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Sozietatea integratzeko bide
bakarra, egiazko demokrazia
Emilio Lopez Adan, "Beltza"

A

EDk proposatutako gaia, euskara eta
jendarte-integrazioa, hi moduz ikus daiteke.
Euskara hizkuntza nagusia den herrialde
txikietan, haren erabilera hedatzea eta gutxiengo
erdaldunari eman behar zaion lekua ikertzea
beharrezkoa da. Baina Euskal Herri osoari hegira arazoa beste bat da, euskaldunak gure herrian
minoritatea baikara: jendarte-integrazioa, epe
labur edo ertain batez, ezin lor daiteke denek
onartuko eta erabiliko duten hizkuntz bakarraren
gainean. Integrazioa eta bake zibila ardiesten
badira, pertsona eta komunitateen eskubideak
oro ezagutuko dituen proiektu politiko-sozial
amankomun baten gainean lortuko dira bakarrik.
Egiazko demokraziaren inguruan.
Beraz, artikulu honetan aipatuko ditudan
gaiak hauek izanen dira: bata bestearen barnean
desagertzeko prest ez diren komunitate desberdinen ezagugarriak; eta integrazioa ardiesteko
behar den proiektuaren edukin politiko-sozialak.

ematen baitio edukin garrantzitsua (garrantzitsuena ez bada) praktika linguistikoari. Beraz,
komunitate linguistikoak bilbatzen dira nazionalismoen inguruan, jakinik gurean nagusia den
euskal nazionalismoarekiko definitzen direla
jarrera ez-nazionalistak ere.
Euskaldunak izan daitezke nazionalistak
edo ez. Eta nazionalistak izan daitezke euskaldunak edo ez (engoitik euskalduna = euskaraduna erabiliko dut). Beraz, aipatuko ditudan hiru
komunitateak (euskaldunak, nazionalistak eta
ez-nazionalistak) nahasiak dira, eta pertsona
anitz bitan batera kausitzen da. Hiru ezagugarri
horiek iduritzen zaizkit konfliktorako esanahitsuenak, eta horregatik dut klasifikazio hau erabiltzen.
Gurean diren jarrerak ikusirik, egoera gordina dela begi bistan da...
• Komunitate euskalduna kinka larrian
dago. Bere berezitasuna hizkuntzak sortzen du,
eta gaurregunean euskarak ez ditu irauteko
behar dituen lanabesak, berdin barnekoak (motibazioa, konpaktazioa) edo instituzionalak
(babesgoa, lurraldetasuna, ...). Kontestu orokorrean, eta postmodernoek bezala hitz egiteko,
erdara hizkuntza "arma" da eta euskara, berriz,
"geldoa"; lasterketa honetan euskara galtzaile
izanen da. Egoera honen kontzientzia garbia eta
hedatua da euskararen militanteen artean.
• Komunitate nazionalista komunitate

1.- BESTEAREN BARNEAN
DESAGERTZEKO
PREST EZ DIREN KOMUNITATEZ
OSATUA DAGO EUSKAL HERRIA

Komunitate hauek definitzeko egoera linguistiko hutsa ez da egokia, zeren eta, ikusiko
dugunez, hizkuntzari buruzko jarrera politikoak
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euskalduna baino zabalagoa da. Bere kontzientzia nazionala, noski, egoera historikoaren
arabera aldatu da, bainan, oro har, Euskal
Herrian nagusia izateko borondatea ukan du
sortu zenetik bertatik. Bokazio hegemonikoa,
eskuarki, ez da izan eskluientea, integratzailea
baizik. Bere oinarri etniko-kulturalak ukatu

