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Hitzaurrea
Demokratizazioa eta gatazka lotuta daude beti, eta gizartearen bizitasunaren
seinale dira. Demokrazia ez baita inoiz emaitza, prozesua baizik. Horregatik,
demokrazia kontuetan hobera edo okerrera goaz beti, ez dago geldiunerik. Ez
atsedenik.
Doktorego tesia egiteko unean hauxe izan zen abiapuntua. Euskal Herrian
Espainiako trantsizio politikotik aurrera abiatutako demokratizazio prozesuaren
mugak, geldiune eta atzerapausoak arlo-liskar guztietan islatu dira:
euskalgintzan, eskubide sozio-ekonomikoen arloan, emakumeen eskubideetan,
herritarren zuzeneko parte-hartzean edota arazo ekologikoetan. Gatazka
txikienetan prozesu historiko zabala zegoen jokoan, eta, neurri handi batean,
gatazka potolotzat jotzen genituenak, liskar txikienetan azaltzen, neurtzen eta
ebasten ziren. Mikro, meso eta makro mailen artean dauden loturak topatzea
izan zen lan teorikoa abian jartzeko pizgarria. Tesia aurkeztu nuenetik, Euskal
Herrian eta orokorrean munduan bizi izan ditugun gertaera politikoek ongi
erakutsi dute, forma juridikoen azpitik, demokratizazio eta desdemokratizazio
materialari dagozkion prozesuak etengabeak direla.
Bestalde, denbora gutxi igaro da tesiaren aurkezpenetik hona arlo teorikoan
aldaketa nabarmenik sumatzeko. Izatekotan, Zizek eta Laclauren arteko
eztabaida berrienak aipatuko genituzke. Izan ere, hauen harira, eta, batez ere,
azkenaldian piztu den krisi egoerak hauspotuta, postmarxismoak loraldia izan
du, eremu teorikoan bederen. Gurean ere, Imanol Galfarsororen eskutik,
esaterako, izan dugu eztabaida horien berri. Tesiaren eredu teorikoan,
McAdam, Tarrow eta Tillyk egindako lanetan oinarrituta, prozesu liskartsuen
mekanismo eta prozesuak aztertu genituen. Eredu horren garapena iaz
eskainitako doktorego kurtsoan hasi genuen, doktoregai argitsu batzuen
laguntzaz, eta dagoeneko bizpahiru doktorego-tesi abian dira eredu teoriko
horren harira. Euskal Herrian dugun gizarte bizitasuna ulertzeko tresna ezin
hobeak izan daitezke aipatu mekanismo eta prozesuak.
Hala ere, tesian aztertutako Leitzarango edota Urbina-Maltzagako liskarretan
egondako gizarte borborra ez da egun sumatzen. Euskal abertzaletasuna eta,
orokorrean, euskal gizartearen esparru mobilizatuena krisi egoeran daude. Ziklo
politiko luze baten amaiera aldean gaudelaren susmoa nahiko errotuta dago.
Areago oraindik, aldi berean, sistemaren barne/kanpo mugaren izaera zorroztu
eta garraztu den honetan, ez dirudi politikagintza sare berriak osatzeko aukera
garbirik dagoenik. “”Barneratzea baino, “kanporatzea” bihurtu da lelo politiko
nagusia. “Liskarra” kontzeptu arbuiagarria bilakatu da, ordenuaren mesedetan.
Izan ere, demokratizazioa saiakera, prozesu eta emaitza bezala ulertuta,
integrazio, barneratze prozesu baten adiera bat besterik ez da. Barne/kanpo
muga (bir)moldatzearekin batera identitate kolektiboak (berr)osatzen diren
neurrian, sistema instituzionalean –politikagintza sarean– sartzea ez da inoiz
prozesu lasaia izango. Gehiago edo gutxiago indar harremanen aldaketa
baitakar, artikulazio hegemoniko berri bat.

Zentzu honetan, politikagintza sareen demokratizatzea –eragile berrien
barneratzea eta hauen arteko parekotasunaren areagotzea–, eta orokorrean
gizarte zibil eta politikoarena ere, nekez burutuko dira gatazkarik gabe.
Eta prozesu liskartsu horietan (ia) beti gizarte mugimenduak izango dira
protagonista.
Dena den, maila apalagoan, barneratzea lortu gabe ere, gizarte mugimenduek
badute eragin demokratizatzaile
lausoagoa,
demokraziaren
adiera
minimoarekin loturik dagoena: boterearen arbitrariotasuna ekiditearekin, alegia.
Esan bezala, demokraziaren adieratariko bat –minimoa– gehiegizko aginte
politikoaren kontrola baldin bada, borroka estrategiko horretan, hain zuzen ere,
demokratizazioaren borrokaren lehen (edo azken) lubakian, gizarte
mugimenduak egongo dira. Gizarte mugimendu sendoak dituen sistema
batean, agintarienganako kontrol demokratikoa areagotu egingo da. Boterepolitikan edota eraginaren politikan murgilduta, gizarte mugimenduak agintarien
gehiegikeriak ekiditeko tresna aproposak dira egungo gizarteetan.
Hauxe izango litzateke gizarte mugimenduen zeregin demokratiko
garrantzitsuenetarikoa: sistema politikoaren kanpo kontrola burutzea, alegia.
Konklusio teoriko hau onartuz gero, kezkaz beteriko galdera plazaratu behar
dugu: demokratizazioa edo erradikalizatze demokratikoa posible al da gaur
egun? Gizarte mugimendu ahulezia erlatiboa sintoma al da? Zeintzuk dira,
aldiz, sendotzen ari diren gizarte ekimenak?
Mendebaldeko gizarteetan, Euskal Herrian barne, gizarte zibilaren
tentsionamendu politikoa, bizitasun errepublikarra apaltzen ari da, eta ondorioz,
sistema politikoa mugarik ez balu bezala ari da jokatzen askotan. Edo okerrago
oraindik, gizarte zibilaren baitan sendotzen ari diren mugimendu asko eta asko
zuzenbidezko estatuak hamarkadetan zehar garatu duen eskubide eremua
kolokan jartzera datoz, estatuaren joera arbitrario eta autoritarioak ahalbidetuz.
Hala, arlo askotan, desdemokratizazio prozesuak nagusitzen ari dira.
Dena den, orain artean bezala aurrerantzean ere, auzi txikienetik,
errebindikazio apalenetik abiatuta, ekimen herritar zabalak piztuko dira,
artikulazio hegemoniko berrien aitzindari eta demokratizazio urratsen
bultzatzaile gisa. Gertaera horiek ulertzen saiatzeko, agian aurreikusteko,
tesian landutako eredua erabilgarria izan daitekeela uste dugu.
Mario Zubiaga
2009
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Nereari, Markeli, Izarri.
Azkarregi joan zitzaigun aitari.
Nire bihotzeko guztiei…
eta demokraziaren aldeko borrokan jazarpena pairatzen ari direnei…

A. SARRERA: ERANTZUNIK GABEKO GALDERAK
Gizartearen bilakaeraren azterketa galderaz beteta dago. Zeintzuk dira
gertakizun eta garabide sozialen zergatiak? Non dago gizarte aldaketaren
motorra? Nor da zein gizarte ondorioen arduradun? Arlo politikora ekarrita,
erantzunak ez dira sinpleagoak: Zergatik pizten dira liskar politikoak? Zer
dela eta batzutan liskar horiek prozesu iraultzaile gisa lehertzen dira, eta
bestetan, aldiz, segituan baretzen dira? Noiz eta nola abiatzen dira gizarte
mobilizazioak? Zein kasutan bilakatzen dira eraginkorrak? Eta, hortaz, zein
baldintzetan burutzen dira politika publikoak?
Lan honetan norabide teoriko ezaguna hartu dugu. Politika eta boterea,
boterea eta gatazka banaezinak direla defendatzen duen ildo teorikoa.
Politikaren mugetan edo, nahi bada, mugetan etengabe birsortzen ari den
politikan, gizarte mugimenduen jarduera burutzen den arrago horretan,
gatazka berezko elementua da. Politika guztia al da oldarkorra? Ez. Politikak
badu errutinazko aldea, noski, baina errutina horretan ezkutatzen da
boterea, eraginkorra denean, batez ere. Errutina politikoa apurtzea izango
litzateke gizarte mugimenduen jardueraren jomuga: aldaketa ingurune jakin
batean
botere
harremanak azaleraztea,
nabarmentzea.
Botereak
mozorrotzeko erabiltzen duen errutinaren estalkia erauztea: Aldaketari ateak
zabalduz edo itxiz. Jarduera horren adibideak dira jarraian aipatuko
ditugunak:
-1992ko apirilaren 22an, sei urteko liskarraldi luzearen ondoren1,
Gipuzkoako Foru Aldundiko agintariek gizarte eragilearekin adostutako
ibilbide aldaketa onartu zuten, eta Leitzarango autobidea behingoz amaitu
ahal izango zutelako, pozik azaldu ziren komunikabideen aurrean. Gizarte
eragile nagusiak ere ontzat eman zuen azken akordioa, hasierako
eskaerarekin zerikusi handirik ez zuen arren. Aldi berean, cavaz topa eginez
ospatu zuen eragile politiko garrantzitsu batek Leitzarango gatazka
deitutako hartan lortutako emaitza.
Lanak amaitu zirenetik Leitzarango autobidea milaka bidaiarientzat
aukerako bidea bihurtu da Gipuzkoa eta Nafarroako lurralde historikoak
lotzeko. Oraingoz, doako aukera, Andoain eta Irurtzun arteko tartean
bederen.
1

Gatazkaren kronologia zehatza beste atalean jasotzen da; kasu honetan “Autobidearen
kontrako koordinadora” sortu zenetik– 1986ko apirilaren 24– zenbatu dira sei urte horiek. Hala ere,
Egitasmoaren kontrako lehen ekimenak lehenagokoak dira: 1977ko maiatzean, “Audenasa”-ko eta
Obra publikoetarako ministerioko (MOPU) teknikariak Andoaingo udaletxean bildu ziren, udal
agintari, elkarte eta herritarrekin. Teknikariek autopistaren egitasmoaren aurkezpena egin zuten,
balizko ibilbidea erakutsiz. Han bildutako “Hauzolan” auzo elkarteko kide zenbaitek, beste batzuekin
batera, egitasmoak zeuzkan arazoak salatu zituzten eta, bide batez, Leitzarango arana babestu beharra
aldarrikatu zuten. Hauxe izan zen, guk dakigula, Leitzarango autobiaren kontrako mugimenduaren
lehen pausoa.
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-Hamar urte geroago, 2002ko maiatzaren hogeita zazpian, Maltzagako
errepide gurutzeko lan erraldoiak amaitu eta gero, Urbina/Maltzaga
autobideko lehen zatia, Bergara bitartekoa, zabaldu egin zen. Aparteko
ospakizunik ez zen izan, ordezkari instituzionalek egindako ikurrina
mozketa telebistako informatiboetan laugarren berria izan zen. Oraindik
orain, 2007ko udazkenean, autobidea amaitzeko kilometro gutxi batzuk falta
dira, eta AP-1 autobidearen lehen tarteak erabiltzeagatik ordainsaria ezarri
da.
-2006ko Apirilean Abiadura Handiko Trenaren (AHT) euskal
ibilbidearen, “euskal Y”-a deitua izan denaren lehen zatiak adjudikatzeko
erabakia hartu da, eraikuntzaren ardura bi administrazioen artean banatuta:
Espainiako Ministerioak burutuko ditu Araban eta Bizkaian, eta Gipuzkoako
Foru Aldundiak bere lurralde historikoan. Lan hau amaitzen ari garen
unean, 2007ko udazkenean, lanak hastear omen daude, trenbideak
zeharkatuko dituen hainbat herrien borondatearen aurka.
Hiru gertakizun hauen harira bururatzen zaizkigun galderak
hasierakoak baino zehatzagoak dira, eta ikerlariari ia gaindiezinezko erronka
zabaltzen diote:
Zergatik pizten da batzutan gatazka eta ez bestetan? Aipatu
hiruak ere, epe laburrean gertatutako auziak izan dira, ia elkarren segidan;
gaia antzekoa –errepide/trenbide azpiegitura erraldoia–; eragileak ia
berberak –euskal herriko mugimendu ekologistako taldeak, alde batetik,
erakundeak eta ohiko eragile politikoak, bestetik–; ingurune sozio-politikoa
berdintsua… Alabaina, Leitzarango autobidearen egitasmoaren inguruan
liskarraldi gogorra piztu zen Euskal Herrian, Urbina/Maltzaga autobidea
zela eta, aldiz, gatazka handirik sortu ez zen bitartean. Abiadura handiko
trenaren inguruko auzian gizartearen erantzuna aspaldikoa da, eta
erakundeek egitasmoaren inguruan duten aldeko borondatea tinkoa dela
dirudien arren, ez dago asmatzerik liskarrak hartu dezaken norabidea.
Hasieratik aitortu behar dugu gatazka politiko edo sozialen zergatia ez
dugula indar ezezagunen, kaosaren edo zoriaren menpe jartzeko asmorik.
Aitzitik, gizarte egintzaren errebindikazioa egingo dugu lan honetan.
Hortaz, gizakion eta giza taldeen ekintza kolektiboa aintzakotzat hartu nahi
dugunez, beste galdera sortari aurre egin beharko diogu lan honetan:
Gizartea astintzea baldin bada helburuak lortzeko tresna, zer egin
dezake gizarte eragileak gatazka piztu dadin?
Zein neurritan dago bere esku –bere erabaki eta ekimen
estrategikoen esku, alegia– gatazka piztea eta honek izango duen garabidea
zuzentzea?
Gatazkaren norabidea, neurri batean behintzat, bere esku dagoela
uste badugu, nola kudeatuko du gizarte eragileak gatazka hori? Nola
maneiatuko du gatazka-ingurunea bere nahiari egokituko zaion emaitza
erdiesteko?
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Gatazkaren kudeaketa horretan zeintzuk dira bitartekoak, eta nola
erabiliko ditu mugimenduak barne antolaketa, hizpidea, protesta ekintzak
eta beste eragileekin izan beharreko harremanak?
Hauek guztiak erantzun eta gero, auziaren garabidea amaituta egonik
ere, ez da agortu horregatik ikerlariaren lana. Gatazkaren kudeaketa eta
emaitzen artean legoken harremanari egin beharko dio kasu. Hain zuzen ere,
aukeratu ditugun bi auzi horietan izandako emaitzak arras ezberdinak izan
zirela gogoratuta, garrantzi berezia hartzen dute honako galderok:
Jarduera kolektiboaren ondorioak edo emaitzak, zein mailatan
neur daitezke? Nola neurtu emaitza horiek?
Leitzarango gatazkan edo Urbina/Maltzagakoan lortutako
emaitzak eragileak aukeratutako estrategiaren ezinbesteko ondorioak al
dira? Aurreko erabaki eta nahien araberakoak al dira beti, ala ondorio
maltzurrak ere egon daitezke tartean? Kontraesanik ba al dago emaitza
ezberdinen artean?
Zer esanahi du arrakastak edo porrotak gizarte mugimendu
batentzat? Zertan oinarritzen da borroka sozio-politiko baten arrakasta edo
porrota?
Azkenik, arlo hauetan guztietan dagoen erronka gutxietsi gabe,
ziurrenik galdera zailenekin egingo dugu topo. Orain arte, bi auziak –
Leitzarangoa eta Urbina/Maltzagakoa– bananduta aztertu ditugun arren,
hasieran esan bezala, euren arteko lotura ukaezina da. Ildo horretatik
murgilduko gara azken galdera sorta ilun eta korapilotsuan:
Elkarren segidan gertatu ziren neurrian, antzeko egitasmoa
jokoan eta mugimendua ere arlo berekoa izanda, litekeena da aurreko
gatazkak
–Leitzarangoak–,
baldintzatu
izana
ondorengoa,
Urbina/Maltzagakoa. Eta, era berean, litekeena da bi auziok oraindik ere
amaituta ez dagoen AHT-ren ingurukoan zuzeneko eragina izatea. Baina,
Zein neurritan baldintzatzen dituzte aurreko gertakizunek etorkizunean
piztu daitezkeenak?
Aurrera begira –abiadura handiko trenaren inguruko auzian–
aplikagarriak izan al daitezke aurrekoetan ikasitakoak ala auzi bakoitzak
berariazko izaera du eta hortaz ezin daiteke ezer aurreikusi?
Gatazketan ikasitako/metatutako gizarte ondarea, estrategiak,
emaitzaren ondorioak, mekanismoak sumatu al daitezke, errepikatzen al dira
ondorengo mobilizazioetan?
Leitzarango auzian, gatazka egonik, arrakasta mugatua lortu zen;
ondorengo Urbina/Maltzagakoan, berriz, ez da gatazkarik piztu eta
mugimenduaren ikuspegitik porrota ia erabatekoa izan da. Gatazka eredu
zehatza hobetsi behar al du mugimendu batek arrakasta lortu nahi badu?
Galdera hauen guztien erantzun egokiak topatuko bagenitu, gizarte
garabidearen aurreikuspen-ahalmena izango genuke, gizarte ikerlari guztien
5

helmuga ideala ukituz. Leitzarango gatazkan eta Urbina/Maltzagako auzian
horrela gertatu bada, Abiadura Handiko Trenaren inguruko liskarrean,
esaterako, gerta daitekeena aurreikusteko gaitasuna izango genuke. Uste
antzuagorik.
Horregatik, aldez aurretik onartzen dugu galdera gehiegi direla hemen
luzatu direnak, eta nekez lortuko dugula guztiei erantzun egokia ematea.
Hala, hipotesi zehatzak aurkezterakoan galdera-sorta hau zehaztu eta
laburtu egin beharko dugu, ikerketaren helburua bera ere mugatuz.
Hasteko eta behin, gizarte mugimenduek islatzen duten oldartze motari
egingo diogu kasu lan honetan, analisi enpirikorako hautatu ditugun
liskarraldiak batik bat esparru horretan kokatzen baitira. Auzi horiek
aztertzeko erabiliko ditugun tresna teorikoak ere esparru akademiko
horretan garatu dira.
Hortaz, erabiliko dugun ikuspegi teorikoa “gizarte mugimenduen”
oldartze motaren analisian oinarrituko da, finean edozein politika oldarkor
mota ulertzeko baliagarria izan daitekeela uste baitugu. Izan ere, azken
hamarkadotan Euskal Herriak bizi izan duen oldartze-aldiaren
konplexutasuna ulertzeko baliagarria izan daitekeen tresneria teorikoa
gizarte mugimenduen ikerketan garatu baita.
Hala, pauso teoriko sakonagoa eginez, liskarraldi ekologista zehatz
horiek, prozesu historiko zabalagoan kokatu nahi izan ditugu. Esan nahi
baita, auzi horiek Euskal Herrian gertatzen ari diren beste oldartze motekin –
nazionalismoarekin eta demokratizazioarekin, alegia–, erabat nahastuta
azaltzen zaizkigu. Areago joanda, esango genuke azken hamarkada hauetan
Euskal Herriak bizi dituen demokratizazio eta naziogintza prozesuak
politika oldarkor eraldatzailearen esparruan, gizarte mugimenduen esparru
gatazkatsuan, burutu direla gehien bat.
Esan bezala, azterketa enpirikoa bi auzitara mugatuko dugu:
Leitzarango autobidearen inguruan sortutakoa eta Urbina/Maltzagako
errepide ardatzari buruzkoa. Hurrengo baterako utzi beharko dugu oraindik
orain amaitu gabe dagoen Abiadura Handiko Trenaren inguruko auziaren
azterketa. Lan enpirikoaren parte bat eginda dago, eta hemen landuko
ditugun tresna teorikoak auzi hau aztertzeko ere oso erabilgarriak direla uste
dugu. Aurrera ez jarraitzeko arrazoi nagusia, kasu honetan, lanaren tamaina
da. Hala ere, idatzian zehar behin baino gehiagotan azalduko zaigu
Leitzarango eta Urbina/Maltzagako auzien oinordekoa den Abiadura
Handiko Trenaren liskarra.
Tesi honen lehen urratsak aspaldikoak dira. Hemen luzatuko diren
hipotesien hastapenak Leitzarango eta Urbina/Maltzagako liskarren garaian
egunkarian argitaratutako bi iritzi artikulutan eman genituen.2
Intuizio haietatik abiatuta, bidean beste zenbait iritzi eta egunkari-zati
bildu dugu, errealitatearen ikuspegia ahalik eta aberatsena osatzeko. Jurgi
San Pedrok dioen bezala3,
2

Eranskin gisa doaz Egin egunkariak argitaratu zituen bi artikulu horiek: Zubiaga, M.
(1995/5/5): Leitzaran, ma non troppo. Eta, (…): ¿NIP, o negación de la iniciativa popular?
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“La hemerografía es la constante conciencia, más o menos
compartible; el ininterrumpido flujo de intelectualidad viva, puesta al
día; manantial de discurrires vitales en los ires y venires, individuales y
colectivos; fuente de sentido de incontables opciones silenciosamente
imaginadas, en solitario o en grupo. La hemerografía se concibe, por
tanto, como estimulante de variados procesos intelectuales; como
articuladora de discursos en todos los campos y direcciones. […] En fin,
las referencias a determinadas ediciones de prensa son sinónimo de
referencia a la realidad, a la cruda, desnuda realidad.”
Bilketa horrez gain, hemen aztertuko ditugun liskarretan aritu diren
hainbat lagunekin hitz egiteko, iritziak trukatzeko eta eztabaidatzeko aukera
paregabea izan dugu. Horretan datza gertuko historia aztertzearen abantaila.
Gure kasuan, gainera, protagonisten ahotsa zuzenean entzuteko aukerari,
haiekiko hurbiltasun existentziala ere gehitu behar zaio. Hainbat pasadizo
bizi izan dugu, Leitzarango liskarrean eta baita Urbina/Maltzagakoan ere
buru belarri aritu ziren Sabinorekin, Iñakirekin, Alberto edo Begorekin.
Azkenean, esperientzia horiek guztiak pilatuta, eredu teoriko egokiaren
bila ibili gara urteotan. Esan bezala, gizarte mugimenduen analisi
akademikoak errealitatea ezagutzeko tresna teoriko eraginkorrak eskaini
dizkigu, batez ere, McAdam, Tarrow eta Tillyren eskutik, agenda klasikoaren
kategoriak mekanismo eta prozesuen bitartez dinamizatu egin direnean.
Tresna teoriko horiek erabilita, Foucaultek “jakintzaren genealogia”
deitu duen jardueran murgildu gara. Flotagailurik gabe, arnasteko gailurik
gabe, genealogia horrek duen helburua lortu nahian4:
“[…] El acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las
memorias locales que permite la constitución de un saber histórico de la
lucha y la utilización de ese saber en las tácticas actuales”.
Irakurle nahi ditugun gizarte eragileek esango dute gaurko jarduerarako
baliagarriak zaizkien jarraian doazenak. Hala espero dugu behintzat.

3

San Pedro, J. (2006/10/21): Hemerografia, tranvía de nuestra historia. Gara egunkarian
argitaratutako iritzi-artikulua.
4
Foucault,
M.
(1976).
Urtarrilaren
7ko
hitzaldia.
www.
geocities.com/gabylago99/foucault.html.
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B. GIZARTE EGINTZA: GIZARTE MUGIMENDUEN
OINARRIA.

1. Giza egintzaren bilakaera historikoa.1
Gizartearen bilakaera aztertzeko unean, ohiko galderetatik abiatuko
gara: zeintzuk dira gertakizun eta garabide sozialen zergatiak? Zein da
gizarte dinamikaren iturria? Non dago gizarte aldaketaren motorra?
Sekularizazioaren ondorioz, indar eragile horren sorburua,
gizasemearengandik eta, orokorrean, gizartearengandik gero eta gertuago
jartzeko joera etengabea izan da (Sztompka 1995). Hasiera batean naturaz
gaindiko indarrak ziren gizarte aldaketaren eragileak, gero naturak hartu
zuen funtzio hori; hortik, naturaz gaindiko gizakiengana –profeta eta
heroiengana– jo zuen teoria sozialak.2 Hurrengo urratsa, soziologiaren
hasierakoa alegia, egintza gizarteratzearena izan zen. Baina aldaketaren
motorra gizartean kokatzen bazen ere, gizakiongandik urrunduta zegoen.
Gizartea bere burua eratzen eta eraldatzen duen izaki organiko legez
deskribatzen baitzen. Eboluzionismo sozialaren ikuspegi teorikoek hortxe
dute abiapuntua, baita, ildo beretik doazen funtzionalismo ortodoxoak,
edota sistemen teorian dauden jarrerarik mekanizistenak.
“Gizakirik gabeko gizarte” horrek ez zuen etorkizun handiegirik, maila
teorikoan behintzat, eta gizakien eragina berreskuratu egin zuen soziologiak.
Ordutik aurrera, izpiritu eraldatzailea ez zen gizabanako berezitu gutxi
batzuen bertute naturala izango, baizik eta zenbait gizakik gizartearengandik
jasotzen zuten ordezkaritza erreal edo idealaren emaitza. Honela, gizaki
horiengan, egiturazko tentsio, ingurune sozial edota ohitura tradizionalak
gorpuztu besterik ez ziren egiten.
Geroxeago, gizaki berauen rol soziala azpimarratuko da, bereziki
egintzarako egoera edo leku aproposean daudenean, ordezkari politikoen
kasuan, esaterako. Azkenik, egintzaren arduraren inguruko eztabaidak
beheko solairua joko zuen, jende arruntarengana ailegatuz, eta aldaketa
soziala jendartearen eraginaren ondorioa zela aitortu zen. Hala ere,
merkatuaren legearen edota hizkuntzaren adibideak jarrita, ustekabean
lortutako ondorio gisa ikusten zen garabide soziala. Gizabanakoon
berekoikeria guztien batuketaz elikatzen den ezkutuko esku batek agintzen
omen zuen gizarte aldaketa.

1
“Egintza” hitza erabiliko dugu aurrerantzean, agencia, agency, hitzen itzulpen gisa. “Gizarte
egintza”–social agency–, eta abarretan, berdin.
2
Ikuspegi honen barnean edo, egungo funtzionalismoak "desbideratuen" eraginaz dihardu,
hauek ere azken finean, gizaki berezituak baitira. Hala ere kasu honetan, desbideratuak egiturazko
indar eraldatzailearen bitartekariak besterik ez dira.
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Gure ikuspegian, aitzitik, egintzak izan beharko lukeen edukia ez da
azken jarrera honekin asetzen, gizarte modernotan argi baitago aldaketa
sozial guztiak ezin direla gizabanakoen ekintza solte, ustekabezko eta
itsuetatik eratorri.
Giza talde batek eragindako borondatezko aldaketa soziala aztertzea da
gure helburua. Horregatik, gizarte egintza –agentzia– hori, eragile –agente–
kolektiboen esku utziko dugu. Gizarte topologian goitik behera diharduten
guztiak: Gobernu, erakunde, eta bestelako botere egiturak, goiko solairuetan,
eta, beheko solairuan, baita eremu sozialean saiatzen direnak ere: elkarte,
presio talde, alderdi politiko, lobby eta, bereziki, gizarte mugimenduak.
Bi maila horien arteko elkarreraginak gure gizartearen bilakaera
baldintzatzen duen neurrian, historia garatuz doa etengabean. Alabaina ez
da une horretan amaitzen eztabaida teorikoa. Hasi besterik ez da egin: erabat
baldintzarik gabekoa al da gizakiaren ekintza, edo eragileak nahi duena
edota lortu ahal duena gizarte egituraren menpe ote dago?

