NAZIO-ARTEKO UNEA

Europa

bere

lekuaren billa

Astebete ontan nazio arteko goraberetau Europa'ri dagozkienak
dira aundienak, Batetik Elkarrekiko Merkatuaren sei kideak azkenean konpondu dira nekazari azaroak danentzat berdin egiteko,
Bestetik berriz NATO'ko billera dala t a amerikanoak onartu erazi nai duten MLF {Askoen arteko indarra) delakoaren gaiñeean
sortu diran asarre ta eztabaida gogorrak, frantzes eta alemanen
a r t e a n batez ere.
Bi gertakizun berri, biak garrantzidunak, Europa'ren gaiñean
berriro pentsatu erazitzen diguten oietakoak. B a liteke Europa'ren
gaiñean pentsatzea ta itzegitea topiko bat izatea. Demokraziaren
gaiñean e t a askatasunaren gaiñean itzegitea topiko b a t dan bezela. Ala ere saia gaitezen Europa'n gertatzen ari diranen gaiñean
pentsatzen.
Europa'k dauzkan prolema guztiak bakarrik konpondu dira.
Bere burua defenditzea dala, nekazari gaiak konpontzea dala, edozein gauza dala, gero t a geroago zaillago zaio Europa'ri bakartasun utsean jarraitzea. Ba dirudi gero t a zaillago zaiola gizonari,
nazio bakoitzari gertakizunen kontrola eskuartean izatea. Ikusirik munduko arazoen konponketa t a kontrola ekonomi t a finanza
indarren atzean daudela gizon soilla gizon arruntak ez du uste
ezer lezakenik bere erriaren goraberetan, Berriro gogoratu bearra
dugu ez dala gizona istoriak egindakoa, gizonak istoria egin dezakela ordea.
Polliki polliki nazioen artean artu-emanak zabaltzen eta ugaritzen ari diran artean gizonak eta nazioak elkartzen joan bear
dute. Utopia da baiñan mundu guztirako gobernu bat izango d a n
orduaren itxaropena izan bear dugu. Europa ortarako etapa b a t
besterik ez da. Orregatik Europa egiterakoan, Europa'ren batasuna t a elkartasuna egiterakoan iñola ere ez da ibilli bear Europa ixten, Europa'ren mugak gogortzen. E r a ontan De Gaulle'n
joera kaltegarria da, Baiñan kontrakoa ere ez da obea. Elkartzeko
ez da bearrezko kondizioa elkartzen diranak beren nortasuna galtzea berri bat sortzeko. Are geiago ezin liteke bertetako elkartasunik sortu bakoitzak bere nortasuna gorde gabe. E t a Europa'k b a
du nortasun berezi b a t eta ori d a gorde bear duna. Ez bestena
baiño obea edo txarragoa dalako baizik eta bere izaera defenditu
gizonak, lanerako prest daudenak, E t a zorionez, oraindikan, ogeiarrazoi aundiekin gaiñera, nola amerikanoen kapitlak pixkana
pixkana europatarren ekonomia eskuratzen dijoazten. Ori baiño
kaltegarriagoa izango litzake europatarrak zearo amerikanizatzea,
Prolemak gogorrak izan arren eta arriskuak aundiak b a dugu
itxaropena Europa'ren etorkizunean, bai baiditu Europa'k tajuzko
gizonak, lanerako prest duadenak. Eta zorionez, oraindikan, ogeigarren gizaldian gizona dago istoriaren erdian, ekonomiaren erdian, gizartearen erdian. Bera j a u n t a ez morroi.
RIKARDO

ARREGI