txobinismo guztien etsaiak sentitzen direlako.
Jarrera honen gibelean den edukin politiko orokorraz gero itzuliko naiz.
Hegoaldean, non euskarak leku bat lortu
baitu instituzio eta leku publikoetan, inposaketaren aurkako jarrera askoz zabalagoa da. Baina
nahiz eta nazionalismo esplizitua ez izan
hemengo español gehienen bizi politikoaren
ardatza, berezitasun nazional españolak babestu
nahi dituzten jarreren gainean finkatzen da.
Komunitate hau "harrotua" dela diodanean, bi
zentzu: legamiak irina harrotzen duen bezelakoa
lehena (hauteskundeetan espariolak gora an
dira) eta, bigarrena, norbait harro eta zital jartzen den zentzuan (egunerokotasunean ikusten
diren euskaldunei buruzko mespretxu zeinuak,
batez ere irakaskuntzan: "casheroak" dira jatorrizko euskaldunak, "maria" da euskara, e.a.).
Komunitate desberdinak eta bakoitza arrunt
sinestua arrazoia duela: hona egoera. Askotan,
kontzientzia garbidunen arteko borroka izaten
da konpongaitzena.
Hemen geldiune bat egin behar. Komunitate
desberdinez mintzatzen hasten garenean susmagarri bilakatzen gara: naziotasuna nonbaiteko
esentzia etniko-arrazialekin ez dugun lotzen galdetuko digute eta.
Auzi honetan argia izan behar da. Nazionalismoaren esistentzia berezitasunaren gainean
finkatzen da: berezitasunik gabe ez litzateke
nazionalismorik. Beraz ez da harritzekoa berezitasun honen esistentzia nazionalistek eta antinazionalistek edo ez-nazionalistek ere aipatzen
badute. Dena da zer eduki ematen zaion berezitasunari, baina berezitasunaren ukatzea nazionalismoaren ukatze bera da, eta hemen ezagutzen
dugun praktika historiko-soziala ez ikustea.
Ukatze hori ezin izan daiteke. Gainera dezadan
nazionalismo politikoaren iturrian berezitasunaren kontzientziarekin berezitasunaren zapalkuntza ere aurkitzen dela.
Nazionalismorik ez dela behar esatea guztiz
jarrera hutsala da. Izena alda dakioke fenomenoari, eta hori egin daiteke nazioa kategoria historiko gisa konsideratzen bada; baina nazioaren
azpian dagoen berezitasunak historian gaindi
dirau, eta nola...
Halere, gurean berezitasunaren existentziak
jatorri eta kontzientzia nazional desberdinak
dituzten jendemultzoak ikutzen ditu. España
(edo Frantzia)tik etorri den askok ez du here
burua "integratu" edo "asimilatu" berezia den
euskalduntasunean: españolak, edo Euskadin
bizi diren españolak, edo vasco y español a un
tiempo, edo nazionalista ez den euskalerritarra
sentitzen dira... Euskadin bertan sortu eta bizi
diren jendemultzo batzuek ere kontzientzia
nazional española daukate: isolatuak, edo ideologikoki berezituak -liberalak, sozialistak- edo
geografikoki markatuak -Tafallatik hegoaldera-

"Hizkuntzari buruzko
jarrera politikoak ematen
dio edukin garrantzitsua
praktika linguistikoari"

gabe, integraziobideak eta integratzeko deiak
zabaldu ditu. Gure historia hurbilenean, ETAren
inguruko mugimenduak argi markatu zituen
integratzeko parametroak: iraultza soziala,
denen askatasuna ekarriko zuena, eta euskara,
denek ikas dezaketen hizkuntz nazionala. Baina
komunitate erdalduna ez da euskaratu eta abertzale ez direnak proiektu nazionalistaren barnean kokatzeko entseguek porrot egin dute. Epe
labur edo ertainean, nazionalismoaren proiektu
integratzaileak ez du etorkizun argirik. Gainera
dezadan gataiak egokiak direla gure nazionalismoan beti egon diren edukin xenofobo minoritarioak berpizteko. Gaurregunean erreferentzia
humanista unibertsalak galtzeko arriskua daukagu. Ezker abertzalearen osakina zen internazionalismo iraultzaileak ez du pisu handirik; eta
eskubiko nazionalisten artean Europako erreflexu xenofoboen agertzea ez litzateke harrigarria
izanen, kontutan harturik egoera ekonomiko eta
politiko orokorra. Beraz, demau intsolidarioek
tentatua izanen da komunitate nazionalista osoa.

• Komunitate eznazionalista ( eta, hein
batetan, antinazionalista) harrotua dabil...:
demokraziaren izenean ematen die aurpegia euskal nazionalismoaren "inposaketei", eta, beraz,
oso kontzientzia onaz dihardu. Iparraldean
aspaldiko fenomenoa da, nahiz eta, euskarak
pairatzen dituen mespretxu eta marginazioarengatik, oso jende gutxi hunkitu: abertzaleen
ondoan dabiltzan ezkertiar eta berdeen artean
aurkitzen da, hauek soilki sentitzen baitute
nazionalisten "mehatxua". Euskararen inposaketaren aurka ozenki dira mintzatzen, nazional-
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"Epe ¡abur edo ertainean, nazionalismoaren proiektu integratzaileak ez du etorkizun argirik".

