioen

l

Zertzelztda labiu' batzuk ematea nahikoa clugr-r balizko eu'ealitate holletala hurbi[tzeko:

A

Gelra-osteko garaperak ekalli zitr-ren jaiotza kopuLttaten mulrizpena eta
rniglaz-ioen joelen nolabide aldaketa direla eta -noltnal¿r. indr.rstlialdr.rtako
gizarte oloL'en joela hoLi izan da eta derroglafiak atzela egingo du arin asko

tta

nabalmen.
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Gella-osteko garapenali eskel loltu den jaiotza kopur.uar.en bchcr.akacla
-industlialdutako gizalte ololen joelali jarlaitr-rz- ez cla hollcgaitio alclaketa bakalla izan: elikadula, galbiketa ohitur.a eta osasun azpicgitLrr.lr.en
hobekuntzak, baita ongizate pLrblikoar-cn ezarpen eta gar.apenak ere, hiltzc
ko alriskua noteldu dute. Guzti horri, dir.u ar.azoak, bikotccn har.renanetan
er|otu diÍen ohitr-rrak, emakur.neafen san'era lan munduan eta bcste gehitzen
badizkiogLr, en'ez antzemango dr-rgu biztanlegoa zahar.kjtuz joateaz gain,
xtzetik jende gutxi datorlcla sustnatzea. Eta gainera, kontulan h¿trfzen
badugu sistema ekonolrikoarcn norabidearen eskaria, onclorio ar.gia atcr.ako dugu: Datozen ulteotako E.uzkadin, etorkin ugarir.ekin batera biz_iko
gafa

lnmiglazioa, bapatean cta inolako neurr.ir.ik har.tu gabe gauzatr.rko balitz_, il.a
bazi mulrizdunagoko hellialdetako biztanlcz osatr-ra legoke, batik bat ipar.ralrikar', po'tugaldar eta hispanoameriktÍrez, eta ner-u.r.i txikiagoan Ekialcleko
europearrez Hon'cla, bada, ELlzkadik -baita E,r-rropak ete " hu:;tttt:.err " jar.r.aituko du apulka-apurka, gaun'eguneko biztanle kopnlua beueskuratzea nckez

2.2. Esparru Sozio-ekorronrikoa
Ikuspegi sozio-cl<orrorlikoa zehaztasunez aur-r-e-il<Lrster ìk ez clago: izan cle, nlzio
alteko elakunclc nagusirk l8 hilabetetìk gor-ll<o auncikus¡rcnìk cz clLrte clraten Alda
garri -q¿ulanLzitsuerr¿tl< -qLrtxi gor a l¡chcla nondik rrora joko clLr[cn ikLrsiz. t.enttlz.ko
ikus¡rcgì sozio ekonorrikoali hulbìiduko gatzaizkio.
Jlonela labulbiìclr,L -gcnczakc ikus¡regi hori:
l. Lanat'crr nazioarteko banaketar-en joera na-uLrsici eLrtsr: onclorioz-. oinurrizko
produktu etu tcknologia aurlcratudun ekoizl<in jal<inak. ilrdLrstl ialdu bcrri
clile n herrialcleetar a bi(lerNtu. Ijor-r-ckin. Er.Lskalclr iko rnonoltLrltibo inclustr-ialeko eskuz lanclutako plorluktuak beste hen-ialcle ckoizkcll batz-uri la-tatuko zaizkic, ohiz.ko sektoreetan apurl<u a¡rulka berlikLrntzak gauzâtuz (itsasontzigirrtz¿r, burclinola, l'undiz.io, altzairu belezi, cskulalrgintza. )

2.

Barnc tlelkatuu z-eirr europear rnerkatu¿r (EEE+EFTA) l¡ater atu et¿r gauzal/-e¿rren plozcsuak goiajoko du Lehian irtengo dugLr kanpora cta ondorioz, euskal
industriir garnl)cn nraila handiko hilu gr,rncei begira.jarliko zaio: Eulopa. Ja¡ronia cta i¡rallanrerikar nrerkatu berrila (USA, Kalrada eta Mexiko) Prozesu
holi, Euzkadin ckoizten dilcn ondasun eta z-erbitzuei etekirlit atcratzcan buillo,
euskal inclustlia kanpo nlelkatuetan sar'lz-ean oinallituko da, ekoizpen unitate
berriak kanlroarr ez-altz-ca bidc.

3.

