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"Ikuskizun izugarri ta gogorxa da Gizadia
bere sakonerafto bi etsai ta konpondu-eziñeko taldetan banatua arkitzea —batzuek aur r e r a begiratuaz eta neophitoen fede guztiarekin esanaz: "Bai, a u r r e r a goaz—. Besteak,
eroskor, bere lekuetatik batere mugitu gabe:
"Ez, ez da ezer aldatzen; ez gera mugitzen".
(Teillard de Chardin, L'Avenir de l'homme).
"Politika gizona interesa dezaken gai aundiena izanik, bideei, ekitei, dagokionez errealitate biurtutako arauegatik, prejuizio ta
gaiztakeriegatik, pentsa ditekien itsusi ta
zakarkiena da. Izan ere, orain arte indarra
ta interesa besterik ez da bertan erabilli.
Bañan, noizkorako uzten da maitasuna? Gizadia ezurretaraño gastatua egongo da ori
egi biurtutakoan".
(Sully Prudhome, Journal Intime).
193

ITZ AURREA
Lantxo au egiterakoan zer asmo erabilli ditutedan argitzea bearrezkoa deritzat. Asmoak argitu
bakarrik ez, nola moldatu naizen adierazi ere bai.
Eskuartean daukaten lana oso-osoan, sakon eta
bear bezela egin nai nuan. Bañan ez det orrela
egiterik al izan. Eguneroko eginkizun eta ikasketak naiko lana ematen didate: egunen joan-etorri
ortan eguneroko une batean bizitzari gelditu erazi,
pentsatu, irakurri, nik nai detan eran jakiña, loteri
aundiegia da. Orregatikan oraiñ lan au egun batzuetan egin bearrean arkitzen naiz. Ez egin naiago nuan,
baftan emandako itza betetzea gizonena omen da ta
nere burua gizontzaz ikusi nai nuke. Badakit lan au
seguru asko gaizki egifta ta gaizki esana izango
dala, ala ere irakurle ta entzuleen asarreak artzeko
prest nago. Bide okerretik ibiltzea oso gerta ditekena da, ala ere lan au egin egingo det, orrela urruna
besteren batek gai auetzaz itzegiterakoan jakingo
du nundik ez duan ibilli bear, eta nola egin bear ez
dan. Orregatik kasorik okerrenean ere lana zearo
alperrikako ez dala izango uste det.
Ez ditut bada, gauzak sakon eta osorik ibilliko.
Nik iritxi nai nukena zerbait informatu, jakin eraztea da; ori lortuko banuke nere asmo guztiak beteak lirake.
Lan au esateko prestatua dago, ez liburu batean
azaltzeko. Korrika, golpe batean idatzi det bururatzen zitzaizkidanak paperetan jarriaz eta iñoiz libururen batekin gogoratzen baldin banintzan enintzan
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batere bildurtzen orriaren beian jartzea. Sikulu saltsa
ederra! Bañan sikulu saltzan ere baratxuri on bat
arkitu diteke.

S A R R E R A

Lana asi aurrean lanerako bide bat a r t u bearrean arkitzen naiz. Beti izandu da arkitzalleen
eginbearra, baño batez ere Verulam'go Bacon'ezkeroztik, lana egiten asi bañan lenago, arkitutakoa zer
izango dan ez jakin arren, lanerako "hipotesis" bat
artzea ta ori da nik egingo detana.
U.N.E.S.C.O.'k 1948'gnean., politika jakintza batek erabilli bear zituan gaiak nolakoak bear ziran
erabaki zuan eta nik ere ori egingo det. Ara emen
gai oiek (1):
l'go. Politika theoria
a) politika theoria
b) theorien istoria
2'go. Instituzio politikoak
a) Konstituzioa
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b)
c)
d)
e)
f)

Erdiko gobernua.
Probintzietako gobernua ta urietakoa.
erri-gaien erabilketa.
gobernuaren ekonomi ta gizartearengan
egiteak.
konparaketa.

3'go. Partiduak, taldeak eta erri-iritzia
a) partidu politikoak
b) taldeak eta elkartasunak
c) gobernuan eta erri-gaietan erritarren parte
artzea.
d) erri-iritzia.
4'go. Nazio-arteko artu-emanak
a) nazio-arteko politika
b) politika ta nazio-arteko antolaketa
c) nazio-arteko eskubidea.
Gutxi gora bera gai auek dira nere lanean erabilliko ditudanak. Eta ori da egokiena deritzatena.
Izan ere, bestela, politika zer dan esan bearko nuan,
politikaren gañean lana egiten asi baño lenago.
Bañan politika zer dan, uts-utsik esatea eziñezkoa da,
ezin bait da beste gaietatik ondo berezi, esate baterako, soziolojiatik edo ekonomiatik. Eta onela berriz, gai oiek jarri ezkero zalantzarik ez daukat zer
gai erabilliko ditudan jakiteko.
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I.—EUROPEAR ELKARTASUNA, POLITIKARI
DAGOKIONEZ, BATASUN BEZELA.

Europa'ko politikatzaz itzegiterakoan Europa
osoan, geographiak dion Europa'n pentsatu nezakien.
Baftan laburtu bearra dago. Eta bi arrazoiegatik,
bata, lan geiegi ta zabalegia litzakelako ta bestea
berriz Elkarrekiko Merkatua guretzat gertuena dagona dalako ta bear bada Europa'ren batasuna Elkartasun orren inguruan egingo dalako.
Europear Elkartasunak iru instituzio talde ditu (2). Ikatz eta burnietarako Europear Elkartasuna
(Communauté Eutoopéenne du Charbon et de l'acier),
Elkarrekiko Merkatua (Marché Commun) eta Euratom, au da, atomika indarrarentzat Europear Elkartasuna. Iru elkartasun oiek, bakoitzak bere instituzio talde bereziak dauzka. Danak Ministroen batzarraren menpean eta Europa'ko Parlamentuaren zuzenpean. Dudarik ez dago Elkarrekiko Merkatua
ezagunena dana, naiz eta lenen sortua ez izan. Lanaren barruan bear bada, batzuetan Europear Elkartasuna esan bearrean Elkarrekiko Merkatua esango
det, ez bait dio lan onetarako ajola aundirik, gutxi
gora bera berdin dalako. Eta batez ere politika gañean lan bat dalako Europa'ko Parlamentua jarraituko det geien, naiz eta oraingoz eta ekiteari dagokionez garrantzi gutxienekoa izan Elkartasunaren
instituzioen artean.
Askotan Elkartasun oni "Seiak" deitzen zaio, sei
diralako elkartasuna osatzen dutenak, sei osatzen
duten estaduak: Alemani, Belgika, Frantzi, Ho197

