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Miguel Herrero
de Miñón

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
(Madril, 1940) Espainiako 1978ko
Konstituzioaren aitapontekoa da
beste dozena erdi lagunekin batera.
Horixe ageri da noranahi jota ere;
horixe omen du ohorerik handiena.
Horrez gain, bide handia egin du
espainiar politikan. 60ko
hamarkadan, Estatu Kontseiluko
letratua zelarik, trantsizioari buruzko
iritziak plazaratzen hasi zen prentsa
idatzian, alditan bakarka, alditan
elkarlanean. Zuzenean hartu zuen
parte Francoren heriotzaren ondoko
demokraziaranzko bidean, legeak
landuz eta idatziz, eta diputatuen
kongresuan lan eginez. UCD, AP eta
PPko ordezkaria izan zen 1977tik
93ra, bai eta bozemailea ere hainbat
urtez. Hamaika kargu bete ditu.
Tartean, Batzorde Trilateralekoa eta
NATOko politika batzordeko kidea izan
da. Nazioartean ere eskarmentu handikoa
da, lantegi frankok zaildutako pertsonaia.
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Eskuineko alderdietako kidea izan da, baina, lehenengo eta behin, arrazoia eta sen
ona izan ditu gidari. Horregatik, beharbada, adostasun adina desadostasun izan du
ezkerrarekin zein eskuinarekin. Txaloak eta egurra, bietatik jaso du noiz batetik, noiz
bestetik. Madril sorterrian jaso dituen merezimenduez gainera, Kataluniako
Generalitatek eta Sabino Arana Fundazioak ere saritu dute Miguel Herrero de Miñónen
jarrera.
Arrazoiari eta argumentuari irekita jardun du bizitzan, eta halaxe aritu da gurekin
espainiar hiriburuko kale nagusiko etxean. Alez ale xehatu ditu galderak, lasai eta
patxadan, erantzunak biribilduz eta argi, elkarrizketaren itzulpena kezka halamoduzko txiki bat hasieran, baina errezelorik gabe amaieran. “Dibertigarria izan da”,
horiexek elkarrizketaren ondoko bere hitzak…
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Miguel Herrero de Miñón

“Subiranotasuna norberaren
identitatea babesteko eskumena
besterik ez da”
Konstituzioa gora eta behera, bada zarata aspaldiko partez. Augusto Monterrosoren ipuin ezaguna dabilkit kolkoan: “Esnatu zenean, dinosauroa han zegoen oraindik”.

Nire irudiko, Konstituzioak ez du dinosauroaren batere antzik. Hala ere, zure ipuin horri helduta, Konstituzioa ez da lotan egon, funtzionatzen
egon da, egoki funtzionatzen. Hori esanik ere,
uste dut ez dela Konstituzioa mitifikatu behar.
Berez, ez da komeni ezer, edo kasik ezer ez, mitifikatzea. Konstituzioa tresna bat da, gobernamendua, elkarbizitza eta eskubide zein askatasun
jakin batzuk bermatzen dituena, ez besterik.
Horren arabera, ongi funtzionatu duela esan dut.
Besterik da bestelako zenbait eskubide aitortu
behar lituzkeela esatea, beste zenbait erakunde
ere aintzatetsi. Hori ez da Konstituzioari eraso
egitea, Konstituzioaren alternatiba diseinatzea baizik. Eta,
hori, orain dugun tresna
bezain konstituzionala
izango litzateke. Uste
dut Konstituzio honek
nahiko ongi lan egiten
duela. Dudarik gabe,
akatsak ditu, gizakiak
egindako gauza guztiek

bezala; hobetzeko modukoa da, baina hobea onaren etsaia da. Nire ustetan, inork ez luke Konstituzioa gehiegi ukitu behar.
Konstituzioaren zazpi aitaponteko haietako bat
zara. Ez duzue esan zaharra: “Konstituzioa indarrean dago, konkordia lorpen handia da, ez du
presazko erreformarik behar”.

Bai, iritzi horretakoa naiz. Kontua da ez zaidala gauzak azpimarratzea gustatzen eta, “konkordia lorpen handia da”, “inoiz ikusi ez den
miragarria da” eta horrelakoak esan ordez, bada,
nahiago dudala “ongi lan egiten duen tresna da”
esan.
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Konstituzioaren interpretazioa

Konstituzioak gizarte ireki bati dagokion interpretazioa merezi luke, hau
da, interpretazio irekia. Konstituzioa elastikoa da –erreformatzeko
modukoa delako, hain zuzen–, eta era elastikoan interpretatu behar da.
Zein helbururekin? Integratzeko helburuarekin, horixe baita konstituzio
politiko baten helburua: estatuko komunitatearen integrazio politikoa.
Estatuko komunitatea askotarikoa denean, bertan identitate oso
ezberdinak daudenean, horiek integratzeko modu bakarra eta
zentzuzkoena honakoa da: identitate guztiak bertan eroso egon daitezen
lortzea; beren neurriaren araberako tokia izan dezaten, hain zuzen.
Horixe da, nire iritziz, integratzeko modu egiazkoa. Kontrakoa,
gezurra badirudi ere, desintegratzea litzateke.
Horrexegatik esan dut beti
Konstituzioaren
elastikotasuna baliatzen
duen interpretazioa dela
eraikitzaileena.
Zertarako? Barruan
asko sartu ahal
izateko, eta zenbat eta
gehiago, hobeto.

Ez dakit horretan, beste arlo askotan bezala,
konbertituak ez ote diren okerrenak. Grina larregi dute. Konstituzio ukitu ezina dute aldarri…

Ez dago konbertitua baino intoleranteagorik.
Ez da politikoki zuzena aurrekarien purutasunaz
jardutea, baina konbertituen beldur izaten naiz,
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beraien intolerantziagatik, hain zuzen. Gainera,
ez naiz fio puntaren puntan dauden konbertituez.
Oso serio hartzen dut Done Pauloren konbertsioa, baina Done Paulok, konbertitua zen aldetik, burua motz ziezaioten utzi beharrean, erromatar zenturioi egin izan balitz, ez nintzen hartaz
askorik fidatuko.

Oso gazterik hasi zinen prentsan idazten, trantsizioari buruz gogoeta egiten.

Uste dut 66an izan zela. Estatu Kontseiluan
funtzionario publikoa izateko oposizioak irabazi
eta idazten hasi nintzen. Ya egunkarian lehenengo eta beste zenbait hedabidetan gero. Egia esan,
behin ere ez dut lantegi hori bazter utzi. Oraintxe
ere, El Pais egunkariaren ohiko kolaboratzailea
naiz.
Zerk bultzatu zintuen garai hartan idaztera jakin
nahi nuen, zure ideiak plazan agertzera.

