
Ipar Euskal Herriko egoera soziopolitiko eta ekonomikoak erantzun sendoak behar ditu.
Larrialdi egoerak aspaldiko indar politikoak mugiarazi ditu eta berriak sorrarazi. Hamabost
urteko borrokaren ondoren, Sarkozy buru duen Estatuak erantzun bateratua jaso behar luke.   

Estatuaren despotismoari
ekimen bateratua dagokio 
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soziopolitika

Autonomia Kolektiboko, Oldartu-Lutter Ensemble eta Baterako kide asko berak dira. Nola uztartu ordea herri mugimenduak? 

IPAR EUSKAL HERRIA lurralde eze-
zagun samarra da oraindik ere
Hegoaldeko herritarrentzat, eta are
ezezagunagoa bertako politikagin-
tza. Euskal Herriaren nazio eraikun-
tzaren aldeko askorentzat ezezagu-
na ere badela esan liteke. Artikulu
honek, Iparraldeko politikaren ego-
eraren gainean argibide batzuk ema-
tea du xede. Abiaburuan, Frantziako
Estatuko agintaritzaren gainean

pausatuko dugu begirada. Jarraian
eta amaitzeko, gizarteko ekimenen
urratsetan; Iparraldeko mugimendu
abertzalearen eta eragile sozialen
berri emanen dugu.

Frantziako deszentralizazio bitxia
Nicolas Sarkozyk laugarren aldiz
berritu du Frantziako Gobernua,
Estatuaren presidentzia hartu zue-
netik. François Fillon da betiere

lehen ministroa. Estatuko deszentra-
lizazio politikan aldaketak ekar ditza-
keten zenbait aldaketa egin ditu
Hexagonoko buruak. Michelle
Alliot-Marie (MAM deitua; Ipar
Euskal Herriko politikagintzan era-
gile nabarmena) Barne-Arazoetako
Ministeriotik Justizia Ministeriora
aldatu du presidenteak. Justiziaren
kargua Rachida Datik bete du orain-
tsu arte. Dati, musulman jatorrikoa,



- T E R M O M E T R O A --  T E R M O M E T R O A - S o z i o p o l i t i k a  

Datorren udazkenean �udazke-
neko leloa ere Hegoaldean entzun
da� Estatuaren agintaritzatik hartu-
ko diren erabakiek nahiz herriko
ekimenetatik jalgiko diren indarrek
determinatuko dute Iparraldeko
datozen urteetako politika. Impasse
egoerak bihurgune batera eraman
ditu indar soziopolitiko alternatibo-
ak. Hauek ez daude geldirik haatik.
Krisi ekonomikoa �baliagarria� izan
da zenbait ekimen berri sortzeko.

Oldartu-Lutter Ensemble
Oldartu-Lutter Ensemble kolektiboa
ekimen berria da gizarte mugimen-
duan. Dozena inguru indarrek osatua
dago. Ezkerreko eragileak biltzen
ditu, alderdi eta sindikatu abertzaleak
barne. Kolektiboak karrika mobiliza-
zioetan mugimendu erangikor eta
iraunkor bihurtu nahi du. Mugimen-
duaren eredua Guadalupe, Martinika
edota Guayanan (DOMeko departa-
menduak) altxatutako ekimenen
eskema hartu dute erreferentetzat.
Frantses ezkerreko sindikatuek eta
eragile sozialek ez dute, anartean,
kolektiboan izenik eman, baina krisi
ekonomikoaren larritasunak ezkerre-
ko mugimendu abertzalearen eta
frantses ezkerreko zenbait sektore
hurbilarazi litzake. Adibidez, CFDT
sindikatua Oldartu-Lutter Ensemble
kolektiboan parte hartzeko aukera
aztertzen ari da. Borroka sozialen
bateratasuna gero eta beharrezkoa-
goa da Iparraldean nahiz Frantzian.

Autonomia eraiki 
Autonomia Kolektiboa lanean ari da
azken urteotan. Kolektiboaren lema
Autonomia Eraiki da. Lana isilean
garatuz joan da orain arte. Ekimena
hedabideetara aldian-aldian agertu
da, eta bultzatzaileek departamen-
duaren eskaeraz �Batera plataforma-
ren aldarrikapenean dagoena� hara-
go joateko beharra adierazi dute. 500
lagunek osatutako kolektiboak Auto-
nomiaren Udaberria izeneko txoste-
na landu du dagoeneko. Lehen
fasean, 2.500 hautetsiri helarazi die
txostena. Berau udazkenean agertu-
ko diete herritarrei. Dagoneko azaro-
aren 14rako manifestazioa iragarri
dute. Karriketara atereaz, orain arte-
ko urratsen segidan, beste urrats bat
eman beharra  aurreikusten dute
kolektiboaren kideek.

�izar� gisara iritsi zen Sarkozyren
kabinetearen goi instantzietara.
Rachida Datiren lekua Marie-Luce
Penchardek hartu du. Guadalupekoa
da eta DOMeko (Itsasoz Haraindiko
Departamenduak) estatu idazkari
kargua beteko du.