landa, Itali ta Luxemburgo. Elkartasunaren instituziorik gazteena Elkarrekiko Merkatua edo Europear Ekonomi Elkartasuna (Communité Economique Européenne) da ta Erroma'ko tratatuaren bitartez jaio zan 1957'gnean. Lenagotik bizi zan C.E.
C.A., eta beste elkartasun batzuen asmoak izandu
ziran, bañan etziran errealitate biurtu ta alperrik litzake oietzaz itzegitea.
Oraiñ, onen jarraipenean eta puntu ontan, Europear elkartasuna politikan bat bezela erabilli dezaketela arrazoitzen saiatuko naiz. Ortarako gogoan
eduki bear dana da, alegia, Elkartasuna sortu bañan lenago eztabaida gogor bat izandu zala instituzio-zale ta funzio-zaleen artean. Instituzio-zaleak nai
zutena zan, asieratik Europa'n politika instituzio batuak jarri ta orrela gauzak goitik behera konpondu.
Funzio-zaleak berriz, naiago zuten politika batasun
ortara pollikiago irixtea, ekonomiaren eta kulturaren bitartez pausoak emanaz, azkenean politika batasunera irixteko. Ta auek izandu ziran irabazi
zutenak.
Elkarrekiko Merkatua politikan ere batasun bat
bezela erabilli bear da, arrazoi askoegatik orrela dalako. Bai, oraindikan politika batasun ori institu zioetan ez dala biurtu egia da, instituzio sekonetan beñepeiñ. Oraindikan politika batasun ori instituzioetan
jartzea eginbear bat da. Bañan ori egiterakoan aiñ
agirian etzegoan zerbait argitu ta gorpuztu besterik
ez da egingo. Utzi ditzagun alde batera istoriaren eta
kulturaren arrazoiak eta baita ere zertxobait ekonomiarenak (oiek Elkarrekiko Merkatuan ez dauden
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beste errietan ere arkitu ditzazkegulako) eta politika ta antzekoak artu ditzagun batez ere.
Guda ezkeroztik, asieran batez ere, Elkarrekiko
Merkatua egiterakoan alegiñ aundienak egin zituana kristau demokrazia izandu zan. Kristau demokraziak bere indar geienak Elkarrekiko Merkatuaren nazioetan dauka, ta geienak, guraso bezela guda
aurrean beste partidu katoliku bat izan arren, guda
bitartean edo gudaren bukaeran komunismoari geldi
erazitzeko sortuak ta egiñak izandu dira.
Erlijioari dagokionez ere Elkarrekiko Merkatuaren estadu geienetan katolikoak dira ugarien, ori
Holanda'n eta Alemani'an ez gertatu arren. Ala ere
kontuan artzekoa da, Alemani'a zatituta gelditu zanezkerotik, Alemani'ak zeuzkan protestante kutsu
geieneko alderdiak komunisten menpeko Alemai'an
gelditu ziran; katoliku alderdi geienak berriz Alemani Federalean.
Okzidenteko aldean arkitzen diran komunista
partidu indartsuenak Elkarrekiko Merkatuan arkitzen dira: Frantzi'an eta Italia'n alegia. Gogoan
eduki bear da au beti, gauz asko ez ginduzke ikusiko
bestela ta.
Gañera Elkarrekiko Merkatua osatzen duten
erriak Munduko azken gudan (1939-1945), bere gisako zeregiña ta papera eduki zuten. Alemani ta Itali'a
menperatuak izandu ziran. Belgika, Holanda ta Luxemburgo, guda geienean Alemani'aren (Hitler'en)
menpean egon ziran. Oietako bi estaduetan (Holanda ta Belgika'n) alemanak laguntzalleak izandu zituzten, faszista antzekoak. Frantzi'a berriz guda bitarte geienean bi zatitan egon zan bakandua: bata
199