Orduan orain ditudan arrazoi berak nituela
esango nuke. Horrek, bestalde, irudimen eskasa
dudala esan nahi du. Beti pentsatu izan dut berdin: Espainia entitate politiko plurala zela, Espainian zenbait identitate historiko zeudela eta haiek

artikulatzea komeni zela, ezberdintasun eta identitateak errespetatuz; monarkia zela Espainiaren
izaera historikoari hobekien zegokiona; denborarekin Espainiak gizarte demokratiko, libre eta
irekia izan behar zuela, eta gure inguruan nagusi
ziren konstituzioak bezalakoa eduki behar zuela.
Horixe sinisten nuen 60ko hamarkadan. Uste
nuen trantsizio baketsu bat eginez irits gintezkeela helburura eta, horretan laguntzeko aukera
izan nuenean, ahaleginak egin nituen. Nire irudiko, hura nahiko ongi egin zen –askoz hobeto egin
zitekeen–, baina, tira! Nahiko txukun egin zen,
eta gaur egun, orduan egindakoari eutsi eta bide
horretan aurrera egin behar da: monarkia konstituzional eta parlamentarioari dagozkion erakundeei eutsi, Espainian dagoen identitate aniztasuna aitortu eta, ondorioz, identitate horien
araberako autogobernu araubidea eraiki.
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“Trantsizioa ez zen egin
halako pertsona jakin
batzuek nahi izan
zutelako, espainiar
gizarteak eta
erakundeek hala nahi
izan zutelako baizik”
Trantsizioaz ari gara eta, zer adierazten dizu
“haustura” hitzak? Zer dabilkizu buruan “haustura demokratikoa” entzutean?

Esan genezake, hortaz, gazte haren asmoak,
nahiak, bete egin direla.

Nireak ez ezik, espainiar gizartearenak ere
bai. Iruditzen zait Espainiako trantsizioa esan ohi
dena baino askoz errazago egin zela… denok ere
bat gentozelako egiteko premiari zegokionez.
Trantsizioaren protagonista erregea, herri erakundeak, gizarte eragileak, alderdi politiko estatalak eta nazionalistak –era batera edo bestera,
denek lagundu zuten–, eliza, sindikatuak, enpresaburuak… denak izan ziren! Trantsizioa ez zen
egin halako pertsona jakin batzuek nahi izan
zutelako, espainiar gizarteak eta erakundeek hala
nahi izan zutelako baizik.

8

Hara, behin ere ez naiz hitzen beldur izan,
beharbada erraz antzean baliatzen ditudalako. Ez
dago zertan hitzen beldur izan, ez dago izu-ikaratu beharrik, termino batzuek izugarri ematen
badute ere. Haatik, haiek erabiltzen jakin behar
da, pasioak, sentimenduak, afektuak asetzeko. Ez
dago zertan beldur izan batek “haustura” esaten
duenean. Zer egin, harekin? Bestelako bide batetik ere helburu bertsuetara iritsiko garela konbentzitu. Eta, hala ere, batek hitz bat egoskor azpimarratzen duenean, bada, zuhur jokatu: moko eta
atzapar zorrotzak dituzten hitzak indargabetzeko
modurik onena ez da tiroka eraistea, heztea baizik, etxeko abere bihurtzea, alegia. Horretan jardun dut luzaro. Izu eta ikaratzekoak ematen zuten
hitzekin jardun dut lanean, eta oraindik askori
izugarriak iruditzen zaizkionak hezten saiatzen
naiz, moko eta atzapar zorrotzik ez dutela erakusten.

Amnistia
76ko Amnistiaren Legea, esaterako, nik neuk erredaktatu nuen. Eta, nire ustetan,
ahaztu ere egin da amnistia hura. Besteak beste, 77an beste bat dekretatu zutelako
Espainiako Gorte ordurako demokratikoek. Alabaina, lehenengo amnistia lege hura
garrantzi handikoa izan zen. Batetik, trantsizioaren bermea izan zelako; hantxe
erakutsi zen benetan ari ginela. Bestetik, berriz, amnistia lege hura oso ondo zainduta
egon zelako. Hain zainduta ere, ezen, Hegoafrikan apartheid-ari amaiera eman eta
trantsizioa egin zutenean, bisitan etorri baitzitzaizkidan handik. 76ko lege hura
aztertu nahi zuten, teknikoki oso zainduta zegoelako. Amnistia hark aurrera egiteko
zailtasun handiak izan zituen, baina gobernua lege hura onartzeko erabakia hartuta
zegoen. Justizia ministro Laudelino Lavillak abilezia handiz zuzendu zuen operazio
politikoa, eta nik, berriz, teknikoki lantzeko ohorea izan nuen. Atera kontuak, oraindik
gordeta daukat hura idazteko erabili nuen boligrafoa.
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Konstituzioa egiteko prozesua dela eta, euskal
nazionalistak bazter utzi zituzten…

Bai. Oso oker handia izan zen. Baina, zergatik utzi zituzten kanpoan? PSOEk nahi ez zuelako Tierno Galván irakaslearen PSPk bere talde
parlamentarioa eduki zezan. Sasoi hartan, parlamentuko taldeak osatzeko arauak halako moldez
ezarri ziren, non euskal nazionalistek eta katalanek talde bakar bat osatu behar izan baitzuten.
Gero aldatu egin zen hori, baina ponentzia osatzerakoan, talde euskaldun-katalan bakarra zegoen, eta Miquel Rocak ordezkatu zuen. EAJPNV ponentzian ez egotea akatsa izan zela uste
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dut; halaxe esan nuen orduan eta halaxe esaten
dut gaur egun ere. Euskal nazionalismoaren aldarrikapenak azken orduan aurkeztu ziren eta ez
zen astirik izan psikologoek “lantzea” –working
thruw, ingelesez– esaten duten horretarako.
Kontu horiek denak urtebete lehenago jarri izan
balira mahai gainean, bestelako emaitza izango
genuela uste dut, working thruw-ak horixe bultzatzen baitu: batzuek halako helburu batzuk
bereganatzea, eta besteek, berriz, beren errebindikazioak apaltzea. Uste dut hori akats historiko
larria izan zela, eta gerora gaizki ulertze larriak
eragin dituela.

“EAJ-PNV ponentzia
konstituziogilean ez
egotea akatsa izan zela
uste dut; halaxe esan
nuen orduan eta halaxe
esaten dut gaur egun
ere”
Absentzia horren ondorioz ez zion eman botoa
EAJ-PNVk Konstituzioari.