2. Egintzaren inguruko eztabaida teorikoari hurbilketa.
Gizarte mugimenduen jarduera aztertzeko aukeratu dugun tresna
metodologikoan murgildu aurretik, zertxobait gehiago sakondu behar dugu
egitura eta ekintzaren arteko loturan, eta bien artean osatzen duten egintza
edo agentziaren kontzeptuan.3
Halabeharrez, kausalitate sozialaz hitz egiterakoan "egitura" eta
"ekintzaren”, edo, hobeto esanda, “egintzaren" inguruko eztabaidari heldu
behar diogu.
Zientzia politikoan ezaguna den ikusmolde bat hartuko dugu hemen:
eragileen izaera estrategikoa eta honen egiturazko lekutzea nabarmentzen
dituen ikusmoldea, alegia.
Dena den, jarraian doan egintzari buruzko sarreratxoak ez du
aipatutako lanaren sakontasuna izango, eta hurbilketa soziologiko
ortodoxoetatik kanpo geratuko da. Azalpenerako beste ibilbide bat besterik
ez da, aski arruntagoa eta xinpleagoa; gure lanean –eta formazio
akademikoan– saihetseko gaia baita atal honetan esku artean duguna.
Birjaso dezagun lehengo galdera: aktore edo eragile sozio-politikoak
ingurunearen adierazpen hutsak besterik al dira, eta beraien etorkizunaren
jabe ez diren txotxongiloak bailitzan alde batera zein bestera gizartearen
egiturazko korronteen menpe mugitzen al dira? Ala subjektu autonomoak
bezala ikusi beharko genituzke, eta, hortaz, ingurunearen erabateko jabe
3

Hain zuzen ere, horregatik aukeratu dugu egintzaren teoria abiapuntu metodologiko legez.
Gizarte ekintza, helburu bati dagokion estrategia, nahigabeko ondorioak, eta botere politikoari
buruzko lehia, lelo hauek guztiak, gizarte mugimenduen ikerketa eskolak aztertzerakoan aipatuko
dugun prozesu politikoaren ikuspegiari doi-doi egokitzen zaizkio. Ikerketa honetan gizarte
mugimenduak botere politikoaren inguruko borrokan, lehian, ari diren eragile estrategiko legez
azaltzen ditugun neurrian, egokia iruditu zaigu egintzaren ikuspegia marko teoriko orokor legez
hartzea.
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gisa? Edo, beste ikuspuntutik aztertuta, neurtu nahi ditugun eragin sozial
horiek, inongo baldintzarik gabe aritzen diren aktoreen borondatearen
emaitzak al dira, ala egiturazko logika batetik ondorioztatzen ote dira,
eragileen partaidetzarik izan gabe ere?
Intuizioz jakin badakigu ezin daitezkeela egitura eta egintza banandu.
Eta, egia esan, gizarte zientzietan gai honetaz aritu direnen arteko eztabaida
gutxitan eraman izan da muturretara. Ikuspegi zentzudun hori, inon baino
hobeto, klasikoengan topa genezake.
Honela dio Marxek, Luis Bonaparteren Brumarioko hemezortziari
buruzko lanean4:
“Gizakiek beren historia propioa egiten dute, baina ez dute egiten
gogoak ematen dien bezala, berek hautaturiko inguruabarren pean, baizik
eta bitarte gabe aurkituriko, existitzen diren eta iraganetik hartutako
inguruabarren pean. Hildako belaunaldi guztien tradizioak lokamuts
batek bezala zanpatzen du bizien burmuina. Eta lanpetuak diruditenean
beren buruak eta gauzak eraldatzen, ordu arte izan ez den zerbait
sortzen, krisi iraultzaileko aldi horietan, hain zuzen ere, hortxe araotzen
dituzte beldurti beren erbestean iraganeko espirituak, haien izenak
maileguan hartzen dituzte, haien gerra-kontsignak, haien janzkera,
zahartzaro beneragarrizko eta mailegaturiko hizkuntza horrekin, historia
unibertsaleko eszena berria antzezteko”.
Bi aldeetara begiratu behar hori kontu jakina eta adostua bada,
egiturazko ingurunean giza egintza autonomoak izan dezakeen eragina
bilakatuko da eztabaidagai nagusia. Egitura sozialak edota politikoak
zentzurik badu, ekintzaren bat muga, baldintza edo ahalbidera dezakeelako
izango baita. Hay-ek (1997) dioen moduan5:
“Egituraz jarduteak, ekintzari aipamenik egin gabe ez du zentzu askorik.”
Baina, era berean, giza ekintzaren azterketak egiturazko baldintzen
hausnarketa saihestuz, ez du inongo baliorik.
Edozein gizarte garabidearen elementu ezinbestekoak dira "gogozko
egintza" eta "egiturazko ingurunea". Gauzak horrela, ez da harritzekoa
izango zientzia sozialen lehen urratsetatik prozesu sozialak ikertzeko unean
bi jarrera ontologiko-epistemologiko nagusi agertu izana.
Ikus ditzagun, honako irudian Hayen azalpenaren eskutik:

4

Marx, K. (2004): Idazlan hautatuak. Klasikoak Bilduma. Klasikoak. Bilbo.
Hay, C., (1997): Estructura y actuación (agency), atala, honako bilduman: Marsh, D., & Stoker, G.
(1997): Teoría y métodos de la ciencia política. Alianza. Madrid.
5
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Hala, aukera klasikoak bi hauek dira:
-Estrukturalismoa: Gizakion ekintzak sozializazioaren ondorioak direla
aldarrikatzen duena, eta beraz aktoreek beraiekin batera dakartzaten, eta
hala izanik ere, ekintza horiek euren kontroletik kanpo dauden egituren
ezaugarri direla onartzen duena.
-Intentzionalismoa: Ekintza sozialak aktoreen aukera eta gogo
arrazional eta autonomoaren ondorioak bailitzan azaltzen dira.
Epistemologikoki, bi muturrok modu xinplean planteatzen digute
hautua: Nabari ditugun eragin sozial eta politikoak, aktoreen gogo eta
ekintzen ondorio dira, edota aktoreek dituzten harremanen egiturazko
logikaren etekin legez ikusi behar ditugu.
Aukera bi horien artean erabaki argia, argiegia hartuz gero, jarrera
estrukturalista edota intentzionalista arruntetan kokatuko ginateke. Ez da
hori lan honetan hartu dugun bidea. Hemen ez ditugu hurbilketa teoriko
borobil hauek erabiliko, aitzitik, tarteko ikuspegiak hobetsiko ditugu.
Hala ere, geroago aztertuko ditugun ikusmolde zehatzagoen aurrekin
teorikoak direnez, komenigarria izan daiteke zehaztapen batzuk egitea,
laburki bada ere.
Estrukturalismoa eta honekin batera datorren funtzionalismoa, garai
batean jarrera teoriko hedatuenak izan ziren arren, gero eta baztertuagoak
daude teoria sozial eta politikoan. Kontzeptu bakunegiak suertatzen dira.
Egitura eta ekintzaren arteko eztabaida horretan, argi dago
estrukturalismoak beti egiturazko eraginaren alde egin duela. Gertakizun
12

sozialak azaltzerakoan, ikusezinezko egitura sozial eta politikoen eragina
esplikazio guztien erdigunean kokatzen baitu.
Hortxe du, hain justu, estrukturalismoak arazorik larriena: aldaketa
sozialen kausa bakarreko azalpena besterik ez duela proposatzen, alegia.
Egiturak, baldintzatu ezik, erabaki eta mugatu egiten omen du aktore
sozialen ekintza oro. Estrukturalismoak ez du inoiz gizarte eragileen gogo,
nahi edo asmoen azterketarik egingo, horiek guztiak azpiko eta askotan
ezkutuko egiturazko elementuetatik sortzen omen dira eta. Egitura eta
sistemak eragile sozialen gogo eta estrategiengandik autonomia osoa
dutenez gero, kausalitate sozialaren sekretua "gain-eragina" duten egitura
horien arteko hartu emanetan datza estrukturalistentzat. 6
Txanponaren beste aldea dugu “intentzionalismoa”. Barnetik egiten du
honek azalpena, balizko egitura batetik eragileari letorkiokeen
baldintzapenik egon dagoenik aldez aurretik ukatuz. Inguruneak ez du
eraginik, gizabanakoen borondate jakinen arteko harreman sozio-politikoak
agintzen du gizarte egituran, egiturarik balego. Horregatik, mikro-praxiari
ematen diote garrantzi berezia, ekintzak makro-egitura sozial eta
politikoetatik aldenduz, eta gizarte ekintza gizabanakoaren aukera
arrazionalean oinarrituz. 7
Ikuspegi honen arazoak ezagunak dira: Arrazionala al da giza ekintza
oro? Ondorioak gogokoak al dira beti? Ekintza erabakitzeko unean
informazio osoa edo zuzena al du beti eragile indibidual horrek?
Arrazionalitatea indibidualki osatu daiteke ala ingurunearekin dugun
harremanetan eraikitzen ote da?
Horregatik, aspaldion lehen uneko bi ikuspegi nagusi horietaz aparte
beste batzuk sortu dira, bata zein bestearen akatsak edo hutsuneak
konpondu asmoz. Estrukturalismo zein intentzionalismoaren alderik
dialektikoena azpimarratzen saiatzen diren hurbilketa teorikoetaz ari gara.
Giza egintzaren kontzeptua jasotzen dutenetaz.
Azken horien artean kokatuko dugu, hain zuzen, lan honetan
aukeratutako marko teorikoa. Gure ustean, gizarte mugimenduen jarduera
aztertzeko hautatu dugun prozesu politikoaren teoriari, eta mugimenduen
ekintza estrategikoen analisiari doi-doi atxikitzen zaie. Esan nahi baita,
eremu teoriko horretan kokatzen da mekanismo kognitibo, elkarreraginezko
eta ingurunekoak elkar harremanetan jartzen duen eredua.
Sztompkak dioenenez egintzaren teoria modernoaren hasiera 1967an
Buckley-ek idatzitako Sociology and modern Systems Theory lana da.
Estrukturalismo-funtzionalismoaren eredu morfo-estatikoa arbuiatuz,
6

Ikuspegi teoriko orokor hauek ezagutzeko egokia da aipatutako Martinezen lana (2002): hor
jasotzen dira (post) estrukturalismo honek izandako aldaera teorikoak: funtzionalismo estrukturala,
estrukturalismo marxista –“Marx helduan” oinarrituta–, (post) estrukturalismo frantziarra…, edota,
intentzionalismoak, beste terminologia erabilita, ekarri dituenak: subjektibismo konprentsiboa,
fenomenologia, elkarregintza sinbolikoa… Lan honetan ikusmolde teoriko horien baitako oinarrizko
edukia gizarte mugimenduen teoriaren eskutik azalduko ditugu, arlo horretan ere errepikatu egin
baita eztabaida.
7
Ildo honetan kokatzen da geroago aipatuko dugun aukera arrazionalaren teoria, Olsonek
garatu zuen moduan.
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sistema morfo-genetikoaren eredua proposatu zuen, atzera eragin positiboz
jantzitako sistema mugikorra. Jarraian, ikuspegi aitzindari honen ondar
sistemikoak gainditzera etorri zen Amitai Etzioniren (1968) lana.
Sztompkak jaso bezala, Etzionirentzat taldeen mobilizazioak bultzatzen
du gizartearen eraldaketa, eta bitartekoa “ekintza kolektiboa” da. Ildo beretik
doa Touraine-en (1984) ikuspegi klasikoa “eragilearen itzulera” aldarrikatzen
duenean, eta gizarte mugimenduak jartzen dituenean gizarte aldaketaren
bultzatzaile lanetan. Gizartea ez da bilakaera itsuaren emaitza, edota
egiturazko indar ezezagunen ondorioa, gizartea bere baitan sortzen diren
ekimenen emaitza da, eta mailaz-mailako aldaketa hori “joko sozial,
negoziazio, gatazka eta elkarlanaren” etekina da.
Hala ere, dotrina frantziarrak gustuko duen subjektuaren
berreskuratzea gutxietsi gabe, egitura ez da guztiz desagertu eremu
teorikotik. Ekintzaren ikuspuntutik hasitako hausnarketa dialektikoa ardatz
bezala hartzen dutenen artean, seguruenik Giddensen eskutik datorren
"egituratzearen teoria" izan daiteke azpimarragarriena.
Giddensek (1984) egitura eta ekintzaren arteko dualismo hertsia
gainditu nahi du, bien arteko dualtasun dialektikoa proposatuz.
Estrukturazioaren edo egituratzearen teoriaren bitartez, egitura eta giza
ekintzaren dualtasuna edo bien arteko elkar menekotasuna adierazi nahi du:
“Structure is a medium and outcome of the conduct it recursively
organizes; the structural properties of social systems do not exist outside
of action but are chronically implicated in its production and
reproduction”
Gizarte mugimenduen egintza aztertzeko erabiliko ditugun tresnak
ongi kokatzen dira Giddensek egituratzearen teoriarentzako aurreikusten
duen ikerketarako metodologian. Esan nahi baita, ikerlari britainiarrak
aipatzen dituen bi analisi-bideak –analisi instituzionala eta portaera
estrategikoen analisia– arras egokiak izan daitezke. Bigarren analisi-bideak
lehentasuna ematen dio jarduera eta hizpidearen bitartez adierazten den
eragilearen ekintza kontzientearen ezagutzari, baita ingurune mugatu batean
burutzen diren kontrolerako estrategia zehatzen ikerketari; lehen analisibidea, aldiz, gizarte sistemetan –edo gure kasuan, sistema politikoetan–
birsortzen diren egiturazko ezaugarrien azterketan oinarritzen da. 8
Kasu honetan egiturazko ezaugarriak “emandakoak” bailitzan ikusten
badira ere, horrek ez du esan nahi giza egintzatik kanpo daudenik, eta
egintza honek behin eta berriro egiturazko elementuak sortzen eta birsortzen
ez dituenik. Ildo horretatik joko dugu lan honetan, sistema politikoaren
egiturazko ezaugarriak eta gizarte eragileen estrategien arteko lotura eta
harremanen azterketa izango baitira tesi honen muina.

8

“Kontrola” Giddensentzat boterearen azpi-forma bat izango litzateke “besteengan eragina
izateko gaitasuna edo, bere hitzetan, “The capability that some actors, groups or type of groups have of
influencing the circumstances of action of others” Ikus Giddens, A. (1984): The Constitution of Society. Polity
Press. Cambridge.
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Hala ere ezin ahaztu daitezke Giddensi egin zaizkion kritikak, hauen
eskutik, erabiliko dugun eredu teoriko orokorra aberasteko aukera zabaltzen
baitzaigu.
Zer da, besteak beste, Giddensi leporatzen zaiona?
Aipatu lanean Hayek azpimarratzen duen bezala, Giddensen lanean ez
dago argi egitura eta sistemaren arteko bereizketa, eta egitura/egintza
binomioa sistema/egintza dualtasunarekin ordezkatu izana kritikatzen zaio.
Zentzu honetan, Margaret Archer-en9 kritika zorrotzagoarekin bat
egingo dugu. Ikuspegi morfo-genetikoaren izenean, Giddensen dualismoa
baztertu egin baitu:
“There is no philosophical dualism because (a) structures are only
held to emerge from the activities of people, and because (b) structures
only exert any effect when mediated through the activities of people.
Structures are ever relational emergents and never reified entities
existing without social interaction…”
Dualismoaren baztertzearekin batera ez da egituraren eragina ukatzen,
baina beti ere egitura harremanezko zera bailitzan aurkeztuko da, inoiz ez
gizarte elkarreraginetik kanpo legokeen entitate gisa. Baina, era berean,
elkarreraginetik eratortzen den egituraren geruza bakoitzak eragileen
egintza estrategiko posibleak mugatu egingo ditu. Hauxe da, hain zuzen ere,
“Errealismo Kritikoaren” hurbilketa teorikoak dakarren ekarpen
azpimarragarriena.
Hala, Archerrek berak, Bhaskar, eta Jessop ikerlariek landutako
“ikuspegi estrategiko-harremanezkoa” egongo litzateke hemen hautatu
dugun ereduaren oinarrian. Izan ere, geroxeago azalduko ditugun
“mekanismoek” aldebiko izaera banaezina dute, hots, egitura eta egintza
kategoria bakar batean biltzen dituzte.10
Letamendia lankideak (2002) ikuspegi hauek post-estrukturalismo postmarxistaren eremu teorikoan bildu ditu bere sailkapen interesgarrian.
Althusser edota Poulantzasen estrukturalismoa gaindituta, egitura eta
egintzaren
arteko
dialektika
berri
honek
eragileen
estrategia
elkarreraginezko eremu konplexuan kokatuko du.
Hay ikerlariak
azpimarragarrienak:

laburtu

dizkigu

hurbilketa

honen

ezaugarri

-Giza egintza orok jadanik egituratuta dagoen eszenatokian hartuko du
zentzua. Eszenatoki horrek ahalmendu eta baldintzatu egingo du eragile oro,
bere aukeren sorta mugatuz. Jarduerarako eszenatoki bakoitzak egitura
geruza asko ditu, eta denak elkarreraginaren poderioz taxutzen dira.
9

Archer, M.S. (2000): For structure: Its reality, properties and powers: a reply to Anthony King.
Sociological Review. Oxford. Eta, Archer, M.S.,(1989): Culture and Agency: the place of culture in social
theory. CUP.
10
Horregatik, egintza/egitura bikoiztasun dialektikoa adierazteko tresna ezin hobeak iruditu
zaizkigu mekanismoak. Hain zuzen ere konplexuak direlako, askotarikoak. Mekanismo motaren
arabera egiturazko kutsua do egintzazkoa aldatu egingo baita, gero ikusiko dugun moduan.
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-Egituraren izaera eragilearen ikuspegiaren araberakoa da:
Elkarreraginezko izaera du, hortaz. Posizio batetik egintza dena, bestetik
egiturazko baldintza bilaka daiteke. Hortaz, muga zein bitarteko legez
aztertu daitezke egiturazko elementuak. Era berean, egituraren eragin gisa
ulertu beharko lirateke, bai hasierako muga fisiko-tenporalak baita egintzak
berak izandako ondorio sozialak, ustekabekoak ala nahitakoak izanda ere.
-Egiturek, esan bezala, aukera eta estrategia posibleen sorta definitzen
dute. Egituren ezagutza erabatekorik ez dugunez, inoiz ez ditugu ezagutuko
eskura ditugun aukera estrategiko guztiak. Egiturazko ingurunea aldatu egin
daiteke egintzagatik, baina egintza bera ere desberdina izango da
egiturarekin izandako hartu-emanaren ostean, irakaspen prozesuaren
ondorioz.
-Estrategia da egiturazko eszenatoki elkarreraginezko hori
aintzakotzat hartzeko tresna. Estrategiak ekintzetan islatzen dira, eta
eragileak, ekintzen balizko ondorioen azterketa egin eta gero, egitura
aldarazteko egokiena den estrategiaren etengabeko moldaketan saiatuko
dira.
Eskema honek ezin ahaztu dezake ikuspegi autopoietikoa. Izan ere,
kausa/ondorio katearen norabide tenporala hautsiaz, kausa batek bere
aurretiko kausak ere eragiten ditu: gizarte mobilizazioak “bere kausak
kausatzen ditu”, alegia, egituratu egiten du berau pizten duen egitura. Zizekek aipatzen duen auto itxiera eliptikoan.11
Ikus irudia, Hay-ren aipatu eredua islatzen duena:

11
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Zizek, S. (2006): Arriesgar lo imposible. Conversaciones con Glyn Daly. Trotta. Madrid.

Hayek irudi xinple baina adierazgarri honetan azaltzen duen moduan,
edozein ekintza sozialean, aktore edo eragile gogodunak topatzen duen
ingurune sozial egituratuak eragilearen ekintza posibleen eremua mugatzen
du. Honen bestez, eragilearen ekintza, berak jakinda edo jakin gabe, lekututa
dago beti. Hala ere, zientzia naturalaren objektu direnei gertatzen ez zaien
bezala, gizarte eragileak egiturazko baldintza horiei gogoz eta borondatez
aurre egiteko aukera ere badu.
Gainera, pentsa daiteke, gogozko egintza horrek helbururen bat izan
beharko lukeela. Horrela izango balitz, "ekintza estrategikoa" bihurtuko
litzateke. Estrategia, azken finean, helburu jakin batzuk lortzeko ingurune
zehatz batetan beharrezkoak izan daitezken bitartekoen bilatze lana besterik
ez baita. Eta kalkulu arrazional hori kalte/onura kalkulura ekarri daiteke
gehienetan. Oso bestelako gauza izango da noski eragindako ondorioak
aurretik nahi eta bilatzen zirenak, ala ezustekoak diren zehaztu ahal izatea.
Nahi gabeko ondorioei buruzko eztabaida teorikoa, lelo klasikoa baita
gizarte zientzietan.12
Era berean, estrategia horrek ez du derrigorrez kontzientea izan behar,
askotan intuitiboki jokatzen baitu eragileak. Dena dela, denboran zehar
aldatzen diren estrategia horiek edozein ekintza sozialetan igarri daitezken
elementuak dira.
Antzeko bidetik dator gure lankide Zesar Martinez-en (2002)
ekarpena.13 Gai honi buruzko sarrera teoriko egokia eskaini digu bere tesian.
Martinezek, beste zenbait autore bezala, praxi sozialean kokatuko du giza
egintza eta egituraren arteko dialektikaren joko-gunea. Praxian bi alde horiek
biltzen dira, eta neurri ezberdinetan bada ere, gizartearen analisiak bi alde
horiek, harreman dialektikoan dauden horiek, aintzakotzat hartu beharko
ditu beti. Praxia ez da ehunetik ehunera giza egintza estrategikoaren
ondorioa, ezta egiturazko baldintzen determinazio erabatekoarena ere.
Hala, praxiaren zentralitatea onartuta, eragile isolatuek eta egitura
hertsiek garrantzia galduko dute, eragile-sareen mesedetan. Etengabean
auto-eraketan dauden subjektu-sareen mesedetan, alegia. Azkenean, eragile
sareen baitan taxutzen den praxi sozialak erakutsiko luke giza artekotasunak
gizarte berrikuntzan duen papera, birsortze hutsetik eta erakundeen
kosifikazio arruntetik haratagoko berrikuntzan: Izan daitekeena, denaren
errepikapen –errutinazko– hutsera muga ez dadin.
Dena den, Martinezek, Hayen ikuspegi estrategikoa ez du bere horretan
onartzen. Kalkulu arrazionalaren garrantzia apalduz, giza egintza hiru
dimentsio nagusien arabera definitzen du Martinezek:

12

Giza egintzaren norabide estrategikoaren inguruko eztabaida, esan bezala, pentsalari
ospetsuenen kezka izan da betidanik. Goetherena jasoko dugu hemen, gizarte mugimenduen jarduera
ulertzeko oso argigarria baita: “Quien desea liberarse de un mal, sabe siempre lo que quiere; quien desea algo
mejor de lo que posee, está ciego de remate. […] He visto fracasar las cosas más razonables y salir bien las más
disparatadas”. Goethe, J.W. (2005): Las afinidades electivas. Cátedra. Madrid.
13
Martinez, Z. (2002): Giza egintza, gizartearen egiturak eta aldaketa sozialaren produkzioa eta
gidaritza: globalizazioari buruzko diskurtso sozio-ideologikoak. Doktorego-tesia. UPV/EHU. Leioa.
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“Dimentsio erlazionala, hartu-eman sozialean oinarrituta;
dimentsio sortzailea, autonomoa izateko borondatea; eta dimentsio soziokulturala, kokapen zehatzak hornitzen dituen aukerak eta mugak kontuan
hartzen dituena.”
Bere ustean,
“[…] egintzak ez du dimentsio estrategiko edo instrumentalik
izango, modu unibertsalean, behintzat. Izan ere, egintza sariak bilatuz
eta zigorrak saihestuz etekinik handiena lortzearen araberakoa
kontsideratzen badugu […] dimentsio erlazionala eta sozio-kulturala
ukatzen
ditugu;
eta
erabat
deskontestualizaturiko
egintza
kontzeptualizatzen dugu.”
Ikuspegi instrumental hertsiegiak dituen mugak onartuta ere, agian ez
litzateke dimentsio estrategikoa horrenbeste gutxietsi behar. Izan ere,
edozein izanda ere giza egintzaren helburua, –egoerak problematizatzea eta
eraldatzea, ala dagoena birproduzitzea–, egintzaren baitako kalkulu
arrazionala erabat alboratuko bagenu, ingurune –elkarreraginezkoa izan ala
ez– hutsaren menpe utziko genuke edozein giza jarduera. Horregatik,
aipatutako dimentsioei, dimentsio estrategikoa gehitu behar zaio: helburua
lortzeko ibilbidea egiteko gida den estrategia. Gizarte mugimenduen kasuan,
gero ikusiko dugun moduan, antolaketa, harremanak, hizpidea eta protesta
ekintzen kudeaketa gidatzen duen estrategiaz ari gara. 14
Alabaina, egintza eta egituraren arteko hartu-eman horiek ez ditugu
ikerlarien irudi abstraktuetara mugatu nahi. Egintza eta egitura gizartearen
bilakaeraren motorrak dira, edo nahi bada erregaia eta motorra, hurrenez
hurren. Bilakaera horren norabidearen inguruan pizten diren botere-lehiak
eta botere-harremanak ezin bereizi daitezke eztabaida teoriko honetatik.
Gizarte prozesuan ez dago perpetuum mobile-rik.
Egitura eta egintzaren arteko elkarreraginezko jarduera horretan
jokoan dagoena, azken finean, boterea da. Jendea mugiarazten duen botera,
errealitatea aldarazten duen boterea.
Clegg-en ekarpena oso argigarria da boterea, egitura eta egintzaren
arteko lotura teorikoa ulertze aldera.15 Hobbes eta Machiavelliren artean
dagoen desberdintasun sakona ekartzen digu gogora: Hobbes-en boterearen
eredua, egintza absolutuan hezurmamitzen da. Kausalitate mekaniko eta
linealean kokatzen da boterearen eragina. Modernitatearen botere
paradigma izango litzateke Hobbes-ena: Boterea besteen botereren ukazioa
bezala. Ustez kontrako ikuspegi batetik, kasu honetan, egitura absolutizatu
egiten delako, Marx-en eredua ere paradigma moderno horretan kokatu
beharko genuke.

