
Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagiak 
hitz goran aritzen dira Espainiako 
Gobernuarekin negoziazio uneak 
datozen bakoitzean eta Gernikako 
Estatutuan adosturiko eskumenen 
transferentziak aldarrikatzen su-
tsuenak dirudite momentu horietan. 
Hala ere, hainbeste hamarkada pasa 
diren arren estatutu horrek bete 
gabe jarraitzen du hogeitamar gaien 
inguruan. Eta badirudi haietako zen-
bait gai eskuratzea luzerako dela, 
Gizarte Segurantzaren kudeaketaren 
transferentzia, adibidez, “ez da pre-
miazkoa” bi gobernuentzat, ustezko 
bere “konplexutasunagatik”.
 Joan den astean Bilbon bildu zen 
Transferentzien Komisio Mistoa, 
zazpi urteren ondoren. Egutegi bat 
osatzea baizik ez dute lortu eta hor 
ez da aurreikusten Gizarte Seguran-
tzaren erregimen ekonomikoa lan-
tzea ere. Ez omen dauka presarik, 
“horri uko egiten ez diogun arren”, 
Lakuako bozeramailearen arabera. 
Nola egingo diote uko, duela berro-
gei urte adostua eta sinatua baldin 
badago? Hori lotsa! Eta EAJko presi-
denteak aurreko egunean ozen zioen 
30 eskumenak transferitu behar zi-
rela... Baina orain bi gobernuak bat 
datoz esatean ez dela urgentea. Gal-
de diezaietela pentsionistei.
 Egoera lotsagarri eta eskandaluz-
ko honek baditu bere arduradunak, 
ez soilik Espainiako Gobernuaren 
partetik. Estatutua ez betetzearen 
erantzule nagusiak hura adostu eta 
sinatu zuten gobernuak dira, espai-
niarra eta Euskal Autonomia Erkide-
gokoa, eta azken hau sostengatzen 
duen alderdia ere bai. Batzuk eran-
tzule dira akordaturiko eskumenak 
ez transferitzeagatik, eta besteak 
behar adina ez presionatzeagatik 
duela urte askotatik zintzilik dagoen 
gai garrantzitsu honen inguruan. Gi-
zarte Segurantza ez transferitzea, 
Gernikako Estatutua haustea da. n
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gernikako Estatutua 
etengabe hausten dute

“Ikur bat da Sergio Ramos, ez soilik Real 
Madrilena edo futbolarena, espainiar ki-
rolarena baizik. Guztion eginbeharra da 
hura babestea”. (Santiago Solari, 2018-
11-26). Real Madrileko entrenatzailea 
da Solari. Ramos, talde horretako kapi-
taina, kirol prentsa eta telebista saioe-
tan duen protagonismoagatik bezain 
ezaguna prentsa arrosan agertzeagatik, 
bi munduek elkar elikatzen dutela era-
kusten duena…
 Football Leaks-en dokumentu ba-
tzuek, Der Spiegel astekari alemanak 
eta Mediaset agerkari frantziarrak ira-
gan astean zabaldutakoek, agerian utzi 
dituzte jokalariari egindako dopinaren 
aurkako kontrol batzuetan atzeman-
dako irregulartasunak. 2017ko Txapel-
dunen Ligako finalean positibo eman 
zuen Ramosek. UEFAk kasua artxibatu 
zuen, Real Madrilen azalpenak ontzat 
emanda: osasun tratamendu batengatik 
injektatu zioten dexametasona izeneko 
kortikoidea sorbaldan eta belaunean.
 UEFAk eta AMAk berretsi dute ez da-
goela “Ramos auzirik”, eta ustezko po-
sitiboaren ingurukoak di-da desagertu 
dira hedabideetatik, lehenago ere hain-
batetan gertatu den moduan –baita gu-
rean ere– futbola zikindu duten beste 

zenbait polemikaren kasuan –“sexu es-
kandalu”, zerga iruzur edota dopinare-
kin lotutako kontuekin–, euren idoloak 
salbu ikusi dituzten fededun ororen zo-
rionerako. Guztion eginbeharra baita 
haiek babestea.
 Eta denborarekin ahaztuko dira ere 
bai Argentinan gertatutakoak Liberta-
dores kopako finalaren atarian. River 
Plate eta Boca Juniors talde historikoen 
arteko partida leherrarazi zuten harri-
kadaka River-eko zale batzuek. Sarre-
ren kudeaketa deliktiboa, erraietarai-
noko etsaikeria, narkotrafikoa, polizia 
eta botere politikoa nahasten dituen 
errealitate ustel baten enegarren atala, 
futbola –(ia) beti da futbola– aitzakia 
gisa baliatuta. “Nire seme-alabak nega-
rrarazi egin zenituzten, eta hori ez dago 
barkatzerik; sar ezazue Kopa ipurtzulo-
tik”, idatzi du River-eko zale batek sare 
sozialetan bolo-bolo zabaldu den me-
zuan.
 Negarrez ikusi berri dugu mutiko bat, 
Murtzian (Espainia), umeen arteko par-
tida batean talde bietako zaleak (gu-
rasoak) mutur-joka erakusten dituen 
bideoan, gizarte gaixo batek sufritzen 
duen zentzugabekeriaren enegarren 
atala. Ia beti da futbola… n
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Futbola, ia beti da futbola...

ANALISIA

 Jon torner Zabala 
 @jtorner

PANORAmA

8 2018/12/09 | ARGIA