Vichy estaduaren izenekoan, Petain Mariskala buru
zutelarik alemanekin kolaboratu zutenak. Itali'a berriz, gudaren lenengo urteak Alemani'arekin egin
zituan, bañan gero Badoglio'ren bitartez pakea eskatu zuan bere aldetik eta ordu ezkero alemanen eta
Mussolini'ren kontra jokatu zuan.
Oraingo okzidenteko erriak kontuan artzen baldin baditugu ta oraiñ Errusi'aren menpean daudenak
alde batera uzten baldin baditugu (Poloni'a esate
baterako), dudarik ez dago Elkarrekiko Merkatua
osatzen dutenak izandu zirala bere barruan zigortuen izandu ziran erriak. Bai ekonomiari dagokionez,
bai izpirituari dagokionez. Munduko beste tokiak jota arkitzen baldin baziran 1945'go urtean, zer esanik
ez dago Europa'ko lurralde auek nola gelditu ziran,
jota txikituta esan oi danez. Erreboluzio bat egiteko
erarik onenean arkitzen zan Europa ordu aietan. Eta
gerta zitekiena zan batez ere Frantzi ta Itali'an. Komunisten aldetik batez ere. Izan ere komunistak ger r a t e a n gogor jokatu zuten Hitler-zaleen kontra ta,
jakiña, oraiñ, askatasuna irixterakoan, alde batetik
leku askotan agintaritza eskuartean zeukaten, bestetik indartsu berriz. Orduan izan ziran konserbadore
ta kapitalisten bildurrak. Eta orduan nabaitu izandu
zan Elkarrekiko Merkatua. Ez det esan nai, ori
izandu zanik Elkarrekiko Merkatuaren jaiotzarako
arrazoi bakarra ta bikaiñena ta lenengo aldiz pentsatu erazi zuana, bañan ez det uste dudarik dagonik
arrazoi onek asko bultza zuala Elkarrekiko Merkatuaren jaiotza. Bai, aspaldidanik zebiltzan europear r a k euren batasunaren ametsetan. Bañan, eta askotan gerta oi danez, etsai baten enbata asi zan amets
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oiek aragi egiten. Orduan, naiz eta kristauak ez izan,
erdi-aldeko jendeak, eta baita ere —zergatik u k a t u ? —
Ipar-ameriketako egoerak bultza zion kristau demokraziari. Ori Itali'ako kasuan agiri-agirikoa izandu
zan. Berealaxe Erroma'ko Eleiza.
Ikusten danez Elkarrekiko Merkatua osatzen duten erriak berdiñ antzean arkitzen ziran politikari
dagokionez, 1945'gn. urtean. Kontuan artu ezkero
gañera partidu politikoak, politika instituzioak eta
prolemak, pentsakera ta bizikerak, gizarte kultura
ta ekonomi prolemak antzekoak dirala, ez da bildurrik eduki bear Elkarrekiko Merkatua politika batasun bat bezela begiratzeko eta bereala erabiltzeko
lantxo oen orrialdetan.
Gañera Europear Elkartasuna osatzen duten oietako baten lendakariak, Euratom'en lendakariak esaten duanak indartzen du nik esaten detana (3):
"Bañan elkarrekiko politika izate bata —dio Pierre
Chatenet'ek— egiñetan or dago, eta egunero zerbait
geiago izanaz gañera".
II.—EUROPEAR ELKARTASUNEAN POLITIKA
THEORIA.
Gai au azaletik ikuitu besterik eziñ dezaket.
Lenago esan detanez gai onek bi zati dauzka, alde
batetik politika theoria ta bestetik theori oien sustraia ta istoria. Aurrenengoaren gañean itzegingo
det batez ere. Eta berriro diot, azaletik ikuituko det
gai ori, sakon ezer asko ikusi gabe. Izan ere sakon
ikuste ezkeroz philosophia egin bearko genduke, ta
ez det uste ortarako betik daukagunik.
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Politika giza jakintza bat da, ta giza jakintza
dan ezkero ta politika bezela batez ere, gizona, gizartea agintarintza zer diran pentsatu ta erabaki bear
ditu. Ta oiek mundua nola ikusten dan ikusten dira.
Ortan bakoitzaren philosophiak zer ikusi aundi dauka. Eta gaurko munduan, Europa'ri dagokionez, iru
dira pentsamentu indarrak, eta baita ere politika indarrak. Izan ere theoriak, munduko ikusmira orrek,
ekitera bultzatzen dio gizonari, ta ekite ori zer da politika ezik? Ta gañera ori da benetako theoria (4).
Eta oraiñ, barka ausarpena, marxista baten iritzi ta esanak dakarzkit orri auetara. Ez nator bat
beraren iritziarekin, alde batetik, istoria ta gertakizunak arau jakiñ batzuekin aztertzen ditualako, ta
arau oiek eztabaidatu ditezkenak diralako. Bañan
alde batetik nik esanari, indar ematen diolako alegia,
iru dirala gaur Europa'n mundua ikusteko erak, iru
dirala philosophiak, iru politika theoriak, eta bestetik
berriz ez gaude aift oituak marxisten iritziak entzuten eta on zaigu irudiz beñepein bere oiekin eztabaidatzen ikastea. Onela dio (5).
"Zein dira gaur mundua ikusteko era nagusienak? Iru ta iru bakarrik.
1) Kristauena, garbien ta indar geienarekin katoliku theologilariak ezarria.
Mamira biurtuta, izateen, ekiteen, "balioen", pertsonen ierarki batean pentsatzeak ematen dio bere
nortasuna. Ierarkiaren goi-goian Jainkoa, Izpiritu
utsa, Jaungoiko Jauna arkitzen da.
Mundu guztia begiratu baten bitartez besarkatu
nai duan dotriña au, zabaleen eta indartsuen Erdi
Aroan esan izandu zan. Urrengo gizaldiak Tomas
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Deunak esandakoak ezer gutxi geiago dituzte. Istoriaren arrazoiagatik, beste leku batean ikasi bear diran arrazoiagatik, ierarkien theori au, batez ere Erdi
Arorako zan egokien (onek ez du esan nai pertsonen ierarki mugi-eziña geroztik aldatu danik baizik
eta askotaz ere argiago ta ikus-errezagoa zala Erdi
Aroan geroago baño).
Erdi Aroko ikusmira bat da ba, gaur egunean
oraindik baliozkoa azaltzen dutena oraindik.
2) Gero bakoitz-zaleen ikusmira dator. Erdi
Aroaren bukaera, XVI'gn. gizaldian azaltzen da ta
Montaigne'rekin batera; lau gizaldien bitartean gaur
eguneraño, "pentsatzalle" askoek zabaldu, eratu ta
bikaindu dute ikusmira au. Bañan ez dute ordu
ezkero ezer berririk esan; bakoitza (ta ez ierarkia)
da errealitate sustraitsuena; berak bere barruan
arrazoia dauka; giza izatearen bi arpegi auen artean
—bakarreraren ta guztienaren, au da arrazoiaren
artean— batasun bat legoke, berezko armoni bat;
berealaxe bakoitzaren ta guztien interesaren artean,
eskubide ta betebearren artean, izatearen ta gizonaren artean.
Jerarkiaren theori goibelaren lekuan (bere sustraian mugi-eziña ta bere justifikazioa izpiritu utseko geroko batean jarriaz), biotz-zaleak theori alai
bat jarri nai dute. Istori barruan mundu ikusmira
au liberalismoari dagokio, burgesiaren aginteari.
Orregatik munduko ikusmira burges bat besterik ez
da (naiz eta gaur beheraka dijoan burgesi orrek
alde batera uztibakoitz-zaletasun ori eta goibel antzeko ikusmira batera itzuli, au da munduaren ierarkira.).
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3) Azkenean munduaren marxist ikusmira dator. Marxismoak bakoitzen kanpoko ierarkia alde
batera uzten du; bañan, beste aldetik, bakoitz-zaletasunak bezela, ez du bere burua giltzapetuko bakoitzaren kontzientzian, eta bakartutako kontzientzi orren
azterketan. Bakoitzaren kontzientzi azterketari alde
egiten dioten errealitateen kontzientzia artzen du:
auek errealitate naturalak dira (izadia, kanpoko
mundua) —praktikoak (lana, ekitea)— gizartekoak
eta istoriarenak (gizartearen ekonomi estruktura
etab.)
Gizonarengan eta gizartearengan marxismoak
kontradikzioak arkitzen ditu. Onela, bakoitzaren interesaren kontra joan diteke, ta joaten da askotan.
Rousseau'k uste zuan izadi ta gizonaren arte dagoan
armonian ez ditekela kontradiziorik. Kontradizioa
esaten duanak, prolema, eragozpena esaten du, gogorran bañan menderatu ditekiena. Orregatik marxismoa ez da ez goibela ez alaiegia".
Baita ere pixka bat geroxeago, esaten du Lefevbre'k, nola geroztik sortutako munduaren ikusmirak ez dirala benetakoak (faszismoa, esate baterako).
Ta gero ta geroago ideien arteko benetako guda
kristauen eta marxisten artekoa dala.
"Mutatis mutandi", eta asko dira aldatu bearrezkoak, batez ere gauzak aztertzen arau jakiñekin asten dalako, ta gauz eta gertakizun guztiak arau
oien eran ikusi nai dituelako, bear bada arauak alde
batera utzi bearrean, marxista orrek esandakoak
zerbait lagunduko digu iru politika theori oien sakona pixka bat ulertzen. Eta aldatu bear diranak
aldatu esan det, marxistak idatzitakoak egia izateko
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esandakoetatik zerbait kendu bearko diot eta. Esate
baterako kristauen mundu ikusmira aztertzen duanean, bere oien ierarkia mugi-eziñekoa dala dio.
Bai egia da, ierarki ori lenengo Jainkoa ta gero
gañentzekoak —ez dago aldatzerik, bañan orrek ez
du esan nai bere barruan dinamika bat ez duanik,
indar bizi bat ez duanik. Gañera kristauen ikusmira
au goibela ta pesimista dala esaten duanean, adieratzen ematen du Henri Lefebvre'k ez duala ikusi
munduaren kristau ikusmira batek eman dezaken
benetako alaitasuna ta etorkizunerako itxaropena.
Politika pentsamentuaren sustrai auek alde batera utzita goazen, auek ahaztu gabe ordea ta lanerako eskema bezela artuaz, gaurko Europear Elkartasunaren politikaren azterketa egitera.
Europa'ko Parlamentuaren diputaduak "Seien"
arteko estadu bakoitzaren parlamentuak izendatzen
ditu. Eta asieratik diputadu oiek iru taldetan bildu
ziran: kristau-demokratak, sozialistak eta liberalak.
Eun eta berrogei diputaduek osatzen dute parlamentu ori (36 Alemani, Frantzi ta Itali'arentzat, 14 Belgika ta Holanda'rentzat eta 6 Luxemburgo'rentzat).
Strasburgo'n biltzen dan Europa'ko Parlamentu
ortako iru taldeak banaka banaka aztertu ditzagun.
Kristau demokraziarengandik asi bear da. Frantzi'an ez ezik gañentzekotan, berak, bakarrik edo
beste partiduen laguntzarekin, arkitzen direleko agintari. Europear Elkartasunean. Orregatik dira geien
Strasbourgo'n.
Kristau demokraziaren pentsamentuari dagokionez Schumpeter'ek guda aurreko katoliku partiduen
gañean esaten duana jarri dezakegu kristau demo205

krazi guztientzat baliozkoa bezela. Onela dio: "Eleizaren interesak gorde ezkero gizartearen reformetan
sozialista partidua aiñ urruti edo geiago joateko
prest zegoan" (6).
1945'gna. aurretik baziran Europa'n katoliku partiduak edo kristau demokraziak eta leku batzuetan
gañera indartsuak (Alemani —Hitler agintaritzara
igo arte— Holanda ta Belgika'n). Bañan 1945'gn. ezkeroztik artu bere indarrik aundiena ta izen indartsuena.
Kristau demokraziaren sustraiak liberalismoari
kontra egiteko edo liberalismoaren barruan bizi al
izateko kristauak egindako pruebetatik datozte. Jakiña, betidanik, batez ere Erdi Aroa ezkeroztik, katolikoak dotriñ bikaiñak sortu ta eduki dituzte, gizarte, gizon, agintaritza, eskubide, nazio-arteko artueman eta gañontzeko politika gaien gañean. Or daude
Aquino'ko Tomas Deuna, Suarez eta Vitoria. Bañan
oiek esanak izan ziran garaietako estrukturak asko
aldatu ziran Frantziar Erreboluzioarekin, eta orduan
etorri zitzaien kristauei erabaki bearra. Alde batetik ideiaz eta biotzez ildako estrukturei lotuta
arkitzen ziran, eta kristauen artean, askoek lenagokoa berriro piztu erazten alegiñ aundienak
egin zituzten. Beste aldetik, beste batzuk Erreboluzioak ekarritako guztiak etzirala txarrak eta
orregatikan al ziranak onartu nai zituztela esaten
zutenak. Ori izan zan Italia'n eta, batez ere, Frantzi'an gertatutakoa. Izan ere estadu oietan Eleiza
nagusi bezela arkitzen zalako. Eleizak, gutxienak
osatuta ta minduta zegoan lekuetan berriz, liberalis206