Eulopcal politika ekononrikoa l'inkatu. lndustlia, cnclgìa, ingr-rrugir-o, kontsunro eta dcl'cntsa politikcn allo r,rgali ho¡rogeneitatzea eskatzcn du hollck.
Horrekin ler-roz--lello, ezarlia izango den ekonollinlen ¡rr i¡¡7ipis.i jurrrror.r

lortuko duela.

Aulleikuspen hon'ek, belez, gogoeta ser.ioa egitcr.a br-rìtzatzen gaitu, gure
gobelnualen eta politikalen ihald.na bidelatzcn lagunduko diguna Ezer baino lehen, krrltr-u'a eta gizrfe anizdun ingunran bizitzeko prestatLr bcharko dr,r
Euzkaclik; besteak beste, gure kultura eta hizkr.rntza sustla¡etala jotzea cskatzen digu, elkalbizitzalako beha¡'ezko den oleka apur ez dadin, saltuko clircn
kultLu'a belriekìko harlem¿nak albolatu gabe .
Era belean, ongizatc eta gizarte segul'antzal'crl norabidearen alclakuntza sakonei ele cgin behalko die aulre Euzkadik, Gizarte bellialen eskari cta beharrizanak betc ahaì izan ditzalt, ezen, ohiz.ko laguntza sistemako ellalt-hartu
belezko eredualen oreka nlantentzea zaII geltatuko bait zaio. Lchen unats¿r,
bada, Familialen Babes politika aulrera eranlalea izango da, jaiotza bultzatr-r,
egungo joerali buelta emanez; baita nolbanakoen clir.r.r-aLll.r.et.apena eta [aner.ako gai den biztanlegoalen lan-ulteen luzapena bultzatuko duten soliclaritza

egirraz-, laner ako alaudi be

ez dr,rgu nahi.

Azken batean, 2000. ulteko Er-rzkadilen nondik nolakoa balclintzatuko du
ikuspegi denroglalìkoak. Belriro ere, gule esku egongo cla datollena clatollen

itxul'atr,tko da.

Ekononria nazioaltekotuz joango da, Eulo¡ran pilaketa hauclia sueltatuko tlel¿rr-ik, nahjz etn guuc gallantzitsucncn alteko tir-abirei eutsi bchalko dion. Eldi
gLrnetik ur'un sÍìnlar egongo bada crc, atlantiar alcleko aldatzak [rr,rltzakacla
nabalnrena jasoko dr-r.

5

Balnc inberlsio -hala pLrblikoa nola pribatua eta espainiar nrelkatuaren eskari hancìiari eskcl', er,rskal ckonorria hazten eta hazterr joango da. Dena den,
atzerliko inbeltsioek ere gola egingo dutc, ondolio positibo bati esker', hots,
industlia lehiakot't'alen oinalri sendoa belleskur'¿rtr,r cta finkatzealren eta lerro-

sisterna belriak r-u'ratu el'e.

Gallantzi handiko elronka Euzkadilcn etorkizunerako; belriro ele eztabaicla
intelesgan'ia aidean Ez da nriglazioalen joela gelaezinaz ohaltzea soilik, eclo
etolliko dilcnekin zcr nolako gizartea eratuko clen ikuste4 beltalatzeko bidean aulkituko ditr.rzten elagozpenak a]bo|atu gabe; ezta kultLrra gal<ìuko den ala
ez -etolkinak bel'taratzeu dil'en moduarcn arabera- ir.agartzea ere. Cuzti
holren gainetik dago cllonka: Aldeldiak hitzentanclako autogobcrnu pr.oick
tr-ran aipatutako guztiak zel'esan handia duenaren gainean ohaltalazlea baino

llia

4.

lisnroa gaindi tzeagaiti k.

6.

Euskal BPG-a lan'cgi aldatr-rko ez delakoan gar,rde; sektolc czez¿ìgun edo apenas galatutakoak ageltzeko aLrkelak ere, eskasak. Hala ere, oinan'jz-kcl inclustria sidcrulgia. zehatz esaleko- desageltrlz. joango da cskulanginlza industrialen alde, ar'lo desbeldinctar'il hcdatzea bultzatuz. Bestalde. Estatr.r nlailan
aurleikusi den bilakaer-an Euzkadik ez- dr-l hainbestelainoko gar-rantz-ia izango
Est¿rtuarcrr BPC can; denroglalian espero clen behcrakadal'en palean joango
da, gainela.

bezala onaltzea edo itxr-u'atu dugun eta nahi dugLrn ger.oa cskLrra jar-tzea.
Gobelnual'en ihaldunarcn jalraipcnak eukiko du erantzLrnalen giltza, etolkin
uholde beLlickin integlazio plangintzak antoìatuz, aLu'r'clarìtzean haiekin bizi
behalko dugr-r eta.
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III. Politika ekintzen behagunea