ko Nafarroa... Iparraldean "gauden frantses"
diotenak maioria dira.
Euskal identitatea eta euskal nazionalismoa
nahasten dira, gauza bera izan gabe, baina oso
lotuta. Euskal identitate kulturala eta kontzientzia nazional ez-euskalduna elkarrekin agertzen
dira indibiduo eta jendemultzo batzuengan (Iparraldeko laboran i eskuindarrak / Nafarroako
ipar-ekialdea/ Bilboko tradizio hiritar-liberala...
/ Euskadiko Ezkerraren inguruko intelektual eta
politiko batzuek), baina ematen du difuminatzea
eta galtzea dela kontzientzia nazional gabeko
euskal identitatearen etorkizuna: hizkuntza
ordezkatzearen fenomenoak nabari-nabariak
dira eskualde ez-abertzaleetan eta bakanak dira
euskal nortasunaren defentsan ibili diren intelektual eta politiko españolistak.
Beraz, abertzaleek ez dugu eskubiderik euskalduntasuna eta abertzaletasuna gauza bera
bezala konsideratzeko: abertzale ez den euskaldun asko dago, abertzale eta euskaldun ez den
vasco asko asko, eta abertzaleen artean denak ez
gara berdinak. Baina badugu, halere, eskubidea
aldarrikatzeko gure berezitasunetan oinarri linguistikoa begiratzeko abertzaleak garela etorkizuna garantizatu dezakegun bakarrak. Eta honek
ez badigu euskal nortasunaren jabego absolutua
ematen, bai digu ematen leku berezi eta nagusia
euskal nortasunaren aldeko borrokan.

Gure nazionalismoak, nazionalismoa aitortua izaki, intsolidaritatearen arriskuak here baitan eramaten dituela esan dut arestian. Tenorea
dugu ikertzeko ea nazionalismo esplizitu edo
aitorturik gabeko demokrazia integratzaileak ez
dituen kimu berak eramaten. Eta baietz esanen
dut.
Ez naiz ariko español edo frantses nazionalismo aitortuaz, hauei buruz ezer berri ez baitugu demostratzeko. Demokratzia "integratzaileaz" oso argigarriak dira berrikitan publikatu
diren oinarrizko ikerketa batzuk. Hona zer dioen
Reinhart Koselleck-ek (Le futur passé. Contri-

bution a la sémantique des temps historiques.
1990 - "Herri, nazio, masa — in Dictionnaire
des concepts historiques. 1993):
"Mendebaldeko Europako esta tuei oso
gogor gertatzen zaie minorien eskubide kolektiboak onartzea, estatu hauek eskubide indibidualen ezagutzaren gainean finkatuak direlako.
Baina norbanakoren eskubideak garantizatzea
ez da oztopo minoriak zanpatzeko. lrtenbidea,
irtenbiderik baldin bada, minorien eskubide
kolektiboak onartzea da, baina honek maiorien
protestak eragingo ditu, onartze hori pribilegiotzat joko dutelako. Baina, luzera be gira,
minorien esistentziak planteiatzen dituen arazoak gozatzeko modu bakarra, minorien ezagutza
da."
Eta hemen dator gako oso garrantzitsu bat.
Zanpatua edo ahuldua den komunitate bereziak
oportunitate bereziak behar ditu irauteko eta,
bereziki, indartzeko. Euskaldun komunitatearen
egoera argia dugu: errepresio zuzenaren ondorioz eta "lege" soziolinguistikoen indarrez, ezer

2.- NAZIONALISMOA,
DESBERDINTASUNA: DEMOKRAZIA
ERREPRESENTATIBOAK BERE KASA
ULERTZEN DITUEN FENOMENOAK
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berezirik egiten ez bada epe aski labur batez
desagertuko dela bistan da. Errepresioaren
ondorioek legitimatu dute "erreparakuntza historikoaren" kontzeptua; baina, are gehiago, minoriek bizitzeko behar dituzten neurri berezien
beharrak zilegi egiten ditu maioriak ez dituen
erraztasun batzuk. Aipa ditzagun administrazio
elebiduna minoriak populazioaren parte txikia
osatzen badu ere edo haurren kopuru bereziak