moarekin batera jokatu zuan. Orrela gertatu zan
Belgika'n eta Holanda'n eta baita ere beste era batera izan arren Alemani'an.
Demokraziari dagokionez Eleizak iru etapa izan
ditu azken garai auetan eta gutxi gora bera:
1) 1914'go gudararte. Ordurarte Eleizak demokrazia ta liberalismoa geien toleratu egin zituan,
gaitz txikiena bezela.
2) 1945'go guda bukatu arte. Katolikoentzat demokrata izatea, politikan artu zitezkien bideetatik
bat zan.
3) 1945 ezkeroztik. Demokraziaren ideia Eleizak
berea egiten du eta indar guztiarekin defenditu nai
du. Kristau demokraziak, jakiña, munduaren gizartearen ta gizonaren kristau ikusmirak bereak egiten
ditu (7). Orregatik bela esan ditzazkegu kristau demokraziaren zer nagusienak: pertsonaren askatasuna, au da, estadua da pertsonarentzat egiña ta ez
bestaldera, pentsatzeko, pentsatutakoak adierazteko
ta elkar biltzeko askatasuna; estadu ta agintaritza
bearrezkoak dira gizartea ondo eramateko; erriaren
bitartez gobernatu bearra. Oiek dira sustraitsuen.
Ekonomi gaiei dagokienez, berriz, danak, bakoitza
gauzen jabe al izatea, naiz eta produkziorako ontasunak izan, defenditzen dute, gizon bakoitzaren askatasuna gordetzeko modu bat bezela. Ala ere batzuek nazionalizazioak onartzen dituzten bezela, beste
batzuek berriz ori egitea jabetasunaren eskubidea
ukatzea dala uste dute. Lenago ere esan det eta
berriro esaten det, kristau demokraziaren barruan
ezkerra, eskubia, ta erdia batera bizi dirala eta da207

nak batzen dituana kristautasuna, Eleiza defenditu
bearra dala.
Strasbourgo'ko parlamentuan ikusten danez kristau demokrazia an ugarien izan arren "kohesio" gutxiena dutenak dira.
Pasa nadiñ oraiñ sozialistenak begiratzera, bañan
aurrera jarraitu aurrean, zerbaitsuek argitu bearrean
arkitzen naiz. Izan ere gaur geienak sozialistatzaz
daukate bere burua, ori da diotena beñepiñ (8).
Orregatikan sozialismoa esaterakoan zer esan nai
detadan erabaki bear det. Ortarako internzionalak
artuko ditut. Bata komunistena ta bestea Sozialista Laborista internazionala.
Danak Marx eta Engels'egan dituzte gurasoak.
Munduaren interpretazio bat dakarkite, istoriaren
interpretazio bat. Bere iritzia, kapitalismoaren, au
da, liberalismoaren garaia pasia dala da. Orregatik
oraiñ jaso bear dana estadu sozialista da. Estadu
orrek erabakiko ditu gizon bakoitzaren eta gizon guztien bearrak; ez dedilla egon geiago gizona gizonaren menpean; ez geiago produkziorako bideak batzuen eskuetan, baizik eta estaduarenetan, gizon
guztien ordezkari bezela. Ortara irixteko proletariotzak, klaseen arteko burruka ondorenean diktadura jarriko. Estadua jaun ta jabea (9): "gizartearen ona omen da gizakumearen azken elburua ta
io-muga emengo lur ontan, eta gizarteko eginen
guzien elburuak eta io-mugak omen dakar gizakumearen on ta zoriona. Erri baten goraberetan, elburu
orrek egokierazi bear izango lituzke elbideak. Sail
ontan bideak, zuzenak egiten omen ditu elburuak;
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elbideak on egiten omen ditu elburuak. Elburua zilegi, bidea ere zilegi".
Ori izandu zan asieran. Bañan berealaxe ikusi
ziran bi jokaera estadu ori irixteko. Batzuek errebolozio gogorraren bitartez nai lukete, beste batzuek
reformen bitartez. Batzuek esaten zuten: ezertarako
balio ez duten estruktura auek autsi ditzagun eta
gero gurea jasoko degu. Besteak berriz, esaten dute,
liberalismoak uzten dizkigun zirrikitoeri protxu atera
dezaiegun, estrukturak bere barrutik alda ditzagun.
Aurrenengo jokaera komunistak artu dute beretzat,
ta bigarrengoa sozialistak.
Azkenengo auek aldaketa aundiak izan dituzte,
ta batzuek Marx'en kutsua, argi esanaz, gañera, galdu dute. Esate baterako Alemani'ako S.D.P. (Sozial
demokrata partidua). Ta berdintsu Frantzi'ako sozialista partiduak. Europear Elkartasunean arkitzen
diran Sozialista Partiduen artean Marx kutsu geiena dutenak Itali'ako P.S.I. (Itali'ako Sozialista Partidua) ta Frantzi'ako P.S.U. (Sozialista partidu batua) dira.
Zer dira ba, beste sozialista partiduen sustrai ta
dotriñak, gaur egunean? Alde batetik XIX'go reliki
batzuek dakarzki berakin, laizismoa ta apaiz-kontrakoa, esate baterako. Bestetik kapitalismoaren kontra
dijoazten ezkero, naiz eta jabe izateko eskubidea bakoitzari ez ukatu, enpresa ta produziorako biderik
garrantzitsuenak estaduaren eskuetan jarri nai dituzte, estadua, guztien ordezkari bezela ta demokrazi onean, erabiltzale ona izan dediñ. Egia esateko
kristau demokrazia ez dago eskabide auetatik oso
209

aparta. Ta gañera, geienean, sozialistatzaz ari naiz
oraiñ, militar kontrako izpiritua daukate.
Ta komunistak gelditzen zaizkigu. Elkartasuneko
bi estaduetan dira indartsu: Frantzi ta Itali'an. Oraiñ
arte komunistak Elkartasunaren etsai amorratuak
izandu diralako Elkartasunaren instituzioetan ez dira
arkitzen. Ala ere aurten, bere oietan sartzeko eskabidea egin dute.
Zer egiñ, erreboluzio-zale auekin? Zer egiñ demokrazian iraun nai ez duten auekin, edo obetogo
esateko askatasuneko demokrazia eutsi nai ez duten auekin? Erantzuna eziñ diteke oraiñ eman, demokraziaren eta komunismoaren aldaketak emango
du eta.
Komunista auen eta kristauen ideiak dira batez
ere gaur Europa'n burrukan ari diranak. Eta komunistak indarra edukitzea, ez al da asko kristauen
errua?: "Kristautasunak edo, obetogo esateko, kristauak askotan aberatsei ta indartsuei lagundu diete.
Zegoan gaitza justifikatu dute, ta injustizia eutsi.
Eleizaren ordezkoak etzuten gizarte bizitza oberatzen lagundu" (10).
Eta zati au bukatzeko liberalismoarentzaz zerbait esatea bearrezkoa izango da. Egia esateko politikari dagokionez Elkartasunean indar gutxienekoa.
Ikusi degu lenago, Lefebvre marxistaren bitartez liberalismoa noiz jaio zan eta nola pentsatzen
duan (11). Politikari dagokionez, liberalismoa, ekonomiari dagokionez kapitalismoa. Itzen bat edo "leivmotiv"en bat baldin bada sakratua liberalentzat au
"laissez faire" da, "egiten utzi" alegia. Gizona, gizon
bakoitza da liberalen munduan jaun eta jabea da. Gi210

