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Ondo bizitzea ta politika
Frantzia'n denbora luzean t a sakon enkuesta egiten jardun dira alik eta ondoen ea frantzesentzat zeintzuek diran Frantzia'ren
prolemarik nagusienak jakiteko. Politikaren gaiñean zerbait jakin
nai duanak ezin lezazke enkuesta orrek erakusten dituanak ahaztuta utzi.
Lenengo erakusketa, politikako gaiak ez dute batere garrantzirik frantzesentzat, auentzat Frantzia'ren prolemarik aundienak
ekonomia ta gizartea dira. Geienentzat lenengo prolemarik aundiena bizimoduaren neurria da, gero erretiroak, irugarrengoz etxebizitza, laugarrengoz seguruak, bestgarrengoz irakaskintza, seigarrengoz nekazaritzaren goraberak, t a azkenik 5% bakarrik atomika bonbaren istilluak.
Bear bada lenengo pentsakizuna au izan diteke: joan da pikota demokrazia ta politika, jendeak ondo bizitzea besterik ez du
pentsatzen. Baiñan... ez litzake pentsakizun zuzena izango. Zergatik?
Ekonomiaren prolema oiek, bizimoduaren neurria, erretikoak,
etxebizitzak etab ez al dira politikoak ta sindikalistak zuzendu t a
erabaki bear dituzten gauzak? Beraz ezin dezakegu esan batean
jendeak orrela pentsatzen dualako politikak ez duala zer egiñik.
Ala ere egia d a badirala Frantzia'n bertan garrantzi aundiko
gaiak, enkuesta onek dionez frantzesen proleman artean azaltzen
ez diranak. Informazioa esate baterako. Soziologo batek esana
da, XX'garren gizaldian libre izatea informatua egotea dala.
Ori egia baldin bada berriz, naiko arrisku badute frantzesak emendik laisterra libre ez izateko. Artu dezagun gaur eguneko informaziorako indar aundiena duan tresna: telebishta. Gobernuaren eskuetan dago, t a jakina gobernuak bere protxurako ez baldin bada
ez du beste ezertarako erabilliko telebishta politika gaietan. Naiko burruka ba darabilkite ango politikoak gai onetaz. Eta orain
esan dugun adibide au bezela beste asko jarri ditzazkegu politikari bakarrik dagozkienak t a askatasunarentzat garrantzi aundiegikoak diranak ta jendearen iritziarentzat batere balio ez dutenak.
Ori dala ta ba dira partiduekiko demokraziaren kontra itzegiteko arrazoi bat geiago billatzen dutenak. Alegia jendeari ondo bizitzen utzi bear zaiola t a beste gaiñentzekoak jende gutxi batzuen
artean utzi bear dala. Baiñan onelako arrazoiak erabiltzen dituztenak gauz batetzaz ahazten dira: orrelako demokrazietsn izaten
dirala beti minori batzuek jendearen alperra salbatzen dutenak
ta gaiñera jende despreokupatu orretatik edozeiñek duala eskubidea politikan parte artzeko nai duten eran.
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