IV. Jaurtzeko hamar arau...

dezakegun
berekin ek

aleak,
eska-

diruen ekin
Eskaria, Politika Ekintzen Gurie zenbaitetan pilatuko da, honako hauetan, besteak

Lehenxeago azpimarratu ditugun arloetan, Euzko Alderdi Jeltzaleak politikà mailan nondik noiajoko duen zehaztu ondoren, gobernuko gure egitasmoei elantsi.beharreko politika ekintza eta tresnak eratxekitzea legokiguke, ondoren aipatuko ditugun
haniar lege hauen irtenbide izango direnak:
7,er gueneta zer dakigun egiten abiapunlutzat hartufik, aberastasuna sortu eta

beste:

l-

Ezagutu

den maila

gauzatu.

berezko esku_

bide eta auto-

g.atrza

poli

Herritar ororen bizitza duina bermatuko tluen Ongizateafen Estatu Sozialaren
jaiotzan auffera egin, baÍez ere fisiko zein psikikoki gutxituak diren horiena;
taita sortuko den abe¡astasunaz denok neurri bereâli Eo.zatzeko ahaleginak

''ango

2, Merkatuak agintzen duena eginez errekurtsoen banaketa ia biribila eta bere
ko gai den Ongizale Gizarte baten zerbitzurajarriko

egrn ere.

oreka bermatzeko gauza izan beharko duen merkatu

Administfazioa eraberritu: elkailaguntza legea abiapuntu, Estatu berrirako
bidea egin, betiere heffitarra¡en zerbitzura, zerbitzu publikoerr kontsumitzaile
den aldétik. Horekin batera, erakundeetan agintea duen talde politikoa aberastu etika eta moral mailan, hura lortu ezik neUrriak berehala hartuko direla.

3, Gizakia gizaki den aldetik eta gizarte-kume den aldetik, bere sena eta nortasunaren bila etengabe antzea,bilakaetaren funtsa hori baita. Bidea, kultura eta historia
sendotzea izango da, etorkizun aberatsagoaren egitasmoaren onerako izango dela-

Elkartasunaren bultzatzaile eta herri eta herritarenganako errespetuan funtsa
izango duen Europa aurreratuaren taiuketan Euzkadi atzear| ez gelditzea lortzea, albora :utzi ezin dezakegun elkarlaguntza beti gogoan hartuta'

koan.

orok
diren

helburu
egongo

obekuntza eta

irtenbidea
, nahitagz_,

5.

Euzkadi itxura hafizen hasia den Europa berri horretako garapen guneetara
gerturatu.

6.

Ezagutzaren gizaiteko kideak-gizon eta emakume-etengabe eta osotasunean
janzteko bideakjarri.

?.

Henien eskariei jaramon egin, elkarrekin taiututako berebiziko egitasmoetan,
lehenlasuna gizatleati berari emanez.

8.r Hitzarmen Kulturala bultZatu, ezinbesteko ezaggani eta elkar ulertzearen
oinarri hizkuntza duen herri bezala, riotbanako eta herriaren sena sendotuz
76
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elkarbizitza eta au'rel'apena bultzatuko duten barore gar.r-autzitsuei
eusten dìen
askotar.iko gizar-teak baitaratzen duen pl.ozesua delako.

9'

Ekologia gizaltelatu, hula jagon eta goldetzeko ar.dura
eta er.antznnkizrna

egotziz.

l0

He¡'r'i, gizal'te eta no'banakoen nahi eta behar.r.izanen
ar.aber.a, autogober.nu
kontzeptu er.r-eala bel.r.iz zehaztu.

Guzti horrekin, Euzko Alderdi Jeltzareak Lrrrats garanta emango
du 2000. ur.ter.ako atrrreikusitako ikuspegira hu'birtzen; jarr.er-a zabaia, etengabe
irdot
d"no."_
na, bel'tako gizon eta emakumeen bor-ondateal.en bidez gur.ã
"no,i
Her.r.ia er.aber.r.itu

u"ta_

zo ugar.iri el.e irtenbidea aul.kitu behar.ko diegu_
ez dena ere badakigu, baina geur.e bu¡.ua anto_

o egin ahal izango

na.

ditLrgLr, betier.e her.r.itar.ren

akien eta gainer.a dator.kigun geroal.en itzulezi-

El'a honetan, Euzkadiko Eto'kizune'ako Ikuspegi Ber.iak,
esper.o dugun ,,eske" eskur.a izateko bal i agarri suel.tatuko zaiziigtt.
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