"Askotan, kontzientzia
garbidunen arteko
borroka izaten da
konpongaitzena"
eskoletan. Gainera ditzagun bake sozialak exijitzen dituen neurriak: lurralde elebidunen haur
guztiei minoriaren hizkuntza benetan irakastea,
bi aldetarako komunikazioa posible egiteko;
alor elebakarren errespetatzea eta zabaltzea, hizkuntzak denetarako balioa ukan dezan...
Ez naiz orain sartuko programa oso baten
zehazten. Esan dezadan neurri berezi hauek
demokraziaren kontzeptu arruntaren aurka jotzen dutela.
• Berdintasuna. Argudio hau oso erabilia
da Frantzian, non Estatuak minorien babeserako
nazioartean onartzen diren itun guziak arbuiatzen baititu berdintasun honen izenean. Ziudadano guztiak berdinak omen dira, eta frantsesak
beren artean bereiztuko dituen legerik ezin onar
daiteke. Beraien esanetan, minoriarentzat lege
bereziak onartzea izanen litzateke desberditasuna legeztatzea, eta hori Konstituzioaren aurka
omen doa eta 1789ko filosofia politikoaren ukazioa dakar. Berrikitan Bayrou ministroak Euskaltzaindiari limosnatxoa eman dionean, berriz
ere esan du euskararen aide obratuko duela berdintasun errepublikanoa hautsi gabe... Etorkizun
txarra agindu digu. Jarrera hau zenbateraino den
zinikoa ez da esplikatu behar. Merezi luke bai
ikertzea demokraziaren funtsa eta Iraultzaren
filosofia politikoaren azpiegitura. Lehen ideia:
demokraziaren funtsaz, kritika libertarioari guztiz zuzena deritzot: gehiengoaren borondatea
(hauteskundeen bidez erakutsita, eta hau da
"demokratiko" den ia osakin bakarra) estatuan
gihartzen da, eta estatu honek bereganatzen du
indar eta legitimitatearen monopolioa; beraz,
estatuaren egiturak berak sozial talde batzuen

esistentzia onartzen ez dituenean (minoria
nazionalak edo talde sozialak), estatuak legitimazio demokratiko osoa dauka talde horien
marjinatzeko edo eliminatzeko. Ezagutzen ditugun esklusio basenak (errefuxiatuena, emigranteena, ...) guztiz txokanteak dira pentsakera
humanistarentzat eta guztiz normalak mentalitate demokratiko-estatalistarentzat. Bigarren ideia
nagusia nazionalismoari dagokio: Frantziak dio
naziotasuna borondate politiko askatasunzale eta
unibertsal baten gainean finkatu duela; praktikan, kritika historikoak ederki erakusten digu
nola askatasunaren nahia nahasten den nazionalismo frantses arruntarekin, nazio natural eta
handiaren mitoarekin. Ikuspegi politikoak estaltzen du osakin "naturala", baina osakin hau
etengabe agertzen da historian zehar, bai eta
minorien babesa ukatzeko orain erabiltzen diren
argudioetan ere.
• Legitimitatea. Hona bigarren arazoa.
Demokrazietan, orain bederen, estatua eta indibiduoren artean ezer gutxi gelditzen da. Beraz,
estatuaren osakin nazional-nazionalistarekin
identifikatzen ez den talde sozial batentzat leku
gutxi gelditzen da. Legitimazio mekanismo
nagusia hauteskundeak izaki, populazio maioritarioaren barnean barreiatua den gutxiengo
batentzat beti galtzaile izatea izanen da jokoaraudien ezinbesteko ondorioa. Horiek horrela,
maioriak begi txarrez ikusten baditu "pribilegioak" eta hautetsi gehienak maioriaren ordezkari
badira, diru publiko eta babes publiko gutxi izanen ditu minoriak. Esana den bezala, akerraren
buztan pean aterpe gutxi... Egiazko demokraziak
zuzena izan behar du, eta ordezkaritza bigarren
mailako mekanismoa izan beharko litzateke;
existentzia naturala (edo existentzia soila) duen
edozein kolektibok bere buruari dagozkion xede
propioen arabera organizatzeko eskubidea
dauka, eta horretarako behar dituen bizipide
finantziero eta legalak ukan behar ditu. Hona
hemen gure oraingo politikariek inoiz onartuko
ez duten ideia, hain sinestuta baitira beren legitimitate osoaz nahi dutena egiteko. Eta hona
hemen maioriek nekez onartuko duten ideia,
ondo azpiratuak eta izorratuak direnentzako
ematen ahal diren bizipideak pribilegiotzat salatuak izanen direlako...
Hots, garbi iruditzen zait demokraziaren
barnean diren oinarrizko legeek minorien kontra
jokatzen dutela, eta, gure kasuan bezala, hilzorian dagoen minoria linguistiko-nazionalaren
existentziaren aurka. Demokrazia errepresentatiboak nazionalismo aitortuari egotzi dizkiogun
problemak ditu: desberdintasuna mehea da...
Intsolidaritatea "kanpotarren" kontra an da beti,
baina sistemak onartzen ez dituen barnekoak ere
atzerritarrak dira demokrazietan. Horregatik,
euskara ezaugarri diferentzial nagusia duen politika abertzale batek behar dituen jokamoldeak
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injustiziaren) legea ezin onar: minoriaren desagertzea da irtenbide erradikalena... Edo, desagertze absolutua ez bada, gizartetik desagertze
faktikoa, berezitasunak intimitatearen arloan
gordetzen direnean: hau da Frantziak ezagutzen
digun "libertatea", gure artean eta emeki euskaraz hitz egitekoa; eta hau da euskararen henotzarekin akomeatu diren euskaldun anitzek diotena: familiak salbatuko duela euskara, etxeko