zona ta gauzak berez onak dira eta ondo jokatzen
dute. Orregatikan beren gisara ibiltzea askotaz ere
obea dute. Estaduak, iñoiz bere gisara erabiltze ori
zerbait okertzen baldin bada zuzendu egin-bear besterik ez du. Ikusten danez estaduaren zeregiña oso
txikia da. "Bakoitzaren bizimoduan Erriak sartzeko
eskubidea ez daukala probatzeko, ori egiten duanean
egokitasun gabe ta bere lekutik kanpora egiten
duala adieraztea da" (12).
Liberalismoa aldatua arkitzen da gaurko liberalismo berrian. Bere ekonomi ideiak eta gaur egunak eskatzen duanera egokituta daukate bere iritzian. Lenago XIX'gn gizaldian ezker aldekoak eta
progresistak baldin baziran, gaur egunean zearo eskubira pasiak daude.
III.—INSTITUZIO POLITIKOAK
a)

Konstituzioa

Berez gai au ez da zearo politikoa. Eskubideak
zer ikusi aundia dauka ortan, berez konstituzio eskubidean ikasi ta erabiltzen dan gaia da au. Ala ere
ontaz zerbait esateezkero Europear Elkartasuna obetogo ikusiko dela deritzatelako, itzegingo det.
Konstituzioak estadu batek zer neurri, zer jokabideen barruan jokatu bear dan esaten du. Erriaren
eta agintarien gaiñ dago konstituzioa. Danak gorde
bear dutena da. Konstituzioak, Aristoteles'en iritzian,
agintaritzen antolaketak, agintaritzaren almenak bakantzea, bakoitzari berea ematea ta politika elkarta211

sun bakoitzaren xedea jartzea, dira zeregiñ aundiena dauzkanak.
Europear Elkartasuna osatzen duten "sei" estaduak antz aundiko konstituzioak dauzkate. Bear bada
Frantzi'arena zerbait alde batera utzi bearko degu,
oraingo, orain daukan konstituzio au, gertaera bereziekin jaio dalako. Danak iru agintaritzak —legegille, epaille ta ekille— oso ondo bakanduak dauzkate,
ta bakoitza bestearengandik askatasunarekin. "Sei"
estaduak demokratak dira, partiduekiko demokraziarekin. Legegilleak erriak aukeratzen ditu elekzioen bidez, eta jendea nola iritzi-taldeetan alkartzen
dan (sozialista, kristau demokrazia etab.), partiduak
dira iritzi oiek talde antolatuetan gorputz biurtzen
dituztenak. Erriak aukeratutakoak diputaduak dira,
eta diputadu auetatik ateratzen da gobernua. Diputaduen erabaki guztietan geienen legeak agintzen du
(erdia ta bat geiagoek osatzen dutena). Parlamentuak (diputaduak osatzen dute parlamentua) bota
dezake, kendu dezake gobernu bat, parlamentuaren
ustea gobernuak galtzen baldin badu. Parlamentua
da legegillea ta gobernua ekillea.
Estadu geienetan diputaduekin batera senatoreak izaten dira legegille. Senatoreak ere erriak aukeratuak izaten dira, naiz eta batzuetan bizi guztirako izan edo ta gobernuak edo beste nola alabait
egiñak izan. Legegilletarako geienean diputaduak
dute azken itza.
"Seien" artean iru (iru txikienak) monarki dira
(Holanda, Belgika ta Luxembourgo), beste iruak berriz Errepublikak. Bañan gutxi gora bera berdiñ da,
zer-egiñ berdiña dutelako Erregeak eta errepublika
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lendakariak, estaduaren buru egitea alegia. Gañentzekoan legegintzan, epaiketan eta ekitetan zer-egiñ
aundirik ez dute. Bakar-bakarrik Frantzi'an lendakariak ekiteko indar aundia dauka 1958'go konstituzioa Frantzi'ako erriak "referendum" baten bitartez
onartu zuanetik. Konstituzio orrek ekiteko almen
aundiak ematen dizkio lendakariari. Orrelako Errepublikari "lendakaritsua" deritzaio. Frantzi'an bakarrik aukeratu dezake erriak, zuzen-zuzen lendakaria
(1963'go "referendum"aren bitartez erabakitakoa).
Beste gañontzeko estaduetan diputaduak eta senatoreak dira lendakaria aukeratzen dutenak.
b)

erdiko gobernua.

c)

Probintzietako ta urietako gobernua.

Montesquieu'k dionez: "Politika federazio batean
elkartu dan Errepublika oso-osorik eman du osatu
bear zana, ta ez dauka ezer ematekorik" (13).
XVIII'gn. gizaldiko gizon ospetsu onen iritzia
Federazioaren gañean entzun ondorean joan gaitezen
gaiaren barrura. Berez bi gai dira, baña batera erabiltzea, askotaz egokiagoa da, gero ikusiko danez.
Lenengoz erdizale gobernu bat eta gobernu federal bat zer dan esan bearko da.
Erdizale estadua Frantziar Erreboluzioaren ondoren bat da. Nazio oso bat, estadu oso bat obetoago
esateko, gobernu batek zuzentzen du. Nai ta nai ez
estadu bateko alderdi guztiak, probintzi guztiak eziñ
berdiñak izan. Ala ere, erdizale auen iritzian, danak batera ta berdiñ gobernatu bear dira. Estadua213

ren erdian gobernu bat danen jaun eta jabe. Federazio-zaleak berriz, ori erdiko gobernuari indar geiegia ematea dala ta, erdian ere gobernu bat bear dala
ez ukatu arren, naiago dute, erdiko gobernuarekin
batera alderdietan, probintzietan, bertako nortasuna
gordeaz eta bertako prolemak obetogo erabakitzeko,
beste gobernu batzuek jartzea.
"Seien" artean oso-osorik federala dana Alemani'a da. Izen ofiziala ere Alemani'ako Errepublika
Federala du. Itali'ako konstituzioak ere alderdi autonomoak Itali'ak eduki bear dituala esaten du. Eta
bertako alderdi batzuetan ori gertatzen da, esate
baterako, Aosta (14) ta Sizili'an. Bañan beste batzuetan bete gabe arkitzen da oraindikan. Izan ere nunbait alderdi oietako batzuetan komunistak eta sozialistak gobernua berak bakarrik osatzeko naiko indarra daukate, eta kristau demokrazikoak ez dute orrelakorik nai. Era guztietara sozialistak kristau demokraziarekin gobernua osatzeko eskatzen dituztenen
artean, bat ori da, probintzien autonomia.
Luxembourgo ta Holanda'n orrelako prolemarik
ez dago, txiki xamarrak diralako. Bere oietan erdiko gobernua da gobernu bakarra, probintzitan administratzailleak besterik ez daude. Izan ere lenago
ahaztu egin zait esatea eta orain esan bearko det:
alderdi autonomo bakoitzak bere parlamentua, bere
diputaduak eta bere gobernua dauzka. Berez bada,
alderdi oietako erriak diputaduak alderdiko Parlamentura ta estadu osoaren Parlamentura bialtzen
ditu, bi diputadu sorta. Ortaz bada Luxembourgo'n
eta Holanda'n parlamentu bakarra ta gobernu bakarra daude.
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Belgika'n ere bai, bañan an badago prolema ta
aundia gañera. Berez an ere gobernu bakarra ta
parlamentu bakarra daude, eta bear bada orrela jarraitu bearko dute. Bañan ala ere prolema gogorra
daukate. Belgika'n bi erri bizi dira: flamenkoak (15)
eta walloiak. Bi izkuntz, oitura ta jende ezberdiñak
izan eta danak batean, berdiñak balirake bezela bizi
bear. Orregatik bi erri auek bakoitzaren eskubideak
eta nortasuna gordetzeko Federazio bat, edo zerbait
antzekoa eskatzen dute.
Frantzi'an berriz, estadu erdizale baten irudi
ber-bera da. Ala ere gai oni dagokionez, ari zaizkio
prolemak azaltzen. Nola ez!

d)

Erri-gaien administrazioa.