14
Ekintza estrategikoaren kontzeptu horrek, nabaria denez, lotura zuzena du "botere"
ideiarekin. Botereak bere baitan egitura zein beste aktoreengan kontrola edota eragina dakar, eta
boterea helburu horien araberako estrategiez taxutuko da. Aurrerago ukitu dugu gai hau.
15
Boterearen inguruko argazki filosofiko-politiko aberatsa eta gaurkotua Clegg-ek eskaini digu:
Clegg, S.R.,(1989): Frameworks of Power. Sage Publications. London.
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Aitzitik, Machiavelli-ren botere-eredua post-modernitatearen aurrekari
teorikoa izango litzateke.16 “Post” teoria guztietan landu dena: postmarxismoan, –Gramsci eta Laclau & Mouffe-ren eskutik, esaterako–, edo
post-estrukturalismoan: Foucault, Derrida… Boterearen dimentsio
estrategikoa, praktikoa, tokikoa, kontingentea azpimarratzen duen eredua
izango litzateke. Egintzazko zentro argirik ez duen botereaz ari gara, baina
organizazioa –eta ez egintza indibiduala– botere harremanen erdigunean
kokatzen duen botereaz. Adierazten dena, esaten dena –diskurtsoa–,
dirudiena, gorputzen edota adimenen kontrol faktikoaren gainetik kokatzen
dituen botereaz ari gara. Ikusmolde totaletatik urrun.
Boterearen ikusmolde gizatiarrago honetan kokatu nahi dugu lan hau:
legeak –funtzionamendu arau unibertsalak– dituen boterea interpretatu nahi
dugu, egitura eta egintzaren arteko dialektikaren barne mekanismoak
ezagutuz, baina ez dugu nahasiko boterea (k) arautzen duen legea eta
boterearen legea. Ikusmolde normatiboa ere, ahal den neurrian, ez da
sineslearena izango, bizitza onaren esperientzia historikoetatik eratortzen
den ikusmolde errealistaren defendatzailearena baizik: Bizitza ona
kausalitate metafisikoaren ondorioa ez ezik, “kasualitate borrokatuaren”
ondorioa baita: Machiavelliren hitzetan, fortuna eta virtù kontzeptuen
batuketaren itsasargia da inoiz amaituko ez den bizitza onaren ibilbideak
behar duena.
Hartzen ez diren botere-erabakien –non-decision making– garrantziak
argi erakusten du boterea ez dela ahaldunaren egintza hutsa. Egiturak ez du
dena baldintzatzen baina, botere-egintza “lortu” behar den zerbait da, eta
antolakuntzak dira egintza eraginkorra erdiesteko tresnak: organizazioek
finkatu, egonkortu egiten dituzte “botere zirkuituak”.
Clegg-eg dioen moduan:
“It’s neither the intention of subjects, […] nor the determination of
the structures which explains power. Instead, power is the best
approached through a view of more or less complex organized agents
engaged in more or less complex organized games”
Zirkuitu konplexuetan burutzen diren aginte eta erresistentzia
jokoak. Arau unibertsalen arabera jokatzen direnak baina gunean guneko
eta unean uneko inguruabarrak baimentzen dituen jokaldietan taxutzen den
botere jokoa.
Ildo beretik, botere zirkuitu horretan nodo edo sare-gune zehatzak
berezi daitezke. Hortaz, errealismo kritikoak Estatuari buruz duen definizioa
ere izaera estrategiko/harremanezko horren araberakoa izango da.
Egiturazko geruza anitzez osatutako ingurune estrategiko finkatua, eragileen
estrategien topa-gune zehatza baina, era berean, aldakorra baita Estatua.

16

Bauman, Z. (1987): Legislators and interpreters. Polity Press. Cambridge. Hobbes agintearen
legelaria zen bitartean, Machiavelli, agintetik kanpoko interpretea, interprete zigortua gainera.
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Zentzu honetan, interesgarria iruditu zaigu Jessop-ek Estatuaren
inguruan duen ikusmoldea jasotzea17:
“The state as a strategic terrain, as the crystallization of political
strategies, as a specific political form which offers structural privileges to
some but not all kinds of political strategy”.
Estatua iraganeko estrategien kristalizazio gisa, egitura eta estrategien
arteko dialektika konplexuan kokatzen da. Ekoizpen historiko legez,
Estatuak jarrera irekiagoa du estrategia politiko batzuekin besteekin baino.
Batzuk laguntzen dituen bitartean, besteak zaildu edo oztopatu egiten ditu.
Errealismo kritikoa, egitura sozial eta politikoen mapa ezagutzen saiatzen
da, jarduera politiko estrategikoarentzako gida izan dadin.18
Knoke (1990) ikerlariak ongi erakusten duen moduan, boterea ez da
edozein eragile indibidual edo kolektiboren izaeraren ezaugarria, eragileen
arteko oraingo edo balizko elkarreraginarena baizik. Weber-en definizio
klasikoetatik hasita, boterea zera dinamikoa eta potentzialki ezegonkorra da.
Asimetrikoa, eragile batek besteenganako edukiko lukeen kontrola edota
eragina adierazten duelako. Eta kontrol hori egonkortzen den neurrian, edo
kontrol hori egonkortzeko baldintza finko batzuk egongo diren neurrian,
botereak, egintza-harremanezko izaera edukitzeaz aparte, egiturazko izaera
ere izango du: “botere-egiturak” egon badaude eta, sare itxurarekin baldin
bada ere. 19
Hain zuzen ere, aipatu ditugun kategoria horiek guztiak elkarrekin
aztertzeko –egitura, boterea, egintza…–, sare ikuspegi hori oso tresna egokia
da.
Letamendia lankideak gogorarazten digun moduan, gaur egungo
zientzia politikoan ikuspegi teorikoak gero eta gehiago bilbatu egin dira.
Ezin da bizi dugun errealitate sozio-politiko konplexua aztertu hurbilketen
artekotasuna landu gabe. Ildo honetatik, jaso berri dugun “errealismo
kritikoa” ongi uztartuko da politikagintza sareen –Political Networks–
ikuspegi teorikoarekin: Egitura politikoak, gobernu-arteko harremanak,
eragile desberdinen elkar egintza prozesua eta politikagintzatik
ondorioztatzen den emaitza lotzen baitira bertan.
Ez dugu sakonean aztertuko eredu teoriko hau. Geroago azalduko
ditugun arrazoiengatik beste eredu bat hobetsi dugu. Dena den, gurearekin
dituen harremanak kontuan harturik, zertzelada batzuk emango ditugu.
Hay eta Marsh ikerlariek Politikagintza Sareak honela definitzen
dituzte:

17
Aipatutako Hay-ren lana hurbilketa argia den arren, zuzeneko iturria sakonagoa da, dudarik
gabe, Ikus: Jessop, B. (1990): State theory. Putting Capitalist States in their place. Polity Press. Cambridge.
18
Zehatzago esanda, ezkerreko estrategia politikoarentzako gida. Amaieran itzuliko gara gai
honetara.
19
Politikagintzaren egiturazko ikuspegia ezagutzeko ezin hobea dugu ikerlari honen lana:
Knoke, D. (1990): Political Networks. the Structural Perspective. Cambridge University Press. New York.
Aipu Klasikoa, berriz: Weber, M.(1947): The Theory of Social and Economic Organization, Free Press. New
York.
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“Eragile desberdinentzako onuragarria den agenda politiko komun
baina eztabaidatuaren inguruan ekintza kolektiboaren bitartez osatzen
diren aliantza estrategikoak dira politikagintza sareak.”
Sare horien azterketan hiru ikuspegi landu beharko lirateke: “mikro”
mailakoa –sarean sartzeko eragileen zioak–, “mesoa” –sarearen organizazioa
bera–, eta, azkenik, “makroa”, edo sarearen egiturazko aldagaiak. Sareak
modu dinamikoan aztertu beharko dira, noski, aldagai hauen harira:
partehartzea –eragileen kopurua eta hauen interesa–; integrazioa –parte
hartzearen jarraikortasuna, kontsentsu maila–; bitartekoak –banaketa sarean
eta eragileen artean– eta boterea, hots, sarearen baitan kontrol/eragin
indarra nola eta nondik nora barreiatzen den. Gero ikusiko dugun moduan,
irizpide horren arabera sareak trinkoagoak izango dira ala irekiagoak,
malguagoak. Azkenik, dinamika horrek ibilbide tipikoa izango du: Sarean
sartu aurreko eragilearen kalkulu estrategikoa, sarearen osaketa, sarearen
praktika, etengabeko egokitzapena, eta azkenean sarearen desegitea edo
hustuketa. Ibilbide horretan zehar egintzaz aparte, edo, nahi bada,
egintzaren osagai gisa, eragileen diskurtsoari arreta berezia zor zaio20
Esan bezala, gaur egungo teoria politikoan egintza eta egituraren arteko
loturak ezagutzeko hauxe da hurbilketa teoriko erabilienetakoa.
Letamendiak ongi jaso ditu teoria honen ekarpenak eta baita gabeziak
ere. Azken hauen artean akaso nabarmenena hauxe izan daiteke:
Politikagintza sareen ereduak giza-egintzaren irakurketa arrazional hutsa
egiteagatik, egintzaren alde sinbolikoa –kultura, nortasuna eta historiari
dagokiona, alegia–, alboratu egin duela. Marsh-en lanean (1998), esaterako,
sarearen ezaugarriak meso-mailan jartzen diren bitartean, mikro-maila –
eragileen zioei dagokiena–, gero aipatuko dugun “aukera arrazionalaren
teoriaren” arabera aztertuko da soil-soilik: eragile erabat arrazional batek
kostu/onura kalkulua arrazionalki egin eta gero hartuko lukeen erabaki
arrazionala aintzakotzat hartuz, alegia.21 Bestalde, makro-mailan, sarean
islatzen diren egiturazko barne aldagaiak egongo lirateke. Hots,
politikagintza sarearen baitako aldagai politikoak: eragileek alderdi
politikoekin edota parlamentu taldeekin dituzten aliantzak, adibidez, edota
Estatuaren egiturazko ezaugarriak. Azken finean, beste terminologia
erabilita, aurrerago Aukera Politikoen Egitura legez definituko dugun
errealitateaz mintzatzen ari gara.
Egintza eta egituraren arteko harreman dialektiko hori ongi islatzen du
politikagintza sareen ikusmolde teorikoak eta, hortaz, gure helburuetarako
egokia dela pentsa daiteke. Dena den, jarraian ikusiko dugunez, gure ustean
20

Aipatutako Hay-renaz edo Letamendiarenaz aparte, politikagintza sarearen hurbilketa
teorikoa aztertzeko honako lana egokia da: Marsh, D. (1998): Comparing Policy Networks. Open
University Press. Buckingham. Baita ere, Marsh & Stoker (1997) ikerlarien esku-liburua, lehen
jasotakoa.
21
Teoria honen aldaera malguenak erabiltzen baldin badira ere: “Arrazionalitate mugatuaren
eredua” edota “itxarotako utilitate subjektiboen eredua”, adibidez. Lehenaren arabera, informazio eta
ezagutzaren mugak kontuan hartuz, errealitatea sinplifikatzen duten bidezidor operatiboak bilakatzen
dira eragilearen erabakiak, hauen asetze pertsonala arrazoi hutsaren gainetik jartzen delarik askotan.
Bigarrenak, berriz, eragileak “itxaroten” dituen kostu eta onurak bihurtuko lirateke zio
erabakitzaileak, eta hauen artean, pizgarri leunek –statusa, talde indartsu baten kide izatea…–
garrantzi berezia hartuko lukete.
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politikagintza sareen teoria ez zaio behar bezala egokitzen lan honetan
gizarte mugimenduen jarduerari buruz luzatu nahi dugun proposamenari.
Sareen ikuspegiak zuen lehen gabezia dimentsio sinbolikoari
eskainitako arreta eskasa zen. Bigarren muga, gure lanerako larriagoa dena
agian, politikagintza arautuarekin duen gehiegizko lotura izango litzateke:
Gobernu ingurune egituratuak aztertzeko eredua baita neurri handi batean.
Honekin zera esan nahi dugu, politikagintza sareen ikusmoldeak
gobernugintzan parte hartu nahi/behar duten eragileak aurre suposatu,
mugatu egiten dituela. Politika publikoen kudeaketarekin, agintearen
legitimazioarekin konpromiso aktiboa duten eragileak bilduko dira aztertu
beharreko politikagintza sarean. Hortaz, azken finean, gobernugintza
partekatura edo “ko-gobernura” bideratutako ekintza kolektiboak bakarrik
elkartuko dira horrelako sare ikerketetan.
Eta tesi honetan luze ikusiko dugun bezala, bestelako ekintza
kolektiborik ere egon badago. Gizarte mugimenduen ekintza kolektibo
liskartsuak, Tarrow-ek dioen moduan (1997), elite eta agintarientzako
aztoramendua besterik ez dakartenak, nekez pareka daitezke gobernu
partekatuaren eredu lasaiarekin. Erronka, desafio horrek ziurtasun eza
dakar, ezjakintasuna, aurrez igarri ezintasuna, eta kaos horrexek, bide batez,
mugimenduak politikagintzaren sare arruntetik kanpo eta gizarte
aldaketaren lehen lerroan jartzen ditu. Aldaketa sozio-politikoa ulertu nahi
izanez gero, ezin mugatu genezake egitura eta egintzaren arteko lotura
dialektikoaren azterketa politikagintza “arruntaren” sareen analisira.
Dena den, gero ikusiko dugun bezala, gizarte mugimenduak, boterepolitika liskartsuan aritzeaz aparte, eraginaren politika bareagoan ere
saiatzen dira. Zentzu horretan, politikagintza sareetako kide arruntak izan
daitezke kasu batzuetan. Hala ere, hurbilketa teorikoak desberdinak dira.
Gure hautua ekintza kolektiboaren muinera jotzea da. Ekintza kolektiboaren
barne-barneko egitura/egintza binomioa adierazten duten mekanismoak
ezagutzea, eta baita horietan oinarritzen diren prozesu zabalak ere. Zentzu
honetan, politikagintza sareen ikuspegia, tresna egokia eta sendoa
izanagatik, errealitate konplexu hori ezagutzeko tresna bat besterik ez da,
askoren artean.
Oraingoz nahikoa aurreratu dugu. Lan honetan luzatuko dugun eredu
teorikoan, laburbilduz, egitura eta egintzaren arteko bilkura sortzailea
elkarreraginezko
esparru
sinboliko/estrategikoan
burutzen
dela
defendatuko dugu. Eta gune horretan, gizarte aldaketaren arragoan, gizarte
mugimenduak osagai ezinbestekoak dira, jarraian ikusiko dugun moduan.

3. Gizarte mugimenduak, aldaketarako egintzaren
arduradun modernoak.
Atal honetan gure lanaren ardatza den gizarte mugimenduaren
kategoria aurkeztuko dugu. Ez da gure asmoa definizio edo ezaugarrietan
gehiegi sakontzea. Ikerlari guztiok, aztertzen ari garen zeraren definizio
propioa garatzeko beharra sentitzen dugu, eta premia hutsal horren
ondorioz, berrikuntza gehiegi ekartzen ez duten definizioak neurriz kanpo
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ugaldu zaizkigu. Hemen horietariko batzuk jasoko ditugun arren, bereziki
Tillyren (2004, besteak beste) ikuspegia hartuko dugu abiapuntu teoriko gisa.
Modernitateak ekarri duen aldaketa historikoan eta, batez ere, gizarte
aldaketaren kausa-ondorio eztabaidan ongi kokatzen du eskuartean dugun
errealitatea.
Hain zuzen ere, gizarte mugimenduen egintzari buruz ari garenean,
Sztompkak gogoratzen duen bezala, konturatu orduko gizarte aldaketaren
eremu korapilotsuan murgiltzen ari gara.
Arestian aipatutako eredu morfogenetikoaren adierazpena litzateke
aldaketaren inguruan ikerlari honek duen iritzia. Honela, Sztompkak (1995)
egintzaren teoriaren funts ontologikoa zehazteko unean honako ardatzak
aipatzen ditu:
-Gizartea aldaketa etengabean murgilduta dagoen garabidea da.
-Aldaketa gehien bat endogenoa –barnekoa– da eta auto eraldatze gisa
azaltzen da.
-Aldaketaren azken motorra gizabanako eta gizarte taldeen –gizarte
mugimenduen– egintzarako ahalmena da.
-Aldaketaren norabidea, abiadura eta helburuak eragile askoren artean
eztabaidatuak dira, eta gatazka zein borroka esparru bilaka daitezke.
- Egon badauden egituren barne burutzen den ekintzak, egitura bera
moldatzen du, egituren bitasuna ondorioztatuz: egitura moldatzaile zein
moldatuetan garatuko baita gizarte aldaketaren ibilbidea.
-Ekintza eta egituraren arteko hartu emana denboran zehar gertatzen
da, aldi batzutan egintzaren ondoriozko sorkuntza gisa, bestetan, egituraren
determinazio gisa.
Dena den, gizarte aldaketaren definizio zehatzagoa beharko genuke
orain. Giugnik (1998) Gallino-rena (1993) jaso du eta egokia iruditu zaigu
hemen aipatzea:
“Social change is relatively wide and non-temporary, though not
irreversible, variation or difference or alteration in the properties, in the
state, or in the structure of the social organization of a given society, that
is, in the relations between the major social systems that form it –be they
related to the economic, political, state, religious, or family spheres or
within one of such systems or in one or more institutions among those
linked to it–, observable at a certain moment with respect to previous one,
considering the identity of the unity to which one refers and the variables
taken into account to single out the variation.”
Definizio honen izpirituarekin egiten du bat Tillyk (1998), aldaketa
gizarte prozesu anitzetan islatzen dela dioenean, beti ere, hauek guztiak
batera gertatzen diren prozesu norabidedunak eta, askotan, ziklikoak izanik.
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Bere iritzian, aldaketa gatazkarekin ezinbestean dago lotuta, gatazka
sozial eta politikoarekin, alegia. Alabaina, bi norabideko harreman horretan
ezagunagoa izan ohi da aldaketaren eragina gatazkan, alderantzizkoa baino.
Eta hauxe da, hain zuzen ere, guk hartu nahi dugun ildoa: Gatazkak,
protestak nola aldatzen du gizartea? Zein da ekintza kolektiboaren eta
gizarte eraldaketaren arteko kate kausala?
Zehatzago esanda, gatazka politiko gisa definituko dugun gertaera
hori, zein baldintzetan ematen da? Zeintzuk dira honen aldaerak? Zeintzuk
aldaera horien antzekotasunak? Nortzuk dira kate kausal horretan
harrapatutako eragileak?
Sztompkak dioen moduan gizarte aldaketa eragile askori leporatu
dakiokeen arren, aro modernoan gizarte mugimenduak aldaketaren
arduradun esanguratsuenak bilakatu dira. Horregatik, ikerlari askok
mugimenduen ezaugarri hori azpimarratu dute. Zaharrenetatik hasita:
“Arau eta balioak aldarazteko asmoa duten talde ahaleginak” (Smelser 1962)
“gizarte aldaketaren sortzaileak” (Killian 1964), “Gizartean edo taldean
aldaketa bultzatu edo oztopatu nahi duen talde egintza iraunkorrak” (Turner
& Killian 1972), “eragile historikoak” (Touraine 1977), “egitasmo historikoen
eroaleak” (Eyerman & Jamison 1991)… Ikusten denez behin eta berriro
errepikatzen da gizarte aldaketa eta mugimenduen arteko halabeharrezko
uztarketa.
Dena den, Sztompkaren beraren iritzia jasoaz, beharrezkoa da argibide
batzuk egitea:

24

-

Mugimenduen helburu den gizarte aldaketak zentzu
desberdinak har ditzake: Positiboa, falta den zerbait lortu nahi
denean: erakunde, gobernu, ohitura edota lege berriak ezartzea,
adibidez; ala negatiboa, jomuga abian diren aldaketak
oztopatzea edo beste eragileei kontra egitea denean. Aurrerago
itzuliko gara gai honetara, ekintza kolektiboaren eragin
sumagarrien azalpena egiterakoan.

-

Mugimenduak aldaketaren baldintza direla esaten den arren,
horrek ez du esan nahi haien egintza gizarte aldaketarako
halabeharrezkoa, edo nahikoa denik, edo, baldintza diren
moduan, aldaketaren ondorio ere ez direnik. Rucht-ek (1988)
dioen moduan, “gizarte mugimenduak gizarte ereduen emaitza
eta sortzaile dira aldi berean. Egitura eta eredu historiko nahiko
egonkorren baitan aritzen diren arren, modu aktiboan hartzen
dute parte diskurtso politikoen, botere antolaketen eta sinbolo
kulturalen aldaketan”. Gai honen inguruan ere aurrerantzean
aipamenen bat egin beharko dugu.

-

Mugimenduek eragiten duten aldaketa, kanpo aldaketa gisa,
“gizartean” gertatzen den aldaketa bezala aurkezten bada ere,
horrekin batera, mugimendua bera etengabe aldatzen ari da
sortzen denetik: kideak eta egiturak, motibazioak, helburuak,
eskaerak… Tillyk (2004) ongi erakusten duen moduan, gizarte
mugimenduen jarduera asko aldatu da berak aztertutako 17682004 aldi historikoan zehar, eta aurrerantzean ere etengabean

aldatuko dira. Gizarte mugimendua gizarte aldaketa baita,
berez.
Bide beretik, Tillyren (1998, 1999, 2004…) ekarpena bitarteko, argi
dakusagu gizarte mugimenduak modernitateak dakarren aldaketa sakonari
doi-doi lotuta dauden fenomeno historikoak direla. XVIII. Mendetik aurrera
gaurdaino iraun duten gertaera modernoak. Gaur egun, gizarte
mugimenduak erronka anitzen inguruko herri egintza bezala, neurrigabeko
boterearen kontrapisu logiko legez ulertzen dira munduan zehar, baina ezin
ahaztu genezake, politika liskartsuaren adierazpen mota bat besterik ez
direla, aro modernoaren hasieran “asmatutako” modu jakin bat. Zaharrak
edo berriak deituta ere, funtsean, gizarte mugimenduak modernitateak
dakarren aldaketa liskartsuari estuki itsatsiak daude.22
Izan ere, hemen aztertzeko asmoa dugun gizarte mugimenduen
mobilizazioa kategoria teoriko zabalago baten baitan koka daiteke: Politika
liskartsuan, –contentious politics–, deituriko horretan, alegia. Gatazka
politikoan errebindikazio kolektibo publikoak bi alde lotzen ditu modu
liskartsuan: Batetik, desafiatzaile gisa defini daitezkeenak eta, bestetik,
agintariak. Gizarte mugimenduen jarduera, politika liskartsuaren
adierazpide edo desafio mota bat litzateke. Mugimenduen jardueraren
bitartez adierazten dena liskarra da, mugimenduek egiten dituzten eskaera
kolektiboak maiz norbaiten interesen edo eskaerekin talka egiten baitute, eta
liskar horretan agintariak, botere politikoa, non edo non azalduko da beti:
aipatu eskaeraren jomuga bezala, eskaeraren kide, lagun edo kudeatzaile
moduan baldin bada ere (MTT 2001).
Are gehiago, ildo beretik, errealismo politiko klasikoaren ikusmoldea
jarraituz, Warren-en (1999, gazt., 2003) politikaren definizioak tautologikoa
bilakatzen du politika eta liskarraren arteko lotura, gatazka eta boterea
politikaren osagarri nahitaezkoak liratekeen aldetik: 23
“Ondasunen inguruko gatazkak ezaugarritzen duen gizarte
harremanen azpi-multzoa da politika, ekintza kolektibora begirako
elkartze joerak baldintzatuta, non gatazkan dagoen alderen batek bederen,
kolektiboki lotesleak izango diren erabakiak lortu nahi dituen, boterearen
bitartez berretsiz.”
Politikotzat jotzen ditugun gizarte harremanak ingurune gatazkatsuan
burutzen dira beti, ezbaian dauden ekintza kolektiboaren helburuek,
bitartekoek eta esparruek osatzen duten ingurunean. Gizarte harreman
horietan, gainera, arazoak konpontzeko bidea boterearen egikaritza bera, edo
botere erlazioaren aldaketa izango da, nortasunaren interpretazioaren
tresnak, bizitza eta ongizatearen bitartekoak –mota bateko edo bestelako
ondasunak, alegia– botere zirkuitu nagusien esanetara jarriz.
Politikaren definizio korapilotsua dirudien honek, alta, oso modu
zuzenean laburbiltzen du lan honetan erabiliko dugun ikuspegi errealista.
22 Aurrerago itzuliko gara gizarte mugimendu zahar eta berrien arteko eztabaidara, K.W.
Brand-en (1990) eskutik.
23
Warren, M.E., (1999): What is political?, Journal of Theoretical Politics. Sage Publications.
London. Gazteleraz, honako bilduman: Arteta, A., García Guitián, E., Maiz, R., (eds), (2003): Teoría
política: poder, moral, democracia. Alianza. Madrid.
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Esan bezala, “politika liskartsua” kontzeptua tautologia hutsa bailitzan
landuko baitugu.
Zergatik pizten da gatazka politikoa?
politikoaren inguruko hurbilketa teorikoak?

Zeintzuk

dira

gatazka

Berriro ere Tillyrengana joko dugu (1998)24. Bere iritzian, lau dira
azalpen mota nagusiak:
-Sistemen teoriak, gatazka orekaren haustura gisa azaltzen duen
bitartean, indibidualismo metodologikoak, ingurune politikoak eta
antolakuntzarako bitartekoek mugarritutako eremuan burutzen den interes
indibidual edo kolektiboen lehia edo talka bezala ikusten du gatazka
politikoa. Azkenik, Egoera politikoaren definizio konpartituetan gertatutako
aldaketaren argira ulertu beharko genuke gatazka politikoa indibidualismo
fenomenologikoaren ereduan.
-Tilly-k hautatuko ereduak, berriz, “harremanezko analisia” du izena,
eta edozein gizarte prozesuan aplikagarria izango litzateke. Teoria honen
arabera, eragileen arteko loturen aldaketek baldintzatzen dituzte gizarte
identitateak, litekeena eta komenigarria denaren inguruko uste konpartituak,
ekintza kolektiboaren kostu eta onurak eta etorkizuneko konpromisoak.
Azkenean, eragileek moldatzen dute liskarra, eta haien errebindikazioak
elkar harreman horretan etengabean aldatzen dira. Elkarreraginezko
ikusmolde honekin bat egingo dugu hemen.
Hortaz, gatazka politiko guztiak antzekoak direla esan genezake. Lan
honetan politika liskartsuaren baitan sor daitezken adierazpen desberdinak
bereizten saiatuko garen arren –gizarte mugimenduen kanpainak ez baitira
alderdien hauteskunde kanpainak, sindikatuen edo interes taldeen
ahaleginak, kidego erlijiosoen esfortzuak, edota erkidego abertzaleen
nortasunezko eskaerak–, askotan fenomeno liskartsu horien guztien artean
teilakatze nabarmena dago. Bai fenomeno liskartsuak berez nahastuta
daudelako, bai eta modu jakin batean hasitako gertaera liskartsuak beste
modu batera amaitu daitezkeelako. Bilakaera horretan eragilearen izaera
aldatzeaz aparte, liskarraldiaren hedapena eta ezaugarritzea bera moldatuz
joango da. Geroxeago bueltatuko gara gai honetara, mugimenduen
mobilizazio zikloak eta protesta ziklo zabalagoak aztertzeko unean. Izan ere,
gatazka politikoen arteko antzekotasunen ildo beretik, aurrerago, gatazka
guztien azpian egon daitezken legeak –mekanismo eta prozesuak–
identifikatzen saiatuko gara.
Dena den, gatazka politiko guztiak ez dira berdinak. Politika
liskarrarekin parekatzeak ez luke politika liskartsu horren baitan egin behar
den sailkatze lana baztertu behar. Politika guztia liskarra da, bai, baina liskar
guztiak, politikoak izanik, ez dira berdinak. Iraultzatik hauteskunde
arruntetara dagoen aldea begi-bistakoa da. Horregatik, hartuko dugun
abiapuntua zehazteko, desberdintze lana ezinbestekoa da. Argiro esango
dugu: oraingoan gizarte mugimenduen fenomenoa ezaugarritzen

24

Tilly, C (1998): Conflicto político y cambio social., honako liburuan: Ibarra, P, eta Tejerina, B.,
(1998): Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Trotta. Madrid.
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ahaleginduko gara. Gero etorriko dira uztartze eta teilakatze historikoen
azterketak.
Hortaz, politika liskartsu guztia gizarte mugimendua ez bada, zeintzuk
dira fenomeno honen berezitasunak, eta ezaugarri berariazko hauen arabera,
nola definituko genituzke gizarte mugimenduak?
Tillyren ikuspegi historikoa jarraituz, hiru dira hastapenetik antzeman
genitzakeen gizarte mugimenduen ezaugarriak:
-

Eskaera kolektiboren bat eginez agintariengana jotzen duen
ahalegin publiko antolatu iraunkorra da gizarte mugimendua,
“mobilizazio kanpainak” edo “liskarraldiak” deitzen ditugunen
bitartez adierazten dena.

