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Popular bankuaren hondoratzea 
egunotako gertakari ekonomiko na-
gusi izan da Espainiako Estatuan. 
Banku “errentagarriena” omen zena 
–Hego Euskal Herrian ere presentzia 
handia zuen– euro batengatik erosi 
du Santanderrek. Adreiluaren kri-
siak milaka kiebra sorrarazi ditu, eta 
orain Popular bankuarena etorri da, 
aktibo toxikoetan 40.000 milioi euro 
baitzituen. Kaltetuak akziodunak eta 
bonoen jabeak dira, euren inbertsioa 
erabat galdu baitute. Gordailugileek 
euren aurrezkiak bermatuta dituz-
te, hainbat mugarekin. Eta zalantza 
dago zer gertatuko den bere 12.000 
langileekin, enplegu murrizketa eta 
erregulazio espedienteen biktima 
izango dira baina.
 Horrek guztiak baditu erantzule 
batzuk ordea, eta egindakoa ezin zaie 
debalde atera. Lehenengo erantzu-
leak politikariak dira, banku erakun-
deak zaindu eta kontrolatzeaz ar-
duratzen diren horiek: Espainiako 
Bankua, Balore Merkatuen Batzorde 
Nazionala, Espainiako Ekonomia mi-
nisterioa, Europako Banku Zentrala… 
Popular bankua fidatzekoa zela zio-
ten denek. Bankuaren presidentziak 
eta administrazio kontseiluko kideek 
ere badute konturik argitzeko, egoera 
den bezalakoa izanda ere, pentsio mi-
lioidunak poltsikoratu baitituzte.
 Espainiako Gobernuak dio opera-
zioa ez zaiola euro bat ere kostako 
zergadunari. Gauza bera esan zuen 
bankuen erreskatearekin eta gezur 
horren ondorioz 60.000 milioi euro 
atera behar izan zituzten diru-kutxa 
publikoetatik. Ez ote gaude beste ge-
zur baten aurrean? Beste behin zer-
gadunak ordainduko du gobernuen 
gestio txarra eta politika ekonomiko 
negargarria. Lotsa ematen du ban-
kuko kideak, presidentea buru du-
tela, oraindik euren karguetan dau-
dela ikusteak, ezer gertatu izan ez 
balitz bezala.
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Nazio politikoaren ideiak urrats bat 
gehiago eman du Gure Esku Dagok pro-
posatutako herritarren itunarekin. Na-
zio politikoa, horra koska. Horregatik ez 
du Espainiako Konstituzioak Espainiako 
nazioa besterik onartzen, gainerakoak 
“nazionalitateak” dira edo gehienez na-
zio kulturalak.
 Kataluniako Estatut berrian ere Au-
zitegi Konstituzionalak ondo baino ho-
beto orraztu zuen Kataluniaren nazio 
kontzeptua. Haren emaitza da urriaren 
1ean Katalunian egingo den autodeter-
minazio erreferenduma. Bai, erabaki 
eskubidea da autodeterminazio eskubi-
dearen esapide modernoa, baina hau ez 
dago oraindik inon jasoa eta autodeter-
minazio eskubidea Nazio Batuen Era-
kundeak berak onartzen du, nahiz eta 
XX. mendeko bigarren erdialdeko des-
kolonizazio prozesuetarako egin zen. 
 Euskal gatazkak azken mende erdia 
pasatu du nazio politikoan enrokatua, 
bere adar bortitz eta mingarriaz jantzita 
gainera. Gatazka horri ikuspegi demo-
kratikotik heldu nahian ari da Gure Esku 
Dago, lorpen garrantzitsuekin gainera, 
herrietako kontsulten parte-hartzeek 
erakutsi duten gisan. Baina ETArik gabe 
dena posible eta egingarri zela zioen he-
rri abertzaleak orain ez du mobilizatu 

nahi: izan liteke ahitua dagoela; edo hala 
eroso dagoela; edo inork ez duela behar 
bezala motibatu; edo, besterik gabe, na-
zioaren aldeko beste borroka esparru 
batzuk beharrezkoagoak jotzen direla.
 Nazio gatazkaren alde alaia bidera-
tzen ari da Gure Esku Dago azken lau 
urteetan, edozein nazio eraiki eta egi-
turatzeko behar den kohesio eta kon-
tsentsu esparruak jorratuz. Norbaitek 
egin behar duen lana da, jakina, baina 
gatazkaren muina latza da, bi legitimita-
teren konfrontazioa dagoelako tartean, 
eta borroka hori Estatuaren indarrean 
–legea deitzen duten hori– oinarritzen 
delako eta ez lehia demokratikoan. 
 Gure Esku Dagok jorratu nahi duen herri 
kontsentsu horrek badu beste arazo handi 
bat gaur egun, munduko hamaika bazte-
rretan ematen diren gatazkez josia dagoela 
gurea ere: hor dira EAJk eta bere aliatu ins-
tituzionalek (PPk eta PSOEk) ordezkatzen 
duten bultzada neoliberala eta hauen aur-
ka ari diren herri sektoreen arteko kon-
frontazio sozial eta ekonomikoa: langile eta 
enpresarien artean ematen dena, Bizkaiko 
zahar egoitzetako borroka luzea, fiskalita-
tea, desarrollismoaren politiken ondorioz 
datozen arazoak, AHT, Zubietako erraus-
tegia, Aroztegia, Errekaleor, Tosu… Nola 
sinetsi aliantzetan, eguneroko praxiak sek-
tore hauek aurrez aurre jartzen dituenean? 
Erantzuna ez da samurra, baina itunaren 
garapenak emango ditu pista gehiago.
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