argiak iduritzen zaizkit: komunitatearen autoeraketa, estatuaren aurkako borroka, demokraziaren
zentzu libertario eta partehartzailea sakontzea,
eta egiazko humanismo unibertsalaz hornitzea.
3.- EUSKADI "BERTEBRATU" BAT
EGIN EZINAZ, BERTEBRA DEZAGUN
GURE KOMUNITATEA ETA SOR DEZAGUN DENENTZAKO DEMOKRAZIA.
Bukatzeko arazo batzuk (edo erreflexio hein
batzuk) azpimarratu behar dira; lehen esandakoaren hedapenak dira:
• Euskal jendartea "inbertebratua" da
eraikuntza nazional bat eta bakarra egiteko
(Xabier Aierdi: Herria 2000 Eliza, 126. zenkabia). Ados.
Kontzientzia nazional diferenteak (hiru!) +
batetik bestera pasatzeko (integratzeko,asimilatzeko) motibazioen eskasia: gauza nabariak dira.
Euskalduntzen diren españolak gutxi dira, euskalduntzen diren frantsesak ja ¡flor ez, eta
deseuskalduntzea afina bada Iparraldean, denbora batez, Hegoaldean bezala, mugak bermatuko
dira. Beraz, esparru geografiko txiki eta konplexu batean (bederen hiru eremu legaletan bereiztua, non lau administrazio desberdinak ibiltzen
baitira elkarri puxaka...), hiru komunitate linguistiko diferente, eta hiru kontzientzia nazional
desberdin, denak beren nortasuna atxikitzeko
prest. Denak kultur nazional bakarrean integratzea ezin orain helburua izan, ez hurbila, ez eta
ertaina ere. Eta kontzientzia berezituak desagertarazteko entseguak ezin uler daitezke ez bada
batak bestea menderaturik.
• Minoriaren esistentziak arazoak sorten
ditu.
Bistan dena. Problemak guk pausatzen ditugu, beste gainerakoak bezala, "normalak", izan
"nahi" ez dugunak. Izan nahi, halere, ez da
bakarrik borondatearen ondorioa; nahiz eta
gehienak elebidunak izan, euskalduntzat gure
burua jotzen dugunean faktore nahasiak eta
sakonak nahastekatzen dira gure baitan, eta
"aukera" ez da hain arrazionala, hain azalezkoa... Azken finean, "aukera" honetan gure
herria eta familiaren memoria historiko osoa
kondensatzen da, bere osakin politiko, mitiko,
afektibo, eta nahi den guztiarekin. Bada nonbaiteko determinismoa aukera hauetan, eta determinismo honen sustrai historiko eta soziologikoak
sakonak dira. Beraz, "normalak" izateko aukerak desustraitze sakona suposatzen du guregan,
eta bakarrik patologia sozial larri batean ikus
daiteke holako suizidio kultural kolektiboa.
Irtenbide triste hori posible da Iparraldean,
baina Hegoaldean komunitate euskaldunaren
osagarria ez da hain ahula.
Halere, egia dena, gure esistentziak planteiatzen ditu arazoak; eta errazkeriaren (eta