-

Ekintza kolektiborako bitarteko ez ohikoak erabiltzen dituzte.
Hala nola: elkarte edo koalizioak antolatzea, kontzentrazio eta
mitin publikoak, manifestazioak, martxak, eskaera publikoak,
panfleto banaketak, adierazpenak komunikabideetan… Gizarte
mugimenduen jarduera-bitarteko “errepertorio klasikoa”
deitutakoaz ari gara.

-

Partehartzaileek hainbat ezaugarriz hornitutako emankizun
publikoak egingo dituzte. Beste modu batera esanda, Tilly-k
WUNC akronimoaren bitartez adierazten duen “bitarteko
kognitiboen” bildumaz jantzita agertu nahi dute gizarte
mugimenduek: Worthiness, edo Duintasuna, Unity, edo
Batasuna, Number, edo Kopurua, eta Commitment, edo Grina,
konpromiso grinatsua. Gizarte mugimenduen ekintza kolektibo
gehienetan ezaugarri kognitibo horiek adierazteko saiakerak
ikusiko ditugu.25:
a)
Duintasuna adierazteko, agerraldi publikotan neurriko
portaera, janzkera egokia erakutsiko da. OPI-ak edo “oso
pertsona inportanteak” (VIP) erakarri nahiko dira: Apaiz,
agintari, intelektual, artistak… Edo gertuko duintasuna
erakusteko, ama-seme-alaben eta aiton-amonen parte hartzea
bultzatuko da agerpen publikoetan, kontu ekonomikoen
auditoriak erakutsi egingo dira, zintzotasuna eta zuzentasuna
adierazi asmoz…
b) Batasuna erakusteko, berriz, honako portaerak topatuko
ditugu: Txartel edo eranskin berdinak ipintzea, sinbologia
komuna, janzkera bera, lelo berberak errepikatzea, abesti berak
kantatzea, ilara antolatuan joatea…
c)
Kopurua, ekimenaren aldeko jende kopurua, kaleak beteaz
erakutsiko da, edota sinadura bilketen bitartez, elkartasuna
adierazten dutenen zerrenda luzeak osatuz, inkesta egokiak

25
Lan enpirikoan gizarte mugimenduak erabilitako WUNC adierak identifikatzen saiatuko
gara. Euskaraz DBKG adierazpenak deitu daitezken arren, lanean zehar WUNC izendapena
mantenduko dugu, azalpena argitze aldera.
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eginez eta datuak plazaratuz,
erakutsiz, etab.

diru laguntzen

kopuruak

d) Grina, parte hartzaileen konpromiso grinatsua era askotan
adierazi daiteke, adibidez, kalte edo arriskua suposa dezaketen
jardueren aurreko tinkotasuna erakutsiz: eguraldi txarrari edo
errepresioari aurre eginez, esaterako, elbarritu edo agureen parte
hartzeaz, gose-greba edo egarri-greba luzeak eginez, harpidetza
edo diru laguntzak, –konpromiso ekonomikoa–, alegia,
eskainiaz…
Tillyren (1999) iritzian, azkenean “indarra” adierazteko beharrezkoak
diren aldagaiak lirateke WUNC kategorian biltzen direnak, eta guztien
erabilera sinergikoak ekarriko lioke mugimenduari arrakastarako aukera.
Horregatik, aldagaien baten batek zerora joko balu, mugimenduaren
indarrak berak ere zerora joko luke. Hortaz, oreka behar da WUNC
aldagaien artean. Oreka hori lortzea zaila da beti, ezen aldagaion arteko
kontraesanak maiz pizten baitira. Esaterako, “batasuna” eta “kopurua” oso
modu nabarmenean norabide desberdinetik joan daitezke. Are eta jende
gehiago bilduta, are eta zailagoa gertatuko baita batasuna edo grina
adieraztea.
Edozein gizarte mugimenduaren ibilbideak erakusten duen moduan,
haren ardura nagusia, indarra adierazteko beharrezkoak dituen aldagai
horiek modu eraginkor eta orekatuan kudeatzea izango da, askotan lan hori
adabaki jartzea besterik ez izan arren: Koalizio ezegonkorren osaketa, eragile
desberdinen agenden koordinazio ezinezkoa, ahots anitz eta bateratuaren
arteko uztartze korapilotsua… Identitate konplexu eta irekiaren eremuan,
jarduera publiko zabal, duin, grinatsua eta bateratua antolatzea ez baita
ahuntzaren goizeko eztula. Akordio eta adostasun politiko hedatu eta
finkoak kolokan jarriko dituen eragile kolektibo sinesgarria sortzea ez da
inoiz erraza. Geroxeago ikusiko dugun moduan, kanpainaren hastapenetan
hazi xumea besterik ez den identitate kolektiboa ekintza kolektiboan –
protestan–, hezurmamitzen da, eta, ondorioz, ekintza –praxis– bera gizarte
mugimenduaren iraupenaren eta eraginaren arrazoi nagusia bilakatzen da.
Azkenean, gizarte mugimenduek protesta kanpainak antolatzen
dituzten eragileak dira, erakundetuta dauden beste eragile sozio-politikoek
horrenbeste erabiltzen ez dituzten eta, hortaz, ez-ohikoak diren bitarteko
material eta kognitiboen jabeak. Horrenbeste diogu, ezen ezin baitugu esan
aipatutako WUNC adierazpen horiek gizarte mugimenduen tresna
esklusiboak direnik.
Dena den, aitorpen honek ezin eraman gaitzake Tillyk salatzen duen
anabasara: Dena ez da “gizarte mugimendu”, edozein ekintza kolektibo
herritarra ezin pareka daiteke une historiko batean jaio den fenomeno
modernoarekin. Era berean, ezin nahas genezake mugimenduaren ekintza
kolektiboa ekintza hori sostengatzen duten antolakunde edo sare zehatzekin.
Mugimendua liskarraldiarekin parekatzen du Tillyk. Hala, mobilizazio
kanpainak dira gizarte mugimenduak, eta, kanpaina gisa, ezin daitezke
berdindu eragile soil batekin: Etengabe lerrotzen eta birlerrotzen diren elkar
eraginezko errealitateak baitira mugimenduak; ekintzaile, autoritate eta
agintari, lagun, aliatu, arerio, etsaien artean osatzen baita mugimenduen
28

ehundura aldakorra. Nahiz eta, ikerlari honek dioen moduan, mugimenduak
berak bultzatzen duen mistifikazioen artean ezagunena bere historia
txikiaren koherentzia azpimarratzea izango den.
Errealitate iheskor hau ikertzeko unean, hurbilketa epistemologikoa bi
muturretatik aldendu beharko litzateke: Gizarte mugimenduak ezin dira
fenomeno liskartsu sui generis gisa aztertu, iraultza, edo hauteskunde
kanpainetatik erabat bereiztuta; baina, era berean, inozokeria litzateke
liskarraren lege unibertsalen, Newtoniarren, bila aritzea. Tillyk, azken helburu
utopiko hau burutik kendu ezinik, erdibidea hartuko du, eta guk bere ildoa
jarraitu besterik ez dugu egingo: Gizarte mugimenduen inguruko analisi
teoriko eta praktikoak egitura eta prozesu oldartsuen azpian leudekeen
mekanismo kausalak ikertu behar ditu, politika liskartsu desberdinen
artean dauden analogiak, loturak, antzekotasunak aztertuz.
Gizarte aldaketa aurreikusteko itxaropena ez dugu guztiz alboratu
nahi. Gizarte garabidea ezin izango da inoiz a priori oso-osorik ezagutu,
ezagutzak berak aldatuko bailuke etorkizuna, baina beti a posteriori iragarri
behar izatea ardura tristea da gizarte ikerlariarentzat. Asimov-en iragarpen
“psiko-historikoetara” iritsi gabe, izango dena asmatu gabe, izan daiteken
horretara hurbiltzea nahikoa litzateke Tillyrentzat, eta baita, modu
apalagoan, guretzat ere. 26
Ardura titaniko horren abiapuntu xumea eskaini nahi dugu hemen.
Duela gutxiko proposamen teoriko batean, Tillyk (2004), ikerketarako
esanguratsuak diren aldagaiak, gizarte mugimenduen egitasmo
historikoaren ezaugarri egonkorren artean kokatu ditu, edozein analisirako
iparrorratz gisa27:
1.

Gizarte mugimenduek elkarreraginezko kanpainak antolatzen
dituzte. Lagunak, aliatuak, arerioak, agintariak… Elkar lotzen
dituzten kanpainetan zehar, helburuak, jarduera moduak,
kideak, eskaerak aldatuz joango dira, inguruabarra bera
aldatzen den heinean: bai ingurune orokorra aldatzen delako –
demokratizazio prozesu gorabeheratsuaren kariaz, esaterako–,
kanpainan inplikatuta dauden eragileen artean sortzen duten
ingurunea ez delako finkoa –ekintzaile eta poliziaren arteko
harremanen bilakaerak sortzen duen ingurune mugikorraren
poderioz, adibidez–, bai eta ekintzaileen artean sortzen den
harreman esparrua erabat ezegonkorra delako: kanpainan
zehar kideen ikaskuntza prozesua etengabea delako, besteak
beste. Ondorioz, gizarte mugimenduak aldatuz doaz
kanpainan zehar, batzutan desagertuz, bestetan, eragile mota
arras desberdinak bihurtuz.

2.

Gizarte mugimenduek hiru motako aldarrikapenak egingo
dituzte: programa, nortasuna eta posizioa. Programan, jomuga

26
Aski ezagunak dira Isaac Asimov idazlearen zientzia-fikziozko eleberriak eta “Fundazioa”
bilduman iragarritako “psikohistoria” diziplina berriak lekarkigukeen aurrezagutza soziala. Ikus
Asimov, I. (1992) Fundación. Plaza & Janés. Barcelona,
27
Gero, eredu teorikoan erabiliko ditugun tresnak –mekanismo eta prozesuak– ildo hauen
garabidea ulertzeko erabiliko ditugu.
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diren guneen ekintzen aldeko edo kontrako eskaerak biltzen
dira. Nortasun-aldarrikapenen bitartez, berriz, ekintzaileek
eragile bateratua osatzen dutela diote, WUNC adierak erabiliz.
Posizioaren inguruko eskaeretan, azkenik, beste zenbait
eragile politikoekin dituzten loturak eta antzekotasunak
nabarmentzen dituzte, gizartean leku bat aitortu diezaieten.
Programa, identitatea eta gizarte posizioa adierazteko kodeak
herritik herrira aldatu egingo dira, noski, eta baita ere
mugimendutik mugimendura, antolakundetik antolakundera,
edota mobilizazioaren fase desberdinetan zehar.
3.

Demokratizazioak gizarte mugimenduen sorrera laguntzen
du, eta gizarte mugimenduek, programa demokratikoa izan
ala ez izan, azkenean, herriaren subiranotasuna indartzen
dute. Mugimenduak oinarrizko demokraziaren eroaleak dira
finean,
ezen
agintaritzaren
legitimazio-oinarri
den
ordezkaritza politikoaren aurrean, gizartearen jatorrizko
boterea aldarrikatzen baitute. Aurrerago sakonduko dugu
demokrazia eta gizarte mugimenduen arteko loturan.

4.

Gizarte mugimenduek artekari politikoen beharra dute
iraunkortasuna eta eraginkortasuna ziurtatzeko. Toki mailako
mobilizazio
aurre
modernoekin
alderatuta,
gizarte
mugimenduek koalizio zabalak osatzen dituzte, tokiko
desberdintasunak gainditzen dituzte, planifikazio orokorrak
burutzen dituzte, eta gero eta gehiago, antolatzaile politiko
profesionalak, artekariak behar dituzte kanpainak abian jarri
daitezen. Mobilizazio kanpaina hasiz gero, mugimenduaren
jarduera leku batetik bestera, esparrutik esparrura, eragiletik
eragilera zabaltzen da, eta nazioarte mailako zabalkuntza ere,
gero eta arruntagoa da. Mugimenduen jarduera, artekaritza
lana da neurri handi batean.

Ezaugarri hauen guztien eskutik, Tilly-ren (1999) azken hurbilketa
laburbiltzen duen gizarte mugimenduen definiziora iritsi gara:
“A sustained challenge to power holders in the name of a
population living under the jurisdiction of those power holders by means
of repeated public displays of that population’s worthiness, unity,
numbers and commitment.”
Esan bezala, agintedunak desafiatzen dituzten eragile iraunkor horiek
ez dira historia lineala duten talde koherenteak. Mugimenduak, eragile
aldakor eta anitzen jarduera gertagarri eta elkarreraginezko mugatuak dira.
Eskaera kolektiboen bilduma jakin baten inguruan sozialki elkartutako
jarduerak dira. Agintedunen eta desafiatzaileen artean etengabean sortzen
den elkarreraginaren topos-ean burutzen diren jarduerak. Alabaina,
agintariez eta hauen tresnez haratago, mugimenduen aldarrikapenak beste
zenbait eragile ere biltzen du: liskarraldia abian dagoenean gizarte osoa baita
interpelatua, herritar eta eragile oro kokatu beharrean egongo da, aliatu gisa,
arerio gisa, ikusle gisa… Mugimenduaren aldarrikapenak gizartea astinduko
du.
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Hauxe izango litzateke gizarte mugimenduen narratiba edo kontakizun
tipikoa:
“Hemen gaude, indartsu –asko gara, grinatsu, duin, bateratu–, arreta
merezi duen programa batekin gatoz, agintariak programa honetara hurbil
daitezen nahi dugu eta horretarako aintzakotzat hartu behar gaituzte,
etengabean aldatzen ditugun barne eta kanpo harremanak, protesta edota
honen mehatxua dira gure baliabideak, eta, eskaera zehatzaz harago,
azkenean, aukera politikoen ulermena, gizarte batean posible denaren
irudikapena eraldatzea da gure helburua.”
Eta, lehengora itzuliz, helburu horiek erdiesteko, honako jarduera
estrategiko-harremanezkoan arituko dira gizarte mugimenduak:

Oraingoz nahikoa esan dugu. Atalka joango gara hurbiltzen gizarte
mugimenduen izaeraren eta jardueraren analisira.
Amaitzeko, gertukoa eta egokia delako, Tillyren ikuspegiarekin bat
egiten duelako, eta esku artean izan dugun azkena izanik, Pedro Ibarra-ren
(2005)28 definizioa jasoko dugu:
“Red de relaciones informales entre individuos, grupos y
organizaciones que, en sostenida y frecuentemente conflictiva interacción
con autoridades políticas y otras élites, y compartiendo una identidad
colectiva no necesariamente excluyente, demandan públicamente cambios
(potencialmente anti-sistémicos) en el ejercicio o redistribución del poder
28
Gizarte mugimenduen definizio argi eta erabilgarriaren garrantzia azpimarratu ondoren, ohi
legez, oso hurbilketa pragmatikoa eskaintzen digu Ibarrak bere esku-liburuan, maisuki eskaini ere.
Ibarra, P. (2005): Manual de sociedad civil y movimientos sociales. Sintesis. Madrid.
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en favor de intereses cuyos titulares son
indeterminables colectivos o categorías sociales.”

indeterminados

e

Sarea eta identitate kolektiboa azpimarratzen ditu Ibarrak, aurreko
definizio klasikoak osatuz. Ondoko atalean identitate kolektibo horren
zereginaz arduratuko gara.

4. Gizarte mugimenduen zereginez: botere-egintzatik,
eraginera.
Esan bezala, gizarte mugimenduen definizioan gurea egin dugu
Tillyren iritzia. Dena den, ikuspegia zabaltze aldera, interesgarria iruditu
zaigu Cohen & Arato ikerlariek Tillyri egiten dioten kritika jarraian jasotzea.
Kritika hau gizarte zibilaren kontzeptu zehatz batean oinarritzen da. Ikus
dezagun. 29
Modernitaterekin batera, bi kategorien arteko solasaldi etengabea piztu
da: Estatua eta Gizarte zibilaren artekoa. Modan jarri da gizarte zibilaren
inguruko hausnarketa. Egungo eztabaida teorikoaren erdigunean dago,
dudarik gabe. Eztabaida teorikoan ez ezik edonon eta edonor mintzatzen da
gizarte zibilaz, gizarte zibilarengatik edo gizarte zibilarentzako. Erabilera
agian gehiegizko horrek, alta, kamustu, ilundu egin ditu kontzeptuaren
muga teoriko zaharrak: Locke-ren hurbilketa, Hegel-ena, Marx-ena edota
Gramsci-rena nahaspilatuta agertzen zaizkigu maiz. Kapitalismoaren
hasierari, balizko bukaerari edo egungo eraldaketari dagozkiekeen
hurbilketak nahastu egiten dira, ondorioz.
Dena den, eztabaidagaia berbera da kasu guztietan: Zein neurritan
uztar daitezke gizabanako eta taldeen askatasuna eta ordenu politiko
halabeharrezko bat? Ordenu ekonomiko eta politikotik at, gizarte
antolakuntzen eta herritarron eremu autonomorik ba al dago? Zein da bere
papera? Ekonomiaren “oihan krudeletik” eta politikaren “gotorleku
gupidagabekotik” kanpo dagoen gizarteak ba al du lekurik edota zer esanik
gizateriaren norabidean?
Hausnarketa hori kokatze aldera, Cohen & Aratok egindako definizioa
jasoko dugu hemen:
“Estatuaren eta ekonomiaren arteko elkarreragin sozialerako
esparrua litzateke gizarte zibila, eremu intimoa –familia, batik bat–,
borondatezko elkarteen eremua, gizarte mugimenduak eta komunikazio
publikorako hedabideak biltzen dituena”.
Gizarte zibila zer den argi egon daiteken arren, bere balizko paperari
buruz, berriz, adostasun handirik ez da inoiz egon. Gizarte zibila, gizarte
politikoa eta gizarte ekonomikoaren arteko elkar harremanak ikusmolde –
gai– desberdinen argira ulertu dira modernitatean zehar, hala nola:
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1.

Gai liberala. Gizarte zibila Estatuaz besteko gizarte eremu
zabala litzateke. Locke-ren ekarpen teorikoan oinarrituta,
liberalismo indibidualistak interesen bilbatzearen ondorioz
sortutako gizarte zibilaren autonomia erradikala aldarrikatuko
du. Estatua/Gizarte zibila bitasunak, hortaz, iraunkorra izan
behar du, ezin elkartu daitezke, ezta utopia gisa ere.
Herritarron eskubide negatiboak, autonomia pertsonala
bermatzen dituztenak, defendatu behar dira Estatuaren eskuhartzearen aurrean. Ikusmolde honen aldaera gisa liberalismo
asoziatibo edo komunitaristak egindako ekarpena aipatu behar
da. Tocqueville-ren pentsaeran oinarrituta, gizabanakoaz
harago, elkarteen ugaltzea edo asoziazionismo askea bilakatzen
da Estatuaren despotismoaren aurreko defentsa bakarra. 80.
hamarkadan Europako ekialdeko herrietan sistema sozialista
autoritarioen aurrean gizarte zibilaren aldarrikapena egiten
zutenek neurri batean ikusmolde honen arabera ari ziren:
“Estatuaren hatzaparrak gizarte zibiletik kendu behar direla
aldarrikatzen duen ikusmoldea”.

2.

Gai komunitarioa/anarkista. Gizarte zibilak eta gizarte
politikoak bat egin behar dute. Ez litzateke bitasunik egon
behar, ez bidean ezta helburuan ere. Estatuaren ukapena da
gizartearen askatasuna eta berdintasuna lortzeko bide bakarra.
Oinarrizko demokraziaren ereduak ez du gizartetik aldenduta
dagoen gizarte politikorik onartuko, eta euren burua
gobernatuko duten komunitate txikiak antolatzea litzateke
benetako demokrazia indarrean jartzeko modu bakarra. Gizarte
mugimendu askok paradigma honekin bat egiten dute, eta
horietako batzuk osotasunean, doi-doi onartzen dute,
mugimendu libertario edo “autonomoen” kasuan bezala.
Komunitate auto-erreferentzialak botere lehiatik kanpo
eraikitzen dituzte. Bakuninen lan klasikoetan behin eta berriro
jasotzen da aginte politiko ororen kontrako errebindikazioa.30

3.

Gai sozialista/nazionalista. Ikuspegi hegeliarrean, ezkerrekoan
zein eskuinekoan, gizarte zibila eta Estatuaren arteko
bateratasuna da nagusi: Gizarte zibilari Estatuak ematen baitio
forma eta norabidea. Hortaz, Estatua bilakatzen da gizarte
zibilaren egituratzaile garrantzitsuena, beti ere gizartearen
nahia eta borondatea islatzen duen neurrian. Marxismoak
bitasunaren
alde
baten
–Estatuaren–,
desagerpenari
ezinbestekoa deritzo, gizarte zibila askatuko bada, baina
desagerpen horretarako, gizarte zibilak bere esku hartu behar
du Estatuaren tresna, iraultzaren bitartez. Estaturik gabeko
gizarte birpolitizatua, askea, berdina izango litzateke azken
geltokia. Ikusmolde nazionalistak, berriz, Estatua nazio
komunitatea
eraikitzeko
tresnatzat
joko
du,
nazio
eraikuntzarako tresna gisa, Nazio-estatua osatzea helburu. Bi
kasutan, Estatu totala –jada Estatua ez dena– tresna askatzailea
da, nazioa edo gizateria askatzeko tresna. Mugimendu
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sozialista eta abertzale zaharren jarduera ulertzeko kasu egin
beharko zaio gizarte zibila eta Estatuaren arteko harremanaren
ikusmolde honi. Ikuspegi neomarxistek, berriz, hurrengo
gaiaren irakurketa aurrerakoienak hartu dituzte irizpidetzat,
ikuspegi anarkistarekin uztartuz, askotan: Gizarte zibila eta
politikoa –Estatua– bereizterakoan, gainegitura zibilean
burutzen den borroka hegemonikoari emango diote garrantzia,
ibilbide askatzailearen amaiera gizarte zibilaren autogobernuan
kokatuz.31
4.

Gai sozialdemokrata. Gizarte zibila eta Estatua elkarlanean
jartzen ditu ikusmolde honek. Liberalismoak bezala ez du
onartzen aipatu bitasuna desagertu behar denik: Estatuak
gizarte antolakundeak bultzatuko ditu, eta hauek Estatua
lagunduko dute gizarte aldaketa demokratikoaren ibilbidean,
amaierarik gabeko ibilbide gorabeheratsuan. Horretarako
askatasun positiboak, herritarren eta taldeen parte hartzeari
dagozkionak errebindikatuko dira. Hamarkada hauetan
hedatutako ikusmolde errepublikarraren adieratariko bat
hauxe izango litzateke.32 Paradigma honen arabera, ezin itxi
daiteke gizarte anitzaren eta aginte politikoaren arteko tentsioa,
ezta utopia gisa ere. Halere, tentsio honek jomuga normatiboa
du, gizarte eta Estatu gero eta demokratikoagoak erdiestea.
Jarraian, Cohen & Aratoren eskutik landuko dugun eredua, gai
honetan lerrotuko genuke. 33