Horretan lagundu zuen, behintzat. Euskal
nazionalistek ponentzian zuzenean parte hartu
izan balute, beraien eskabide asko, edo oinarrizkoenak, testura igaroko ziren; testura igarota, uste
dut EAJ-PNVk Konstituzioaren aldeko botoa
eskatuko zuela, nahiz eta gaur egun euskal nazionalistek ezetz, ez zutela horren alde bozkatuko
esateko joera duten. Are gehiago, EAJ-PNVko
zenbait sektorek esaten dute hura distrakzio operazio bat izan zela eta behin ere ez zutela Konstituzioaren aldeko botoa eskatzeko asmorik izan.
Nik, aldiz, uste dut botoa emango ziotela, baldin
eta eskubide historikoen gaineko errebindikazioa,
traktu forala berriz hastea eta koroarekiko paktuari buruzko eskaerak aintzat hartu eta azkenean
Konstituzioan sartu izan balira. Nire iritziz,
horiek garaiz planteatu izan balira, Konstituzioaren testura igaroko ziren, era batera edo bestera;
ez bere horretan, beraien jatorrizko testuan bezala, baina nolabait. Horrexegatik diot, Clarck jeneralak esango lukeen moduan, operazio batzuek
zehar ondorioak dituztela, oso zehar ondorio
larriak ere. Ni seguru nago PSOEk ez zuela ezer
EAJ-PNVren kontra, hau ponentzian egon zedin
edo bere taldea osa zezan; izan ere, geroago,
lagundu egin zion bere taldea eratzen. Baina, era

berean, uste dut bi alderdi sozialisten liskarrak
–PSOEren eta PSP txikiaren artekoak– galarazi
egin zuela EAJ-PNVk bere taldea garaiz izatea.

Harrezkero idatzia duzunez, estatutuaren bitartez bideratu ziren, hein batean bederen, konstituzio prozesuak bazterturiko euskal nazionalisten errebindikazioak…

Horiek bideratzeko aurreneko urratsa Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriaren
bitartez egin zen. Nahiz eta ez zen ahal bezain
ongi erredaktatu, UCDren gobernuak –ez UCD
alderdiak, UCDren gobernuak baizik–, nire
ustez, jarrera zurruna izan zuelako; “zurruna”
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diot, kalifikatzaile eztia erabiltzearren. Xedapen
gehigarri bat idatzi zen bai, baina EAJ-PNVren
errebindikazio erretoriko eta afektiboak asetzen
ez zituena. Arestian esan dudanari lotu nahi diot
hau: ez da hitzen beldur izan behar, ez eskubide
historiko, paktu edo traktu foral hitzen izu.
Traktu forala dela eta, adibidez, hitz horri benetako izua zitzaion, egiatan zer esan nahi zuen
askok jakin ez arren. Eta “egiatan zer esan nahi
zuen askok jakin ez arren” diot, gobernuaren
presidenteordeak berak, Abril jaunak, halaxe
esan zuelako gorteetan: “Zer den ez dakidanez…!”. Psikologoek aztertua dutenez, ezezagunari zaio izu-ikara, baina ezagutuz gero,
akabo izua. Hala ere, lehenengo xedapen gehigarria idatzi zen, gerora oso erabilgarria izan
dena. Hain erabilgarria, ezen horretan oinarritu
baitira Euskadiko Autonomia Estatutuaren
espezifikotasunak, hainbat transferentzia, bai
eta Euskadirekiko zein Nafarroarekiko hainbat
harreman berezi ere. Nik, jendaurrean defenditu
dudanez, eta defenditzen segitzen dudanez,
lehenengo gehigarri horrek Espainian diren
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nazio identitateak ezagutzeko balio behar luke,
Kataluniaren kasuan bezala. Eta, berez, Kataluniako Estatutuak eskubide historikoak aipatzen
ditu.

Estatutu prozesuaren bitartez bideratu zen egoera, hortaz.

Bai. Eta EAJ-PNVren agintariek ere onartu
zuten hori. Besterik da aztertzea estatutua nola
garatu den eta nola asebete dituen batzuen eta
besteen gogoak. Baina, dudarik gabe, estatutua
urrats erabakigarria izan zen, Euskal Herria eta
hango indar politikoak estatuan integratzeko.

“Estatutua urrats
erabakigarria izan zen,
Euskal Herria eta hango
indar politikoak
estatuan integratzeko”

%50,5eko abstentzioa

K

onstituzioari buruzko erreferenduma egin zenean, euskal nazionalismoak
abstentzioa erabaki zuen orduko, jakina zen parte hartzea txikia izango zela. EAJPNVrekin adosteko biderik egon ez zenez, ondorio txarretako bat horixe izan zen.
Nire iritziz, bi une giltzarri izan ziren adostasun hori lortzeko, baina ez zen lortu.
Lehena, EAJ-PNVk ponentzia konstituzionalean bere talde parlamentarioaren bidez
esku hartu ez zuenean. Bigarrena, lehenengo xedapen gehigarria hitzartzeko saioak
porrot egin zuenean. Badiotsut, estatutuari esker gainditu zen egoera hori.

13

Sendo jarri al ziren demokraziaren oinarriak?

Baietz uste dut. Eta ez, soilik, Konstituzioa
horretarako tresna egokia izan zelako, baizik eta
espainiar gizarteak, gaur egun, garapen ekonomikoa bitarte, sistema demokratikoa eskatzen duen
gizartea delako. Demokraziak ez zuen porrot egin
Espainian, 30eko hamarkadan, gaiztaginen konspirazio batengatik. Ez zen 70eko hamarkadan aingeruen inteligentziari esker berrezarri. Ez. 30eko
hamarkadan demokrazia ez zen bideragarria
Espainian, ekonomiak, gizarteak, alfabetatze
maila txikiak eta klase sozio-ekonomiko ertain
bat ez izateak ezinezko egiten zutelako. Berrogei
urte geroago, aldiz, oinarri horiek bazeuden, eta
demokrazia Espainiara iristea ezin zen galarazi,
zorionez. Eta ez diet meriturik ukatu nahi trantsizioa zuzendu zutenei, ezta Konstituzioaren aitapontekoei edota konstituziogileei ere. Gu, izatekotan, “emaginak” izan ginen. 70eko hamarkadan
Espainian gauza anakroniko bakarra erakunde
politikoak ziren, 30eko hamarkadako estatu autoritario bati zegozkionak baitziren. Primo de Rive-
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rak 1929an izan zuen proiektuan zeuden oinarrituta, edota Portugalgo garai bertsuko konstituzioan, edota italiar faxismoan. Ez naiz horren gaineko iritzirik ematen ari, zera esaten baizik:
70eko espainiar gizarteak ez zuela 30eko hamarkadako haren batere antzik.