"Badugu eskub idea
aldarrikatzeko gure
berezitasunetan oinarri
linguistikoa begiratzeko
abertzaleak garela
etorkizuna garantizatu
dezakegun bakarrak"
supazter goxoan... Hegoaldekoentzat jarrera
hauek karikatura, pentsaezinak izan daitezke;
Iparraldean, berriz, egunorokotasunaren osakinak. Baina ziur nauzue Hegoaldean ere anitzek
ongi ikusiko luketela supaztertxokoratze hori,
konfliktoa "goxoan" ezabatzeko... Suntzitze biolentoa edo plazatik jalgitzea, biak ezin onartuzkoak zaizkigu eta ez ditugu onartuko: minoria
izanik, aski azkarrak gara gure bizinahiari irauteko bideak emateko, honek suposatzen duen
etengabeko bon okaren bidez.
• Soluzio orokorrik eza.
Esan nahi baita nazionalismo español eta
frantsesak ez dutela indarra gu akabatzeko (egia
esan, nazionalismo frantsesak lortu du dagoeneko Okzitaniaren likidazioa, eta upar Euskal
Herriaren etorkizuna oso beltza da...; baina gauden baikor!), ez eta euskaldunek ez dugula indarra edo okasionea Euskadi independiente, batu
eta euskalduna epe labur edo ertainaz ardiesteko. Gure komunitatearen bizia trinkotzeko,
organizatzeko eta iraunarazteko bai, horretarako
bai dugu indarra: hau da gure gaurko eginkizun
nagusia, lehen aipatutako koordenadetan sartuta
(egiazko demokrazia sakondu, estatuaren aurka
etengabeko jarrera, eta humanismo unibertsalaz
gure nazionalismoa hornituz). Honek ez dio arazoari irtenbide iraunkorra emanen, komunitate
desberdinen existentzia eta haien arteko harremanak beti konflikto sortzaileak direlako. Eta
-
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konflikto hauetan anomia edo elkar aberastea
biak dira posible. Egiazko demokrazia batek
alde anomikoak ahuldu ditzake. Horretara itzuliko naiz gero.
Bil ditzagun lanean barreiatutako ideia batzuk. Gogora dezadan nazionalismoak zeharo
markatzen duen komunitate baten partaideak
garela, eta ez soilki edozein komunitate nazionalismoaz markatua delako, baizik eta gurean
nazionalismo esplizito eta organizatua fenomeno nagusia delako. Gainera dezagun komunitate
nazionalista eta komunitate linguistikoa ez direla gauza bera: lehenak hedadura handiagoa eta
bokazio maioritarioa dauzka; bigarrena, berriz,
minoria da. Nazionalismoaren proiektu integratzailea krisian dago orain. Haren garrantzia
ahaztu gabe, minoritate linguistikoaren iraupena
eta hedapena ardiesteko borroka bilakatzen da
esanahi handiena daukana.
• 1. Esana dut gure komunitate linguistikoaren bizitasun osoa lortzeko "borrokatu" beharko dugula, gure existentzia eboluzioaren lege
arrunten aurka an delako. Kondenaren kontrako
estrategian, komunitateak berak bere burua
azkartu behar du eta sozietateak eman behar dizkio bizitzeko ahal guztiak. Beraz bi ekinbide,
bata barrura begira, bestea komunitate erdaldunekin partekatzen dugun sistema egokitzeko
zuzendua. Barnera, konpaktazioa aipatu dugu,
eta honek berekin dakarren espazioaren jabetza.
Horretaz aunitz mintzatu beharko dugu: espazio
konpaktoa, nere ustez, ezin daiteke ulertu modu
estu batez, hau da eremu geografiko elebakar,
batu eta mugatua bezala; komunikazioaren denboretan espazioaren nagusitza ez da soilki territoriala, ez eta nagusiki territoriala; komunikabi-

