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Sozialistak eta Kristau
demokratak
rainegungutxi, Luxembourgo'n, gobernu berria, osatu

O

da. Bi partidu dira gobernu ori osatu dutenak: kristau
demokrazikoak eta sozialistak. Italia'n nai ta naizkoa da

kristau demokrazikoak eta sozialistak osatutako gobernu bat.
Belgika'n ere gobernua kristau demokrazikoak eta sozialistak
osatuta dago. Iñork ezin dezake esan gauza berdiña Europa'ko
beste estadu batzuetan ez ditekelea gertatu. Europa'ko politikaren joerari kaso egin nai baldin badiogu gertakizun auek gogoan
artu eta ondo, sakon, ausarki aztertu bear ditugu. Aztertzen asten baldin bagera nola sorta diran istoriaren barruan gobernu
auek, bi dotrin eta bi partidu auen elkartasun auek bereala konturatuko gera edo faszismoari edo komunismoari kontra egiteko
sortu dirana. 1940'gna baino urte batzuek lentxiago elkartu ziran lenengo aldiz kristauak eta sozialistak gobernu batean armetan zebillen faszismo bati arpegi emateko. 1945'gneko. guda
bukatuta, batean eta bestean sozialistak k r i s t a u demokratekin
gobernu geienetan arkitzen ditugu. Gereago, gaur egunean, batzuetan,

berriro elkartu ikusten ditugn, komunismoari, totalismoa-

ri aurka egiteko.
Ez da arritzekoa totalismoaren kontra bi partidu auek elkartzea. Asko baidira siñistu ta defenditzen dituzten gauz berdiñak. Biak demokraziarengan siñisten dute. Partiduekiko demokraziarengan. Biak ekonomi demokraziarik gabe politika demokraziarik ez dagola esaten dute. Biak dira demokraziaren eta
Europa'ren otorkizunerako itxaropenik onenak.
Badira, jakina, bien artean eragozpen batzuek, batez ere eskola gaietan, baiñan gaiñentzekotan gero ta geroago geiago elkartzen dira nunai. Badituzte etsaiak, bai eskubi aldetik, bai
ezker aldetik. Eskubi aldetik, atzeratuta bizi diran katolikuen
aldetik, atzeratuta edo atzera begira bizi diranen aldetik. Auentzat estadua aita on bat izan bear du gutxienean, paternalista
beraz. Eta bera bada Erdi Aroko tankerao dan korporatibismoan
amets egiten dute. Jainkoarengan edo Eleizarengan siñisten ez
duten guztiakin itzegitea ere pekatu da, are pekatua aundiago
oiekin elkar lan egitea. Ezker aldetik berriz berritu bear diran
gauz guztiak, estruktura guztiak erreboluzioaren bitartez bakarrik egin ditkela uste dutenak. Auek, esan diteke, orreboluziorik
gabe ezertxo ere egiten ez dakitenak. Ez ote dute ikasi, utsutsettik berriro astea zearo ezinezkoa dana?
Partidua auek eta partiduekiko demokrazia aldatzen dijoazte,
au nai ta naiezkoa da, baiñan aldaketa au berez, naturalki egiten ari dan aldaketa da.
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