Konstituzioaren aitaponteko titulua irabazia
duzu eta Konstituzioa gora eta behera ari gara.
Dena den, gaur egungo estatu egitura 1982ko
hitzarmen autonomikoaren ondorioa da.

Kontua da hitzarmen autonomikoak identitate
bereziak aitortzeko asmatu zirela. Prozesu konstituziogilean bertan ere, ponentzia idazteko
garaian, ahaleginak egin ziren Kataluniari, Euskal Herriari eta Galiziari identitate bereziak aintzatesteko –nire ustez, zorioneko ahaleginak,
baina, zoritxarrez, mamitu ez zirenak–. Espainiako beste lurraldeetan, oinarri probintzialeko deszentralizazio administratibo sakona garatzea zen
helburua. Horrek porrot egin zuen eta lehenengo
hitzarmen autonomikoa orokortu zen. Gauzak
horrela izanik ere, sistema autonomikoa onuragarria izan da Espainia osoarentzat. Orokortzeak,
ordea, ez du asetzen berezitasunen aldeko errebindikazioa. Nire ustez, katalanen, euskaldunen
eta gailegoen aldarrikapenak (hau da, berezitasunak eta ezberdintasunak aitortzea) orokorturiko
eskumenen transferentziaren bidez lortzeko ahaleginak egin dira, baina ez da berezitasun afektiboa aitortzeko saiakerarik izan. Batzuek ezberdinak direla aitor diezaieten eskatzen dute; besteek,
aldiz, errepideetako polizia eskaintzen dute edo
ospitaleetako kudeaketa. Eta, seguru asko, ospitaleen kontu hori garrantzi handikoa da, baina
ospitaleak kudeatzeko eskumena erkidego autonomo guztiei transferitzeak behin ere ez du asebeteko berezitasuna aintzat hartzeko errebindika-

zioa; gainera, aldarrikapen hori batik bat afektiboa denez gero, sinboloak zentzuz erabiliz asebete behar da. Izan ere, zientziak badaki zertarako
diren sinboloak, afektuak maneiatzeko.

“Batzuek ezberdinak
direla aitor diezaieten
eskatzen dute; besteek,
aldiz, errepideetako
polizia eskaintzen dute,
edo ospitaleetako
kudeaketa”
Lan bat baino gehiago duzu egina eskubide historikoen gainean. Horietan, identitate hitza azpimarratu izan duzu zuk zeuk behin baino gehia-

gotan. Gaur, berezitasunak eta ezberdintasunak
ari zatzaizkit aipatzen, baina identitatea ulertu
uste dizut nik…

Identitatea, bai. Gizateriak beti sentitu izan
duen gauzarik garrantzitsuena da identitatea, eta
are gehiago globalizazio garaian. Gizabanakoa
ez da pertsona, komunitatearen barruan ez bada.
Ez du bere burua sentitzen, taldearekiko harremanetan izan ezik. Espainian, hortaz, oso identitate zabala dago. Ni, adibidez, horixe sentitzen
naiz, espainiar. Ez naiz madrildar identitatearen
jabe sentitzen, ez dago eta. Espainiar besterik ez.
Bada, kontua da Espainian zenbait herri daudela,
oso identitate indartsua dutenak, batzuek nazionala deitzen dutena, mendeetatik datorkiena,
ukaezina. Nik ez daukat identitate nazional hori
aintzatesteko trabarik. Eta, hain zuzen, herri
jakin horren identitatea denez gero, herri horrixe
aitortu behar zaio, eta ez beste inori; ez dago hori
orokortzerik.
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Espainiartasuna(k)

Nahi duena nahi duen bezala senti liteke, ezinezkoa baita jendea identitate bat
hartzera behartzea. Baina, horrekin batera aitortu behar da ez dagoela identitate
baztertzailerik edo nahitaez baztertzailerik. Nire ustetan, Espainian egon litezke beren
burua espainiartzat besterik ez daukatenak, baina euskal identitatea aitortu eta hari
arrunt estimu handia dietenak; horixe da nire kasua. Egon litezke beren burua
euskalduntzat besterik ez daukaten euskaldunak; egon litezke beren burua euskaldun
eta espainiartzat daukaten euskaldunak –eta horietarik asko ezagutzen ditut–; eta
egon litezke beren burua espainiartzat besterik jotzen ez duten euskaldunak.
Euskalduna banintz, bi identitateen jabe sentituko nintzateke.

Ez al da endredagarria identitate berezi jakin
batzuk azpimarratzeko sortu eta diseinatutakoa
orokortzea?

Bai, uste dut orokortzea akats larria izan zela.
Akats hura, hala ere, zuzendu ezinik ez dago gaur
egun. Horretarako, araubide autonomiko orokorra oztopoa izan gabe, herri jakin horren autogobernuaren berezitasuna eta espezifikotasuna
aztertu behar dira. Baina, dena orokortzen denean… Hara, adibide bat jartzearren, Ibarretxe
Plana onartu izan balitz eta, ondoren, orokortu,
ez zuen ezertarako balio izango. Bideraezina izateaz gain, ez zuen ezertarako balio izango, tratamendu singularrak ezin direlako orokortu,
orduan beren singulartasuna galtzen dutelako.
Oso erraz ulertzen da. Orokortzeak faktore
mimetiko bat eragiten du: sistema autonomiko
orokortuan, asimetria onartzeko gai ez den batean, halako komunitate jakin bati eskumenak
transferitzen bazaizkio, edo eskubideak aitortzen,
ondoren, erkidego guztiek nahi dituzte eskumen
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edo aintzatespen horiek. Eta orokortu orduko,
berezia izan nahi duen komunitateak bestelako
zenbait helburu errebindikatuko ditu. Akilesen
eta dortokaren arteko lasterketa da azkenean.

“Adibide bat jartzearren,
Ibarretxe Plana onartu
izan balitz eta, ondoren,
orokortu, ez zuen
ezertarako balio izango”
Horregatik al da espainiar estatua “gaizki doitutako protesia”, idatzia duzunez?

