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Etxebizitzak eta politika
RIKARDO ARREGI
Frantzia'n Defferre jaunak egin nai zuen partiduen eta ezkertiarren Federazioa ill da, batzuek poztu ta besteak tristetu egin
dira. Baiñan ez da au ni gaur ikuitu nai nuken gaia.
Federazio ori Italia'ko gobernua osatzen duen moduko izango
zen, au da. erdi ezkerrekoa. Ta egia esateko bere programa ta eragozpenei begiratu ezkero antz aundia arkitzen zaie. Federazio au
osatzeko eztabaida ta eragozpen aundiak lan dira eta azkenean ez
du Defferre'k lortu eragozpen oiek menperatzea. Italia'n ere gobernua osatu baiño lehen eragozpen berdiñak edo berdintsuak arkitu zituzten bainan azkenean nola alabit gobernua osatu zuten.
Bai Italia'n eta bai Frantzia'n eztabaidetako puntu bat eta gogorra gaiñera zera izandu da etxebizitzena alegia. Jakintsuak esaten dutenez iru dira gizonaren bera aundienak eta premitsuenak:
jana, jantzia ta etxea. Orregatik ez da arritzekoa etxebizitzaren
prolema politikoen itzetan arkitzea.
Gure inguruan begiratu besterik ez dugu prolema au zenbaiteraiñoko larritasuna duen ikusteko. Sozialistak bai Italia'n eta bai
Frantzia'n lurren, etxebizitzak jasotzeko lurren munizipalizazioa
eskatzen zuten. Au da, oiek partikularren eskuetan ez uztea, aiuntamentuaren edo estaduaren eskuetan baizik.
Soziologoak eta politikoak diotenez jendea, poblazioa etxebizitzak baiñan agurogo ugaritzen dijoa. Ortikan sortzen dira prolemak. Prolema oien aurrean galdetu lezakegu ea partikularren eskuetan utzi ote liteken onelako prolema bat, edo obeto esateko,
partikularrak bakoitzaren irabazira dijoazten ezkero (inguruan
begiratu besterik ez dugu) guzien onerako ain garrantzitsu den
prolema bat estaduak parte artu gaberik gelditu ote liteken. D u darik ez dago leku guztietan estaduak nola alabiteka alegiñak
egiten dituztela, baiñan nola alabiteko alegiñ oiek askotan oso
diferentiak izaten dira. Batzuetan estaduak partikularren iniziatibarako laguntzak jartzen ditu. Ortik datorren ondorena da batzuek
gizonen bear aundienetakoetatik irabaziak ateratzea. Ori da sozialista oiek ikusi ezin dutena, batez lurren espekulazioari dagokionez.
Ta ortan jartzen dituzte kristau demokratak eragozpenik aundienetakoak. Bildur baidira azkeneko auek neurri oiekin k o lektibismora elduko ote den gizartea. Ori da gutxienean esaten
dutena. Italia'n gobernua osatzerakoan sozialistak jarri zuten kondizioen artean bat ori zen baiñan kristau demokratak moldatu
dira kondizio ori utsaren urrengoan biurtzen, Dudarik gabe gai
gogorra t a garrantzi aundikoa da au ta baita era alde askotatik
eztabaidatu litekena baiñan gutxienean uste dut ez dela guretzat
gai abstrakto bat izango aiñ arrotz ez zaizkigulako prolema auek.