Eredu teoriko sinplifikatuak dira hauek guztiak. Errealitatean, gizarte
mugimenduak paradigma jakin batean kokatu daitezken arren, aldian eredu
batetik bestera igarotzen dira, edo eredu baten eta bestearen arteko
trantsizioan aritzen dira, ikusmoldeak nahastuz. Esaterako, paradigma
sozialista/nazionalista edo, orokorrean ikusita, hegeliarra, langile
mugimenduaren edo mugimendu abertzaleen ikusmolde tipikoa izan den
bezala, ikusmolde sozialdemokrata gizarte mugimendu berrien eredu ohikoa
litzateke; liberalismo asoziatiboaren paradigma Gobernuz Kanpoko
Erakunde (GKE) askorena den moduan34; edo ikusmolde anarkista bera ere,
zenbait mugimendu anti-sistemikoena. Baina sailkapen hauek ezin izango
dute inoiz errealitatearen konplexutasuna islatu.
31
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kuasi-enpresariala duten kuasi-erakundeen forma hartuz. Izaera eraldatzailea hartuko bagenu
irizpidetzat, gizarte zibilaren tarteko eremuan kokatuko genuke “hirugarren sektore” hori,
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Ikusmolde horiek guztiak laburbilduz, gizarte zibila, gizarte politikoa
eta Estatuaren arteko erlazioa adierazteko “botere-paradigma” eta “eraginparadigma” bereiztu dituzte Cohen & Arato-k. Lehen paradigmak, gizarte
zibila botere-lehian lekutzen duen bitartean, bigarrenak, gizarte zibila gizarte
politikoan, eta Estatuan eragiten ikusiko du. Boterea eskuratzeko zuzeneko
borrokatik at. Lehenak zerikusia izango du gai sozialista, abertzale edota
anarkistarekin; bigarrenak aldiz, leku aproposagoa du gai liberalean edo
sozialdemokratan. Botere-politikaren eta eragin-politikaren arteko bereizketa
hori lan honen zutabeetariko bat da. Gizarte mugimenduen jarduera bi eredu
horien artean burutzen baita.
Dena den, gizarte mugimenduen izaera konplexua baztertu gabe, gure
lana, Tllyren ildoa jarraituz, gizarte mugimenduak botere-paradigman
kokatzetik abiatzen da.
Tillyren eredua botere-paradigman sartzearen lehen arrazoia, hain
zuzen, berak defendatzen duen gizarte mugimenduen iraunkortasun
historikoa litzateke. Mugimendu zaharrak ala berriak izateak ez du
Tillyrentzat garrantzi berezirik, ezen gizarte mugimendu guzti-guztien
ezaugarriak baitira, esan bezala, mobilizazio kanpainak burutzea, bitarteko
ez ohikoen erabilera eta WUNC adierazpenak egitea. Modernitatean zehar
aldaera txikiekin errepikatu diren jarduera hauek guztiak, botere esparruak
eskuratzera bideratuta egon dira, Tillyren iritzian.
Hortaz,
gizarte
mugimenduak,
modernitatearen
egitasmo
historikoaren argira, botere-politikan egon dira murgilduta, botere
harreman aldakorren baitan “akzionatzen” eta erreakzionatzen.
Mugimenduen helburua, ikuspegi horren arabera, “gizarte politikoa”
zabaltzea baita: eragile berriak gizarte politikoan barneratzea eta boterea
eskuratzea edo, bederen, botere harremanak aldaraztea. Finean, gizarte
politikoaren kideekin eta Estatuaren kudeatzaile diren eragileekin boterelehian ari dira gizarte mugimenduak. Ondorioz, gizarte zibilaren sorrera eta
garapena botere-lehia horren baldintzak eta, bide batez, ondorioak lirateke.35
Ikuspegi honekin bat egin dugu lan honetan, baina ezin ahantz daiteke
gizarte mugimendu berrien paradigmak ekarri duen ikusmolde osagarria,
Cohen & Aratok dakarkigutena.
Esan nahi baita, gizarte mugimenduak modernitate berantiarraren
oinordeko ere badiren heinean, osotasunezko proiektu askatzaileen ezean,
botere-politikan bezain beste, edo gehiago, “eraginaren politikan” ere
murgildu dira.
35
Kontrara, Tourainek, Cohen & Aratok nabarmentzen duten moduan, identitatearen eta
estrategiaren ikuspegi biak alboratuta, Estatuaren kontrako jardueratik ateratzen ditu gizarte
mugimenduak. Gizarte zibila eta honen demokratizazioa izango litzateke gizarte ekintzaren benetako
lekua: arauen, nortasunen, erakundeen eta dominaziorako eta erresistentziarako gizarte harremanen
sorlekua den heinean. Estatuaren aurreko gizarte zibilaren defentsa soilak ez baititu berez dominazio
harremanak erauziko. Horretarako esparru publikoak irabazi eta demokratizatu behar dira, Estatuari
eta teknokrazia ekonomikoari lapurtuz. Eztabaida hau klasikoa da teoria politikoan: Non jarri behar da
pisua, Estatuan –Hegel–, azpiegituran –Marx– ala estatutik kanpoko gainegituran, Gramscik dioen
moduan? Eztabaida horren zantzu batzuk Laclauk ematen dizkigu bere lanean. Esaterako, askotan
aipatuko dugun honetan: Butler, J.& Laclau,E. & Zizek, S. (2003): Contingencia, hegemonía, universalidad.
Diálogos contemporáneos en la izquierda. FCE. Buenos Aires.
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XX. mendeko 60. hamarkadatik hona, gizarte zibilaren hizpidea
zabaldu nahian dabiltzanak modernitatearen ideal utopikoaren jarraitzaileak
izan dira: oinarrizko eskubideak, askatasuna, justizia, berdintasuna,
demokrazia eta elkartasunaren defendatzaileak, alegia. Alta, Cohen &
Aratoren iritzian, eskaera horiek ez dira jadanik botere-paradigma
iraultzailearen bitartez adierazten. Utopia mota berria sortu da, ikerlari
hauek “erradikalismo automugatua” deitzen dutena: Gizartearen
desberdintze modernoarekin uztargarria izan behar duen utopia.
Osotasunaren jomuga alboratuta36, amaierarik gabeko ibilbide askatzailea,
eskubide zibil, politiko eta sozialen bilduman eta demokrazia eredu
ezagunetan oinarritzen duen utopia. Erradikalismo mota honek, esan bezala,
amets iraultzaileak apaldu egin ditu, eta gizarte zibilaren eta Estatuaren
demokratizazioa bultzatuko du, gizarte politiko eta ekonomikoaren
osotasuna eta autonomia errespetatuz. Gizarte mugimenduen zeregina,
hortaz, bakarra izango litzateke, jokaleku anitzetan burutu arren: Gizarte
zibila, sistema politikoa eta soziala demokratizatzea –ez demokratikoa
izatea– izan beharko litzateke jarduera kolektibo horren helburua, eta
ondorioa.
Cohen & Arato-k hasieratik diote hauxe dela, –gizarte zibilarena,
alegia–, egungo sistema politikoaren zabalkuntza demokratikorako ate
nagusia. Hirukoitza da ikerlari hauek dakarten eredua. Lehen definitutako
gizarte zibilaz aparte, alderdi eta antolakunde politikoek osatutako gizarte
politikoa, eta ekoizpen eta banaketarako antolakundeek osatzen duten
gizarte ekonomikoa egongo lirateke. Gizarte ekonomiko eta politikoa
bitartekaritza sistemak lirateke, gizarte zibila eta aparatu politikoadministratiboaren arteko lotura ziurtatuko luketenak. Gizarte zibila ez
litzateke, hortaz, boterearen kontrolera edo konkistara zuzenduko, horixe
gizarte politikoaren betebeharra bailitzateke. Elkarte demokratikoen eta
eztabaida publikoaren bitartez gizarte politikoan eta, honen bitartez,
Estatuan eragitea izango da gizarte zibilaren funtzio arruntena. Nahitaez,
eragin hori zehaztugabea, lausoa izango da. Hauxe da “eraginaren
paradigmaren” oinarria.
Botererik (nahi) ez dutenen bitartekoa da eraginaren politika,
politikatik kanpo dauden herritar “politikoena”, indar ekonomikorik (nahi)
ez dutenena. Haien estrategiak iritzi publikoarengan eragitea izango du
helburu, honen bidez defendatzen duten kausaren bidezkotasunaren ustea
edonora zabal dadin, azkenean, halabeharrez, eliteak erakarriz.
Aurreko atalean laburbildu dugun “Politikagintza Sareen” ikusmolde
teorikoa doi-doi egokitzen zaio eraginaren paradigma honi. Ezen eragin
auto-mugatu hori lortzeko gizarte mugimenduak gobernu partekatuaren
ereduan sartu nahi izango dute: Beste eragile sozial eta politikoekin batera,
aparatu politikoaren bitartekaritzaren laguntzaz, politika publikoak
proposatzen, diseinatzen eta aurrera ateratzen.
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Gatazka eta antagonismoa, ikerlari hauentzako, gizarte politiko eta
ekonomikoaren bitartekaritza sistemek porrot egiten dutenean, edo sistemok
aipatu Estatu aparatuen gotorlekua babesteko –erabakiak gizarte zibiletik
aldentzeko–, erabiltzen direnean piztuko lirateke. Gatazkatan, gizarte zibila
eta Estatua –eta kasu horretan baita ere Estatuaren aliatuak diren gizarte
politiko edota ekonomikoaren kideak– aurrez aurre jarriko lirateke.
Aitzitik, beste ikerlari batzuk, Hirschman (1995) edo Mouffe-k (1999,
2003) kasu37, gatazka demokraziaren ardatz eratzaile gisa ikusiko dute:
desorekaren ondorioa bainoago, oreka demokratikoaren sortzaile legez,
alegia. Interes kolektiboen arteko orekatik ondorioztatzen da demokrazia, eta
oreka hori lortzeko bide bakarra gatazka da: Gizarte zibilaren funtzioa
gatazka demokratizatzaile hori bizirik mantentzea litzateke. Itzuliko gara gai
honetara amaierako atalean, hauxe baita gure eredu teorikoaren mamia.
Botere eta eragin-politikak ez dira kontrajarriak. Elkarren arteko
harremanak konplexuak dira. Zuzenean Estatuaren agintea mugatzea edo
gizarte politikoan barneratzea botere harremanak aldatuz, eta, zeharka
bidez, sistema politiko eta ekonomikoan eragitea, elkarreraginezko jarduera
estrategiko beraren baitan egon daitezken helburuak dira. Politika-modu
37
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hauen arteko erlazioak aztertzea da, modu sinplean esanda, lan honen
helburu nagusia.
Dena den, bi modu horietaz aparte, badago hirugarren jarduera mota
bat: Identitatearen eta autonomiaren garapena helburutzat hartuko duena.
Hirugarren politika mota hau, identitate kolektiboen garapenarekin eta
honen babesarekin zerikusia duen politika, beste maila batean kokatu
beharko genuke. Gizarte ekimena Estatutik, gizarte politikotik eta
ekonomikotik at birsortzeko eta garatzeko burutzen diren jarduerak bilduko
genituzke nortasunezko politika mota horretan. Halere, analitikoki bereiztu
daitezken arren, botere, eragin eta identitate jarduerak banaezinak dira
mugimenduen ekintza kolektiboan.
Une bakoitzean nagusitzen den ikusmolde filosofikoak –eta
abaguneak–, hurbilduko du gizarte mugimendua botere, eragin edo
autonomiaren jokora. Arestian genion moduan, gizarte mugimenduen
jardueran ikusmolde anitz nahastuko denez, autonomia, botere edo eragin
politikaranzko norabideak, joerak besterik ez dira, eragile bakoitzaren
ikusmoldeak eta ingurune historikoak baldintzatutako joerak. Halere,
arestian aipatutako “gaiak” gogoratuz, bakoitzak leku teoriko bat izango du
ardatz horretan. Adibidez, gai marxistan edo abertzalean oso nabarmena da
botere politikaren nagusitasuna; liberalean edo sozialdemokratan, berriz,
eraginarena, edo autonomiarena/identitatearena izango diren bezala.
Ikus dezagun:

Gai edo ikusmolde bakoitzak hartzen duen eremua ez da garbia.
Errealitatean nahastuta daudenaren seinale gisa marraztu ditugu horrela,
teilakatuta. Gizarte mugimenduen oinarri filosofikoan, gai marxista,
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komunitarioa/anarkista, liberal, sozialdemokrata, eta, gure kasuan bezala,
abertzalea, nahastuta agertzen baitira usu.
Esan bezala, botere edota eraginaren politikaren analisiak gizarte
mugimenduen dimentsio estrategiko elkarreraginezkoa azalaraziko du
bakarrik. Identitate dimentsioa falta da. Identitate-politikaren arloan,
esaterako, gizarte harremanen demokratizazioa bilatzen duten jarduerak
kontuan hartu behar ditugu. Arau kulturalen, diskurtsoen, gizabanakoen eta
taldeen identitateen birsortze etengabea mugimenduen “babes-rolaren”
barnean kokatzen dituzte Cohen & Aratok, botere politika “eraso-rolari”
dagokion bezala. Habermas-en, terminologia hartuta, bizitza-munduaren
defentsa eta gizarte zibilaren garapena izango lirateke dimentsio identitario
honen jomugak. Lehengo irudia kontuan hartuz, agian “autonomiaranzko
joerarekin” berdindu genezakeen nortasunezko dimentsio hau. Baina, era
berean, botere-politikarik ezin burutu daiteke, identitate kolektibo
artikulaturik gabe.
Orain arte esandakoa honako irudian laburbiltzen saiatu gara:
Irudia B.7. Modernitateren gaia.

Azken finean, hiru politika mota horiek dira gizarte mugimenduen
ekintza kolektiboari zentzua ematen diotenak:
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-Gizarte politiko edota ekonomikoan barneratzea eta botere
harremanak aldatzea, ahal bada, iraultzaren bitartez, besterik ez bada,
erreforma instituzionalen bitartez. “Botere-politika” gisa izendatu dugun
jarduera.
-Esparru horietan eta gizarte zibilean beharrizan berrien inguruko
diskurtsoa eta praxia heda dadin “barnetik” eragitea, edo “eragin-politika”,
-eta gizarte zibilaren baitan identitate eta esanahi berrien sorrera,
garapena eta defentsa, “identitatearen politika” deitu duguna.
Arlo bakoitzean gizarte mugimenduek bilatzen duten norabide
normatiboa, berriz, hurrengo atalean aztertuko dugu. Hortxe azalduko zaigu
gizarte mugimenduek demokraziarekin duten harreman aberatsa.
Tillyren ekarpenaren hasierako mugak azpimarratu dituzte Cohen &
Aratok. Alabaina, autokritika eginez, Tillyk berak identitatearen ikuspuntua
barneratu egin du lan berrienetan. Bere –azken– iritziaren arabera,
gatazketan identitateak daude jokoan beti eta, ondorioz, “interesa eta
identitatearen” arteko lehia akademiko zaharra alboratzeko garaia da. Tillyk
baztertu egingo ditu identitate kolektiboari buruzko irakurketa arruntenak:
ezaugarri pertsonal edo kolektibo batzuen aktibatzearen ondorio gisa,
kontzientzia indibidualaren ezaugarri moldagarrien emaitza gisa edota
eraikuntza diskurtsibo hutsak bezala aurkezten dituzten irakurketak.
Aitzitik, eragile kolektiboen arteko elkar harremanetan garatuko dira
identitateak, eta sare, aukera eta helburu edo eskaeren bilakaeran etengabean
aldatuko dira. Hauxe izango da gure hurbilketa identitate kolektiboetara,
liskarraldien garabidearekin lotuta aztertuko baititugu.
Esan nahi baita, gure mugak onartuta, eta mugimenduen izaera
hirukoitza –identitatea, boterea eta eragina– aintzakotzat hartuta ere, tesi
honetan, batik bat garabide politikoan kokatuko ditugu gizarte
mugimenduak. Politika berez liskartsuan murgilduta dauden gizarte
eragileak, boterearen inguruko lehian, gatazka sozial eta politikoarekin estu
estuki lotuta dauden subjektu oldartsuak. Hemen hautatu ditugun gizarte
eragileak, inguruko beste mugimenduen modu berean, modernitatearen
gizarte aldaketaren elkarreraginezko arrago sinboliko/estrategikoan
bildutako osagarri ezinbestekoak izan dira, identitate kolektiboen berritzaile
eta sortzaile etengabeak.
Hortaz, ikuspegi teorikorik zabalena hartuko dugu gure ikerketan.
Beste modura esanda, Tilly-k eta Cohen & Arato-k proposatzen dituzten
ereduak uztartu, batu egingo ditugu, ezen euskal protesta zikloaren baitako
liskarraldietan topatu ditugun gizarte eragileak botere-paradigmaren eta
baita eraginaren paradigmaren arabera jokatu baitute, identitatearen
eremuaren baitan, beti ere. Eredu hauen arteko trantsizioaren baldintzak
aztertzea izango da, hain zuzen, gure lanaren ardatzetariko bat: Nola eta
zergatik pasatzen dira euskal gizarte mugimenduak botere-paradigmatik
eraginaren paradigmara eta zeintzuk dira igarotze horren azpian dauden
mekanismo eta prozesuak? Identitateari dagozkion aldagaietan zer nolako
mekanismo eta prozesuak pizten dira botere eta eraginaren arteko
nahasketa edo trantsizioan?
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Arestian onartu dugu politikagintza sareen ikuspegia “eraginaren
politika” ulertzeko oso egokia dela, eta Letamendia lankideak gizarte
mugimenduen ekintza kolektibora ere aplikatu daitekeela dio. Ez dugu
hurbilketa teoriko hori gutxietsiko, azken finean, mugimenduak eraginaren
politikan ari baitira askotan. Alabaina, mugimenduen ekintza kolektiboak
botere-politika, eraginarena eta identitatearena uztartzen dituen neurrian,
agian politikagintza sareen hurbilketa ez da nahikoa. Gizarte mugimenduen
analisirako tresna teorikoak erabili beharko ditugu errealitate liskartsu hau
bere osotasunean ulertuko badugu.
Horregatik, errealitate bizi hori erakutsiko digun azterketa enpirikoan
sartu aurretik, gizarte mugimenduen ikerketa teorikoan zehar ibilbidetxoa
egitea komenigarria iruditu zaigu. Hemen aurreratu dugun eredu teorikoa –
mekanismo eta prozesutan oinarritzen dena–, jarraian datorren atalaren
amaieran luzatuko dugu.
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C. GIZARTE MUGIMENDUEN TEORIARI HURBILKETA.1

1. Sarrera.
Azken berrogei urtetan, gizarte mugimenduak, protesta ekintzak,
edota orokorrean, alderdi politiko zein sindikatuen ereduetatik aldentzen
diren gizarte jarduerak ugaldu egin dira sistema politiko guztietan.
Donatella de la Portak eta Mario Dianik (Della Porta & Diani 1999)
azpimarratzen duten moduan, mobilizazio maila, honen erradikaltasuna eta
prozesu politikoa baldintzatzeko gaitasuna, bai denboran zehar bai lekutik
lekura, oso desberdinak izan diren arren, argi dago ezin dela politika
garaikidea konprenitu gizarte mugimenduen azterketarik egin gabe.
Azterketa horrek paradigma (Kuhn 1962)2 anitz erabili du urte
hauetan. Hurbilketa teoriko bakoitzak bere kontzeptuak, teoriak, ikerketa
metodoak, ezagutza corpus-a, eta muga zein lorpenen barne usteak izan
ditu. Paradigma bakarra izan zitekeen nagusi aldi bakoitzean baldin eta
komunitate zientifikoan adostasuna egon izan balitz. Alabaina, aberastasun
teorikoaren mesedetan, gure ikergaian denetarik egon da: paradigmen
arteko lehia, lan banaketa eta elkarlana. Dena dela, era berean, paradigmen
arteko zubigintzan saiatu beharra etengabeko kezka izan da ikerlari
gehienen artean.
Zergatik sortu dira hain urte gutxitan hainbeste hurbilketa teoriko?
Arestian esan bezala, gizarte mugimenduak, aldaketa prozesu gisa
ulertuta, berez dira errealitate aldakorrak. Hortaz, mugimenduak aldatzen
joan diren neurrian, haiek ikertzen zituzten hurbilketa zientifikoak ere
aldatuz joan dira, ikergaiari egokituz. Are gehiago, gizarte mugimenduen
inguruko ikerketa akademikoak eta honek ekarri duen paradigmen arteko
eztabaida ezin izan dira bereiztu gizarte mugimenduen bolada historiko
bakoitzak izan duen zeitgeist edo garaian garaiko pentsamolde, ingurune
ideologiko edo kulturaletik.3
Gizartearen garabidean leporaino murgildutako ikerketak izan dira.
Hurbiltasun hori dela eta, mugimenduek beraiek, ikergaia izanik ere,
akademiaren ikuspegi intelektualak moldatu egin dituzte, ideologia eta
teoria, joera intelektual/zientifikoak eta mugimenduen ikuspegiak uztartuz.
Gizarte ikergaia inoiz ez bada pasiboa, gai honetan, aldi historiko batzutan
1
Roberta Garner (1997) ikerlariak egindako state of the art edo “gaiaren egoera” erabiliko dugu
batik bat atal honetan. Europako ikuspegiak agian zehatzago agertzen dira Donatella Della Porta &
Dianik (1999) edota Neidhart eta Rucht-ek (1991) egin zituzten bildumetan. Azkenik, P. Ibarra (2000)
lankideak eta honako ikerlariek egindako gaiaren egoerak osagarri legez erabili ditugu: Casquette (1998),
Ajangiz (2000), Riechmann (1994), Zubiaga (1996)…
2
Gaiari buruzko artikulu interesgarria: Sorreluz, A. (1997): T.Kuhn eta modernitatearen mitoa:
postmodernitatearen nihilismoa uxatzen duen zientziagintza errealaren azterketa. Uztaro 23. Jatorrizko aipua:
Kunh, T. (1962): La estructura de las revoluciones científicas. FCE. Madrid.
3
Garnerrek berak azpimarratzen duen moduan: “Story of social movement theory can be told only
together with the history of social movements itselfs”. Alegia, ezin dugu gizarte mugimenduen inguruko
teoriaren historiarik egin, gizarte mugimenduen historia bera alboratuz.
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bereziki, biziki zaila izan da bereiztea kaleko ekintza eta unibertsitateetan
burutu den jarduera akademikoa. Teoria eta praxiaren arteko lotura hori oso
aberasgarria izan da (Garner 1997), baina askotan ikuspegi teorikoen
gehiegizko lurrunkortasuna ekarri du.

2. Paradigma teoriko nagusiak.
Gizarte mugimenduak ikertzeko paradigma bilduma zabal hori modu
desberdinetan sailka daiteke: irizpide geografikoa –Amerikako ikerlarien
ikuspegiak edo Europako ikerlarienak–, filosofikoa –Estrukturalismoa,
Konstruktibismoa…–, hurbilketa mota –“makro”, “meso” eta “mikro”– edota
irizpide kronologikoa erabilita, adibidez. Zenbait adituk bestelako bereizketa
motak ere aipatu dituzte: hurbilketa pragmatikoak edo kulturalistak4
bereiztuz (Ibarra 1995), eragilearen ikuspegiak edo egiturazko ingurunea
lantzen dutenak alderatuz (Sztompka 1995), eta abar.
Gure aukera garaian garaiko eztabaida teoriko nagusiak erakutsiko
dituen sailkapena egitea izan da. Aldez aurretiko bereizketa hertsirik egin
gabe, kronologikoki antolatu ditugu eztabaida teoriko azpimarragarrienak.
Arestian aipatutako sailkapen batzuk nahiko arbitrarioak baitira. Esaterako,
sailkapen geografikoa –Europa/Amerika– aldi historiko batzuetan
adierazgarria izan den arren –azken finean ikergaia ere desberdina izan
delako Europan eta Amerikan–, azken bi hamarkadetan, hartu eman
akademikoen poderioz, asko berdindu dira bi aldeetako ikuspegiak.
Garnerrek (1997) jasotzen duen moduan paradigma teoriko ia guztien
artean badago egon adostasun esparru bat. Bere iritzian honako ideietan
laburbiltzen da:
Gizarte mugimenduen definizioari buruz batetortze nahiko
zabala izan da. Ulergarria denez eskola bakoitzak, eta askotan baita
ikerlari bakoitzak ere, berariazko definizioa proposatu nahi izan du.
Dena dela, oinarrizko ezaugarri bi behintzat behin eta berriro
errepikatu dira definiziotan: mugimenduak aldaketa prozesuak dira,
eta erakundeetatik kanpoko proposamen edota ekintzak burutzen
dituzte.
Gizarte mugimenduek gizarte ireki eta erreflexiboari egiten
diote dei. Talde zehatzen gainetik, gizarte ekimen guztien batuketa –
mugimenduen sektorea edo mugimenduen gizartea– irekiera,
aniztasuna eta demokraziari eusteko ezinbesteko bitarteko legez
aztertu da. Mugimendu zehatz batek itxiera edo bultzatu dezakeen
arren, edozein gizartean mugimendu esparru zabal eta sendoa
badago, gizarte horrek demokratikoa izateko lehen baldintza bete du.
Izaera desberdineko mugimenduen ugaltzeak gizartearen aniztasuna,
irekitasuna, aldakortasuna eta erreflexibitatea laguntzen du.5
4
Jarrera pragmatiko eta kulturalisten arteko bereizketa, P.Ibarra-ren honako lanean jasotzen da,
Ibarra, P (1995): "Nuevas formas de comportamiento político: los nuevos movimientos sociales". Inguruak.13
Rev.Vasca de Sociología y Ciencia Política.
5
Bigarren ezaugarri komun hau eztabaidagarriagoa da, balio eztabaida edo eztabaida
normatiboa sartzen baitu ikerketa esparruan. Aurrerago itzuliko gara gai honetara,
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Hirugarrenik, hurbilketa teoriko guztien azpian egintza
(agency) eta egituraren arteko tentsioa dago. Mugimenduak, alde
batetik giza egintzaren adierazpenak dira, baina, bestetik, haien
eraketa, jarduera eta eraginak modu batean edo bestean baldintzatuta
daude, hots, litekeena dena zehazten duten egituren baitan daude.
Sarrerako atalean ikusi bezala, egitura eta egintzaren arteko tentsio
hori gizarte zientzia guztietan agertzen da, baina gizarte
mugimenduen azterketan nabarmenagoa da agian. Finean,
mugimenduak, aldaketaren aitzindari gisa, egitura eta egintza
etengabean lotzen dituzten artekariak baitira.
Hurrengo atalean ikusiko dugun bezala, egintza/egitura
eztabaida hau paradigma guztietan errepikatu egiten da, barne
eztabaida gisa, eta, hortaz, ez da ikuspegi desberdinak bereizteko
irizpide argigarria. Gauza bera gertatzen da lehen aipatu dugun beste
sailkapen mota batekin, alegia, hurbilketaren neurri “mikro, meso eta
makroak” bereizten dituenarekin. Hurbilketa teoriko guztietan topa
daitezke gizabanakoari, taldeari edota gizarte prozesu zabalei kasu
egiten dieten ikerlariak.
Azkenik, gizarte mugimenduen teoria hauek soziologiaren
mugak gainditu egin dituzte eta beste gizarte ikerketarako arloekin
elkarlana bideratzea ahalbidetu dute: psikologia, historia,
komunikazioari buruzko ikerketa, ikasketa kulturalak, eta, noski,
zientzia politikoa paradigma hauekin guztiekin etengabeko elkar
hizketan egon dira.6
Azterketa esparruaren oinarriak finkatu eta gero, gatozen eztabaida
teoriko entzutetsuenen aurkezpen kronologikora:

demokratizazioaren gaia hartzerakoan. Bestalde, modernitate erreflexiboaren inguruko lan
interesgarria eskaini digu geroagoa birjasoko dugun ikerlari lagun batek. Ikus: Eizagirre, A. (2002):
Arriskuaren gizartea. Modernitatearen krisia, teoria, gizartea eta politika Euskadin. UEU. Bilbo. Era berean
aberatsa da modernitatearen kritika erreflexibo horretatik abiatuta Joseba Azkarragak proposatzen
duen berreraikuntza etikoa. Ikus geroago ere aipatuko dugun lana: Azkarraga, J. (2006):
Mendebaldearen mintzo mindua. Begiratu kritikoa gizarte eta kultura modernoari. Euskaltzaindia/BBK
Fundazioa. Bilbo.
6
Gizarte mugimenduak ikertzeko paradigmen zabaltasunak mesede handia egin digu
soziologia akademikotik ez gatozen ikerlarioi. Izan ere, gure mugak ezkutatzeko tapaki zabala eskaini
digu malgutasun horrek.
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a. Lehen aldia: gizarte ekintza omen irrazionalaren azalpena.
Gizarte mugimenduen teoria garaikidea abiapuntu bezala hartuta,
lehen hurbilketa teorikoek, 30. hamarkadatik ia 60. hamarkadara bitartean
nagusi izan zirenek, mugimenduen izaera irrazionala azpimarratu zuten.
Gizarte psikologiak zekarren paradigma, masa gizartearena eta bigarren aldi
teorikoaren mugan koka daitekeen jokabide kolektiboaren paradigmaren
lehen urrats psikologistak, ahalegin honen mugarriak izan ziren.
Egoera historiko orokorraren ezegonkortasuna, garaiko gizarte
mugimenduen izaera ideologiko eta jarduera totalitarioa –Nazismoa,
Faxismoa, Estalinismoa, McCarthysmoa…–, portaera irrazionalak argitzeko
psikoanalisiak eskaintzen zituen tresnak, eta gizarte mugimenduen ikerketan
ari ziren adituen ingurune politiko liberala, aldagai hauek guztiak, azalpen
zientifikoaren norabide “irrazionalista” horren oinarrian daude.
Gizarte prozesu zabaletaz arduratzen ziren soziologiaren aita ponteen –
Comte, Marx, Durkheim, Weber…–, baikortasun antropologikoa, orokorrean
gizartearen aurrerakuntzan konfiantza edukitzera eraman zituen
baikortasun hura, ez zen lasaigarri nahikoa izan XX. Mendearen hasierako
liskar, oldarraldi eta iraultzak esplikatu behar zituzten ikerlari ordenu
zaleentzat. Ez zuten pentsatzen une haietako kaos kolektiboak Historiaren
aurrerakada Hegeliar baikorrik ekar zezakeenik. Hortaz, makro
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prozesuetatik mikro azterketetara jotzen hasi ziren, gizabanakoen portaeren
azterketa gizarte prozesu zabalagoak argitzeko lagungarria izango zelakoan.
Jauzi hori egiteko beharrezkoa zen ikerketa teknika –inkesta bidezko
ikerketa– jaio berria zen, eta ikerlariak, guraso txundituen mirespenaz,
galdera ustez xinple bati erantzun arrazionala eman nahian, ikerketa tresna
berri horiek erabiltzen hasi ziren.
Nola da posible gizabanako zintzo eta legezalea den hori supituki
kalera jaistea eta, ondasunak hondatzen hasita, basapiztia bihurtzea? Kaleak
hartu dituen jende andana –masa– horrek ba al du norabiderik, helburu
zentzuzkorik? Portaera irrazional horrek ba al du azalpen arrazionalik?
Le Bon-ek XIX. mendearen amaieran emandako erantzuna Casquettek
(1998) jasotzen du bere tesian:
Ikuspegi
psikologiko
batetik
aztertuta,
“masa”
gizabanakoen batuketa baino gehiago da.
Gizabanakoak konszienteki jokatzen duen bitartean, masa
inkonszientea da zeharo.
Parafernalia liskartsu eta iraultzaileaz gaindi, masa
kontserbadorea da definizioz.
Kultura maila, gizarte statusa edo sinesmenak direnak
direla, masak buruzagitza behar du. Liderrak, indarra edo arrazoia
erabili gabe, masak hipnotizatu egiten ditu bere karismaz baliaturik.
Gizaki berezi horiek dira historiaren motorrak.
Propagandak oinarri irrazionala du –sinesmen kolektiboak–
, eta sugestioa erabiltzen du ekintza oztopatu dezaketen inteligentzia
kritikoa edota gogo falta barreiatzeko.
Masaren
gobernura
–Alderdia,
Klasea,
nazioa…,
zuzendutako edozein politika motak irudimenaren politika landu
behar du, indar-ideiak gizabanako guztietara eramanaz. Bestela ez da
eraginkorra izango.
Nabari den bezala erantzun mota hau da, hain zuzen, geroxeago masa
gizartearen teorikoek –Ortega y Gasset, Arendt eta Kornhauser…–, landuko
duten ereduaren aurrekaririk gertukoena.
Garnerrek (1997) laburbiltzen duen moduan, honako hauek dira garai
“irrazionalista” hartako lelo errepikatuenak:
Gizarte mugimenduen analisiaren objektua lehenik eta
behin gizabanakoa bera da. Bestelako kultur indarrak, ideologiak, eta
abar, ikergai bilakatuko dira gizabanakoaren zio, joera psikologiko
eta mikro eraginezko indarrak diren neurrian.
Masa gizartearen sorrera, loturarik gabeko gizabanakoen
multzo gisa ulertuta, gizarte mugimendu irrazionalen hedapenerako
baldintza da, hauek alienazioa eta anomiaren ondorio diren neurrian.
Gizarte mugimenduen teoria jokabide kolektiboaren
azterketara lotuta dago. Bereziki, masa jokabidearen adibide diren
panikoa, histeria, lintxamenduak… eredu gisa hartzen dira.
Mugimenduak eredu politiko liberalaren kontrako mehatxu
gisa azaltzen dira, eta aniztasun demokratikoren etsai diren joera
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autoritarioen bitartekoak dira. Irakurketa irrazionala egiteaz gainera,
gizarte mugimenduen balorazio ezkorra egin zen garai hartan.
b. Gizarte mugimenduen azterketa zientifiko modernoaren
zutabeak: Jokabide Kolektiboa eta Ekintza Arrazionala. XX.
Mendeko 50. eta 60. hamarkadak.
Irudian azaltzen den moduan, hemendik aurrera eta modernitate
berantiarraren erauntsia sumatu arte, gizarte mugimenduen paradigma
teorikoen aniztasuna areagotu egin zen, ikergaia gero eta aberatsagoa zelako,
batetik, eta ikerlarien kopurua igo ahala, tradizio akademikoak ere ugaldu
egin zirelako, bestetik. Orain arte landu ditugun ikerlarien sailkapenak
egokituz, eta eztabaida nagusiak argitze aldera, aldi historiko bakoitzean
gizarte mugimenduen paradigma nagusi bi lehian jarriko ditugu eta
paradigma nagusi bakoitzaren barnean, gutxienik, bi joera edo norabide
desberdin bereiziko ditugu. Has dezagun irudiaren bigarren atalaren
garapena.
Jokabide Kolektiboaren paradigma sendotu ahala, aurreko eskola
zientifikoak utzitako ondare ezkor hura baztertzen hasi zen.
Park eta Burgessek (1921), Chicagoko eskolako aitzindariek, Jokabide
Kolektiboaren hurbilketa psiko-soziologikoaren zutabeak jarri zituzten7.
Jadanik, gizarte mugimenduen irakurketa ez da hain negatiboa, ezen
ildo honen ustez azken finean egokitzapen prozesu gisa definitu behar baita
portaera ez-konbentzional mota hori. Mugimenduek bide instituzionalen
gabeziak, mugak, adierazten dituzte. Erakunde eta kultur krisiak eraginda,
gizarteak jokabide arrunterako irizpide argi eta finkorik eskaintzen ez
duenean, gizartearen egon ezak jokabide berezietara eramaten du
gizabanakoa, beti ere talde baten baitan. Hortaz, bultzada hori kolektiboa da
eta elkar eraginean garatzen da, Park-en (1921) hitzetan. Helburua bizimodu
kolektiboaren egokitzapena izanik, mugimenduek bizitza ziklo tipikoa
izango dute. Hona hemen: Gizartearen egon eza abiapuntutzat hartuta,
mugimenduaren sorrerak desordena eragiten/adierazten du, mugimendua
erakundetu egingo da, antolaketa, buruzagitza eta ideologia bat garatuz,
azkenik, mugimendua desagertu arren, sortutako antolakundeak jarraitzen
du. Ikusten denez, fenomenoaren nolabaiteko arrazionaltasuna aipatzeaz
gain, aurrekoen ikuspegi erabat indibidualista alboratuta, benetako
psikologia sozialaren arloan ari dira teoriko hauek.
Casquettek nabarmentzen duen moduan, elkar eragin sinbolikoari,
errealitatearen irakurketen elkar trukeari XX. mendeko 20. Hamarkadan
hasitako ikuspegi psiko-soziologista honek emandako lehentasunak, gizarte
mugimenduen azterketan berriki hain erabilia izan den ildo konstrukzionista
edo interakzionista sinbolikoaren abiapuntutzat jo genezake.
Bestetik, Jokabide Kolektiboaren eskola zabal berean koka daiteke
hurbilketa estruktural-funtzionalista ere. Parson-en lanen jarraitzailea,
7

Beste zenbait ikerlari ere hemen koka daitezke, hala nola: Blumer (1957), Turner eta Killian
(1957), Lang eta Lang (1961)
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Smelser (1963) dugu ildo honen aitzindari teorikoa, Theory of Collective
Behaviour lanarekin. Esparru berean kokatzen ditu Garnerrek, bai Gurren(1970) gabezia erlatiboaren ikuspegia, bai eta Gusfield-en (1963) edo Bellen (1964) lanak. Aurreko hurbilketak elkar eraginari garrantzia berezia
ematen bazion, honek berriz, egiturazko baldintzak azpimarratuko ditu.
Alegia, gizartean dauden egiturazko tentsioen emaitza gisa aztertuko dute
mugimenduen jokabide kolektiboa.
Jokabide kolektiboaren eskolaren lehen urrats psikologistarekin
zerikusi handia du Smelserren lanak: erakundetze eza mugimenduen
adierazgarritzat jotzea; neurrigabeko gehiegikeriatzat jotzea hauen jarduera;
jokabide kolektibo guztiak –iraultzatik panikora– eredu berberaz aztertu
daitezkeela uste izatea; egiturak egitura jokabide kolektiboen oinarrian
egoera kognitibo bat dagoela pentsatzea…
Baina hurbilketa psikologistatik aldenduz beste zenbait ezaugarri
berezko ditu bere lanak. Jarraian aipatuko ditugu, Casquettek jasotakoak
hona ekarrita:
-Lehenik eta behin, bere hurbilketa soziologikoa da, psikologikoa baino
gehiago: talde jokabidearen kausak gizarte baldintzetan topatu behar dira.
-Bigarrenik, jokabide konbentzionala eta ez konbentzionalaren arteko
muga argirik ez dago.
-Azkenik, egiturazko eta eraikitako ezaugarrien arteko nahasketa
oparoa proposatu zuen Smelserrek. Izan ere, aurrerantzean landuko dugun
eredu teorikoan erabiltzen diren zenbait ideia bertan daukate aurrekari
zuzenena.8 Jokabide kolektiboaren loraldiak uler daitezen gizartearen
egiturazko ezaugarriak eta egiturazko tentsioen eragina aintzakotzat hartu
behar dira, hala nola autoritateen gizarte kontrolerako borondatea edo
ahalmena. Baina, era berean, tentsio gunearen izaeraren, erantzulearen eta
konponbidearen inguruko uste orokortua, irakurketa konpartitua, alegia,
ezinbestekoa izango da, uste ezkutu horiek gizarte leherketa eragin dezaten,
faktore bizkortzaileren bat beharrezkoa den bezala. Beraz, mobilizazioak edo
ekintzarako antolaketak bi indar eragile ditu: gizartearen egiturazko
tentsioak eta gizarteratutako uste orokortuak. Azkenik, aipatu elementu
guztiak konbinazio zehatz eta egokian balio agregatuaren logikan batu
beharko dira, mobilizazio kolektiboa piztu dadin. 9
Gizarte mugimenduen izaera “irrazionala” nabarmentzen zuten
aipatutako ikuspegi zientifikoei, hirurogeigarren hamarkadaren amaieran

8
Casquettek (1997) gogoratzen duen moduan, Smelser-ren ekarpenen jarraikortasun
historikoaz aparte, portaera kolektiboaren ikerlari batzuen lanek ere, Blumerrenak (1947) kasu, itzal
handia izan dute oso-oso modernotzat jotzen ditugun zenbait ikuspegi teorikotan: Blumerren “balio
aldaketa” eta Inglehart-en (1977) balio postmaterialistak, Touraine (1978) eta Melucci (1989)-ren nortasun
kolektiboa eta Blumer-ren “gu-aren kontzientzia”, edota bai Blumer zein Smelserrengan presente
dagoen “mugimendua eraiki behar” hori eta, esaterako, Klandermans (1989)-en protestaren gizarte
eraikuntza.
9
Ikuspegi estrukturalista eta konstrukzionistaren arteko aipatu tentsio emankorra oso nabaria
da Smelserren mobilizazioaren azalpen klasiko honetan. Bestalde, arestiko oin-oharrean esan bezala,
hemen ere gero aztertuko ditugun zenbait mekanismo edo mekanismoen kateak beste hitzetan jasoak
zeuden jadanik Smelserren lanean. Jokabide Kolektiboaren Eskolak duen gaurkotasuna bistan da.
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kritika mota desberdinak bideratu zitzaizkien, eta kritika hauen haritik,
gizarte mugimenduen hurbilketa akademiko klasikoak garatzen hasi ziren.
Lehen kritikaren abiapuntua “behetik egindako historiaren”
errebindikazioa da. Ordura arte eliteen eta “goi politikaren” azterketari
emandako garrantzia ia erabatekoa alboratuz, “jende arruntaren”
esperientzia politikoaren analisia hobetsi zen, eguneroko bizitza arruntari
behar zuen lekua emanaz. Bigarrenik, “herriaren” jokabide politikoa masa
mugimendu irrazional gisa definitzea, jendea demagogoen txotxongilotzat jo
nahi izatea edota eskubide zibilen aldeko mugimenduak zein ikasle edo
langileenak auto-indulgentziak arrapaladan eragindako oldarraldi legez
aztertzea, ez zen jadanik errealitatearen deskribapen onargarria.
Sistemaren desoreka funtzionalak eragiten duen egon eza
psikologikoaren argudioari azken kritika, Mancur Olson (1965) ikerlariarena
izan zen. Olson-ek edozein jokabide kolektiboaren azpian dagoen
arrazionalitate indibiduala nabarmendu zuen. Hala, Olsonen ustean,
mobilizaziora jotzeko unean, logika utilitarista edo instrumental hutsak
gidatzen duenez gizabanakoaren jarduera, free ryder edo “aprobetxategia” da
mobilizazioak aztertzerakoan kontuan hartu behar den kide tipikoa: Ahalik
eta kalte pertsonal gutxienarekin onura handiena eskuratu nahi duen
berekoia izango litzateke ekintza kolektiboaren protagonista.
Honela, irakurketa arrazional xinpleegien mugak azpimarratu zituen
Olsonek: Batetik, mobilizatzeko arrazoi edo aitzakiaren bat edukitzeak ez du
jendea derrigorrez mobilizarazten, eta, bestetik, ez dago argi zein baldintza
eta prozesuen arabera pizten den interes komuna dutenen mobilizazioa.
Olsonen bi adierazpen xumeok –egiturazko arrazoiak ez dira nahikoak
eta interes komuna nola osatzen den ez dago batere argi– gizarte
mugimenduen eskola zientifiko klasikoen arteko eztabaida suspertu egin
zuen, eta geroko garapenari ateak irekiz.
Hala, Olsonek erakusten digun arrazionalitate indibidual hutsa
kritikatuz baina hurbilketaren abiapuntua zeharo goldatu gabe, zenbait
ikerlarik arrazionalitate kolektiboaren ikuspegia landu zuten ordutik
aurrera10.
Berantago ikerketa eskola berriagoetan arituko diren Tillyk (1978) eta
Tourainek (1983), esaterako, jarduera kolektiboaren kalte eta onuren arteko
kalkulua maila indibidualean neurtu beharrean, interes kolektiboen
esparruan neurtzea gomendatu dute. Casquettek jasotzen du arrazionalitate
kolektiboa ulertarazteko Tillyk aipatzen duen pentsaera katea. Hauxe
litzateke: Ekintza kolektibo orok kalteak eragiten ditu; horretan ari diren
talde guztiek neurtu egiten dituzte kalte horiek; ekintza kolektiboak onurak
dakartza, ondasun kolektiboen arloan batez ere; taldeek kalte eta onuren
arteko kalkulua egiten dute, baina kalte zein onurak ezin dira aldez aurretik
zehaztu, alde batetik, taldeek ez dutelako sistema politikoari buruzko
informazio guztia eskura, eta, bigarrenik, auzian murgilduta dauden
10
Olsonen ikuspegiaren kritika zorrotza S.Tarrow-ek egiten du bere liburu ospetsuan: Tarrow,
S. (1997) “El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política”. Alianza
Universidad. Madrid. Jatorrizko ingelesezko bertsioa 1994-koa da.
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eragileen artean elkar eragin estrategikoak sortzen direlako, auziaren egoera
etengabe aldatuz.
Gero ikusiko dugunez, arrazionalitate kolektiboaren hurbilketa hau
ikerketan gurea egin dugun prozesu politikoaren ikuspegiarekin bat dator:
Gizarte eragileak, errealitatea guztiz ezagutu gabe eta dakiten apurra elkar
eraginaren ondorioz etengabean aldatzen dela jakin arren, mobilizazioaren
kudeaketa arrazionalean arituko dira, beti ere pentsatuz lortuko diren
onurak jasango diren kalteak baino handiagoak izango direla. Azken finean,
egitura eta eragileen arteko elkar eragin ziurtasun gabeak gidatzen du
estrategikoa izan nahi duen mobilizazio prozesua.
c. Eskola analitiko klasikoen sorrera eta bilakaera: Baliabideen
Mobilizazioaren Teoria eta Gizarte Mugimendu Berriak. 70. eta 80.
hamarkadak.
Della Porta eta Dianik (1999) adierazten duten moduan 60.
hamarkadaren amaierako gizarte mugimenduen agerraldia ezin zen ongi
ulertu ordura arte nagusi ziren eredu estruktural/funtzionalista eta
marxistaren bitartez.
Era bertsuan, Olsonen ekintza arrazionalaren azalpen gordinak kalean
egunero gertatzen ari zena ezin esplika zezakeen, bere eredu “egoistak”
mobilizazioa salbuespenezko gertaeratzat jotzen baitzuen.
Aurreko eskola zientifikoen ildoa erabat utzi gabe, hurbilketa teoriko
berrien beharra nabaria zen. Aldi historiko bakoitzean nagusitzen den
paradigma teorikoa aurrekoaren kritikatik abiatzen denez, oraingoan ere
lehen proposamen eraberrituak jokabide kolektiboaren eskolak zuen kutsu
psikologistaren kritikatik abiatu zen: gizarte mugimenduen loraldia
ulertzeko inguruabarraren azterketari ekin behar zitzaion.
Melucci-k (1982) dioen moduan, Ipar Amerikako Estatu Batuetako
kaletan gertatzen ari zena aztertzeko, mugimenduen jardueraren
nolakotasunaren ikerketa pragmatikoari –How?/Nola?– eman zitzaion
garrantzia: Mugimenduen jardueraren inguruabarra edo ingurunea
aztertzen hasi ziren gizarte ikerlariak.
Horretarako, jokabide kolektiboaren analisia erabat ukatu gabe, baina
harago joz11, Mobilizaziorako Baliabideen Azterketa –R.M.T. edo Resource
Mobilization Theory– hobetsi zuten ikerlari amerikarrek. Olsonen
“salbuespena” –mobilizazioa, alegia–, kontuak kontu, gertatu gertatzen ari
zenez, ikuspegi arrazionalista horrek berak eskaintzen zituen ikusmoldeekin
ikertu beharra zegoen.
Garnerrek dioen moduan, RMT eskolak alboratu egin zuen ordura
arteko eztabaida klasikoa –egiturazko arrazoiak vs. arrazoi psikologikoak–
eta mugimenduek arrakasta lortzeko hartzen dituzten erabaki arrazionalak
aztertzea deliberatu zuen. Olsonen haritik, baina kalkulu abstraktutik
11

Arlo honetan, paradigmak ez dira inoiz agortzen, ziklikoki berragertzen zaizkigu
proposamen zaharrak, berri itxura hartuta askotan.
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harago, McCarthy eta Zald (1973)12 adituen lanetik hasita, ikerlari
amerikarrak batez ere, mugimenduek arrakastarako osatzen dituzten
baliabide antolaketa zehatzak aztertzen hasi ziren. Ideologiak, zioak edo
mintzoak aztertu beharrean, gizarte mugimenduen organizazioak,
antolakuntzak ikertzen hasi ziren, eta “baliabideen arrazionalitate”
weberiarra bihurtu zen analisiaren iparrorratza.
Baliabideen azterketa hau bi ikuspegien edo azpi-hurbilketen bidetik
burutu zen:
-Lehenik eta behin, antolaketaren edo organizazioaren aldea hutshutsean ikertuz. Aipatutako McCarthy eta Zald izan dira lan desberdinetan
antolakuntza-ikuspegi hau landu dutenak. Mugak muga, hurbilketa honi
eskertu behar zaio lau errealitate bereiztu izana: Gizarte mugimendua (edo
kontra-mugimendua), aldaketaren inguruko sinesmen eta iritzien gizarte
bilduma13 gisa; Gizarte mugimenduaren organizazioa, sinesmen horiekin bat
egiten duen antolakuntza formala; Gizarte mugimenduen industria, arlo
zehatz batean dabiltzan organizazioek –Industria ekologista, feminista…–
osatzen dutena; eta gizarte mugimenduen sektorea, industria guztien
multzoa. Ikerlari talde honen iritzian, merkatal enpresak bailitzan, finean
presio taldeetatik oso gertu, azpiegituren bila lehian ari dira gizarte
mugimenduen organizazio eta industria horiek guztiak.
Ukaezina da hurbilketa honen baliotasuna, ikerketa enpiriko askotan
behin eta berriro islatu dena. Hala izanik ere, RMT eskola amerikarrak
mugimenduaren ingurunea aztertzeko zuen joera, nolabait esatearren,
“teknokratikoa” hurbilketa politikoagoarekin osatu behar zen.
Hain zuzen ere, prozesu politikoaren –political process– azterketa izan
zen bitartekoen analisitik eratorritako bigarren azpi hurbilketa. Bitarteko
“teknikoak” duten garrantzia gutxietsi gabe, XX. Mendeko 80. hamarkadan,
ekintza kolektiboa “politika” legez ulertu izan dugun errealitatearekin lotzen
hasi zen. (Tarrow 1988a)
Hasiera batean nagusi ziren “Estaturik gabeko hurbilketak”14 gainditu
egin ziren, eta “Estatuaren errekuperazioari” ekin zitzaion. Estatua ez da
jadanik lehia edo borrokaren leku neutroa. Estatua, eragile sozio-politiko
aktiboa da, eta prozesu politikoan murgilduta dago beste eragileekin batera.
Hortaz, eredu honen arabera, herri bakoitzaren prozesu politikoaren
ezaugarriak ongi aztertu behar dira, ezen baldintzatu egiten baitute
jendartearen protesta. Botere politikoa eskuratzeko borrokan sortutako
harremanen etengabeko aldaketek, ingurune politiko dinamikoa osatzen dut.

12

RMT-ren jarraitzaile diren beste zenbait autore: Zald & Ash (1966), Gamson (1975), Oberschall
(1973), eta abar.
13
“Bilduma” horri definizio zehatzagoa ere eman ahal zaio: Kanpaina, mobilizazio eremua,
sarea…
14
Dahl(1967)-en poliarkian Estatua lehiarako esparru irekia eta neutrala da; Huntington-ek
(1968) Estatua ordenua eta egonkortasuna ziurtatzeko eliteen arteko lehia gune gisa ikusten du, edo,
kontrara, neo-instituzionalistek elite alternatiboen borrokaren helburu pasibo gisa ulertzen dute.
Marxista klasikoak, berriz, Skockpol-ek esaterako (1985), Estatuaren betebehar sozio-ekonomikoak
azpimarratzen zituzten. Kasu guztietan Estatua ez da eragile politiko aktibo gisa aztertzen. Aurreago
birjasoko dugu gaia.
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Honela, ekintza kolektiboaren izaera, norabidea eta eragina ingurune
aldakor horrek araberakoak dira, neurri handi batean.
Ikuspegi honen izpiritua jasoaz, Tillyk (1984, 1995) aski ezaguna egin
den Gizarte Mugimenduen definizioa egin zuen, hein batean gurea egiten
duguna:
“Gizarte mugimendua, botere-jabeen eta ordezkaritza
formalik ez duen jendartea arrakastaz defendatzen ari diren
gizabanakoen arteko elkar eraginen segida da. Elkar eragin
horretan gizabanako horiek botere banaketa edota egikaritzaren
aldaketa aldarrikatzen dute sostengurako adierazpen publikoen
bitartez”
Ikusten denez, hurbilketa honetan autoritate publikoekin
mugimenduek dituzten harremanak nabarmendu nahi dira, bestelako
barne antolaketa ikuspegiak edo jendarte zibilari begirako kanpo prozesu
eraikitzaile, kultural edo diskurtsiboak alboratuz. Apalategik (1999) dioen
moduan, sistema politikoarekiko barneratze/kanporatze prozesutan kokatu
ditu Tillyk gizarte mugimenduak, eta baita hauen jardueraren analisi
akademikoa ere. Lan honen hautua horixe bera da.15
Ez ditzagun kontuak aurreratu. Hasteko eta behin, hurbilketa teoriko
honek bi kontzeptu ekarri ditu mahaira: lehena, Aukera Politikoen Egitura
(APE) –Political Opportunity Structure–, mugimenduaren sorrera, estrategia
eta dinamika baldintzatzen duen ingurune politikoa aditzera emateko tresna
teorikoa; eta bigarrenik, Protesta Zikloa –Cycle of Protest– mugimenduaren
protesta ekintza zehatza aldi historiko –ingurune politiko– zabalagoan
kokatzeko baliagarria den kontzeptua.
Autore asko, europar zein amerikar, prozesu politikoren eskola honen
baitan aritu dira lanean ordutik hona: Eisinger (1973), MacAdam (1982),
Jenkins (1985), Tilly (1978…), Tarrow (1983, 1988…), Kitschelt (1986), Kriesi
(1985…)16. Gure lana, hein handi batean, prozesu politikoaren esparru
eraberritu horretan kokatuko da.
Esan bezala, RMT eskolako ikuspegi organizatiboak zein politikoak,
hasiera batean behintzat, Estatu Batuetan garatu ziren. Bitartean, Europan
bereziki, errealitate berriak argitzeko marxismo klasikoak erakusten zituen
mugak gainditze aldera, “Gizarte Mugimendu Berrien” (GMB) –new social
movements, NSM– paradigma garatu zuten ikerlariek, mugimenduen
zergatiak –Why?– aztertu nahian. Eskola honen iritzian, gizarte
industrialaren baitan gertatutako aldaketei erantzuteko piztutako fenomeno
15
Lehen aipatu dugun state of the art interesgarria jaso du Jokin Apalategik honako lanean. Batez
ere Tourainen ekarpenari dagokionean. Ikus: Apalategi, J. (ed.) (1999): La anticipación de la sociedad.
Psicología social de los movimientos sociales. Promolibro. Valencia. Eta liburu horretan, bereziki,
Apalategi, J. (1999): Las principales teorías sociológicas sobre los Movimientos Sociales.
16

Mario Diani-k aipatutakoak R. Eyerman-ekin argitaratutako, "Studying Collective Action".
SAGE . London 1992, liburuaren atarian. Hurbilketa europar eta amerikarren arteko aldea oso modu
adierazgarrian laburbiltzen du Eder-rek, “ekintza arrazionala” (Amerikarra) eta “ekintza
zentzudunaren” (Europarra) arteko desberdintasunean kokatuz. Ikus Eder, K. (1998): La
institucionalización de la acción colectiva. Honako bilduman: Ibarra, P. eta Tejerina, B. (1998): Los
movimientos sociales, (op, cit)
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berritzaile hauek ezin ziren aztertu inguruabar organizatibo eta politiko
zehatzaren argira soilik. Horregatik, gizarte mugimendu berrien loraldia
ekarri duen inguruabar sozio/kultural orokorra izango da eskola honen
ikergai nagusia.
Klandermans eta Tarrrow-ek17 (1988) edota, gertuago, Riechmannek
(1994) ongi jaso dituzte eskola honek gizarte mugimenduei egozten dizkien
ezaugarriak: Modernitatearen aurkako balioak, botere politikoaren inguruko
anbiguotasuna, antolakuntzen hierarkikotasunaren eta zentralizazioaren
kritika, ekintza molde berriak, klase-artekotasuna, eta bizitza pribatuaren
politizazioan oinarritutako gogoeta utopiko eraberrituak, besteak beste.
Neidhart eta Rucht-ek (1991), berriz, gai orokor horren baitan hiru
aldaera teoriko bereiztu dituzte:
-Ikuspegi kulturala, GMB-en jarduera eredu kulturalen arteko
oinarrizko gatazkaren esparruan kokatzen duena. Touraine (1977, 1984,
1993…), Melucci (1989, 1992, 1994…), Rachske (1985), Eder (1998…) eta
abarrentzat, aldeak alde, botere politiko edota ekonomikoaren kontroletik
harago, gizarte birsorkuntzari dagokion gatazkaren ondorioak lirateke
Gizarte Mugimendu Berriak.
Hurbilketa kultural honek paradigma konstruktibistara eraman ditu
ikerlari hauetariko batzuk: Melucci-ren Nortasun Kolektiboaren ikuspegia
izan da jauzi epistemologiko honen adibiderik argiena. Edozein gizarte gai
sakonki aztertzeko unean muga epistemologiko zorrotzegiak erautsi egiten
dira.
-Ikuspegi politikoa, edo gizarte mugimenduak “paradigma politiko
berriaren” sorrerarekin lotzen dituena (Offe 1985). Azpi eredu honetan
Europako gizarte ikerketan ezagunak ziren eztabaidak birplanteatu egin
ziren: boterearen banaketa, Estatuaren esku hartzea edota Ongizate
Estatuaren krisiak ekarri dituen eragin ustelen salaketa, besteak beste. Ildo
honetatik, demokraziaren teoriaren gaiarekin lotuta, ikuspegi neoinstituzionalista eta neo-elitista amerikarrengana hurbilduko dira ikerlari
batzuk (Kaase, Eder…).
-Azkenik, zenbait autorek ikuspegi integratzaileak lantzen saiatu dira,
eta Gizarte Mugimendu Berrien ikerketa historikoa eta sistemikoa uztartu
egin dituzte. Faktore politiko, ekonomiko eta kulturalak batzen dituen
modernizazioaren teoria ziklikoan oinarritzen den K.W. Brand (1990)18
izango litzateke eredu teoriko honen adibide argienetarikoa.
Gizarte Mugimendu Berrien eskolan ezin barnera daitezken arren,
ekintza kolektiboaren kausa sakonak azalarazi nahi dituzten neurrian,