Ez erabat. Ez dut uste Espainia nazioen kartzela denik, adibidez. Are gehiago, seguru nago
bihar bertan Euskal Herriaren independentziari
buruzko erreferenduma egingo balitz, ezetzak

irabaziko lukeela. Horren froga da Quebecen
behin baino gehiagotan gertatua. Benetan, ez dut
uste Espainian inork independente izan nahi duenik. Tira, badira indar independentistak, baina
gutxiengo dira, eta hauteskundeak joan, hauteskundeak etorri, beti dira gutxiengo. Espainia ez
da nazioen kartzela, baina kontua da estatua bere
barneko identitate ezberdinen neurrira eraiki
behar dela, identitate ezberdinak daudelako.
Erresuma Batuan bezala! Erresuma Batuak akats
ikaragarria egingo luke Eskozia eta Galeseko
autogobernua orokortu eta Londres Handiari
hedatuko balio. Eskozia gorputz politikoa da;
aitzitik, Londres Handia ez.

“Seguru nago bihar
bertan Euskal Herriaren
independentziari
buruzko erreferenduma
egingo balitz, ezetzak
irabaziko lukeela”
Identitateak direla eta ez direla, beste auzi bat:

sor liteke, identitate autoktonoak, oso ezberdinak
izanagatik ere, homogeneoak direlako oinarrian.
Euskal Herri, Katalunia edo Gaztelako identitateak oso homogeneoak dira wamba identitatearekin alderatuz gero, hau askoz heterogeneoa baita.
Beraz, uste dut akatsa litzatekeela, irekitasun faltsua, aurrerakoitasun faltsua, zera esatea: “Berdin
da euskara ikasi edo wambaro”, Senegalgo hizkuntza, alegia. Ez da gauza bera, ez. Batzuek diotenez, zuzenbide publiko modernoan identitate
nozioa hain da inportantea, ezen subiranotasun
nozioa ordezkatzen baitu. Nik, aldiz, uste dut
subiranotasuna ez dela norberaren identitatea
babesteko eskumena besterik. Subiranotasunak
nahikoa izan behar du, adibidez, norberaren identitatea gorde eta garatzeko. Azken finean, horixe
baita koska, balio giltzarria.

“Gauza bat da identitate
autoktonoak aitortzea
eta beste bat etorkinei
eskubide identitario
kolektiboak ere
aintzatestea”

identitate autoktonoak, batetik, eta erbestetik
datozkigunak, aldiz, bestetik. Denak lurralde
berean.

Nire iritzia ez dator bat Espainiako iritzi
publikoarenarekin; hala ere, gai honetan Europako jurisprudentzia guztiaren babesa dut. Gauza
bat da identitate autoktonoak aitortzea, eskubide
kolektiboen titularrak, alegia, eta beste bat, etorkinei oinarrizko eskubide indibidualak ez ezik,
eskubide identitario kolektiboak ere aintzatestea.
Azken eskubide horiek inmigrazio masa handiari
aitortzeko asmoa baldin badago, sekulako arazoa

UCD, AP eta PPko diputatua izan zinen. 1993ra
arte jardun zenuen politikan. Zalaparta politiko
eta sozial handiko garaiak, estatu kolpe baten
saiakera, ETAren ekintzak noiznahi, langabezia
tasa handia… Garai latzak begitantzen zaizkit.

Paradoxa bat aipatu nahi nuke. Garai horretan, zuk aipatu dituzun arrisku, deserosotasun eta
zailtasun faktore horiek denak bizi genituen, eta
beste bat ere bai: alderdi politikoek gizarte eredu
ezberdinak zeuzkatela esaten zuten. Mundua,
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artean, Gerra Hotzak banatuta zegoen, eta bazeuden indar batzuk, ezkerrekoak izateaz gainera,
Ekialdera begira bizi omen zirenak. Halaxe esaten zuten batzuek. Nik ez nuen behin ere horrelakorik esan, baina bazen horrelakorik esaten zuenik. Bada, guztiarekin ere, indar politikoak
harreman onak izateko gauza ziren, elkar ulertzeko eta elkarrekin hitz egiteko gai, eta zailtasun
eta frustrazio guztiak gorabehera, Konstituzioa
indarrean jartzeko gauza; baita autonomia estatutuak nahiz herri erakundeak abiarazteko gai
ere… Gaur egun, ekonomiaren egoera oso ona
da, enplegu tasa ia erabatekoa –garai batean
Espainiako langabezia tasa Europako handiena
zen–, zuk aipatu dituzun zailtasun faktore horietako asko desagertu dira eta indar politikoek ez
dute gizarte eredu ezberdinen alde egiten. Inork
ez du ukatzen Europar Batasuneko eta NATOko
herrialdea garela, lankidetza harremanak ditugula AEBekin… Neurriz kanpoko kapitalismoa
guztien sinesbide bihurtu da. Adostasuna lortze-
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ko faktoreak, beraz, garai batean baino askoz
handiagoak dira eta, hala ere, indar politikoak
irain eta erabateko amorru artean bizi dira gaur
egun, zorigaitzez. Horrek ez dio espainiar gizartearen bizikidetzari laguntzen. Zorionez, espainiar gizartea politikoen amorrutik aparte bizi dela
esango nuke nik. Aski duzu kalera irten: gizarte
baketsuan bizi gara, terrorismoa –azken buztankadak gorabehera– desagertu egin da. Espainiar
gizartea baketsua da, baina Espainiako bizitza
politikoa amorruak jota dago. Larria litzateke
horrek gizartea bera ere kutsatzea.

“Espainiar gizartea
baketsua da, baina
Espainiako bizitza
politikoa amorruak
jota dago”

Arriskua

O

so arriskugarria da politikarien arteko amorruak gizartea kutsa dezan ahaleginak
egiten jardutea. Horrexegatik eskatzen zion On Kixotek Santxori eman ziezaiola
kasketa, ez zela jakinduria handikoa abentura kontuetan. Oso arriskugarria da
herritarren konkordiarekin jolas egitea,
herritarren bizikidetzarekin. Jakina, COPE
entzunez gero, ematen du gerra zibilean
gaudela. Kalera irten eta
konturatzen zara, zorionez, ez
dagoela horrelakorik. Baina oso
arriskugarria da, egunak joan,
egunak etorri, hedabide jakin
batzuetatik, instantzia politiko
jakin batzuetatik, Espainia erabat
krisiak jota dagoela behin eta
berriro esanez jardutea. Zorionez,
ez dago krisiak jota, baina, jakina,
badira betetzen diren profeziak
ere, eta deabruari hots egin eta
hots egin jardun eta, azkenean,
azaldu egiten da. Horrela diote,
behintzat, nobelagileek. Eta
poetek.

William Douglass antropologoari entzuna diot
ETAren biolentzia oso eramangarria dela estatuarentzat. Hala al da?