de arm, material eta inmaterialen denboran
gaude, eta konpaktazio handia lor daiteke nahiz
eta komunitateak bere eremu territoriala beste
komunitateekin partekatu. Honek dakarren
korolarioa, demokrazia eta berdintasunaren
arazoa da. Lurralde honetan (niretzat, zazpi
probintzia historikoetan) euskaldunek ukan
behar ditugu posibilitate osoak baliakunde
kolektiboak euskaraz erabiltzeko; gure gain
direnak, limitaziorik gabe; eta estatu edo erakundeen eskuetan direnak, berdin! Nahi nuke
kolektibitatearen eskuetan baliakunde gehienak
ukan, eta honek suposatzen du herri kudeantza
zuzena dela sozietatea organizatzeko modu
onartua; hemen behaztopatzen dugu gure politikariek duten filosofiarekin, non estatuak kudeatzen duena den hen ikoia eta demokratikoa, eta
estatutik kanpo organizatzen dena zapuzten eta
marginatzen duten. Demokraziaren kontzeptua
aldatzen ez den bitartean, esijentzia garbia: estatuak eta instituzioek funtzionario euskaldunez
eta baliabide euskaradunez hornitu behar dituzte
publikoaren zerbitzuan diren alor eta bulego
guztiak.
• 2. Naziotasun "etnikoa" eta "herritasun demokratikoaren" arteko dialektikaren
barnean gaude bekoz beko. Bien arteko ekilibrioa aurkitu behar da, maioriari konpreniaraziz
minoriak behar dituen neurri bereziak ez direla
pribilegioak, baizik eta justiziazko neurriak eta
konfliktoari irtenbide positiboa emateko bide
bakarra. Honetan, batzuen eta besteen lana
beharrezkoa da. Baina elementu distortsionanteen anean, nazionalismoaren azken helburuak
nabariak dira. Español eta frantses nazionalismo
esplizitoaz ez naiz mintzatuko, beren jarrera
-
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1.;faztendip
harro, inperialista eta zinikoak ezagunak direlako. Gure nazionalismoaz, esan dezadan azken
helburuak (Euskadi batu eta euskalduna) populazio ez-euskaldunaren integrazioa suposatzen
duela... Gaurregunean, ongi dakigu helburu hori
populazio osoari hedatzeko oztopo handiak kausitzen ditugula; hori ez da soilki kanpotik etorritako alienazioak herriari oinarri etniko-nazionala izkutatzen diolako: ez, oztopoak ez dira
koiunturalak, estrukturalak baino, eta gure
populazioaren historiaren ondorioaz Euskal
Herriko españolak eta frantsesak, hala nola integratu ez diren etorkinak, gure populazioaren
osakin normala dira. Nazionalismoak here azken
helburuak abandonatu behar dituela esan nahi
du honek? Ez dut uste. Historiak bueltak ematen
ditu, eta proiektu nazional askatzaile eta erakargarri batek beregana litzake biztanle gehienak...
ETAk egindako apostuak porrot egin du, baina
apostu txarra zenik ez nuke esango. Berriz botako genuke aldakuntza historikoa haren aide
balego... Baina, momentuz bederen, arazo nagusia da euskaldunen konpaktazioa eta egiazko
demokraziaren arteko dialektika, azken helburu
nazionalistak estakuru minoria euskaldunari
bere eskubideak ez dakizkion uka.
• 3. Dialektika honetan euskaldunak ez
gara faboreak edo pribilegioak eskatzen an.
Euskal Herriko jatorrizko herria garela badakigu, eta ebidentzia hau aski da zilegitasun handia
emateko gure borrokari. Euskaradunak minoria
linguistiko eta soziala gara, bainan jatorrizkotasun honek ematen digu beste dimentsio bat,
nazionalismoaren hedapenak frogatzen duena:
Euskal Herrian euskaldunak eta abertzaleak biltzen dituen multzoa gehiengoa da eta bokazio
hegemonikoa dauka. Horregatik, errepika dezadan: euskaldunak minoria bat gara, baina ez
nolanahikoa... Halere, euskalduntasunaz harro
izatea txobinismoaren atea izan daiteke, eta
badakigu intsolidario eta klaniko bihur daitekeela edozein nazionalismo. Nazionalismo "deribatuaren" aurka jarrera aktiboa gaurdanik
behar dugu, eta bereziki gero beharko dugu,
gure kolektibitatea inoiz hemengo indartsuena
bilakatzen bada. Humanismo orokorraren beharra daukagu, maioritarioen jarreren aurrean
garbi agertzeko eta, bereziki, borroka legitimoan
an garela gure baitan sentitzeko.

an, nazionalismo etsaitu guzti hauek elkarrekin
bizi dira esparru geografiko, tenporal eta politiko berean:
• Komunitate esuskalduna egoera agonikoan
Ez da broma bat. Euskal kulturaz (euskarari
buruz) arduratzen direnen artean askok kontzientzia militantea dauka. Injustiziaren aurka
borrokatzen duen herri zapalduaren partaide

"Egiazko demokraziak
zuzena izan behar du, eta
ordezkaritza bigarren
mailako mekanismoa izan
beharko litzateke"
izaitearen kontzientzia daukate. Honek sortzen
ditu botereari buruzko erreflexuak: mesfidantza,
izpiritu subertsiboa, herriaren antolakuntza instituzioetatik kanpoan egiteko ohitura.
Kontzientzia honen gabekoak ere badira:
euskaraz dakite, euskaldunak dira, baina euskara
egoera orokor baten akzidente bat da, ez batere
egoeraren ardatza. Perspektiba kontua baina
guztiz garrantzizkoa. Haientzat instituzioak jendarte anitzaren ispilu dira, eta euskara gai bat,
atal bat, aspektu bat da... instituzioen praktika,
izpiritua, edukiak ez dio euskarari halako zentraltasuna ematen. Kontzientzia agonikorik
gabeko euskaldunek ez dute, beraz, izpiritu
subertsiboaren beharra.
Baina kontzientzia militanteak areagotzen
baditu bizitasuna eta subertsioaren aldeko tirria,
berdin areagotzen du gurekin bizi diren beste
komunitateekiko komunikazio eza, nazionalismoa entropian sartzeko arriskuarekin. Gureari
uko egin gabe besteekiko komunikazioa areagotzea behan ezkoa da: errepika dezadan horretarako esparru partekatu bat kausitu behar dela,
non komunitate desberdinen arteko lehia sozietatea aldatzeko ekintza positibo batez eraldaltzen baita. Azken finean, internazionalismo
iraultzai lea zena egiazko demokraziaren aldeko
borroka zibiko bilakatu da oraingo koiunturan.
• Demokrazia baten barnean eskubidez
berdinak (omen) dira hizkuntza desberdineko herritarrak
Baina demokrazia maioriaren erresuma da
eta, batez ere, botere delegazioaren erresuma.
Lehen esana dut, eta berriz helduko natzaio.
-

