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Kalea guztiona?

Ez dakit Atenasen, demokrazia eratu zutenean, 
boterea herritarren esku ote zen. Ni ezezkoan 
nago. Han ere, eliteak, herritarrei euren bu-

ruaren jabe zirela sinestarazi ziela iruditzen bai-
tzait, bertako lur-jabe eta aberatsen mesedetan.

Erromako errepublikak eraman zuen aurrera, 
demokrazia sistema politiko lez; horregatik inork 
ez du demokrazia kontsideratzen. Elite erromata-
rrek errepresentazio sistema garatu zuten, haien 
herritarrengandik urruti, legea bera gorpuztu 
zuten zuzenbidea sortuz, “ogia eta zirkoan” kon-
tzentratua zeukaten jendartearen begien aurrean.

Absolutistek eurek ere uzten zioten herriari 
hainbat gauza erabakitzen, elite nobleen aurka 
joaten ez zen bitartean, eta azkenik, ilustratu naif 
edo zinikoen esku gelditu zen demokrazia hitza, 
botere ekonomiko berriaren babestoki zen artean.

Gaur egun ere hala da: sistemaren alderdiak 
daude, eliteen morroi leialak. Batak edo besteek 
agintzen dute demokrazia homologatuetan, inork 
ez dakien norbaitek ematen dien kalitate titulu 
maltzurra jasoz. Baina kontuz, beste inori ez diote 
utziko agintzen. Eta noizean behin ihes egiten 
bazaie, Gipuzkoan gertatu zen lez, edo orain esta-
tuko hiriburu batzuetan, indar guztiek bat egiten 
dute, botere eta lobbyek, egoera neutralizatu arte.

Norbaitek, ez edonork, esan zuen demokrazia 
zela sistema txarretatik onena, baina nik uste, 
benetan, bera dela gaiztoena. Alde batetik, demo-
krazia homologatuak dauden tokietan, sistema 

ekonomikoa erabat ziur sentitzen da, babesturik 
eta ezkutuan, izan ez balitz bezala, gauzak ondo 
doazen bitartean behintzat. Hain seguru dago 
bere iraupenaz ezen ez diela gobernuan edo le-
gebiltzarrean dauden politikariei, ez epaileei, ez 
irakasle eta intelektualei, ez sindikatu-buruei, ez 
komunikabideetako erredaktoreei agindurik edo 
aholkurik ematen. Zertarako, barneraturik bai-
tauzkate sistemaren balioak! Gainera, boterearen 
alde edo inguruan daudenak ere etekinik behar 
dutelako korrupzioa estrukturala bihurtzen da, 
ez behin edo behinekoa. Eta denak hala delakoan.

Bestetik, demokraziak zapalduei sinestarazten 
die eurek ere badutela jendartearen bilakaeran 
zeresanik, dela parte hartzea, dela bozkatzea, eta, 
hortaz, zapalkuntzaren pertzepzioa ezkutatzen 
du. Askatasun sentsazioa garatzen du estatuaren 
asketatik jaten dutenengan, etekinak ateratzen 
ari diren eremuetan, eta txarrena, egungo “zir-
koa” ikusten ari den herritar arruntean. 

Demokrazia hitza hain ajeaturik, zikindurik eta 
zabar eta manipulaturik erabiltzen da jada, ezen 
zentzua erabat galdu duela, eta “herriaren bo-
terea” ez beste edozer adieraz dezakeela. Euren 
burua demokratatzat daukaten eliteko partaide 
edo morroiak ikustea besterik ez dago. Horrega-
tik esango dut ni ez naizela demokrata.

Bereizte aldera izena aldatzea proposatzen 
dut: Demarkia: Herriaren benetako boterea adie-
razten duen hitz berri eta garbia. Zergatik ez? n
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Zein da udal baten lana eraso matxista baten 
aurrean? Horixe galdetu diot nire buruari 
Irunen jazotako azken erasoaren erantzuna 

ikusita. Hauxe da kontua: Udalak, hirian gertatu-
tako eraso baten aurrean, herriko eragile sozial 
eta talde feministek duten protokoloa kopiatu eta 
haiek deialdia egin aurretik, ordu eta leku berean 
kontzentratzera deitu zuen.  

Intentzio onarekin egin duela ez dut zalantzan 
jartzen, baina horregatik ez zait erabakia onar-
garriagoa iruditzen. Nola da posible herriko eragi-
leek egiten duten lana bere egitea? Eta hasierako 
galderara narama berriz buruak. 

Zer egin behar du udal batek indarkeria matxis-
taren aurrean? Erantzuna sinpleegia irudituko 
zaizue, baina nik argi dut: babestu eta bere burua 
eraldatu. Herriko mugimendu feminista, emaku-
me elkarte eta ekimen ezberdinak babesten eta 
bidea egiten laguntzen aritu beharko luke. Udala-
ren tokia udalean dago, politiketan, instituzioen 
arteko harremanak garatzean eta mugimenduena 
kalean, kontra-boterean, udalei herriaren ikuspe-
gia ematen. Eta harreman horrek gora beherak, 
sartu irtenak, elkarlanak eta elkar markajeak izan 
beharko ditu. Baina bakoitzari bere tokia, bakoi-
tzari bere protagonismoa. n
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