Ez, ez nago ados. Gauza bat da esatea estatuak mugimendu terrorista baten zama jasateko
gauza dela –ez baitago estatua azpiratuko duen
mugimendu terroristarik, horrelakorik ez da ia
inoiz gertatu–, eta beste bat, zeharo bestelakoa,
mugimendu terrorista bat estatuarentzat gaitz

handia dela ukatzea. Dudarik gabe, estatuarentzat
ez ezik, baita hura nozitzen duen gizartearentzat
ere. Batez ere, Euskal Herriarentzat izan da gaitza, baina Espainia osoarentzat ere bai. Gaitz
sozial eta politikoa izan da, arazo politikoari
behar bezala ez ekiteko aitzakia izan delako, euskal identitatea aintzat ez hartzeko aitzakia. Horixe da ETAk Euskal Herriari egin dion “mesedea”: hondo-hondoan dagoen arazo politikoari ez
heltzeko zurigarria izan da.
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“Horixe da ETAk Euskal
Herriari egin dion
‘mesedea’:
hondo-hondoan dagoen
arazo politikoari ez
heltzeko zurigarria
izan da”
Noiz edo noiz iritsiko da, bada, arazo politiko
horri heltzeko garaia…

Uste dut Ibarretxe lehendakariak argi eta
garbi esan zuela bere plan famatuan, ezin zela
amaierara iritsi bortxa dagoen bitartean. Eta bortxa hor dago oraindik: hor da kale borroka, hor
dira estortsioak ere –zenbaterainokoak diren jakiterik ez badago ere– eta horra hor azken atentatua… Bortxakeriak iraun egiten du indar antolatu terrorista bat dagoen neurrian eta hautesle
kopuru esanguratsua duen indar politikoa –erakunde terrorista hartatik urruntzen ez dena, alegia– dagoen bitartean. Beraz, terrorismoa indarrean dago oraindik. Zorionez, ez da orain dela
urte batzuk bezain aktiboa, baina indarrean dago,
eta gaitz sozial eta politikoa da, arazo politikoak
garden eta gordin aztertzea galarazten duelako.

Arazo politikoari heltzeko modurik gabe, blokeo
egoeran gaude, hortaz?

Benetan uste dut terrorismoak blokeoari
laguntzen diola, ehuneko handi batean. Ez dut
esan nahi terrorismoa desagertuz gero arduradun
politiko denak arazoari heltzeko prest egongo
liratekeenik. Esan nahi dut, terrorismoa dagoen
bitartean, arazoari heldu nahi ez dietenek zurigarri bikaina dutela.
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Zurigarria aipatu duzu arestian eta, Ibarretxe
lehendakaria estatutu berriaren proposamena
lantzen hasi zen 2001ean. Hala, 2004an onartu
egin zuen Eusko Legebiltzarrak –39 boto alde, 35
kontra–, eta Madrilgo Gorteetara ekartzea erabaki. Hemen, baztertu egin zuten (313 boto kontra,
29 alde, 2 abstentzio), “gehiengo ez nahikoa”
zuela argudiatuz, besteak beste.

Hori sekulako ergelkeria da. Batetik, gehiengo ez nahiko horri buruzko argudioa arrazoi
absurdoa delako. Gehiengoak gehiengo dira, ez
dago gehiengo nahikorik eta ez nahikorik. Zer
dugu, PSEk lagundu izan balu gehiengo nahikoa
izango zela? Katalunian gertatu den bezala? Operazio politiko hori ez da txalogarria. Bestetik,
estatutu berria Madrilen atzera botatzeak –Kataluniako estatutuarekin egin ez dena, zorionez– ez
du arazoa konpondu. Nire ustetan, zuhurragoa
izango zen Madrilen tramitatu eta itun eta akordioak egin, lehendakariak nahi zuen bezala. Ni,
espainolista naizen aldetik, eta beti esan izan dut
espainolista naizela, euskal nazionalismoak, historian lehenbiziko aldiz, zera esaten duenean,
Euskal Herriaren borondatezko integrazioa nahi
duela espainiar estatuan, akats itzela iruditzen
zait hitza ez hartzea… Izan ere, borondatezko
integrazioa nahi dela esaten bada, eta horri uko
egiten bazaio, zer nahi dugu, ez-borondatezko
integrazioa? Ergelkeria galanta, horratik! Demokrazia batean, integrazioak beti izan behar du
borondatezkoa. Euskal nazionalismoak behin
esango hori, sortu zenetik ehun urtera, eskua
zuten instantzien bidez esan ere, eta hari uko
egin? Berdindu ezinezko kirtenkeria iruditzen
zait. Eta espainolista naizen aldetik diot! Kontua
da espainolista argia naizela. Nahiago nuke
espainolista argiak gehiago izango balira.

Ibarretxe Plana

Ezaguna da Ibarretxe Planari buruz dudan iritzia,
askotan azaldu dut eta. Lehenik, niri ez zait
gustatzen. Gutxiago gustatu zitzaidan azken
bertsioa, hasierakoa baino. Beti esan dut hori.
Bigarrenik, beti uste izan dut plan hori erraz sartzen
dela Konstituzioan. Gauza bat da niri politikoki edo
teknikoki ez gustatzea, eta beste bat da esatea
Konstituzioan erraz sartzen zela. Hirugarrenik, nire
iritziz, plana erradikalizatu egin zen pixkanakapixkanaka, planaren kontra zeudenek tramitazio
parlamentarioari lagundu ez ziotelako. Alegia, euskal
nazionalismoaren kontra dauden alderdi politikoek
plana tramitatzen lagundu izan balute, emaitza,
seguru askorik, ez zen hain muturrekoa izango eta,
bai, aldiz, moderatuagoa. Eta, laugarrenik, uste dut
okerra izan zela gorteetan ad limine baztertzea.

Espainolista zara, ez ohikoa, nire ustez, eta
horren erakusgarria da lagun onak dituzula

Horregatik diot ni bezalako espainolista gehiago
dagoela.

Katalunian eta Euskal Herrian. Generalitatek
saritu zaitu, bai eta Sabino Arana Fundazioak
ere…

Oso harro nago horretaz. Baina esan behar dizut,
beharbada, zuk uste baino espainolista gehiago
dagoela bazterretan. Hara, kalean batera edo bestera noala, jende askok diost Euskal Herriari edo
Kataluniari buruz esaten ditudanak oso ondo iruditzen zaizkiola. Seguru, makina bat jende ere
egongo da nire esanak oso okertzat jotzen dituena, baina esan dudanez, asko bat datoz nirekin.