Errepublikako Gobernuaren
kargu berrien izendapena ezagutu
dugun bitartean, Nicolás Sarkozyk
Martinika nahiz Guadalupe departa-
mendu-erregioentzat Autonomia
Estatutuari buruzko erreferenduma
egin litekeela adierazi du. Deszentra-
lizazioa gauzatzeko orduan, DOMe-
ko indar politikoen aldarrikapenek
kezka sorrarazi dute Frantziako goi-
mailako politikariengan. DOMeko
kolektibitateak Frantziak behiala
kolonizatutako lurraldeetako hiritar
frantziarrez osatuta daude. Egun,
kolektibitate hauen egituraketa insti-
tuzionala arazoa da Frantziako bote-
reentzat. Bien bitartean, paradoxiko-
ki, metropoliko kolektibitateen
�ezagutzarik gabeko lurralde histori-
koak� egitura administratiboa galtze-
ko arriskuan egon liteke.

Ipar Euskal Herria da lurralde
horietako bat. Bertan, Pays izendape-
naren bitartez �eta Garapen Kon-
tseiluaren bidez� Lurralde Antolake-
ta ekimena obratu da azken
hamabost urteetan. Sarkozyren agin-
duz landutako Balladur txostenaren
arabera Lurralde Antolaketa ekimena
amaituta egon liteke. Uneon, Iparral-
deko politikaren mintzatokietan
baieztapen hau zabaldu da: Frantzia-
ko metropolitik kanpoko lurraldeek
Autonomia Estatutuaren erreferen-
duma eratu lezakete beren etorkizun
politikoa erabakitzeko, alta, metro-
poliko herrialdeen ezagutza politikoa
eta instituzionala gauzatu ahal izate-
ko bitartekoak �erreferendum
bidez� ukatuta izan litezke betiere.

Frantziako metropolitik
kanpoko lurraldeek

Autonomia Estatutuaren
erreferenduma eratu

lezakete beren etorkizun
politikoa erabakitzeko. Alta,

metropoliko herrialdeen
ezagutza politikoa eta

instituzionala gauzatu ahal
izateko bitartekoak
ukatuak izan litezke

Garapen
Kontseiluko
arduradunek
erakundearen
etorkizunaz
gogoetatu beharra
aipatu dute. (J. J.
Lasserre Hautetsi
Kontseiluko
lehendakaria,
erdian, hizketan).

Garapen Kontseilua eta Batera
Garapen Kontseiluak joan den ekai-
naren 27an burutu zuen azken bil-
tzarra Itsasun. Kontseilua sortu
zeneko hamabosgarren urtea ospa-
tu zuten bere ordezkari nagusiek
hala nola herri eragileek. Ekimena-
ren arduradunek erakundearen �eta
egituraren� etorkizunaz gogoeta-
tzeko asmoa hitzeman dute. Biltza-
rrean, ekimenean ari diren eragile
abertzaleek egitura kritikatu dute
berriz ere, erakundeak bide dituen
traba eta mugengatik.

Batera plataforma garai berean
agertu da hedabideetan. Batera
2002an sortu zen, Ipar Euskal
Herriarentzat berezko erakunde
politikoa lortzeko xedez. Baterak
�erreferenduma eskatzen duten
joera anitzeko eragile politikoak bil-
tzen dituena� datorren 11n eginen
du Biltzar Nagusia. Iparraldeko
politika impassean dago, ia-ia geldi-
rik. Baterako eragile sozialek herri
mugimenduaren dinamika bizirik
atxiki nahi dute udaldian, eta udaz-
kenean, indarrez berrituta, herrita-
rrak karriketara bultzarazi.
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Estatua beti bat eta kolektibo anitz
Estatua bat da, eta berau �krisi
gorrienean izanik ere� kudeatzen
duten alderdiak gailentzen dira.
Hau da, Sarkozy buru duen eskuin
kontserbadorea (UMP) indartua
jalgi da Europako Hauteskundee-
tan. Iparraldeko indar abertzeak ez
dira ere gaizki atera bozetatik.
Europe Ecologie, EHA eta EAJ-
PNBk bildutako sostenguak Euskal
Herriaren ezagutza politikoa eta
instituzionala gizartean sustraituta
dagoela erakutsi du. Bistan denez,
joera, klase eta jomuga anitz biltzen
dira hiru aukera politikoetan. Alta,
ukaezina da, Iparraldeko jendartea-
ren gero eta herritar gehiagok
berezko instituzioa exijitzen du,
behar sozialei nahiz herri gisako
premiei erantzuteko. Hasteko eta
behin, hiru aukera politiko hauek
Autonomia Kolektiboaren ekimena
babesten dute.

