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Eskubideak eta jokabideak 
nazioartean zein naziogintzan 

Giza eskubideen babeserako na-
zioarteko sistema aztertzen duen 
master batean partaide izan naiz 
oraintsu unibertsitatean. Para-

doxa lazgarria agertu zaigu bertan. Alde 
batetik, Nazio Batuen sistema uniber-
tsala deituak lortu du, maila arauemai-
lean bederen, goren gradua kontsidera 
daitekeena; hau da, mundu mailan ba-
dugu nahikoa kode, arau, erakunde eta 
batzorde gure planeta honetan gertatzen 
den gatazka, injustizia,  zapalkuntza edo 
bidegabekeria oro aztertu eta konponbi-
dean jartzeko aukera ematen digutenak. 
Baina Nazio Batuen Erakundeak berak ez 
du arau zuzen horiek indarrean jartzeko 
behar adinako aginterik. 

   Bigarren Mundu Gerra deitu zen 
izugarrikeria hura gertatu eta berehala 
eratu zen nazioartean, halabeharrez, Na-
zio Batuen Erakundea deitua, berriro ere 
munduan era hartako gerra suntsitzaile-
rik gerta ez zedin antolatua.  1945 urte 
berean abiatu, eta Giza Eskubideen Na-
zioarteko Aldarria edota Eskubide Zibil 
eta Politikoen Nazioarteko Itunak finkatu 
zituen, nazioarteko zein estatuen barru-
ko istilu eta gatazka larrienak ere modu 
baketsu eta demokratikoan konpontzeko 
moduan. Baina joan dira ordutik 75 urte 
luze eta ezin esan aurrerapen handirik 
egin dugunik. Inork ez du horrela aitortu 
nahi, baina inor gutxik uka dezake eguno-
tan hirugarren gerra zabal eta are suntsi-

garriago baten atarian egon gaitezkeela.
Zer gertatzen zaigu gizakioi? Eskubi-

deen arautze horretan emandako urra-
tsez harro agertzen gara, zibilizazioaren 
eta gizalegeen eredutzat agertzen ditugu 
nazioarteko arauok, norbere estatua ere 
demokraziaren eredu agertu nahian. Bai-
na eskubideetatik jokabideetara dagoen 
lubakia gero eta handiagoa da. Ahoz go-
raipatzen diren eskubideak berak zapuz-
ten dira, ahapeka edo disimulurik gabe, 
modu nabarian. Demokraziaren tenplua 
omen zena bidegabekeriaren erresuma 
bihurtzen da, guztion larridurarako. 

Eskubideak aldarri,  baina pragmatis-
moa deitua nagusi. Politikaren eremua 
inkoherentziaren agertoki bihurtu zaigu, 
etxe barruan ere bai. Printzipio demokra-
tikoak egun seinalatuetako aldarri ditu-
gu, independentzia edo burujabetza, na-

ziogintza edo euskalduntzea, errepublika 
edo aniztasuna, Korrika edo Euskaraldia, 
baina iskin egiten diegu horiei guztiei 
aliantza taktiko tentagarri baten eskain-
tzaren aurrean. Eta horrela jokabideak 
eskubidea bazterreratzen du, hurrengo 
baterako utziz. Erabakitzeko eskubidea 
omen dugu, baina besteen erabakietara 
batzen gara.

Agian oinarrizko printzipio bat ahaztu 
dugu, eskubideak unibertsalak izanda 
ere, horien gauzatzeak konkretua, zeha-
tza, partikularizatua behar duela izan. 
Demokrazia ez da inoiz errealitate meta-
fisikoa izango, komunitate zehatz bateko 
praktikatik at dagoen itun sakratua. Ko-
munitate demokratikoak orube zehatz, 
material, konkretua behar du. Nork bere 
etxea behar du antolaketa demokratikoa-
ren oinarri. Gure etxea Euskal Herria da, 
eta horren gainean eraiki beharko dugu 
nazioa den sistema demokratikoa. Ba-
rruan eraiki eta nazioartean kokatu.

Pragmatismo politikoa deituak, gu-
rean, ahaztu egiten du oinarrizko faktu 
zientifiko hau, eta nahasi egiten da bes-
teen eraikuntza amaituetan,  gure etxe 
propioa planoetatik errealitatera erama-
teko ahaleginik egin gabe.  Eta nahaste 
horretan ipintzen ditu galbidean gure 
etxe propioaren  oinarri beharko luketen 
hainbat zutabe: euskara, lurraldea, erre-
publika, gutasun espezifikoa. Itzulpenean 
galtzen du gure euskalduntasuna. 
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