“Kalean batera edo
bestera noala, jende
askok diost Euskal
Herriari edo Kataluniari
buruz esaten ditudanak
oso ondo iruditzen
zaizkiola”
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Itsuak ere ikusten du nahitaezkoa dela akordioa.
Horixe beste biderik ez dagoela, elkarrekin ez
bada, bata bestearen ondoan bizi izan beharko
dugula. Zergatik, hortaz, politikarien xextra eta
sesio gose hori?

Klase politikoak akats larria egingo du, elkarri
mokoka segitzen badu. Batetik, amorrua gizartean
bertan errotzea ekar lezake eta, bestetik, beste
gauza txar bat ere gerta liteke, gizartea nazkatzea
eta politikariei bizkar ematea. Azken aldiko erreferendumetan izandako abstentzioa –gai autonomikoari buruz, hain zuzen– horren ondorioa izan
liteke: “Ni beste eginkizun batzuetaz arduratuko
naiz, neure interes pribatuak zainduko ditut eta
politika, bada, profesionalen esku utziko dut;
azken finean, borrokan besterik ez dute egiten”.
Hori, nire ustez, gizartea zatitzea bezain larria
litzateke. Gizartea zatitzea larria bada, are larriagoa da gizarteak zer publikoari buruz interesik ez
izatea, bere ongizate ekonomiko partikularrari
besterik ez begiratzea. Bizi maila eta kultura maila
pribatua hobetzea gogoan besterik ez duen gizartea… ez dela ona iruditzen zait. Gizarteak garrantzia eman behar die bere identitate politikoari, bere
erakunde bereziei, bere eginkizun publikoari.
Hartu behar du parte, bere bizitza politikoa zuzendu, horixe baitagokio komunitate bati. Hori hain
gaizki kudeatzea, herritarrak nazka-nazka egiteraino eta beren interes partikularrei besterik ez begiratzea, oso negatiboa iruditzen zait. Ez diot hori
gertatzen ari dela, gerta litekeela baizik.

“Gizarteak garrantzia eman
behar die bere identitate
politikoari, bere erakunde
bereziei, bere eginkizun
publikoari”
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Nazioarteaz ere jardun nahi nuke tarte batean
badarik ere. Berriki irakurri dizudan artikulu
batean Balkanetako egoeraz ari zara. Mendebaldeak herrialde hartan behin eta berriz egin
dituen okerrak aletzen dituzu bertan, oker gero
baino gero handiagoak, zure esanetan.

Nire ustez, nazioarteko politikan astakeria
handiak egiten ari dira. Balkanetan, adibidez,
astakeria handiak egin dira. Hasieran, serbiarren
aldekoak ziren. Hurrena, serbiarren kontrako
amorratuak; gainera, esaten hasi ziren Bosniak
Suitzak bezalako konstituzioa eduki behar zuela.

Horixe esan zuen amerikar estatu idazkari ohi
batek, Burns jaunak. Baina ez zen konturatu
Bosnian ez dagoela suitzarrik, bosniarrak baizik,
eta beren tamainako neurria beharko dutela. Bestalde, ondoren, serbiarren kontrako jazarpena
etorri da, bi gerra ere ekarri dituena, eta serbiarren suntsipen erabatekoa, tartean. Orain, azkenik, ematen du Kosovo independizatu nahi dute-

la, hau da, Serbiaren sehaska historikoa, gehiengo albaniarra orain dela urte batzuetatik hona
baizik ez duena. Nori sartzen zaio hori buruan?
Zer gertatuko litzateke inoiz mexikar etorkinak
Texasen gehiengo izatera heldu eta amerikar
estatuen batasunetik bereiztea nahi balute?

Ez zela giro izango. Bizitzan ezagutu ditudan
nazionalista handienak ditut AEBetakoak.

Amerikarrek, arrazoi osoz, beren soinekoak
urratuko lituzkete. Hor, gainera, beste ezberdintasun bat ere badago. Izan ere, Texas ez baita
batasuneko lehenengo estatua; aitzitik, Kosovo,
Serbiaren sehaska historikoa da. Uste dut 90eko

hamarkadan Serbiaren kontra egin zen esku-hartze antijuridiko, ilegal eta legez kontrakoak Iraken egin den astakeriaren oinarriak jarri zituela.
Oraintxe ari gara haren ondorioak ikusten. Mendebaldeko demokrazia kapitalistak bertuteak ez
ezik, akatsak ere baditu, eta bat baino gehiago.
Alabaina, Mendebaldeko demokrazia kapitalistak Mendebaldean funtzionatzen du, ezin da bestelako herrialde batzuetara esportatu. Alegia, Irak
behin eta berriro bonbardatzearen poderioz, bertan suediar erako demokrazia ezarriko zela uste
izatea ergelkeria galanta da, eta horratx ondorioak: terrorismoak gora egin du, mundu islamiarra desorekatzeko zorian dago… Eta politika hori
Iranera eta beste herrialde batzuetara hedatzen
bada, ondorioak hondagarriak izan litezke.

AEBen kapital morala

Oso proatlantista naiz, AEBak miresten ditut. Hala ere, uste dut
Bushen administrazioaren politikak min ikaragarria egin diola
herrialde haren irudiari eta ahalegin handiak egin beharko dituztela,
irudi hautsi hori konpontzekotan. AEBek kapital moral handia irabazi
zuten Bigarren Mundu Gerraz gero, hainbat arrazoi tarteko. Batetik,
Europaren askatzaileak izan ziren; bestetik, Gerra Hotzaren buru
nagusiak; gainera, hogeita hamar urtean sobietarren
espantsionismoaren kontra jardun eta Mendebaldeko bizitza eredua
salbatu zuten… Kapital moral handia bereganatu zuten, beraz. Bada,
uste dut hori dena lurruntzen ari dela, Ekialde Hurbileko politika
guztiz okerra tarteko.
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Zer gertatzen da legeak betearazi behar dituztenek beraiek hausten dituztenean lege haiek?