17

B.Klandermans & S.Tarrow (1988): Mobilization into Social Movements: Synthesizing European
and American Approaches, honako liburuan: B. Klandermans, H.P. Kriesi & S. Tarrow (ed). International
Social Movement Research. Vol 1. JAI Press. London .
18
K.W.Brand (1992): "Aspectos cíclicos de los nuevos movimientos sociales:fases de crítica cultural y
ciclos de movilización del nuevo radicalismo de las clases medias", Rusell J. Dalton y Manfred Kuechler, "Los
Nuevos Movimientos Sociales". Ed. Alfons el Magnànim. IVEI Valencia 1992, liburuan.
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laburki bada ere aipatu egingo ditugu hamarkada horretan sendotu ziren
hurbilketa neo-marxistak.19
Beste korronte ideologiko zabaletan bezala, marxismoaren baitan ere
errepikatu egin dira hurbilketa estrukturalista eta konstruktibista edo
hegeliarren, arteko eztabaidak. Ondorioz, ikuspegiak biderkatu egin dira.
Neo-marxista estrukturalisten artean, ingurune organizatiboaren kezka
izan dutenak RMT eredutik gertu egon dira, eta, esaterako, organizazio
leninistaren kritikarekin lotu dute euren lana. (Piven & Cloward 1977).
Estatuaren papera azpimarratu nahi izan duten neo-marxistak, berriz,
prozesu politikoaren hurbilketan erosoago egon dira. Bestalde, Gramsciren
lanetan oinarrituta diskurtsoari garrantzia eman diotenak – Wallersteinek
(1990), kasu– konstruktibismora hurbildu dira. Alabaina, neo-marxista
gehienak, klase azterketa hobetsi dutelako, GMB-en hurbilketatik gertu egon
dira. Izan ere, gizarte mugimenduak eredu ekonomiko post-fordistaren
ondorio eta katalizatzaile bailitzan aztertu dituzte. (Hirsch eta Roth 1986,
Hirsch 1989, eta abar).
Azkenik, “klase berriaren” ikerlarien iritzian, kapitala eta langileriaren
arteko antagonismo zaharrak, soldatapeko profesional eta teknokraziaren
artekoari bide eman izanak piztu du mugimenduen oldarraldia (Touraine
1969). Graig Jenkins-ek (1995) dioen moduan20: "ezagutzaren langile berriak,
etekina helburu duen sistemaren eta ustezko lan autonomiaren arteko
kontraesanean bizi dira”. Kontraesan honek gehi gazte, gutxiengo eta
herritar jantzien egon ezak, “klase ertainen erradikalismoa” (Offe 1985)
ekarri du, eta erradikalismo horren ondorioz txirotasunak bultzatzen ez
duen mobilizazio berria piztu da.
Proposamen neo-marxistak krisi kulturala azpimarratzen duten
ikuspegien osagarri legez har daitezke. Hala, ziklo kultural edota politikoak
aztertu beharrean, estaldura ekonomizista handiagoa duten “erreforma
zikloak” hobetsi dituzte tresna teoriko gisa (Piven & Cloward 1971)
Garnerrek (1997) dioen moduan, aipatutako hurbilketa hauek guztiek
gizarte egituretan murgildutako eragile arrazional gisa aztertzen dituzte
mugimenduak. Dena den, Europako eta Amerikako ikerketa ikuspegiek
aurreko hurbilketa irrazionalistak edo estruktural/funtzionalistak gainditu
baldin bazituzten ere, 80. hamarkadaren hasieran hika mika klasikoa izan
zen Europa eta Amerikako ikerlarien artekoa.
Arestian esan bezala, Europako eta Amerikako ikuspegi zientifikoak ez
dira bereiztu tradizio intelektualen artean dagoen aldeagatik bakarrik, baizik
eta eremu bietan gizarte mugimenduek hartutako norabide ezberdinengatik:
Hango mugimendu gehienak pragmatikoki jokatzen hasi ziren segituan,
interes talde profesionalizatu gisa edo botere politikoaren aurreko
errebindikatzaile moduan, RMT eskolaren bi ikuspegi teorikoak –
antolaketari dagokiona eta politikoa– garatzeko aukera ezin hobea eskainiaz.
19

Sakonago eta zabalago Roberta Garnerren lanean. (op.Cit.). Geroxeago itzuliko gara ikuspegi
marxistetara.
20
Jenkins, J.G. & B.Klandermans, B. (eds), "The Politics of Social Protest". Comparative perspectives
on States and Social Movements.” UCL Press. Londres 1995.
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Hemen berriz, Europan, sozialdemokraziak utzitako hutsunea betetze aldera,
gizarte taldeek ezker berriaren aitzindari bihurtu ziren, eduki ideologikoetan
sakonduz. Horregatik, nortasun kolektiboa aztertzen zutenentzat ikerketa
eremu emankorra zabaldu zen bertan.
Alabaina, hasieran Baliabideen Mobilizazioaren Teoria edota Prozesu
Politikoaren paradigma “amerikarra” legez, eta Gizarte Mugimendu
Berriena “europarra” bezala aurkeztu ziren arren, aurki, euren herrietako
babes akademikoa utzita, bi aldeetako ikerlariak aterki epistemologiko berri
eta zabalagoaren azpian jartzen hasi ziren. Ondorioz, ordura arteko lehia
akademikoa desagertuz joan zen. Jarraian laburki azalduko dugun
paradigmak lortutako lehen sintesia, hortaz, “geografikoa” izan zen. 21
d. Beranduko Modernitatearen eragina: Mugimenduen gizarte
eraikuntzatik sintesi lanetara. Arazoak eta adostasunak XX.
Mendeko 90. hamarkadatik aurrera.
Esan bezala, Gizarte Mugimendu Berrien hurbilketaren eta RMT
paradigma “teknokratikoaren” ondotik hirugarren paradigma teorikoa
garatu zen. Jokabide kolektiboaren eskolako ikuspegi psikologistatik
abiatuta, paradigma konstruktibistak gizarte mugimenduen sorreran eta
jardueran gizarte eraikuntzak duen garrantzia errebindikatu zuen.
Jardueraren edo sorreraren inguruabarrari arreta osoa eskaintzen zioten
Baliabideen Mobilizazioaren (RMT) eta Gizarte Mugimendu Berrien (GMB)
eskolen gabeziak zorrotz kritikatu zituen paradigma berri honek:
Gizarte Mugimendu Berrien teoriak mugimenduen
sorreraren balizko arrazoi sakonak erakusten dituen arren, egitura
aldaketa horiek ez dakarte, berez, automatikoki, gizarte eragileen
pizkunderik. Hala, eredu honetan ez dira protestaren baldintza
zehatzak argitzen, protestaren aniztasuna ezin baita soilik egiturazko
baldintza orokor horien bitartez ulertu. GMB teoriak “ekintzarik
gabeko eragile bat” aurkezten digu.
Bitartekoen mobilizazioaren teoriak, berriz, jadanik osatuta
dauden organizazioak soilik kontuan hartzen dituenez, ekintza eta
bitartekoen erabilera egokiak dakarren eraginkortasuna ongi aztertu
arren, ez digu eragilea ezagutzeko baliabiderik ematen, ez eta
eragilearen sorrera ekarri duten kausak atzemateko tresna egokirik
eskaintzen. Ekintza arrazionala bai, baina nortasunik edota
ideologiarik ez da kontuan hartzen. Eta ezin ahantzi genezake
mugimenduen organizazioak ez duela jendea berez erakartzen
protestara, ez duela berez aukerarik sortzen, jendeak berak bai
organizazioari bai eta beste inguruko gertakizunei zentzua ematen ez
badie, egoerak etengabean interpretatuz. BMTek, “nortasunik
gabeko praxia” aurkezten digu.
21

Eztabaida horren azalpen egokienetarikoa Friedhelm Neidhart eta Dieter Ruchtek egindakoa
da, "The analysis of Social Movements: The State of the Art and some perspectives for further research" (1991),
lanean jasotakoa. Ildo beretik, besteak beste, Klandermans, B., Tarrow,S, eta Kriesi, H.P.(1988) edo
Melucci (1984). Gazteleraz ongi laburbiltzen dute gaia Jorge Riechmann-ek eta Paco Fernandez-Bueyek, “Redes que dan Libertad” (1994), lan arras didaktikoan. Berdin Larrinagak edo Apalategik, aipatu
ditugun lanetan.
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Zein da kritika honen inguruabar historikoa? Zeintzuk dira ikerketa
berriak? Zeintzuk gai nagusiak?
Garner-ren (1997) iritzia jarraituz, gizarte mugimenduen teorien
“erauzketa edo dekonstrukzioaren garaian” sartu garela esango genuke. Izan
ere, 60. hamarkadako baikortasun antropologikoa akitu egin zen hurrengo
hamarkadan: ezker berriaren bultzakada utopikoa ahuldu ahala,
mugimendu kontserbadorearen eraberritzea etorri zen. Orduan hasitako
hainbat fenomeno ekonomiko –“Des” eta “post” industrializazioa, postfordismoa, kapitalismo berantiarra…–, gerraosteko klaseen arteko
ongizaterako akordioaren ezabatzearen adierazpenak dira. Kapitalismo fase
globalizatu berriak behar zuen egokitzapenaren ordainsari halabeharrezko
gisa saltzen ziren prozesu “post-modernizatzaile” hauek. Estatu sozialisten
bertan beheratzea etorri zenean, berriz, arlo politikoan egon zitekeen
nolabaiteko alternatiba egituratua desagertu egin zen eta hutsune
ideologikoa “historiaren amaiera delako” horrekin bete nahi izan zen22.
Bazirudien kapitalismoak, sistema ekonomiko/ideologiko gisa, ez zuela
inongo alternatibarik. Alabaina, ez zen historiaren amaiera izan: Alde
batetik, narratiba ideologiko zahar berrituak berpiztu egin zirelako –
nazionalismoa eta honen inguruko ikerketak, hurbilketa etnikoak,
feminismoa…, bestetik, aurrerakuntzaren ideia lineala alboratuta,
Ilustraziotik zetozen meta-narratiben krisiaren aurreko erantzun ilustratu
gisa, modernitate erreflexiboaren bidea zabaltzen hasi zelako23, pentsamendu
kritikoari jarraipen egokia emanaz.
Ilustrazioaren krisiaren ondorio filosofikoek –Historia ez da jadanik
erakunde, teknologia eta ideien aurrerakuntzaren historia, epistemes edo
diskurtso eraikuntzen bilduma baino– eragin zuzena izan zuten gizarte
mugimenduen teorian. (Foucault 1973)
Garnerrek dioen moduan, aldaketa ez zen bat batekoa izan, aurreko
garaiko ikerlariek lanean jarraitzen zuten eta: Gamson, McCarthy,
Klandermans, Tarrow, Kitschelt, Mueller, Morris, McAdam, Zald, Garner…
Hala ere, oso gardena izan zen ikerlari klasiko eta berrien artean betiko gaiak
aztertzeko ikusmolde berrien zabalkuntza. Hauek dira, besteak beste,
zabaldutako ildo berriak:
Mugimenduak ezin dira aztertu antolaketa gisa soilik.
Sinesmen sistemek, ideologiek eta diskurtsoek azterketaren
erdigunean egon behar dute. Gizartean presente dauden kulturmarko hegemonikoak, eta hauen baitan mugimenduek lantzen
dituzten diskurtsoak aztergai garrantzitsuak dira.
Garai honetako jarduera kolektiboan “diskurtsoaren elkar
eraginezko eraikuntzak” duen lehentasuna ikusirik, irudikapenaren,
22

Fukuyama, F. (1992): El fin de la historia. Planeta. Barcelona.
Arestian aipatutako Eizagirreren lanak aski ongi jaso du modernitate erreflexiboak dakarren
ekarpena. Ez dago modernitatearen hausturarik, modernitateak berak bere buruaz, modernitate osoz,
hasi du hausnarketa. Horregatik, Ane Larrinagaren ildoa jarraituz, “post-modernitate” hitza erabili
beharrean, modernitate erreflexiboa”, “beranduko modernitatea” edo “modernitate berantiarra”
tituluak hobetsi ditugu hemen. Ikus Larrinaga, A. (2007): Kulturgintza esparruko eragileen tradizio
intelektualak: Kulturgileak gizarte mugimendutan. Doktorego-tesia. Leioa.
23
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errepresentazioaren inguruko lehia bihurtuko da borroka-eremu
nagusia. Edozein borroka mota, finean, eraikitako zeren arteko kultur
borroka gisa uler daiteke eta.24
Aldi historiko luzeak aztertu behar dira. Epe luzeko
analisirik gabe ezin neurtu daitezke mugimenduen eraginak. Horrela
ziklo luzeen ikerketa historikoak –Tilly–, edota mugimenduen
arrakasta/eraginari buruzko analisiak biderkatu egingo dira.
Nortasun kolektiboaren eraikuntza gizarte mugimenduen
jarduera funtsezkoa da. Mugimenduak ez dira egituraren emaitza
naturalak, eraiki egin behar diren taldeak dira. Eraikitzeak beti dakar
hautua, beste eraikuntza alternatiboak alboratzea, alegia. Eraikuntza
hori paradigma psikologista klasikoaren kide den Blumer-en (1946)
Interakzionismo Sinbolikoaren ikuspegiaren bitartez azaldu da
gehienetan: “Mugimenduak elkar eraginaren eta komunikazioaren
bitartez osatzen dira.” Zaharrak, berri.
Mugimenduen teoriak ekonomia globalizatuari eta mundu
mailako egitura politikoen bilakaerari arreta nabarmena eskaini behar
die. Nazioarteko ikerketak ugalduz joan dira azken urteotan,
prozesu sozial eta politikoek gero eta gehiago nazioen mugak
gainditu egiten dituztelako. (McAdam & Rucht 1993)
Paradigma teorikoak ez dira kontrajarriak, osagarriak
baizik. Betiko kontzeptu teorikoak mantentzen dira –Antolaketa
bitartekoak, aukera politikoak…– eta ikuspegi mikro-psikologista
edota makro-soziologikoak gehitzen zaizkie. Bateragarriak izan
daitezke paradigma desberdinak.
Oro har, garai honetan aurreko hamarkadetako gehiegizko
arrazionalitatea eta mugarik gabeko “egiturakeria” alboratu nahi izan dira,
lehen garaiko “irrazionalitate ulertezinean”25 edota “ikuspegi psikologiko
indibidualistegian” berriro erori gabe.
Arestian aipatutako kezka horiek hurbilketa eta ikuspegi teoriko
berriak
sorrarazi
dituzte.
Klandermans-ek
(1992)
jaso
ditu
azpimarragarrienak 26:
-

“Nortasun Kolektiboen” ikuspegia (Collective Identities).

Melucci-rentzat (1989, 1994) gizarte mugimenduak gizarte
eraikuntzak dira. Eguneroko bizitzan errotuta dauden ezkutuko sareen
baitan eta ekintza kolektiboaren bitartez, eragileek nortasun kolektiboak
eraikitzen dituzte, helburu, balio, ingurune eta bitartekoen
24

Horregatik, leku aproposa topatuko dute hemen Gramsci-ren lanetan oinarri duen zenbait
ikerketa post-marxistan, besteak beste, gero landuko ditugun Laclau, edo Moufferen ekarpenetan.
25
Dena den, klasikoetatik datorren “masa gizartearen” ikuspegia berrartu egin dute ikerlari
batzuk
26
Klandermansek "Gizarte konstrukzionismoaren" aberastasuna nabarmentzen du eta ongi
sailkatzen ditu aterki epistemologiko honetan bere garaian koka zitezkeen ikuspegi desberdinak,
honako lanean: "The social construction of protest and multiorganizational fields" in Morris, Aldon D. and
McClurg Mueller, Carol, "Frontiers in social movement theory". New Haven. YUP.1992.
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errealitatearen interpretazio adostua elkar eraginaren eta etengabeko
negoziazioaren bitartez osatzen dutenean. Taldea –“gu”, hori– osatu eta
gero, identitate kolektiboaren “prozesua” garatu ondoren, orduan izango
da ulergarria ekintza kolektiboa.27
-

“Liberazio Kognitiboaren” ikuspegia (Cognitive Liberation).

MacAdam (1982) ikerlariarentzat “liberazio kognitiboa” jokabide
kolektiboaren oinarrian dagoen prozesua da. Ekintza kolektiboa ez da
posible izango mugimendua ez bada jabetzen bere eraginkortasunaz eta,
egiturazko legitimitate krisia dagoen unean, baita sistemaren ahuleziaz
ere. Zerikusi handia du aurrekoarekin Eyerman eta Jamison-ek (1991)
proposaturiko "praxi kognitiboaren teoriak". Ikuspegi honen arabera,
gizarte mugimenduen eragin sortzailea eta gizarte irakaskuntzarako
funtzioa, ziklo kulturalaren egiturazko ezaugarrien, modernizazio
prozesu azkarraren baitako sozializazio bide berrien eta antolaketarako
bitartekoen erabileraren menpe daude.
“Diskurtso Publikoa eta Pakete Ideologikoak” (Ideological
Packages).
Gamson-ek (1989) Gizarte mugimenduen mobilizaziorako
potentzialean masa komunikabideek duten garrantzia azpimarratu du,
hauek zabaltzen baitituzte edozein gai politikoren inguruan osatzen
diren pakete eta kontra-pakete ideologikoak. Gizarte mugimenduek
beraiek landutako eta bultzatutako pakete ideologikoen bitartez
diskurtso publikoa osatzen dute, beste eragileekin etengabeko lehia eta
eztabaidan.
“Kontsentsuaren Osaketa eta Mobilizazioa” (Formation
and Mobilization of Consensus).
Klandermans-ek (1984, 1988), berriz, gizarte sare eta azpikulturetan ustekabean sortzen diren uste, sinesmen edo kontzientziaren
adostasun prozesuak nabarmendu nahi ditu, baita gizarte eragileek
nahita lortu nahi duten gizarte adostasuna ere. Adostasun hori
mobilizaziorako potentzial teorikoa osatzeko baliagarria izan daiteke –
mugimenduaren alde leudekeenen kopurua handitzeko–, edota
praktikan ekintzarako pronto daudenak mobilizarazteko.
-

“Diskurtso Markoen Lerrotzea” (Frame Alignement).

Marko kognitiboen azterketa (Frame analysis) aurrerago landuko
dugunez, hemen zertzelada batzuk baino ez ditugu emango. Snow (1986,
1988) eta beste zenbait ikerlarien kezka, mugimenduaren diskurtsoaren
analisia izan da. Beste bitarteko bat bezala ikusita, mugimenduen
estrategia diskurtsiboak ikertu dituzte. Estrategia diskurtsibo lehiakorrak
beti ere, gizarte eragile bakoitzak bere diskurtsoa gailen dadin
borrokatzen
baitu.
Herritarrak
mugimenduaren
marko
27

tesian.

Ikuspegi honen azterketa sakona J. Casquette-ek (1998) egin zuen aipatutako bere doktorego-
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interpretatzaileekin lotu –lerrotu– behar diren bezala, mugimenduak
gizartearen diskurtso marko nagusiekin lerrotu beharko du berea,
arrakastarik lortuko badu. Lerrotze (alignement) pertsuatsibo horrek,
modu desberdinetan burututa, ezin baititu baztertu gizartean indarrean
dauden mundua interpretatzeko marko nagusiak, hauek aldatzen
joateko besterik ez bada.
Amaitzeko,
Klandermans-ek
aipatzen
dituenetaz
landa,
konstrukzionismoaren eremuan oso eroso egon daitekeen ikusmoldea “sare
analisiarena” (network analisys) litzateke. Kaase (1990) edota Diani (1992)28
bezalako ikerlariek, Melucci-ren tradizio identitarioaren oinordeko gisa, eta,
modu berean, RMT ikuspegiaren jarraitzaile garaikideek, azterketa
organizatibo hutsak gainditu egin dituzte. Hala, gizarte kategorien –"catnet"
kontrakulturalen– gordeleku diren (Kriesi 1988) gizarte sare ezkutuen
adierazpenak bezala ulertu dituzte gizarte mugimenduak. Halaber, ahaztu
gabe –hortxe dugu sintesirako joera– gizarte industrial garatuetako
desberdintzearen eta barne elkar harreman estua duten komunitate tinkoen
sorreraren ondorio ere badirela aipatu sare horiek. (Riechmann 1994)
Ikusten
denez,
gizarte
konstrukzionismoaren
hurbilketak
mobilizazioaren alde sinbolikoa azpimarratzen du, bai maila indibidualean
zein kolektiboan. Jokabide kolektiboa menpeko aldagaia da –aurretik
egindako eraikuntza sinbolikoaren emaitza den neurrian–, baina, era berean,
aldagai sortzailea ere izango da, protestaren bitartez maila kolektibo zein
indibidualean, errealitate berriak eraikitzen baitira.
Hurbilketa teoriko berri hauek ikusita nabaria da 80. Hamarkadaren
amaieratik aurrera paradigma teoriko klasikoen aldebakartasuna, eta horrek
zekarren desoreka gainditu nahian, langa epistemologikoak zeharkatzen
hasiak zirela ikerlari gehientsuenak. Ordutik hona, Gizarte Eraikuntzaren
Paradigmaren eskutik “sintesi proposamenak” erruz ugaldu dira
akademian.29
Izan ere, Merton-ek aipatzen dituen (1973) bi soziologien –“ekintzen
soziologia indibidualista” eta “egituren soziologia oro hartzailea”– lotura
paradigmen arteko sintesiaren bidetik etorri daiteke, Sztompka-k (1995)
dioenez. Bere ustean, gizarte mugimenduen tarteko izaeran datza sintesiaren
beharra, eta aurre-baldintza:
“Gizarte mugimenduek gizarte errealitatearen izaera
bikoitza adierazten dute. Gizabanako eta gizarte osaketen arteko
dialektika. McAdam, McCarthy eta Zald-ek (1988) dioten moduan,
lehenik, “mikro eta makroaren” artean daude gizarte
mugimenduak. Bigarrenik, gizarte egituraren sorreran ere, tarteko
lekuan dauden mugimenduak: Egiturazko aldaketaren eragile
nagusiak dira eta, era berean, aldaketaren emaitzak dira. Hauxe
28
Antzeko ikuspegia dugu Klandermans-ena (1992):Ez ditu zuzenean “sare” bezala definitzen
baina mugimenduaren aliatu/arerioak biltzen dituzten “organizazio anitzeko eremuak”
(Multiorganizational fields) adierazpen kontzeptual berean koka daitezke.
29
Tilly-ren (1978) galdera zaharretik hasita – Why not try a synthesis?–, korronte teorikoen arteko
hurbilketa behin eta berriro errebindikatu izan da. Tilly-k berak, sintesia baino, lan banaketa
proposatzen duen arren. Adibidez: Rucht (1988), edota euskaraz, Urteaga, E. (1995): “Mobilizazioaren
teoria soziologiko berri baten zirriborroa”, Uztaro 15, UEU Bilbo.
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da atariko atalean egintzaren ikuspegia aztertzerakoan
nabarmendu dugun ideia nagusia. Azkenik, barne izaera ikusita
ere, tarteko zerak dira mugimenduak: osatuta dauden antolaketak,
eta, bide batez, etengabean aldatzen ari diren ekimenak. Ez dira
entitate egonkorrak: zabalduz edo murriztuz, helburuak edota
estrategiak unetik unera alda daitezke”.
Hortaz, ikergaiaren izaerak berak erraztu egin du ikuspegien arteko
nahasketa. BMT amerikarraren esparruan, esaterako, “hautu arrazionaletik”
“sare ikuspegira” jauzi handia egin da, eta neurri apalagoan bada ere,
Europan ere sintesi gogo sendoa nabari da, Ruchtek (1991) azpimarratu
bezala: aro post-industrialeko egiturazko gatazkaren analisian (Touraine
1981), paradigma politiko berri eta heldugabearen ereduan (Offe 1985), edota
modernizazioaren kontraesanetan (Habermas 1987) tematu beharrean,
Klandermans-ek (1988) edota Kriesi-k (1992), esaterako, arestian aipatu
dugun ekintzarako motibazioa eta mobilizaziorako potentziala –
adierazpen kolektiboaren akuiluak–, etengabeko elkar eraginean dauden
inguruabarraren eta gizarte eraikuntzaren ondorio gisa aztertu dituzte.30
Laraña-k (1995) 31 laburbiltzen du sintesi saiakera horren helburua:
"... Se trata de superar la doble tendencia a sobreenfatizar el papel
de las condiciones sociales, por un lado, y el de los aspectos organizativos
en el análisis de las continuidades de los movimientos, por otro... [además
de] la tendencia a ignorar los procesos de construcción de sentido a través
de la interacción de las redes y organizaciones de los movimientos, y los
aspectos culturales que impulsan a la participación en ellos" .
Gizarte baldintzak ala organizazioak, nortasun kolektiboaren gizarte
eraikuntza ala egiturazko oinarri kulturalak aztertu beharrean, faktore
guztiak batera aztertuko dira aurrerantzean.
Sintesi saiakera honen adierazpide gisa, 1996an landutako irudi bat
eskainiko dugu jarraian32:

30

Izan ere, aipatu bi ikerlari hauek izan ziren garai horretan sintesi lanak bultzatu zituen
argitalpen garrantzitsuenaren arduradunak. Ibarrak (2000) gogora ekartzen duen moduan, haiek
argitaratutako International Social Movements Research liburu bildumak zubigintzaren ardura hartu
baitzuen urte haietan.
31
Laraña. E. (1995): ¿Ciclos o explosiones? La teoría sobre los movimientos sociales y las movilizaciones
de estudiantes en España. V.Congreso español de sociología.
32
Zubiaga, M (1996): El ciclismo y la estructura de oportunidad de los nuevos movimientos sociales. I
Congreso de Ciencia política. Santiago de Compostela.
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C.2.: Sintesi agenda klasikoa.
DISKURTSOAREN OINARRIAK
BALIO NAGUSIAK
Makro

