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INKESTEK diotenaren arabera, Frantzian
2014ko Europako Parlamenturako hau-
teskundeetako garailea izan daiteke Fron-
te Nazionala (FN), botoen %24arekin.
Berriak dimentsio handiagoa hartu du
Brignoles-eko hauteskunde kantonaletako
bigarren itzulian FNk garaipena lortu
duelako botoen %53,90arekin. Halere,
hau ez da kontu berria, eskuin muturra
Europako hainbat herrialdetako parla-
mentuetan eta gobernuetan egon da, eta
badago. 

Eskuin muturraren diskurtsoa eta
estrategia politikoa ezaguna da. Arazo
sozial bat detektatu eta horretan oinarri-
tzen dira beraien ideologia atzerakoia eta
autoritarioa zabaltzeko. Adibide sinple
batekin esplikatuko dut funtzionamen-

dua. Auzo batean lapurreta asko badaude,
hori arazo soziala da. Arazo soziologikoa
izango litzateke motiboa: zerk eragiten du
hainbeste lapurreta egotea? Ordea, eskuin
muturrak ez du interesik arazo soziologi-
koan, bere asmoa arazo sozialek sortzen
duten beldurra ustiatzea da erantzun sin-
pleak eskainiz: kaleetako delinkuentzian
gorakada egon bada eta erasotzaileen
artean etorkinak gain ordezkatuak baldin
badaude, orduan gutxiengo hori estigma-
tizatu eta guztiak kanporatzea proposatu-
ko du arazo soziala konpontzeko. Modu
berean, krisi egoeran gaudenez gero, inoiz
baino garrantzitsuagoa da laguntza sozia-
lak areagotzea, baina politika neoliberalak
tarteko kontrakoa gertatzen ari da, lagun-
tza sozialak gutxitu baitira. Horrek diru
laguntza horiengatik konpetentzia sortzen
du, eta oro har, etorkinak egoera ekono-

miko ahulena dutenen artean gain ordez-
katuak daudenez gero, ondorioz gain
ordezkatuak egongo dira ere bai laguntza
hauek jasotzen dituztenen artean. Beste
behin eskuin muturrak soluzio erraza
proposatuko du: “Lehenengo bertakoak”.
Erraza da ulertzen eta eraginkorra ere
bada beraien estrategia, izan ere, horrela
delinkuentziaren arazo soziologikoa
sakontzeko egur gehiago botatzen zaio
suari eta horrek gaitzespen handiagoa
sortzen du etorkinekiko.

Arazo sozialek sor dezaketen itsukeria
arazo soziologikoa diagnostikatuz eta
honi aurre egiteko politikak martxan
jarriz gailentzen da. Baina, Europako
gobernuek politika egiteko duten gaitasu-
na eta borondatea eskasak dira, nahiago
dute sektore finantzario eta ideologo neo-
liberalen esanetara jartzea. Horregatik,
alderdi konbentzionalak geroz eta gehia-
go ari dira beren programetan eta diskur-
tsoetan barneratzen eskuin muturrak aire-
ratu dituen mezuak. Orain dela bost urte
pasatxo Italiako zentro-ezkerreko liderra
zen Walter Veltronik Frantziako FNeko
edozein buruzagik egin ditzakeen mailako
adierazpenak egin zituen Balkanetako iji-
toen aurka. Azkeneko asteetan antzeko
adierazpenak entzun ditugu Frantziako
sozialisten ahotan ijito bulgariarren eta
errumaniarren asentamenduak suntsitze-
ko erabakiak defendatzeko. Manuel Vall-
sek, barne ministro sozialistak, zuzenean
ijitoak delinkuentziarekin lotu ditu eta
hauen inguruan hazi den arazo sozialaren
irtenbidea Frantziatik kanporatzea dela
adierazi du. 

Diskurtso horiek elikatzen dute eskuin
muturra, arazo sozialean zentratuz eta
arazo soziologikoa ahantziz. Baina noski,
ulergarria da, izan ere, gutxiengoak estig-
matizatzea pobreak izateagatik edota kul-
tura desberdina izateagatik oso erraza eta
erabilgarria da, batez ere, zure ezintasun
politikoa estali nahi baduzu
edota diru publikoarekin abe-
rasten diren banketxe eta
gizon zuri guzti horietaz hitz
egiterik nahi ez baduzu. n
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Arazo sozialek sor dezaketen itsukeria arazo
soziologikoa diagnostikatuz eta honi aurre
egiteko politikak martxan jarriz gailentzen
da. Baina, Europako gobernuek politika
egiteko duten gaitasuna eta borondatea
eskasa da, nahiago dute sektore finantzario
eta ideologo neoliberalen esanetara jartzea
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