Horixe da politikaren arazorik larrienetako
bat: nork zaintzen ditu zaintzaileak? Legeak
betetzen ez direnean edo legearen xedea ez den
helburu baten alde manipulatzen direnean, ordenamendu juridikoaren perbertsioa dugu. Hori oso
larria da, gertatzen denean bederen. Oso larria...
Nazioarteko zuzenbidean, zoritxarrez, gertatzen
ari da. Parte hartze humanitarioa omen zena,
boterearen politikaz mozorrotu da. Espero dut
horrelakorik ez gertatzea etxean. Egia esan,
zorionez, hori ez dela Espainian gertatzen ari uste
dut. Esango nuke gure legeak –batzuk onak,
beste batzuk ez hain onak, eta denak ere hobetzeko modukoak–, zuzen samar aplikatzen ari direla. Dena dela, kasu eman behar da ordenamendu
juridikoa ez perbertitzeko.
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“Horixe da politikaren
arazorik larrienetako
bat: nork zaintzen ditu
zaintzaileak?”
Batzorde Trilateraleko kidea izan zara urte askoan. Itzalpeko gobernua omen.

Seguru esaten dizut ezetz, Trilateralak ez
zuela ezer agintzen. 82tik 2004ra izan nintzen
bertako kide, eta bost urtean Trilateralaren Espainiar Saila zuzendu nuen. Oso erakunde interesgarria iruditu zitzaidan, eztabaida foro eta informazio iturri paregabea zelako –informazio iturria,
batik bat–, jende garrantzizkoa ezagutzeko ere
balio duena… Baina munduaren gobernamendua, ezta batere! Horixe da, bada, munduak duen
arazoetako bat, ez duela inork gobernatzen;
gero baino gero gutxiago gobernatua dago, gainera. Mounierrek esaten zuena: desordena instituzionalizatua.

“Horixe da munduak
duen problemetako bat,
ez duela inork
gobernatzen; gero baino
gero gutxiago gobernatua
dago, gainera”
Baina boterea…

Hara, uste dut jaun eta jabe den neoliberalismo honek ez diola munduaren gobernuari ezertan
laguntzen. Mundua potentzien zuzendaritza
batek gobernatua zegoenean –zuzen ala oker,
baina gobernatua– gaitzerdi zen. Gaur egun,
Amerika, Asia eta Afrikaren emantzipazioak
biderkatu egin du estatuen kopurua. Gerra
Hotzak blokeak batuta zeuzkan eta haren amaierak, berriz, barreiatzea eragin du… Gaur egun,
uste dut inork ez duela mundua zuzentzen. Munduan ehun bat estatu dira protagonista nagusiak,
gutxienez. Hurrengo urratsa, estatuak nazioz
gaindiko maila batean urtzea da. Horixe da estatuek duten arrisku handiena, ez barneko sezesionismoa, indar transnazionalek beraien boterea
xurgatzea baizik. Diktadurarik burdinazkoenean
ere agintari bat dago eta bera da arduraduna, inoren aurrean ere. Haatik, indar transnazional handiak ez dira inoren aurrean arduradunak. Izenik
gabeko boterea dira. Liberalizazioaren eta globalizazioaren aitzakian boterea esku anonimoetara
igaro da. Eta izenik gabeko eskuak, seguru asko,
ez dira botere zati txiki bat erabiltzeko gauza besterik. Zati txiki horrez gainerakoa ez du inork
erabiltzen. Boterea ez da estatuetatik multinazionaletara igaro, boterea urtu egin da: batzuen boterearen ordezkoa ez da beste batzuen indarra,
anarkia baizik, eta horixe da egoerarik okerrena.

“Estatuek duten arrisku
handiena ez da barneko
sezesionismoa, indar
transnazionalek beraien
boterea xurgatzea
baizik”
Zer diozu talde mediatiko handien botere eta
indarraz?

Talde mediatikoak indar transnazionalak dira
kasu askotan. Espainian bertan ere badugu adibideren bat. Oso lotura estua dute ekonomiaren
indarrekin. Talde mediatikoek horixe egiten dute,
bitartekari jardun beharrean, iritzia mediatizatu,
baldintzatu. Eta, zenbaitetan, indar politikoak eta
erakundeak talde mediatikoek baldintzatuta
daude. Jakina da Espainiako irrati emisore zehatz
batek zuzentzen duela alderdi zehatz baten poli-
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tika. Hori oso larria da. Larria da, hala berean,
irlandarrek emango duten botoa australiar talde
mediatiko transnazional batek esango duenaren
mende egotea.

Amaiera dugu, Herrero de Miñón jauna. Oraindik
ba al dira ezker eta eskuina?

Zaila da horri erantzutea… Biak neoliberal
egin dira, eskuina zein ezkerra. Neoliberal egin
direnetik, uko egin diete beren balio historiko
askori. Eskuinak nahiago du merkatu bakarra,
nazio identitatea baino. Dena sakrifikatzeko prest
dago makromagnitude ekonomikoen faboretan.
Eskuinaren balio handiak urtu egiten dira merkatuan. Ezkerrak ere balio askori egin die uko. Uste
dut biak ere balio tradizionalak ordezkatzen ari
direla baieztapen erretorikoak eginez. Adibidez,
Frantziako III. Errepublikaren balioak ari da erre-
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bindikatzen ezkerra. Balio haiek oso aurrerakoiak
izango ziren XIX. mendearen amaierako Frantzian, baina ehun urte geroago zaharkitu samar
daudela esango nuke. Egia da, bestalde, ezkerrak
zein eskuinak arazo berriei oratu behar dietela
gaur egun: ingurumenarenei, adibidez. Arazo
berrioi ez dago heltzerik ezkerraren ez eskuinaren
planteamendu tradizionaletatik abiatuta. Horrek
ere beraien ezaugarriak urtzen lagundu du; eta,
bide batez, ez zait gaizki iruditzen. Aitortu behar
dut behin ere ez naizela izan ezkerrekoa baina, era
berean, ez dudala neure burua eskuinean kokatzen
gaur egun. Kontserbadoretzat hartzen dut neure
burua, eta eskuina hain kontserbadore txikia da!
Hain egin da liberal eta kapitalista, ezen ez baitu
ezer kontserbatu nahi. Hortaz, ni kontserbadore
sentitzen naiz, ez eskuindar.

“Ezkerra zein eskuina,
biak neoliberal egin dira
eta uko egin diete beren
balio historiko askori”
Kontserbadorea, baina ez ohikoa, gure begietara
behinik behin. Ez al zara bakarrik sentitzen kontserbadoreen eta ez-kontserbadoreen artean?

Nahiago nuke jende gehiagok egingo balu bat
nire ikuspuntuekin, baina nork bere sinisteak
defenditu behar ditu. Eta, onenean, baliteke azkenean baten bat konbentzitzea. Uste dut azkenean
baten bat beti konbentzitzen dela. Horixe da
garrantzitsuena.

ADMINISTRAZIOA

s o l a s a l d i a k

Miguel Herrero
de Miñón

HERRI ARDURALARITZAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

HERRI ARDURALARITZAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