Enaiz asko luzatuko punto ontan. Lenengo esan
bear dana da, administrazioa politikatik zerbait alde
batera dagola. Gobernuak (eta gobernua, geienetan
politikoak osatutakoa da) ematen ditu ekitearen bideak, baftan bide oiek zabaldu ta betetzen dituzten
administratzailleak ain politikoak ez dira izaten. Gobernua erori a r r e n administratzailleak jarraitzen dute.
Esaten zanez, Frantzi'an IV'en Errepublikak —ainbeste aldiz gobernuak aldatzen zituan errepublikak—
etzuala ainbeste gaitzik egiñ, gobernuak aldatu arren
administrazio berdiñak jarraitzen zualako, eta gobernuak batzuetan txarrak izan a r r e n administrazioa
ona zalako.
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e)

Gobernuaren egiteak gizartearengan eta
ekonomiarengan.

Puntu au politika theoriari oso alkartua dago.
Izan ere estaduaren zeregiña nolakoa izan bear duan
erabakitzen danean erabakitzen da baita ere gobernuak ekonomian eta gizartean jokatu bear duan
papera.
Puntu oni dagozkion beste gai guztiak alde batera utzita ekonomiari dagozkionak bakarrik erabilliko ditut. Eta ekonomiari dagozkionen artean bi
bakarrik.
1)

Nazionalizatutakoak. (16)

Ekonomi gaietan bada sekzio bat, zati, bat, "errikoa" deritzana. Zati onen jaiotzak arrazoi asko
eduki dezazke gurasotzat: teknika, istoria, diru edo
dotriña errazoiak.
Iru eratakoak izan ditezke batez ere:
a)

Nahasik erabiltzen diranak.

Gaurko egunean ere ontara erabiltzen dira era
ontakoak: Eskubide merkantillari menperatutako soziedade bat bezela "akziotzaz" osatzen dana. Akzio
auetatik batzuak estaduarenak dira eta orregatik soziedadearen erabilketan zeregiña badauka, ta aundia
gañera
b)

Benetan eta oso-osorik "errikoak'' diranak.
Estadua da jaun eta jabe eta zuzentzalle. Orre-
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gatik estaduaren presupuestua da bere oiena ere.
Ala ere batzuetan autonomi pixka bat ematen zaie.
c)

Nazionalizatutakoak.

Batez ere 1945'gna. ezkero zabaldu dira nazionalizatutakoak. Nazionalizazioaren bitartez partikularren ontasunen jabe egiten da estadua.
Oraiñ arte ikuitutako guztiak oso zabalduak daude, batez ere Europear Elkartasunean. Batez ere, betidanik izandu da era guztietako sozialista guztien
ametsa, nazio bateko gai garrantzitsuenak iru edo
lau jauntxoen eskuetan baldin badaude, jauntxo oiek
estadua, berak nai duten bezela erabilli dezakete.
Eta orregatik, oienak, nazionalizatu egin bear dira.
Kristau-demokrazi geienak ere beste orrenbeste esaten dute.
Ezin gindezke gai onetzaz asko luzatu, bañan
ekonomia pixka bat urratu besterik ez daukagu estaduaren jokabideak nazioko ekonomiarengan duan
garrantzia ikusteko.
2)

Planifikazioa.

Planifikazioa zer dan eta nolakoa dan ondo ikusteko, lenen, ekonomian "erdiratutako" ta "erdiratugabeko" ekonomiak zer diran ondo berezi ditzagun.
Erdiratutako ekonomi batean (esate baterako komunista estadu batean) bat b a k a r r a da jabe, ekonomi
erabakiak batek bakarrik artzen ditu, eta erabaki
oiek danentzat lege dira. Erabaki dezaken orrek, ekonomia denobraldi batean nola eramango duan erabakitzeari planifikazioa deritzaio. Nik ez det oraiñ
planifikazio onetzaz itzegingo, orrelakorik Europear
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Ekonomi Elkartasunean ez dalako arkitzen. Nik esan
nai detan planifikazioa "erdiratugabekoa"ekonomian
arkitzen da. "Erdiratugabeko" ekonomi batean asko
dira ekonomiari dagokionez erabakiak artzen dituztenak, eta danak ez dira elburu berdiña daukatenak.
Erabaki guztiak zuzentzen estadua saiatzen da, bañan erabaki guzti oiek, legez, ezin ditzazke menperatu. Ala ere, estaduak, ekonomi guztia era batekoa
edo bestekoa izatea, elburu batzuek irixtea, edo nola
alabait zuzentzea nai izaten du. Ta ortarako planifikazio bat egiten du. Bañan planifikazioak eziñ ditzazke erritarrak betetzera beartu, bakar- bakarrik
adierazi nola iruditzen zaion erabilli bear dala ekonomia, nun geiago gastatu, zer geiago produzitu, zertan geiago inbertitu etab. Planifikazio oni "adieratzallea" deritzaio, ta Frantzi'an erabilli da geien eta
ondoen. Bañan Alemani'a da onartzeko eragozpen
geienak jartzen dituana. Oraingo Erhard kanzillerra, ekonomisten artean onenetakoa, da ortarako
etsairik aundienetakoa. Ez da aiñ "sozializantea"
bera iritzietan baizik eta oso liberala. Bere iritzian
estaduak al duan gutxiena sartu bear du ekonomi
gaietan, ekonomi gauzak bere legeari jarraituaz beren gisara obetogo dabiltzalako.
Zer esanik ez dago liberalak izango dirala estadua ekonomiarengan sartzeko etsairik aundienak. Sozialistak berea dute amets au, ta kristau demokrazikoak ere onartzen dituzte ideia auek.
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III'go.—PARTIDUAK? TALDEAK ETA
ERRI-IRITZIAK

a)

Partidu politikoak

Lenago ere esana daukat eta ez dago asko berritu bearrik, Strasbourgo'ko Parlamentuan biltzen
diran Europa'ko diputaduak iru taldetan biltzen dira:
kristau demokrazikoak, sozialistak eta liberalak.
Baita ere esana daukat politikan pentsamentu sakonenak dauzkatenak. Komunistak, asieratik etsaetsaiak ziran, bañan aurten parlamentu ortara joateko eskubidea eskatu dute. Oietzaz gañera badira
Europear Elkartasunaren barruan indar aundiko beste partidu batzuek. Orregatik "Seiak" banaka-banaka
dauzkaten partiduak jarriko ditut oraiñ emen:
ALEMANI'an
Kristau demokrazia. Hitler'en etorrera aurrean
eta lengo gizalditik bazan partidu katoliko bat "Zentrum" izenekoa, indar eta jokaera aundiak izan zituana. Kristau-demokrazi batasuna (C.D.U.) Moabit
espetxean sortu zan (17), kristau sindikalistak, protestante ta lengo Zentrum'koak osatuta. Guda bukaeran politikari zegokionez eskubide aldean zegoan
Sozialista botatu nai etzutenak eta kristau bezela
bai, eman zioten indarra. Naiz eta elekzioetan botu
asko atera, gutxi dira bertan, partiduaren barruan
izena emana daukatenak eta bere batasuna sozialistena bañan aulagoa da. Ala ere Adenauer'en men219

