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Hauteskunde kanpainako tenore 
berdineko emaitzak izan ditu-
gu igandean. EAJri inork ez zion 

erabateko oposizioa egin Lehendakari-
tzarako alternatiba gisa aldarrikatzeko. 
Jeltzaleek ondo jakin dute eztabaidaren 
markoa definitzen eta inposatzen. De-
nek onartu zuten bere jokoa, denek hitz 
egin zuten kudeaketaz Espainiari begi 
bat edo bi jarriaz.
 Ondorioa argia izan da, garaipen han-
dia lortu du EAJk. Nahiz eta partaidetza 
jaitsi eta alderdi berri bat sartu Eusko 
Legebiltzarrean, jeltzaleek 13.000 boto 
eta bi parlamentari gehiago irabazi 
dituzte. 29 diputaturekin inbestidu-
ra erraza segurtatua dute, nahi izanez 
gero beste alderdien babesik gabe. Bes-
talde, legeak eta aurrekontuak aurrera 
ateratzeko, EAJk alderdi baten babesa 
baino ez du behar eta negoziatzeko lau 
ate ditu, horrek botere handia emango 
dio bere agenda eta politikak nagusi-
tzeko edozein akordiotan. Inoiz baino 
gehiago euskal politikak EAJren ingu-
ruan pibotatuko du. 
 EH Bilduk 17 diputaturekin arna-
sa hartu du. Espainiako azkeneko bi 
hauteskundeetako emaitzak ames-
gaiztoa baino ez zirela izan berretsita, 
Otegik oso irakurketa baikorra egin 
du, bidean 50.000 boto eta lau dipu-
tatu utzi dituzten arren. Urruti dago 
baina, 2012ko agertokia. Horregatik, 
EH Bilduk atera dituen emaitzak uler-
tzeko 2015eko foru hauteskundeekin 
alderatzea litzateke egokiena. Urte 
betean 18.000 boto galdu ditu, 1998an 
Euskal Herritarrok-ek (EH) atera zuen 
boto kopuru antzekoa lortzeko. Halere, 
badira diferentzia garrantzitsu batzuk, 
oraingoan Ezker Abertzalea EArekin 
eta Alternatibarekin doa koalizioan eta 
horrek nabarmen moderatu du bere 
diskurtsoa. Herri akordioak eraikitzeko 
adostasunaren espazioa murriztu da, 

agenda independentista eta ezkertia-
rraren kaltetan. Beste diferentzia bat da 
EH Bilduk dituen emaitza desorekatuak 
eskualdez eskualde. 1998an EHk boto 
dezente gehiago zituen Bilbo Handian, 

gaur egun galera hau EH Bilduk kon-
pentsatu egiten du eskualde euskaldu-
nagoetan irabazten duenarekin. Hau 
kezkatzeko datua da ikuspegi nazionala 
duen alderdi batentzat. 
 Elkarrekin Podemos indartsu sartu 
da Eusko Legebiltzarrean, baina espek-
tatibak ez ditu bete. Koalizio morea ez 
da gai izan 2015eko hauteskunde fora-
letan Ahal Duguk eta Irabazik atera zi-
tuzten emaitzak errepikatzeko, 20.000 
boto inguru utzi dituzte bidean eta 
espainiar hauteskundeetan lorturiko 
botoen erdira ere ez dira iritsi. Hauta-
gai ahulek eta mezu lausoek ez dituzte 
lagun izan, nahiz eta arazo nagusia Es-
painia osoko alderdi guztiek pairatzen 
duten berdina izan duten: partaidetza 
baxua.
 Eusko Legebiltzarreko hauteskun-
deetan inoiz izan dugun partaidetza 
baxuena 1994koa izan da, ordutik 
aurtengoa da kaskarrena %62,26rekin. 
Borroka ardatz nazionalean tentsiorik 
ez dagoenean, alderdi espainolistek zai-
la dute beren hautesleria mobilizatzea. 
Horregatik, kaltetu nagusia PSE-EE 
izan da, baina baita PP ere. Bien artean 
botoen %22,1 lortu dute eta Eusko 
Legebiltzarreko ordezkarien %24. Bes-
talde, erabakitze eskubidearen aldeko 
botoak %73,71 izan dira eta parlamen-
tuko eserlekuen %76. Eusko Legebil-
tzar autodeterminazio zaleena izango 
da hurrengo legegintzaldikoa. Halere, 
gauza bat da alderdiek gai horren in-
guru duten posizio politikoa eta beste 
bat da erabakitze eskubidea lehenes-
teko borondatea. Ez dirudi Elkarrekin 
Podemosek izan duen emaitzarekin gai 
hau lehenesteko asmoz egongo denik 
eta antzera pentsa daiteke EAJri buruz. 
Izan ere, horrelako gaiak mahai gainean 
jartzeak tentsioa igoarazi dezake eta 
egun EAJk duen hegemonia politikoa 
galtzeko aukerak sorrarazi. n
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