Datorren udazkenean, Frantziak
Ipar Euskal Herriko arazoak bide-
ratzeko dituen gabeziak areago
nabarituko dira. Kolektibitate gisa
eraikitzeko dituen beharrei erantzu-
teko Estatuaren erabaki urriak age-
riko dira beste behin ere. Iparral-
dearentzat berezko egitura eskatzen
duten indar eragileak ez dira urriak,
amalgama, ordea, alimalea da. Hona
berauek: Estatuaren egituretan poli-
tika posibilista lantzen duen Gara-
pen Kontseilua, alde batetik. Bere
ordezkari denak ez, baina ekimena-
ren hainbat kidek berezko institu-
zioa eskatzen dute. Jean-Jacques
Lasserrek berak �Hautetsi Kontsei-
luko lehendakariak�, berezko insti-
tuzioaren aurkaria orain arte, �insti-
tuzioaren aldeko eskaera ez
litzatekeela trabatu behar� adierazi
du Itsasuko biltzarrean. Estatuko
egituretan ari diren eragile kontser-
badore artean zerbait mugitzen ari
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letasunaren eremuan gainerakoetan
baino, ohi denez. MAM aferaz gal-
detua izan da. Ez da bereziki larri-
turik agertu.

Azken asteotan polizia frantzia-
rrak hamar lagun atxilotu ditu Nafa-
rroa Beherean eta Lapurdin. Poli-
ziaren sarekada duela bi aste Xan
Beyrie gaztearen atxiloketarekin
hasi zen. Poliziak jakinarazi duenez,
2007an eta 2009an etxe agentzien
eta banketxeen aurka egindako
ekintzen karietara burtu dira atxilo-
ketok. Bestalde, asteak joan asteak
etorri, astero etakide pare bat atxi-
lotzen du poliziak, baita zuloren bat
aurkitu ere. Presoen aldeko kolekti-
boek Estatuaren errepresioaren
estrategia salatzen dute etengabe.
Mobilizatzeko deiak sarritan egiten
dituzte, mobilizatzeko kuraia apala
da horregatik. Uda heldu da, giroa
bero-beroa dago. Politikaren goi-
mailako estamentuetan ere giro
bero-beroa eta nahasia dago.

Udaberritik udazkenera bitarte
Estatua saiatuko da ura bere errota
eramaten. Akzio-errepresio-akzioa-
ren dinamikaren artean, herri eki-
men anitzaren espresio ezberdinek
lortuko al dute gutxieneko puntu
komunean bat egiten? Europe Eco-
logie, EHA, EAJ-PNB, Oldartzen-
Lutter Ensemble, Autonomia
Kolektiboa eta Batera, batera ariko
al dira? 

Hamabosgarrenez, politikaren
behatzaileok udazkenaren aiduru
eta beha gaude. n

ote den seinalea izan litezke bere
hitzak. Edo aldian-aldian egin ohi

duen agerpen interesatua? 
Bestetik, Batera platafor-

ma dago. Berriz ere
mugitzen hasi dena.
Bateran ari direnetako
indar asko Autono-

mia Kolektiboko parte
dira. Nola uztartu ordea,

bi ekimenen nahiak eta
xedeak? Hortxe izan liteke

arrakastaren gakoetako bat. Nola
uztartu ekimen hauek guztiak
Oldartzen-Lutter Ensembleren
nahi eta beharrekin? Nola uztartu
halaber, aldian-aldian interes elekto-
ralen arabera mugitzen diren alderdi
abertzaleen beharrekin? 

Estatuaren gibelasmoak 
Estatuak ondo baino hobeto dara-
biltza politikaren zirrikituak. Esta-
tuko goi esferetan mugitzen direnek
berezko jukutriak darabiltzate poli-
tikagintzan. MAM dugu horren adi-
bidea. UMPko politikariak jokaldi
�ederra� burutu du azken hautes-
kundeetan. Hauen atarian, Bordele-
tik Irunera bitarteko trenbidea
�TGVren tramua (Abiadura Handi-
ko Trena)� ez dela Baiona eta Irun
bitartean eraikiko adierazi zuen
hedabideetan. TGVren aurka ari
diren kolektiboekin �bat egin zuen�
une batez. UMPko hainbat politika-
ri haserrearazi bazuen ere �Alain
Juppé eta Alain Lamassoure, bes-
teak beste�, bozeramaile kontserba-
dore askoren gogoa kontentatu
zuen. Hauteskundeen ondoren
begi-bistan geratu denez, bere
asmoa nahasmendua sortzea zen.
TGVren aurkako herri mugimen-
duko kideek MAMk hauteskundeen
atariko erabilitako gezurra salatu
zuten, baita MAMk bere burua
zuritu ere, prefosta: �Nik ez dut
deus eskatu, TGV delakoa ez baita-
go nire eskumenetan� esan zuen.
Trenbidearen kudeaketaz ardura-
tzen den RFFk (Burdinbideen Egi-
turaketarako Bulegoa) dioena baino
ez omen zuen adierazi MAMk.

Akzio-errepresio-akzio 
Garai berean ETAko kide Jon
Anzaren desagerpena izan da. Ger-
takariak politikaren bazterrak ina-
rrosi ditu. Gehiago euskal abertza-

Michelle Alliot-Marie.
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