pean batasunean oitu da. Bi sekzio ditu. Bat benetako C.D.U. ta bestea C.S.U. (Kristau Sozial batasuna)
Bavierakoa da. Erlijioari dagokionez, berriz protestante ta katolikien artean eztabaidak sortu oi izandu
dira. Oraiñ kristau demokrazikoak agintari arkitzen
dira Bonn'en, liberalekin batera, Erhard gobernuaren buru bezela dutelarik.
Sozialistak (S.P.D.) Zer esanik ez dago Alemaniako partidurik zaharrena dala adierazteko. 1875'gn.
jaio zan, marxista erreformatzalle joerak batzen zitualarik. 1870'tik 1890'arte debekatua egon zan legez, bañan geroztik askatasuna izandu zuan. Marxista bañan moderatua. Weimar errepublika bitartean, errepublika orren eustallerik bikaiñena izan
zan. Hitler'ek 1933'gn debekatu zuan. 1945'gn. oraindikan bizirik zeuden zuzendariak bildu ziran. Marxismo guztia utzi dute, ta erreboluzio-zaletasun guz
tia ere bai. Apaizen kontrakoak ere baztertu ditu,
bañan ez oso-osorik, eskolei dagokionez batzuetan
laikoa eskatzen du. Dotriña garbi-garbi eziñ dezakegu atera oiengandik. Berdiñ gertatzen da Europa'ko beste sozialista partiduekin. Jakiña, industri
sustraitsuenen nazionalizazioa eskatzen dute, bañan
gaur ori ez da askotan geiegi eskatzea.
Oposizioan dago gaur egunean Alemani'an. Azkeneko elekzioetan kanziller izateko Willy Brand
Berlin'go alkatea presentatu zuten. Gezurra dirudi,
bañan aiñ indartsu ta zahar izan arren ez dira oraindikan agintaritzara iritxi. Bañan bere eskabide asko
gaur egiñ biurtuta daude.
Oartu gaitezen azkenean asieran Europear Elkartasunaren, edo obetogo esateko, "Seien" Europa220

ren etsaiak zirala. Zer dala ta? "Seien" artean Alemani'ako sozialista partiduaren ustean sozialista jatorregirik etzegolako. Naiago zuan Inglaterra'ko ta
Eskandinabi'akoekin alkartu.
Liberalak. 1945 ezkeroztik sortua. Bi joera batzen dira partidu ontan, alde batetik 1848'gndik datorren errepublikazale ta liberal jokaera ta bestetik berrik industrial aundienak, ekonomiarengan liberalismo osoa nai dutenak. Oraiñ kristau demokratekin
batera osatzen dute gobernua ta Mende jauna da beren zuzendari.
BELGIKA'n
Kristau-sozialak. Aspaldidanik dator Belgika'n
kristauen indarra politikan, izan ere Belgika katoliko bezela askatu zan Holanda protestanteagandik.
Gutxi gora bera beste Europa'ko kristau-demokratak
bezelako prolemakin arkitzen dira. Lenago, burruka
gogorrak eduki zituzten eskolatzaz, kristau eskolatzaz sozialisten kontra, bañan azkenean berearekin
atera ziran. Oraiñ sozialistekin batera osatzen dute
gobernua ta buru bezelaTheo Lefebvre daukate.
Sozialistak. Oso europa-zaleak, bear bada laikotasunaren zalegiak. Beren gizonik famatuena Spack
da, N.A.T.O.'ko sekretario izandakoa ta oraiñ atzerri gaietako ministroa.
Liberalak. Auek ez dute zeregiñ aundirik. Gutxi
gora bera beste liberalen antzekoak dira.
Lenago esan bezela, Belgika'n bi erri dira elkartuak bizi diranak: flamenkoak eta walloiak. Bi izkuntzak, flamenkoa ta frantzesa, dira ofizialki era221

biltzen diranak. Alderdi bakoitzean, bertako izkuntza
erabilli ta izkuntza ortan erakusten da. Flamenkoak
walloiak baño ia bi milloi geiago dira ta orregatik
sortzen dira asarreak. Badira bi errietan federazioa
eskatzen duten partiduak.
FRANTZI'an.
Emen nahaspilla aundiagoa dago ta bear bada
politika partiduei dagokionez "Seien" artetik zerbait
aldendu egin da.
U.N.R. (Errepublika berrirako batasuna) degaulle-zaleak dira. 1958'ezkeroztik sortutakoa da ta bere
politika guztia De Gaulle'na defenditu ta egitea da.
Lenagotik, De Gaulle'k sortuta R.P.F. zan, bañan
IV'ren errepublikaren barruan zeregift aundia etzuan
izan. Gobernuan sendotzea ta estabilidadea, Frantzi'aren aunditasuna, Ameriketarrengandik askatasuna ta partiduen ugariketari guda egite da bere elburua. Azkeneko elekzioak irabazi zituan eta oraiñ
gobernuan arkitzen dira. Pompidou, oraingo gobernuaren buru, da beren arteko señalatuenetakoa; baita ere Debré lenago gobernuaren buru izandutakoa
ta Chaban-Delmas, Bordele'ko alkatea. Beren prolemarik aundiena, De Gaulle pasata gero zer gertatuko dan da, berez beren etorkizuna.
S.F.I.O. (Sozialista partidua) Beste lekutan aiña
oraingoz beñepeiñ, indar ez daukate. Berez oso moderatuak eta burgesak dira. Baftan, oraift, De Gaulle'ri kontra egiteko komunistakin joateko bildurrik
ez daukate. Bear bada postura onek De Gaulle'ri
laguntzen dio. Beren sekretario Guy Mollet, Arras'ko
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alkatea da. Beste bat oso ezaguna Gaston Deferro,
Marsella'ko alkatea dute, ta gañera, bear bada elekzioetan lendakaritzarako presentatuko dana.
M.R.P. (Errepublikazale errikoien alkartasuna)
(18) Frantzi'ako kristau demokratak dira. Gudaren
bukaeran izan zuten indarrik aundiena. IV'ren
errepublika bitartean indar aundia eduki zuten Bidault eta Schuman'ekin. Gaur egunean oso gutxitua
dago —azkeneko elekzioetan botu asko galdu zituan—
ta alderdi batzuetara baztertuta bezela gelditu da.
Oposizioan arkitzen dira. Pliffmin, Strasbourgo'ko
alkatea dute entzun aundieneko gizona.
Atzetik istori asko daukate, liberal kristautasunaren jarrailleak diralako: Lamenais ta Lacordaire'n
jarraitzalleak.
Komunistak. Oso partidu indartsua ta ugaria.
Elekzioetan gutxienean 25% botu ateratzen ditu.
Moscou'ko esana aditzen du. Beti oposizioan dago,
izan ere oso gutxi dira berarekin alkartzen ausartzen
diranak.
P.S.P. Sozialistak, bañan gogorragoak eta marxistagoak. Ez aiñ ugariak.
Radikalak. Frantzi'ako politikan zer-ikusi aundi izan dutenak, bañan gaur egunean indarrak gutxitzen dijoazkie. Izen aundiena Gaston Monnerville,
Senatuko lendakari ta De Gaulle'ren etsai aundia.
Gutxi gora bera liberalak dira.
Partidu geiago ere badira bañan alde batera
utziko ditut.
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HOLANDA'n.
Errikoi partidua (katolikoa) Elekzioetan 30% gutxienean ateratzen ditu. Gobernuan daude. Oartu gaitezean Holanda'n katolikoak gutxienak izan dirala
ta, orregatik beren artean alkartu dira ta beti liberal
kutsua izan dute. Oso sozializanteak dira.
Sozialistak. Bigarren partidua. Gutxi gora bera
Europa'ko beste sozialista bezelakoak.
Gero liberalak eta protestante kutsuko partidu batzuek datozte bañan ez dute ainbeste indarrik.
ITALI'an.
Kristau demokrazia. Guda ezkeroztik gobernuan
dagona. De Gasperi'k eman zion indarrik aundiena.
Oraift sozialistekin batera erdi ezkerreko gobernua
osatzeko asmoa daukate. Itali'ako partidurik aundiena. Bere barruan eskubia, erdia ta ezkerra ditu. Moro jaunak, D.C.'ren sekretarioak naiko lanak izaten
ditu batuta edukitzeko. Bañan badirudi ezkerrera dijoana.
Komunistak. Okzidenteko komunista partidurik
indartsuena. Azkeneko elekzioetan ere botuak irabazi zituzten. Kristau demokraziaren atzetik partidurik aundiena osatzen dute. Naiz eta guda bukatu
ezkeroztikako lenengo gobernuan egon oraiñ iñork
ez ditu nai gobernuan. Togliati dute sekretario.
Nenni'n sozialistak (P.S.I.). Oso marxistak eta
gogorrak eta komunistekin oraiñ arte oso alkartuak
jokatu dutenak. Nenni dute sekretario. Ikusiko degu
kristau demokraziarekin gobernua osatzen duten. Or224

