FRANTZIA:
ezkerraren,
Dorrota

tak o a Iortu ez zenean, geroari dei
egiten zion beti sozialistak, Parlam entuko burru k a hau irabaziko
zuelakoan.
Frakasu

hau

dela

eta,

Prebisio e ta esperantza guztien

gauza asko jarrik o da hauzitan

aurka, eskuina atera da garaile

ezkerrean.

F ran tziak o azken hauteskunde-

dira. A lderdi sozialistak egingo

etan. Prebisio guztien kon tra: in-

du

kesta guztiek em an ohi zioten

alderdiaren ta k tik a eztabaidatzen

abantaila, botu-asm otan bederen.

hasi

A u to k ritik ak

handiena:

dira,

azken u rte o ta k o

Programa

Esperantza guztien k o n tra: alda-

h au zitaratzen

k u n tzaren esperantza handia zen.

GALTZAILE

hasiak

da,

B ateratua
e ta

abar.

Ba, h u ts egin du esperantza ho-

ETA

rrek: aurrerantzean ere, dagoene-

IRABAZLE

ko 20 u rte luzetan agintean egon

Baina jakina, ez dira denak gal-

20 pasatuxe bereganatu ditu: ez

direnak

berek jarraitu k o

d ute,

Erregioetarako Ministrariaren Erregioak

tzaile. Oro har, eskuina atera da

du hórrela alderdi komunistaren-

aurpëgi bërek, problem a berek.

irabazle

galtzaile.

gandik aski tarterik . Honekin lo-

M ARTXOAK 19:

Baina bloke horien barruan alder

tu rik jarraitu behar, beraz; eta

HAUTESKUNDEAK

di bakoitzak ez du berdin iraba-

b estalde, hórrela segiturik, ezin

Bi alditan b akoitzeko, em an ohi

zi e ta berdin galdu.

aginterik lo rtu : Horra Frantses

da boza F rantzian. O raingoan,

Has gaitezen ezkerretik.

sozialisten dram a.

M artxoaren 12an em an zen b o tu

Program a b atera tu an partaide zi-

indikatzailea, eta 19an b o tu era-

ren

ttip ien a,

b e ti g ertatu ohi den bezala, hasi

bakitzailea. E zk errarentzat egun

MRG edo ezkerreko errepublika-

dira alderdi sozialistaren barruan

hau n d ia izan zitekeen hori, egun

zaleen alderdia zen. Ba, orain,

gorabeherak. Bi jo era agertzen di

beltz bilakatu da. E ta hain beltz!

h auteskunde

ahulago

ra: Ezkerraren Programa Batera-

eta

hiru

ezkerra

alderdietan

o ndoren,

E lekzioak

galtzerakoan

L uzarorako h u rru n tzen zaio agin-

gelditu da, P arlam entuan aulkiak

tu b a i sakonduz joan behar dela

tea ezkerrari. la ehun aulki gehia-

galdu egin b aititu . R o b ert Fabre,

uste d u ten ak (CERES taldekoak

go d itu P arlam entuan eskuinak.

A lderdiaren lehendakariak hau-

b a tip at); b ateko e ta besteko Pro

F rantses askoren deslilu-

teskundeen gau berean deklara-

gram a hori dela eta komunisten

rapena ez da esatekoa. Ezkerra

pen

jostailu izan direla uste dutenak

eta agintea elkargaitz egin ohi

Programa

d itu en m adarikazioaren b a t dago-

oso

gogorrak egin zituen
B ateratuaren

aurka;

eta,

beraz, gaurgero Alderdiak

e ta d jm ititu egin d u geroztik.

bere no rtasu n a gehiago agertu be

ela F rantzian diriîtli. A gintetik

A lderdi h onek baino ge-

h ar duela uste dutenak. Nortasun

h urbilen oraintxe egon da ezke

hiago galdu duela beste batek

hori agertzeko, Programa Batera

rra, Irailaren 22 rarte b ehintzat.

esango nuke. Ez, noski, Parla-

tu a eta A lderdi Komunistarekiko

Posibletasun

esperantza

m en tu k o aulkitan, 12 b a t aul

aliantzak

asko biztu zituen. Denak honda-

ki berri bereganatu b aititu . Bai

m an beharko lirateke, hauen us-

horrek

bigarren mailara era-

tu dira berriz. Ez dezagun ahantz

na bai, esperò zitekeenaren - eta

tetan .

Michel R ocard A lderdi Sozialis-

esperò zenaren- arabera. A lderdi

A lderdi

ta k o buruzagietako batek esan

Sozialista da, izan ere,

h au tes

artean badago ere, p u ntu askotan
irabazle atera da. Ez du aginterik

K om unista, gjltzaileen

bezala, zortzigarren “ rendez-vous’

kunde h auetako egiazko galtzai-

b at galtzen duela honekin ez-

lea. A lderdi handiena bera da,

lo rtu , baina lo rtu nahi ote zuen,

kerrak Z ortzigarrena, eta inpor-

baina ez bakarka jo k a tz ek o adi-

gero?. Erdietsi izan dueña, zera i-

ta n teen a agian. L ehendakaritza-

n ak o ar Z u ndaketak

ohi

zan da, halegia, Alderdi Sozialis-

rena galdu

zioten ehuneko 30 horren ordez,

taren ia pareko gelditzea. Alder-

zenean, Udaletxee-

em an

beko kale batetan sartu nahi du

naren inguruan.
G enekienaz gain, ondorio

A lderdi K om unistak..

argi b a t ateratzen da h auteskun

Zalantzarik- gäbe, jokabide hau

de hauetan. Ba genekien bi blo

ez da intentziorik gabekoa. On-

ke nagusi zegoela Frantzian:ez-

dorioak ondo neu rtu rik sartu da

kerra età eskuina. Beste hau ere

jo k u

h o rtan

ba dakigu orain: bloke b akoitza

H auzitan

jar

bi fam ilia politik o k osatzen du

A lderdi K om unistaren zuhurtzia

ela, indar beretsukoak denak. Ez-

da. E ta noski, kalkuluak ongi ate

kerrean,

ra zaizkio: Bost urteo tak o frui-

A lderdi Sozialista età

A lderdi ¡Comunista daude:

Alderdia.

ezin

daitekeena,

Es

tu ak sei hilabetetan tx a h u tu ditu.

kuinean, RPR alderdi gaullista

Sinesturik nago, A lderdi

e tà UDF giscatdianoa.
1977EKO

Garailearen im a

ezkerra

K om unistak ez zuela agintera i-

1RA1LAREN

EZK ERRA REN

22:

HAUSTURA.

ritsi nahi. Bi arrazoigatik nagusiki:

Bata,

A lderdi

Sozialista

diaren buruzagitzaren kalkuluak

E zkerrak ez du irabazi. Zergatik?

nagusituko zitzaiolako, e ta bera,

ongi atera zaizkio. Ikusteko da-

H auteskunde gaueko de-

horrela, alderdi zerbitzari b a t iza-

gò hala ere, ezkerraren batasuna

klarapenean, argi età garbi min-

tera b eharturik au rk itu k o zelako.

haustea oinharrizko m ilitantziak

tz atu zen M itterrand sozialista:

A ginterik gäbe oposizioan geldi-

“ H istoriak esango du zein eran-

tu rik , lo r lezakeena zera da: Be-

tzu k izu n

eskuinarekin

re alderdia indartzea eta A lderdi

dugu, hor aurkitzen ditugu egiaz-

batean halako kanpaina A lderdi

Sozialista ahultzea eta barnetik

ko irabazleak. K onfidantza osoa

Sozialistaren aurka egin d u en ak ” .

jo eratan zatikatzea. A gintea es-

barkatuko ote dion.
Eskuin aidera jo tz e n ba-

A lderdi K om unistaren

età zihurtasun gehiagoz jo k a tu k o
du Giscardek orain. Bi talde na-

duen,

k o n trak o salhakuntza honek,
sozialista

k u ratu nahi ezaren bigarren arrazoia, hau dateke: abadagune ho-

gusi marni tu dira eskuinean. Hau-

m ilitante

dexente,

n etan lege an tipopularrak onhar-

teskunde hauetan biak atera di

besterik ezean, k o n tso latu zuen.

tu beharko zituen, eta A lderdi

ra pozarren. Jacques Chirac-en

A urreratzean, pentsatzekoa denez

Sozialistarekin

RPR alderdi G aullista, nahiz età

bi alderdion harrem anak ez dira

sozial dem okrata egin beharrean

aulki batzu galdu, eskuineko al-

izan direnak izango. Nekez barka

aurkituko zen. Irudiak galdu bai-

derdirik inportanteen a da; A lder

diezaioke

no nahiago izan du aginterik gä

di Sozialistaren

K om unistari egin dion jo k u tx ar

indar bereko,

bestalde. Gaullism oak eragin po-

A lderdi

Sozialistak

batera

politika

be gelditu.

hori.

A lderdikeriaz ez da ezke

litikoa galdua zuelarik uste zute-

Politika aztertzaile asko-

nak, engainatu dira. M antentzean

ren eritzian, età A lderdi Sozialis-

n ortasuna ezkerraren ona baino

dago Chirac-en garaitzapena.

tak o guztien bu ru tan , orain ez,

m aiteago izan duelako A lderdi

UDF Giscard-zaleen koalizioak ehuneko 2 0 tik gora b o tu

rra

agintera iritsi.

Irailean galdu zuen agintea ezke

K om unistak, hitz

rrak baino.

nik.

Iraifaren

ukaitea ere oso harrigarri g ertatu

A lderdi

jo k u

b atetan esa-

Zergatik ez du ezkerrak

da. Espainiako UCDren antzeko

m unistak

b atetan

irabazi? A lderdi bakoitzak bere

elkarganatze bat da, hauteskun-

hasten

Program a bateratu-

aldetik jo an delako. Ez A lderdi

deetarako

aren eskabideak gogortzen has

Sozialistak, ez A lderdi K om unis

zehatzik gabea. A lderdi oso tti-

ten

elkarrekin

tak ez MRGk sortzen zuen as-

pi batetik

ibili dira, e tà ez da etenik i-

ki konfidantzarik Frantsesaren-

lehendakariak, hautesk u n d e ha-

zan.

gan. Baizik eta batasunak!

uei esker, gehiengo interesante

defin itib o etarak o sei hilabete ba-

bat

karrik falta direlarik, irteera ga-

prestatua,

biltzen

sortu

du

den

bere

program a

Giscard

pertso-

beste

22an

A lderdiaren

da:

da.

E tà

Bost

u rte

orain,

hauteskunde

joanes

lekerika.