4.-AZKEN HITZA, OSAKIN
EMOZIONALEZ
Baina nekez aurkez daitezke arazoa eta
estrategia, nazionalismoaren baitan diren edukin
emozionalak kontutan hartu gabe. Denek dakigu
zein garrantzitsuak diren. Eta, berriz ere, gure
barneari so emanen naiz, nazionalismo español
eta frantsesaren alde irrazional-afektiboak ere
ikertu behar direla azpimarraturik. Azken fine-

31

"Gure komunitatearen bizia trinkotzeko, organizatzeko eta iraunarazteko
bai dugu indarra".

horretarako

an ezartzen denean baMo". Eta, hain zuzen,

Minorien lekua beti marginala da, nahi ala
ez... Batez ere minoria horien karakteristika
bereizgarriak hedakorrak ez direnean (euskalduntasuna hedakorra da printzipioz, hizkuntza
ikas daitekeelako, mintza daitekeelako
baina
mugatua da izaitez, erdaraz bizi direnek euskalduntzeko motibazio sozial edo politikorik ez
daukatelako).
Aldatuko ez duguno, oraingo sistemak
gehien eskaini dezakeena zera da: erraztasunak
komunitate euskalduna here baitan bizi dadin,
baina batere ez erdararen erresuma uzkailtzeko
plangintza orokor eta luzca.
Beraz, aurrera jotzeko, bi esparru, hi

España eta Frantzian eskubideak oinarritzen
badu naziotasuna, bi erresumetan egiten diren
aipamen linguistiko-kulturalak ezabatzeko
borroka premiazkoa da. Aipatzen an naiz, hain
zuzen, español guztiek duten beharra española
ezagutzeko (deber!) eta frantsesa Errepublikaren
hizkuntza... Estatu mintzairanizdun hauetan,
naziotasunaren oinarrian hizkuntza baten ezartzea da, hain zuzen, demokrazia eskubidearen
mugetatatik kanpo ezartzea eta identifikazio
natural-irrazionalen alorrean ematea. Komunitate desberdinen elkarbizitza ezartzen da desberdintasun eta pribilegioaren lege pean eta hau ere
nazionalismo basa itsusiena da.
Azken finean, zanpatzen gaituzten bi demokrazietan gauza anitz aldatu beharko da egiazko
demokrazia, pertsona eta talde guztien eskubideak babestuko dituena, lortu nahi bada. Borroka
honetan partaide izaki lor dezakegu sozietatea
integratzeko behar den abiada.

ekintzpide...
• Komunitate euskalduna azkartzeko,
batzekoa. Instituzioak erabiliz, baina komunitateak berak eramana. Nazionalisten komunitatea
euskalduntzeko alderdi politiko abertzaleen hutsegitea ikusirik, ez da harritzeko ekimen "apolitikoak" agertzen badira. Baina politikak bere
buztana erakutsiko du...
• Demokraziaren barnean elkarbizitza
segurtatzeko minoriari zor zaizkion eskubide
guztiak ezagutaraziz. Kaxu!: ez da hori kasua
oraindik (Ipar EH, Nafarroa... ez eta EKAn
ere..). Eta hemen ezartzen da egoera konfliktualaren ulertesparrua.
Honek esan nahi du demokraziak ezarritako
mugak gainditzeko borondatea daukagula.
Klabe batzuk Reinhart Kosellecken aipatutako
lanak ematen dizkigu. Kontzeptu bat azpimarratuko dut: "Gisa guztiz, nazioak (estatu-nazioa)
bere burua oinarri kultural baten gainean ezartzen duenean, minoriaren egoera askoz gogorragoa da oinarri hori eskubide hutsaren gaMe-

5. - BUKATZEKO
Konfliktoak iraunen du. Eta konfliktoa anomia eta entropiatik ateratzeko hona nire ustez
uztartu behar ditugun hiru osakinak: Lehena,
sustrai etniko-kultural-lurtarrari diogun atxikimendua, gure sentimendu eta praktika askoren
sorburua delako, gure belaunaldiko askok inoiz
ukatuko ez dugun oinarria... Bigarrena, ikuspegi
orokor humanista (iraultzailea?) baten behat
absolutua... Hirugarrena, demokraziaren esparru
dudakorrean daramagun eguneroko borroka.
praktika liberal-libertarioaz egundanik hontt
behar dugun alorrean Euskal Herriko biztanle
gehienak biltzeko. Gehiegi?
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