tarako komunistetatik zerbait aldendu egin bearko
dute ta NATO'ren adiskide aundiagoak egiñ bearrean arkituko dira, ta badira ori nai ezdutenak beren artean.
Sozial-demokratak. Saragat dute buru ta sekretario. P.S.I.'tik zatitutakoak dira aiek komunistekin
zijoaztelako. Auek moderatuagoak dira bañan jatorrak. Badute indarra bañan ainbestekoa ez. Gobernuan sartuko ote diran edo dabiltz.
Liberalak. Azkeneko elekzioetan botu asko irabazi zituzten. Oso eskubi-zaleak dira.
M.S.I. Faszista berriak dira. Indar aundi gabekoak.
Errege-zaleak. Auek berriz, egunetik egunera gutxiago dira.
LUXENBORUGO'n
Sozialistak dira agintari daudenak eta beste partidua kristau demokratak osatzen dute.
*

*

*

Puntu au bukatu bañan lenako, esan bearrean
arkitzen naiz, alegia, partiduetatik aparte klub batzuek azaldu dirala politikarako jokaera berriak arkitzeko. Batez ere Frantzi'an.
a)

Taldeak eta elkartasunak.

Aitatu bakarrik egingo ditut, luze litzakelako
auetzaz itzegitea.
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1° Sindikatoak:
kristauak
sozialistak
komunistak (Frantzi ta Italian). Naiz nazio batzuetan sindikatu batasuna izan (Alemani'an) edo
sindikatu bat bañan geiago izan (Frantzi'an).
2" Eleizak:
katolikoa
protestanteak.
Katolikoak askotaz ere indar aundiagoa dauka
Europear Elkartasunean bai berez ortarako protestantismoa bañan geiago dalako ta baita ere zabalduagoa dagolako. Nola albait Europear Elkartasuna
sortzearen atzean Vatikanoa dago.
3* Industriak eta dirua:
Iru talde auek, berez, politikoak ez izan arren,
politikan zer ikusi aundia daukate ta indar aundia
egin dezakete.
b) Erri-iritziari dagokionez "Sei" estaduetan eguneroko ta aldizkari guztientzat askatasun osoa dago.
Auek dira batez ere erri-iritzia egiten dutenak edo
erri-iritzia zabaltzen dutenak.
IV.—NAZIO-ARTEKO ARTU EMANAK
Labur esan dezaket au:
1) "Seiak" NATO'ren barruan arkitzen dira,
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b e r e z , orduan Ipar-ameriketarekin Atlantiko alkartasuna osatuaz. Batasun oso-osoa edo Ipar-ameriketarekin berdiña bezela? Ara or prolemarik gogorrena.
2) Libre diran Europa'ko beste estaduekin zer
egiñ? Inglaterra'ren sarrera gelditu erazi zanetik puntu au oso geldi dago.
3) Afrika'rekin artu-eman aundia dauka ta tratatu bat ere bai.
4) Turkia ta Grezia asoziatuta dauzka eskubide
osoko kide izatera irixten diran bitartean.
Barkatu bear didazute, bañan bat-batean, korrika asi ta korrika egindako lana, bukatu bear izandu
det eta azken itzetan orduaren kontra laisterketa gogorra egin bear izandu det eta.
Arregi'tar Rikardo'k,

(1) La Scienoe Politique, Marcel Prélot, Presses Universitaires de France 1961'gn. urtean argitaratua, 62 orrialdean.
(2) Ortarako ikusi batez ere: "Les trois Communautés",
Pierre Oliver Lapié, Arthème Fayard, París, 1960. Erderan
itzulpen bat bada Bosch, Barcelona'ko argitaratzailearengan.
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(3) Pierre Chatenea, Le renforcement de la Communauté
et son extension géographique, Communauté Européenne, Paris,
mai 1963. Ikus Z. ARGIA'n itzulia azaroaren 17'koan.
(4) "Hypothesis'a esperimentatzen danean theoria biurtzen da; bañan lojikan bakarrik jarraitzen baldin bada sistema biurtzen da. Claude Bernard, Medecin experm., Gilbert, 285.
(5) Le marxisme, Henri Lefebvre, Presses Universitaires
de France, Paris'en 1961'gn. 8-10'gn. orrialdetan.
(6) Capitalism, Socialism and Democracy, Joseph A.
Schumpeter, Harper & Brothers, New York and London. Erderara itzulia dago ta Aguilar etxeak argitaratua.
(7) Ikusi Aita Villasante'ren "Kristau Fedearen Sustraiak, Jainkoa" liburuan, Arantzizu'n 1962'gn. argitaratutakoan XII XIII XIV ta XV'gn. kap.
(8) Gai ontarako ikusi batez ere lenago aitatutako Schumpeter'en "Capitalism, Socialism and Democracy", ta laburrago "De socialisme", G. Bourgin et P. Rimbert, P.U.F.,
Paris 1962.
(9) Platon'eneko Atarian, Zaitegi'tar Iokin'ek, Ph. D.,
Donostian 1961'gn. 246'gn. orrialdean.
(10) El Cristianismo y el Problema del Comunismo, N.
Berdiaev, Espasa-Calpe, 1961, 21'gn. orrialdean.
(11) Ikus ontarako, El Liberalismo, Gregorio R. de
Yurre'en liburua, Gazteitz'en 1952'gn. urtean argitaratua.
(12) On Liberty, John Stuart Mill, London 1859; erderara itzulia dago ta Aguilar etxeak argitaratua.
(13) De
chap. III.

L'Esprit

Des

Lois,

Montesquieu,

Livre

IX,

(14) Ikus Z. ARGIA'n urrilarren 27'an, J. San Martin'en
AOSTA izaneko artikulu.
(15) Ikus 14'gn. YAKIN'en 39'gn. orrialdea ezkeroz Jose
Azurmendi'ren "Flandes eta bere izkuntza" izeneko lana.
(16) Ikus "Economie Politique", Raymon Barre, P.U.F.
Erderara itzulia dago Barcelona'n Ariel etxeak argitaratua.
(17) L'Allemagne de L'Occident, Alfred Gresser, Libraire Gaillimard, Paris. Erderaz badago.
(18) Ikus, El Catolicismo liberal en Francia, Jean Roger,
Madrid, 1961.
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