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GEHIEGITAN gehienbat, autokriti-
ka, auto-apologiaren edergarri.
Ile-uztai. Gaur egun, bizi garen
garaiotan, autokritikaren oinarria
ezinbertzekoa du edozein erakun-
dek bere funtzioak eta jarduerak
auto-ebaluatzerakoan. Autoeba-
luazioa izan ohi den horri deitze-
ko, autokritika kontzeptua lehe-
nesten da erakundearen asmoak
definitzen dituen agirian. Holaxe
ere bai Euskal Herrian sortu zai-
gun alderdirik modernoenean:
“Bide horretan, kritikak eta auto-
kritikak funtsezko betekizuna
izango du” diosku, berehala
zehaztuz autokritika zer den,
gehienbat, hots, auto-ebaluazioa:
“Boluntarismoa, inprobisazioa
eta emaitzen gaineko balorazio
eza gainditzeko modua da”. 

Emanen luke, halarik ere, Sortu
bezalako alderdi politiko batek,
tradizio sendo batetik datorrenak,
tradizio horren gauzapen politi-
koaren bilakaera gisa sortu den
horrek, emanen luke, diot, adiera-
zi beharko lukeela zergatik sor-
tzen den, zergatik ez duen balio
formula zaharrak, zer akats izan
zituen itxurazko metamorfosia
egin behar izateko. Bada, ezertxo
ere  ez horretaz bi ponentzia
garrantzitsu eta luzeetan. “ENA-
Men erreferente dinamikoa eta
nazio askapenerako eta eraldaketa
sozialerako prozesuaren motorra
izateko helburuarekin jaio da”.
Alajaina! ENAMi ezer gertatu
izan ez balitzaio bezala bere bila-
kaeran, ENAMek izanen ez balu
bezala zertaz hausnartu eta zertan
ebaluatu bere esperientzia. Badu,
bai, “ENAMen bilakaera estrate-
gikoa” izenpean zazpi puntu,
baina batere ez doa autokritika
gisa. Alderantziz, “aldaketa sozio-
politiko zein abagune berrietara
egokitzeko buruturiko birmolda-
keta estrategikoak eta antolaketa-

koak” bizi izan ditu. Alegia, auto-
kritika oinarri gisa, baina auto-
apologia gisa aplikaturik: “Abagu-
ne berrietara egokitzeko”
jakinduria gisa.

Autokritikak, jakina, ez du
zertan izan autozigorrik. Auto-
kritikak ere bere mugak behar
ditu, bere helburu positiboak,
bide berriak jorratzeko indar eta
kemenaren pizgarri izan behar.
Baina definizioz mugek guneren
bat mugatzen badute, nola muga-
tu gunerik ez duen autokritika? 

Ongi etorri berriro mapa lega-
lera inoiz desagerrarazi behar
izan ez zukeen ENAMen adie-
razpen politiko hau (jende ani-
tzek hartu genuen parte legez
kanporaketa haren kontrako pla-
taformetan). Ongi etorri Sortu-
ren definizio politiko berria, ego-
kitze saioa abagune berrira.
Aitortu behar : zaila da, zaila
denez, estrategia politiko-milita-
rretan buru-belarri murgildurik
ibili diren guztiak egokitzapen
politiko hutsera ekartzeak. Baina
gutxienezko autokritika falta isla
adierazkorregia zait: zein urrun
dagoen oraindik
puntu politiko gehie-
netan gaurko abagu-
ne berrira egokitza-
penetik. n
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Autokritika ile-uztai
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Autokritikak bere
mugak behar ditu,
bide berriak
jorratzeko kemenaren
pizgarri izan behar.
Baina definizioz
mugek guneren bat
mugatzen badute,
nola mugatu gunerik
ez duen autokritika? 

Gizakiaren oinarrizkoen
beharra, elikadura
lehen ez bezala, esku arrotzek
kontrolatzen duten hura.
Arazoa ez da zaldia saldu
digutela behi modura
arazoa da ez dakigula 
zer sartzen dugun barrura.

Haragi gorri deitzen diegun 
artean lehen mailako
besteek baino koipe kopuru
gutxiago daukalako.
Ordea ez da informazio 
hori ematen belako
gainontzekoak kontsumitzea
interesatzen delako.

Gure aitona tratantea zen
eta bi osaba orain
zintzarri hotsei segika, urritz
makilarekin gainez gain.
Inor balego kalitatezko
zaldikia jateko zain
Gorritira joan besterik ez du
han ibiltzen naiz behortzain. n

Doinua: Egun berezi bat.
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