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BELGIKA'KO GOBERNU BERRIA
RIKARDO ARREGI
Irurogei egun pasa ondorenean azkeneko elekzioak ezkeriztik
Belgika'k ba du gobernu berria. Sozial-kristauk eta sozialistak elkarturik lenago bezela gobernua osatu dute. Bi partidu auek egia
esateko azkeneko elekzioetan botu asko galdu zituzten eta oposizioko liberalak berriz asko irabazi. Baiñan politikaren inertziari
jarraitu ezkero ez zegon bear bada beste biderik gobernu berri au
baiño.
Prolema gogorrak ditu Belgika'k eta ez ainbeste ekonomiari
buruz gizarteari t a bertan bizi diran bi erriei dagokionez batez
ere. Bi erri zearo desberdinak bizi dira. Flamenkoak eta walloiak.
Ta ori da prolemarik aundiena ta beartsuena. Ta ez dirudi oraindik gauzak bide berdiñetik joango diranik. Bi erri oiek bakoitzak
bere kultura ta izaera berezia izan arren estadu zentralista batean sartuak daude t a bear bada ortik datozte gaitz guztiak. Baliteke estadu federatu bat soluzio egokia izatea. Baiñan Belgika'ko
bi partidu aundiena, sozial-kristaua ta sozialistak zentralistak dira
ta are geiago. Organizazio bezela partidu oietako makinaria oso
gogorra da ta askotan gertatu danez erriak eta partidu oietan
sartuta dauden militanteak ezin dute bear bezela indar egin bere
partiduko agintarietan.
Udara onetan ere Flandes aldean naiko istillu sortzen ari da.
Flandes' era joanak dira frantzesez bakarrik, mintzatzen diran
walloi asko ta orregatik Flandes'ko eleiz batzuetako apaizak bere
sermoiak frantzesez egiten asi dira flamenkoz egin bearrean. Flamenkoak ordea ez dira orrekin batere konforme izandu t a sermoi
garaiean askoek eleiza utzi t a atera egin dira edo bestela izugarrizko zalaparta atera sermoigiltearen abotsa ixildu erazi arte.
Ikusten danez prolemak gorri gorrian jarraitzen du.
Oraingo gobernu berri onek, koalizioko gobernu berri onek,
Konstituzioa, lengo gizaldian egindako konstituzioa harritu nai
baiñan ortarako bearrezkoa du iru diputaduetatik bi berekin izatea t a ortarako diputadu bat bakarraren botua falta zaio. Botu
bakar orrek naiko istillu sortuko duela uste dut.
Sozialistak elekzioetan geiena galdu dutenak ziran ezkeroztik
tentatuak zeuden gobernuan parte artu gabe oposizioan urte batzuek pasatzeko ta orrela partidu bezela sendotzeko. Gaiñera kontuan artu bear da batez ere Wallonia'n izandu direla sozialista
partidu berri bat federalismoaren itzalean eta Belgika'ko partidu
sozialista baiño ezkertiagoa sortu dutenak eta azkeneko elekzioetan
ain gaizki atera ez ediranak. Baiñan Spack'ek bere alegin guztiak
egin ditu gobernuan sozialistak parte artzeko ta ezkenean berearekin atera dela garbi dago.