Makro

NORTASUN
KOLEKTIBOA

DISKURTSOAK

GIZARTE
SAREAK

MOTIBAZIOA

DISKURTSOAK

Meso

INGURUNE
POLITIKOA,
EKONOMIKOA
…A

POTENTZIALA

Mikro
NORBANAKO
NORTASUNA

Meso
ANTOLAKETA
BITARTEKOAK
Mikro

EKINTZA
KOLEKTIBOA

HAUTU
ARRAZIONALA

ERAGINAK

ATZERAERAGINKORTASUNA
Irudi honetan, ekintza kolektiboaren analisian bilbatu beharreko
dimentsioak lotu ditugu, finean ekintza kolektiboaren oinarrian zer dagoen
jakin guran: ekintza kolektibora nola jotzen dugun, eta ekintza horrek zer
nolako eragin neurgarriak izango dituen jakin nahi izanez gero, ibilbide hori
baldintzatzen duten egiturazko “makro”, “meso” eta “mikro” mailetako
dimentsio arrazionaletan eta maila bereko nortasunezko dimentsioen
garapenean jarri beharko dugu arreta.
Nortasunezko dimentsioan, maila makroenetik hasita, gizarte
mugimendu berrien ikuspegi orokorrak ikertzen dituen nortasun
kolektiboak aztertu beharko genituzke lehenik, gero gizarte sareak, eta
azkenean, maila psikologikoan, norbanakoaren jarduera. Dimentsio
estrukturalagoan, berriz, ingurune politiko edo ekonomikoetatik,
antolakuntzetara, eta handik, hautu arrazionalaren azterketara jo beharko
genuke.
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Beti ere ahaztu gabe errealitate identitario eta arrazional horiek modu
zehatz batean “ulertuko direla”, abagune historiko bakoitzean, garaiko
marko diskurtsibo eta balio nagusiek mugarritzen duten moduan, alegia.
Azkenean, ekintza kolektiboaren eraginetatik eratortzen den atzeraelikadurak, baldintzatu egingo du, bai egiturazko dimentsioa bai eta
nortasunezkoa, gurpila berriro ere martxan jarriz: Hauxe litzateke aldaketa
sozial eta politikoaren motorra.
Irudi honetan, aspaldiko sintesi nahia edo, Urteagaren hitzetan (1995),
analisi multi-dimentsionalaren beharra islatzen da. Ikerlari honek
luzatutako galderak erantzuteko –noiz eta zergatik sortzen dira
mugimenduak, nola pizten da mobilizazioa, eta zein ingurunek nola
baldintzatzen duen mobilizazio hori–, “mikro eta makrosoziologia mailak
lotzen dituen mobilizazioaren soziologia berri edo sintetizatzailea behar da,
aktorea zein egitura-esferak kontutan hartuz, eta batez ere, haien arteko
loturak pentsatuz”.33 Helburu horrekin plazaratu genuen irudi hori aipatu
lanean.
Baina zeintzuk izan daitezke ikerketa konplexu horretarako tresna
enpiriko egokiak? Ba al da horrelakorik? Hortxe dago benetako gakoa: Nola
atzeman kategoria teoriko horien azpian dagoen errealitate dinamikoa?
Ibarrak (2000) azpimarratzen duen moduan, sintesi saiakera horrek
zailtasun enpiriko larriak ditu. XX. Mendeko laurogeita hamargarren
hamarkadan zehar, sintesiak zuen baliagarritasun ideala ukatu gabe, arazo
enpirikoak mahai gaineratu zitzaizkien ikerlariei. Aldagai analitiko gehiegi
pilatzen baitzen edozein ikerketa irizpide sintetiko berri horien esanetara
egin nahi izanez gero. Zailtasun hauen ondorioz ikerketen nolabaiteko
espezializazioa etorri zen: Estatu Batuetan antolaketa bitartekoen analisi
garatuagoak egiten ziren bitartean, Europan “Aukera Politikoen Egiturak”
edo “Mugimenduen Sareak” aztertu dira, oroz gain.
Dena den, arazoak arazo, proposamen integratzailearen itzala luzea da
oraindik. Esan bezala, modernitate berantiarrak soziologiara ekarri duen
joera sinkretikoak, aterki epistemologikoen arteko sintesia bultzatu du, eta
gero eta zailagoa da, esaterako, kontestualisten eta konstruktibisten arteko
muga zehaztea, egitura eta egintza aztertzen dutenen artekoa, gizarte makro
prozesu eta mikro prozesu psikologikoetaz arduratzen direnen artekoa…
Azkenaldiko ikerketetan, azaldu ditugun ikuspegi eta paradigma guztiak
uztartu egiten dira, collage garaikide ezagun horretan, eta ezinezkoa da
paradigma edo ikuspegi bakun edo garbirik erabiliko duen ikerlaririk
topatzea.
McAdam, Tilly eta Tarrow (2001) ikerlari klasikoen lanak erakusten
duen bidetik, mugimenduen mapa –to map contentious politics– egiterakoan,
gizarte mugimenduen izaera berariazkoa azaldu behar da, haien sareak eta
zioak, bizitza zikloak eta diskurtsoaren eta ekintzarako bitartekoen bidez
33
Eguzki Urteagak bere lanean hemen jaso ez dugun gizarte mugimenduen dotrina frantziarra
aipatzen du. Finean, kezka teorikoak oso antzekoak dira toki guztietan. Dubet (1992), Filleule (1995),
Mann (1991) eta beste askoren lanak antzekotasun horren lekuko dira.
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eraikitzen den nortasun kolektiboa. Inguruabar politiko batean ari den talde
gisa beti ere, beste eragileekin harremanetan, determinatzaileak eta
determinatuak diren egiturazko baldintzetan murgilduta. Aldagai hauek
nolakoak diren ez ezik, aldagaien arteko elkar eraginak aztertu beharko dira,
mugimenduaren nondik norakoak ongi ezagutuko badira.34
Jarraian landuko dugun eredu teorikoan, aldagai horiek guztiak
aztertzeko erabilgarriak diren sintesirako kontzeptu teorikoak aztertuko
ditugu, elkarreragin estrategiko eta sinbolikoaren paradigmaren baitan.
Hortaz, gurea egingo dugu sintesi proposamenetik datorren erronka.

3. Agenda klasikoaren ezaugarriak. Garabide politikoaren
analisia.
Esan bezala, eztabaida epistemologiko orokorrak alde batera utzita,
benetako sintesi prozesua ikerketa enpirikoak bideratzeko erabiltzen ditugun
tresna eta edukien inguruko adostasunean hezur mamitu beharko litzateke.
Alabaina, sintesiaren aldeko eskaera hori oso maila teorikoan geratu da
askotan.
Esan nahi baita, McAdam, Tarrow & Tilly-k (2001) dioten moduan,
tresna enpirikoen erabileran landu diren bitarteko intelektualak gehienetan
lau motatakoak izan dira, eta bakoitzak bere ikerketa enpiriko propioak
garatu ditu:
Lehenik, oldarraldietako35 partehartzea eta ekintza kolektiboa gizarte
antolaketan dauden zatiketak eta hauen ondorioz etengabean sortzen diren
gatazka ardatz berrien ondorio gisa ulertzen dituzten egiturazko analisiak
ditugu.36 Bigarrenik, Jokabide kolektiboa borondatezko hautu indibidual zein
kolektiboen analisi arrazional baten ondorio bezala aztertzen duten analisi
arrazionalistak. Hirugarrenik, ikuspegi fenomenologikoak, edo politika
gatazkatsu honen zergatia gizabanakoen kontzientzia-egoeran topatu nahi
duten hurbilketak: gurean klasikoa den “nor gara gu, zer gera gu” galderari
erantzuna topatzen saiatzen direnak. Eta, azkenik, jokabide kolektiboa, uste,
sinesmen balio, ideologia, sinbolo, komunitate kultural zehatzen adierazpen
gisa aztertu nahi duten ikuspegi kulturalak.
Esan bezala, urteotan burututako analisi enpiriko guztiak ikuspegi
baten edo bestearen arabera egin dira, baina egia da lehia akademiko
horretan “garaile” gertatu direnak ikuspegi estrukturalista eta
arrazionalistak izan direla oro har.

34

Ildo integratzaile honetan koka daitezke azken aldiko zenbait lan. Esaterako: McAdam,
McCarthy eta Zald (1999), Klandermans (1997), Diani eta Della Porta (1997), edota aldagaiak lotzeko
metodologia praktikoa eskaintzen duen Lofland (1997), Snow, Cress, Downey eta Jones (1998) edo
Koopmans eta Statham (1999).
35
Episodio contencioso, zehatza denean, “liskarraldi” bezala itzuli dugu, zabala edo orokorra
baldin bada, berriz,“oldarraldi” hitza erabili dugu.
36
Della Porta-k eta Dianik (1999), aipatu liburuaren Social movements and Structural Changes (2457) atalean ikuspegi hauen oso laburpen egokia egin dute.
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Alegia, azken hamarkadetan egondako eztabaida zientifikoak emaitza
zehatz bat bederen ekarri du. Gizarte mugimenduen azterketarako “agenda
klasikoa” (McAdam, Tarrow & Tilly 2001) deitzen duguna osatu izana:
C.3.: Agenda klasiko arrunta.
Prozesu politikoaren
Azterketa

Baliabideen
Mobilizazioaren
Teoria

Antolaketaren
analisia

Protestarako
Baliabideen
analisia

Aukera
Politikoen
Egituraren
analisia

Diskurtso
Markoen
analisia

Aipatu agenda, osorik edo atalka, urteotako ikerketa enpirikoen
oinarria izan da. Gizarte mugimenduak eragile politiko gisa ulertzeko
agenda baino ez da. Hortaz, tradizio estruktural/arrazionalistaren barnean,
prozesu politikoaren eskolatik datozen ikerlariak oso ingurune akademiko
erosoa
izan
dute..
Izan
ere,
gutxira
arte,
hurbilketa
fenomenologiko/kulturalak nahiko alboratuta geratu dira eta.
Irudian ikusten denez, lan enpirikoen pilaketaren ondorioz isil bidez
adostutako ikerketa agenda horren arabera, gizarte mugimenduen azterketa
zientifikoan lau kontzeptu-giltzarri erabili dira 80. Hamarkadatik aurrera.
Gure eredu teorikoan kontzeptu eraberrituak –mekanismoak– erabiliko
ditugun arren, hauen azpian dauden gai teoriko klasikoek bertan diraute, eta
lan honetan emango ditugun bigarren eta hurrengo urrats teorikoak ulertu
ahal izateko, derrigorrezkoa iruditzen zaigu haien azalpena egitea.
Diani eta Della Porta-ren (1999) eskuliburutik atera ditugu agenda
zaharraren gai teoriko klasiko bakoitzaren ezaugarri nagusiak. Alabaina,
urteotako ikerketaren balantzea baino gehiago, gure eredu teorikorako
egokia den ikuspegia txertatzen saiatuko gara atal bakoitzean: Alegia,
mugimenduen erabaki estrategiko guztiak egiturazko eta elkarreraginezko
ingurunean aztertu behar dira, hartu-emaneko gurpil iraunkorrean.
Ikus ditzagun agenda klasikoaren kategoria garrantzitsuenak:
a. Mugimenduaren aukera politikoak.
Gizarte mugimenduek aukera politikoen egitura baten baitan, edo,
maila xumeagoan ulertuta, “ingurune politiko aldakorrean” murgilduta
burutzen dute haien jarduera. Izan ere, ezinbestekoa da ingurune politiko
hau ongi aztertzea ekintza kolektiboa ongi ulertuko bada. Prozesu
politikoaren eskolak adierazten duen moduan, protestaren bultzatzaileen eta
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erakunde zein eragile politiko instituzionalen arteko harremanek baldintzatu
egiten dituzte bai mugimenduaren sorrera, bai eta honen estrategiak edota
arrakastarako aukerak ere.
Ez dugu hemen jasoko ingurune politiko hori adierazteko sortutako
tresna teorikoaren –Aukera Politikoen Egitura (APE)– eraikuntza zientifiko
aberatsa. Gizarte mugimenduaren ingurune politikoa eredu teoriko sintetiko
baten bitartez adierazteko ahalegina ez da berria, eta azken hamarkadatan
esparru teoriko oso emankorra izan da: Gizarte mugimenduen azterketa
akademikoan aritu diren ikerlari gehienek modu batera edo bestera gaia
ukitu baitute. 37
Eisinger amerikarrak (1973) aipatu zuenetik, ikerlari bakoitzak bere
aldagai propioak erantsi nahi izan dizkio ereduari. Ondorioz, aldagaien
gehiegizko ugaltzeak ereduaren adierazgarritasuna kaltetu egin du. 90.
Hamarkadaren amaierara arte, McAdam-ek (1996) gogoratzen duen
moduan, ez da egon adostasun nahikorik APE-ren elementu funtsezkoenen
inguruan, eta lan enpirikoetan asko erabili denez, kontzeptuaren aldagaiak
neurririk gabe biderkatu dira.
Halere, azkenaldian, eredua sinplifikatze aldera, nahikoa adostu da
Aukera Politikoen Egitura horren osaketa.
Ikus dezagun:

37

Ibarra lankidearen esku-liburuaren aipu klasikoak jasoko ditugu hemen, A.P.E.-ren inguruko
hausnarketa gaurkotua baitago. Kriesi (1992, 1995) izan da gai honetan gure aspaldidaniko aita pontea.
Era berean, ezin ahaztu daitezke Tarrow, Kitschelt, McAdam, Della Porta, Rucht, Gamson & Meyer,
McAdam… Bibliografia orokorrean jasoko ditugu hauen lan batzuk.
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Honako eskema Della Porta & Dianiren (1999) lanean jasotako edukia
kontuan hartuta marraztu dugu, eta 1992an egin genuen lehen irudian
azaltzen ziren aldagaiak ia osotasunean errepikatzen dira. Aitaren batean
azalduko ditugu.38

38

Arlo akademiko honetan egindako lehenengo lana eremu teoriko honetakoa da. Ikus:
Zubiaga, M (1992): Euskal Nazional Mugimenduaren Aukera Politikorako Egitura. Inguruak 7. Aurkezpena
Berlinen egin nuen, Gizarte Mugimenduen lehen Europako konferentziaren baitan: Dynamic factors in
the political opportunity structure of the M.L.N.V. (1988-1992).
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Gizarte mugimenduaren inguruabar politikoa aztertzeko unean lehen
aldagaia erakundeen egitura bera da.
Tocqueville-ren hastapeneko lanetatik aitzina, Estatuaren sendotasun
eta irekitasun maila gizarte mugimenduen izaera eta estrategiaren
baldintzatzaile gisa jo izan da. Ikuspegi pluralista horren arabera, sistema
politikoaren irekitasuna eta ahultasuna lotuta leudeke, eta biek ala biek
mugimenduen jarduera erraztu egingo lukete. APE-ren garapen teoriko eta
praktikoak, alabaina, ez du kateatze xinple hori baieztatu.
Horregatik, aldagai instituzionalen eraginaren azterketak hiru maila
bereizi behar ditu:
-Estatuaren lurraldezko zentralizazio maila, lehenik. Atal honetan,
leihatila administratiboen ugaltzeak mugimenduari ateak zabaltzen dizkiola
onartzen da (Kitschelt 1985; Kriesi 1995; Giugni 1997).
-Estatuaren botereen arteko bereizketa funtzionalaren maila,
bigarrenik. Kasu honetan, botere-banaketa zorrotzak –botere judizialaren
independentziak, batez ere– mugimenduari sarbidea zabaldu egingo dio. Era
berean, sistema parlamentarioek edota berez ezegonkorrak diren gobernu
koalizioak eskatzen dituzten eredu proportzionalek, mugimenduaren parte
hartzea erraztu egin ohi dute. Aitzitik, burokraziaren tinkotasunak zaildu
egingo du mugimenduaren jarduera.
-Azkenik, hirugarren aldagai bat ere kontuan hartzekoa litzateke:
Estatuaren boterearen ahalmena beste eragile politikoen aurrean, interes
edo presio talde, alderdi, komunikabide, eta abarren aurrean, alegia.
Estatuaren ahalmen hori, azken finean, erakundeetatik kanpoko eragileek
parte hartze politikorako dituzten aukera formalen araberakoa izango da:
eredu anglosaxoian, batetik, eta zuzeneko demokraziari tartea ematen dioten
sistemetan, bestetik, aukera hori zabalagoa den neurrian, Estatua “ahulagoa”
izango da gizarte eragileen aurrean, hauen jarduera erraztuz.39
Aldagai instituzional hauek gehienak nahiko egonkorrak dira, eta
hortaz ez dute gehiegi baldintzatuko mugimenduen sorrera, bai ordea
mugimenduaren estrategiak: ez baita gauza bera izango Estatu irekia eta
ahula topatzea, edo itxia eta sendoa, itxia eta ahula… Izaera horren arabera
mugimenduak, esaterako, bitarteko formalizatuak erabili ditzake, taktika
bortitzen kaltetan, edo alderantziz (Kriesi 1995). Mugimenduaren arrakastari
edota mobilizazio mailari dagokionean, berriz, beste aldagaiekin gertatzen
den moduan, eragina kontraesankorra da beti. Nabaria da arrakasta ez
dagoela
derrigorrez
lotua
Estatuaren
irekitasunarekin,
kontramugimenduentzat ere irekia egongo baita; edo ahuleziarekin, maiz Estatua
39

Estatuaren ahulezia, benetako ahulezia, ezin da gizarte eragileen parte hartzerako aukeraren
arabera neurtu: irekienak izan baitaitezke sistema sendoenak. Hala diote politikaren ikuspegi
sistemikoa lantzen dutenek: malgutasuna, egokitzeko gaitasuna, eta, hortaz, sistemaren
iraunkortasuna bere irekitasunaren –izaera demokratikoaren– araberakoa izango baita. Ikus: Morlino,
L. (1985). Cómo cambian los regimenes políticos. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. Edo,
Hirschmann, A. O. (1994). "Los conflictos sociales como pilares de las sociedades democráticas de libre
mercado." Political theory 22. Gero ere parte hartzerako tresnak aztertzerakoan gai honen balio bikoitza
azpimarratu beharko dugu: Tresna partehartzaileak Estatua ahul bati gizarteak “kendutako” tresnak
bezain beste Estatuaren sendotasuna erakusten duten sarbideak dira.
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bera baita mugimenduaren aliaturik gertukoena, biek ere presio talde
pribatu sendoak aurrez aurre dituztenean.
Bigarren oinarrizko aldagaia sistemaren kultura politikoaren izaera da.
Kultura politiko hori adierazteko esamolde desberdinak garatu dira:
Lehenago jaso bezala, Brand-ek (1985) garaiko izpiritua edo zeitgeist aipatu
du mugimenduen izaera eta jarduera lekutua ulertzeko; Kitschelt-ek (1985),
berriz, enfrentamenduzko estrategiak uxatzen dituen “kultura politiko
nazional liberal eta barneratzaileaz” dihardu; Kriesik (1995), azkenik,
prevailing strategies edo “boterea egikaritzen dutenen artean nagusitzen diren
mundu ikuskerak” aipatuko ditu. Kasu guztietan, jokoaren arau formalak eta
informalak baldintzatzen dituzten marko kultural orokorretaz ari gara.
Gobernu homogeneoek bazterketa edo kanporaketa joerak bultzatzen
dituzte, eta joera horiek aurkarien arteko polarizazioa eragingo dute. joera
barneratzailea duen kultura politikoa, aldiz, gobernu heterogeneoa eta
adostasunerako estrategiekin lotuta dago. Joera orokor horiek –gobernatzeko
jiteak, esango genuke–, sistema politiko bakoitzaren historian mamitzen dira:
Sistema politikoaren “tradizio demokratikoa” eta neurria –small or huge
democracies–, sistema politikotik kanpo dauden eragileen aurreko “ohiko”
jarrera, gatazka ardatzak gainditzeko “betiko” modua, oroz gain, lana eta
kapitalaren arteko kudeatzeko modu “tipikoa”… Elementu hauek guztiek,
kultura
politiko
nazionala
ezaugarrituko
dute,
eta
gizarte
mugimenduentzako ingurune politiko erabakitzailea taxutu.
Zein neurritan baina? Aldagai egonkorrak izanik mugimenduen
sorreran eta mobilizazio mailan ez dirudi eragin handiegia dutenik, eta
edukitzekotan, eragin hori kontraesankorra izan daiteke. Errepresioarekin
gertatzen den moduan, ez dago aldez aurretik esaterik joera baztertzaileak
mugimenduak piztuko dituenik ala otzandu. Estrategiak, dena den,
konbentzionalagoak izango dira barneratzaileak diren kultura politikoetan.
Ondoren, osagai askoz ere aldakorragoak diren gatazka eta aliantza
sistemaren izaera eta estrategia zehatzak azalduko ditugu.
McAdam-en (1982), lehen lanetatik hasita, Aukera Politikoen Egituran
aldagai ezegonkorren papera azpimarratu nahi izan da. Azken finean,
supituki, aurreikusi gabe aldatzen diren ingurune politikoak baitira
mugimenduen agerpena edo arrakasta esplikatzeko aproposenak:
Sistemaren ustekabeko irekiera, eliteen arteko bat bateko zatiketa,
hauteskundezko emaitza ezohikoa… (Jenkins 1985, Tarrow 1983, 1989a)
Aldagai hauek dira, “egiturazko egiturak” bainoago, mugimenduaren
nondik norakoak argi dezaketenak. Ildo honetatik, aldaketa horiek
egiturazko mekanismo gisa erakutsiko ditugu gero.
Liskarraldi bakoitzean, gizarte mugimenduak beste zenbait eragileekin
harremanetan arituko dira: gai zehatzen inguruan edota protestarako
eskubide berberaren egikaritzan, (Della Porta & Diani 1999) mugimenduak
beste gizarte talde eta alderdi politikoekin elkarlanetik gatazkara doan
ardatzean arituko dira. Posizio finkorik gabe, lehen lehia zena gero laguntza
bilakatu daiteke, hasieran negoziazio urratsa zena, errepresioaren atarikoa
bihurtu.
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Aipatutako harremanak bi multzotan bildu daitezke: mugimenduaren
Aliantza Egitura osatzen dutenak, batetik, eta Aurkaritza Egituran biltzen
direnak, bestetik.
Lehenean, mugimenduaren lagunak bilduko lirateke, bigarrenean,
berriz, aurkariak. Lagunek baliabideak eta aukera politikoak eskaintzen
dituzte; aurkariek, berriz, mugimendua ahultzea izango dute helburu.
Hortaz, “boterearen konfigurazioa” (Kriesi 1989) –lagun/arerioen oreka
dinamikoaren adierazle gisa–, ezagutzea ezinbestekoa da edozein liskarraldi
aztertzeko momentuan.
Egia da Estatuaren kudeatzaileak, protestaren helburu zein
suspertzaile, liskarraren esparru huts, arrakastaren lekuko ala biktima izan
daitezkeela. Dena den, batzutan lagunak izan baldin badaitezke ere,
aurkaritza egitura horren erdigunean jarri beharko genituzke Estatu
erakundeak, agintariak. Hauen egiturazko ezaugarriak garrantzitsuak dira
gizarte mugimenduaren ingurunean, Flam-ek dioen moduan (1994a):
“Gizarte mugimenduarekin elkarreraginean erakundeek
dituzten kontra-estrategiak eta gatazka kudeatzeko estilo zehatzak
izango dira haren jarduera gehien baldintzatuko duten
aldagaiak.”
Estatua aurkaria bada, bere jarduera errepresiboaren ezaugarriak
sakonki aztertu beharko dira, noski. Donatella Della Porta irakaslea izan da
gai honetan aitzindarietako bat (1996c, 1999). Policing the social protest edo
“gizarte protestaren poliziagintza”, ikerketa arlo autonomo bezala berak
garatu baitu.40
Euskal Herrian ikergai honek izan dezakeen garrantzia begi bistakoa
da. Ezbairik gabe, XX. Mendeko 60. Hamarkadan hasitako euskal protesta
zikloan aldagai garrantzitsua izan da poliziagintza eredua. Zertzelada
teoriko batzuk luzatuko ditugu hemen baten batek ikerketari jarraipena
eman nahi baldin badio.
Tilly (1978) eta Della Portaren lanak abiapuntutzat harturik,
poliziagintzaren analisiak, lehenik eta behin, poliziaren lana aintzakotzat
hartzea eskatzen du: ez da tresna itsua. Herriaren aurrean gobernua
ordezkatzen duten “kaleko burokrata” gisa, beraiek dira askotan gizarte
gatazkaren izaera mugarritzen dutenak. Bestetik, poliziagintza bi aldagaien
menpe dago: Lehenik, debekatutako jokabide edota taldeen kopuruaren
arabera, poliziagintza errepresiboa edo tolerantea bereiztuko ditugu;
bigarrenik, esku hartzearen logikaren arabera, indarraren erabilera
erreaktiboa edo inteligentziaren erabilera proaktiboa alderatuko dira.
Aldagai hauek aldakorrak dira, bai denboran bai eta geografian zehar.
Europako hegoaldeko herrietan, esaterako, polizia gobernuaren esku
armatua izanik ere, nahiko autonomoa izan da bere jardueran, eta berariazko
40
“Errepresioa” ala “poliziagintza” hitzen arteko haurtuak argiro erakutsiko du, zeitgeist edo
uneko giro historikoak protestaren onargarritasunean duen eragina. Unean uneko diskurtsogintza
errealitatea interpretatzeko marko nagusien isla baita. Gai honen inguruko hausnarketa akademikoak
pisu handia hartu du azken urteotan. Mobilization aldizkariaren 2006ko 11. alea monografikoa gai horri
buruzko izan da, adibidez: special focus issue on repression and the social control of protest.
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rol politikoa jokatu du. Egia da, halere, Europako esparruan behintzat,
nazioarteko egiturak eta harremanak sendotu diren neurrian, gero eta
antzekoagoa dela poliziagintza eredua. Gero eta sofistikatuagoa, gizarte
kontrolerako inteligentzia eta informazio tresnak gero eta gehiago erabiltzen
dituena. (Della Porta 1999)
Zertan baldintzatzen du poliziagintza ereduak gizarte mugimenduaren
jarduera?
Oldarraldi ikertuenetan islatu den moduan, Frantzia, Errusia eta
Txinako iraultzetan (Skockpol 1979), Italiako protesta zikloan (Della Porta
1995) edo Espainiako trantsizioan, errepresiorako ahalmenaren ahultzeak
gizarte mugimenduen sorreran eragin handia izan dezake. Mobilizazioaren
edota arrakastaren neurrian, aitzitik, kontraesankorra izan daiteke eragina:
alde batetik, protestak ekarri dezaken kaltea handiagoa denez, gizartea
otzandu egin daiteke, bestetik, errepresioa gehiegizkoa bada, oldarraldiaren
akuilu izan daiteke, errepresioa bera mugimenduaren protestaren helburu
bilakatuz.41
Poliziagintza ereduak mugimenduaren antolaketa ereduan edo ekintza
moldeetan eragin nabaria du: errepresioa oso gogorra denean, esaterako,
taldeak klandestinitatera jo dezake, eta, bide batez, bere borroka moldeak
erradikalizatu ahal ditu. Dena dela, lotura kausal hauek gero eta
konplexuagoak dira, poliziagintzaren izaera bera ere aldatzen joan den
neurrian. Della Portak eta Reiterrek (1998) azpimarratzen duten moduan,
poliziagintza eredu tolerante eta selektiboen eskutik, gizarte mugimenduek
jasaten duten errepresioa zuhurragoa bilakatu da, eta askotan mugimenduak
negoziazio ereduetara eraman ditu, protesta eredu bortitzagoak gizarte
desbideraketaren adierazpen gisa ulertzen hasi diren heinean. Izan ere,
azken urteotan, inguruko demokraziatan, bidezkotzat jotzen den gizarte
protestaren esparrua murriztuz joan da etengabe, eta poliziagintza eredu
proaktibo berria, bilakaera horren arrazoietariko bat izan da.42
41
Lan enpirikoan ikusiko dugunez poliziagintzaren bidegabekeria mintzaldi suspertzaile
garrantzitsua izan da aztertuko ditugun liskarraldietan. Euskal protesta zikloan mobilizarazteko
bitarteko diskurtsibo oso eraginkorra izan da errepresiboaren salaketa, eta mugimenduak poliziaren
jarduera erreaktibo/errepresiboaz aukera politiko gisa “baliatu” du. Diktaduraren aurkako protestaren
inguruabarrean osatutako marko interpretatzaileen eragina nabarmena izan da azken hamarkadatan.
90. