OPINION-IRITZIA

ESTATUTUAK ZER IZAN BEHAR DUEN ETA ZERTARAKO IZAN BEHAR DUEN
BATZUENTZAT. Estatutuak bukaera bat izan behar du: aspaldion bizitza politikua nahastu
duten iskanbilen eta katramila guzien
amaia, batez ere ETA-ren azkena eta
heriotza, politika zentzuduna, moderatua, lasai-lasai egin ahal izateko hemendik aurrera, istiluon enbarazoak
gabe. Eta itxaropena ba dute, Estatutuaz Euskal Herria bakeatuko dela eta
zentzatuko dela.
Besteontzat, Estatutua, bukaerarik
baino gehiago. hasiera da, edo hobe,
jarraipena. Estatutuarekin ez dira bukatuko lanak eta eginbeharrak. Eta istiluak ere apenas bukatuko diran.
Herri bat gara eta nazio gara. Estatutuak, beharbada, herri honen burujabetasuna, zuzen-zuzen aitortu nahi
ezta ere, apurtxo bat bederen onartuko du, zeharka. autonomiarik uzten
edo ematen digun neurrian.
Autonomiaren sentidua ezin izan,
liteke, zereginez kargaturik dagoen
Aginpide zentralak. bere zama arintzearren, probintzietako ordezkariei
konpetentzia et eskumende batzuk
"delegatu" egiten dizkiela, beraz, deskargatu egiten dela, negozioak, autonomiaz ez, baino "nagusiaren izenean" probintziek eraman ditzaten.
Gobernu autonomoak ez du sentidurik, herri autonomoaren Gobernu bezala baino. Herri autonomoak ematen
dio Gobernu autonomoari bere izateko arrazoia. Bestela, Estatutua, Go-
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beren atzamarretan akaparatu dutena. Gu ez gara "eskubide formalak
eta "askatasun formalak" beste gabe
destainatzen dituztenetakoak; beraz
nazio soberania formala ere desatainatzen dutenetakoak. Guk inportantzia haundia ematen diogu gizonak
oin eta bi esku izateari. Baina eskuok
eta oinok erabiltzekotan. Ez erabiltzekotan berdin da bi oin eta bi esku
izan, ala hamabi ohi eta hamabi esku
ala bat ere ez. Nazio soberania formalak ere, soberaniaz baliatu ahal izateko presupostu bezala, dauka importantzia.

bernu arazoen partiketa arraziona- zak, bere politika zaindu nahiko dizu.
lago edo irrazionalagoaren gorabe- Batez ere hor geldituko zaizkigu klase
hera soila genuke. Gobernu lanak an- sozialak eta klase burruka; hiriburuak
tolatzeko era berri bat, printzipio za- eta baserria, bion arteko politika hiharrekin.
drokefalo bera jarraitzen ahal duten,
Egia esateko, itxaropen gehiegi ez zentralismo miniatura absurdu hori,
dugu, autonomiari denek sentidu hori beti hiriburuen alde.
emanen diotela. Tradizio haundia
Gure ustez, langileriak ez du "landauka usteak, Madrilen eseri ohi dela gileen interes berezietara" mugatzeherri soberanoaren Aginpide sobe- rik. Langileriaren buruzagitza politirano bakarra; beste agintari denak ha- kan erakusten da edo ez da erakusten.
ren ordezko eta esku-makila direla, Estatutuak herri soberania espresatgoitik emandako enkargua —ez he- zen badu, batez ere langilegoaren esIzan ere. II-gn Errepublikaz gomurriaren mandatua— txintxo betet- presio izan behar du. Baina, bestalde, tatzen gara, legegintza sozial guzi-guzeko.
Estatutuaren jomuga bat nazio puska- zia Aginpide zentralari erreserbatu
Estatutuaren sentidua euskal tua berregitea baldin bada, jomuga bait zitzaion. Hortaraz geroan, autonazioari bere burujabetasun apur bat horren alde saiatu beharrena langile- nomiaz mintzatzeak ez du zentzu
aitortzea baldin bada, Estatutuaren ria da: nazioaren berriztapena langile- haundirik. Hori ez da herriaren autohelburua, nazio puskatu hau insti- ria baitan bakarrik irits daiteke eta nomia; beraz langilegoaren autonotuzgo eta erakunde mailan berriro langileriak bakarrik irits dezake.
mia; aparatuen autonomia izango da
josten eta erreberritzen hastea da, gero
Orain arte. Euskal Herriaren politi- beharada. Orduan erraza da, langilenazio puskatua berregiteko.
ari
nazio arazoa deus ez doakiola, esakak ez batasunik eta ez koherentziarik
Euskal Herriaren nazio nortasuna izan du; eta koherentzia falta, bai tea; ezer doakiona politika nazionaleez da printzipioz ukatu bakarrik egin: printzipioetan et bai jomugetan tik aparte utzi eta gero, jakina, ez doamendez-mende ahaleginak egin ere agertu da. Herri soberania zen, Esta- kio. Hori konprenitzeko ez zegoen fiegin dira, nazioa zatibanatzeko eta tutua legitimatzeko printzipioa: baina losofo haundiak ikasi beharrik.
itotzeko. Nahiko esito izan duten aha- errazegi ahaztu da, herri gehiena lanAzken finean, Estatutuaezda
leginak. Nazio konzientzia bera gile dela. Herri gehienari bere soberaizango problema guzien soluzioa. Alnahiko birrindu bait digute.
niaz baliatzen uzten ez dioen herri so- derantziz, ez da izango, beti ukatu
Gero, autonomiaren markuak ez berania, izan, bai, herri soberania da egin diren problemei, noizpaiterebidira markuak besterik. Markuotan, nolabait; baina herriari bere sobera- latzen diegun lehenengo planteamolprobintzia bakoitzak, entitate bakoit- nia harrapatu eta dozena bat jauntxok dea besterik.

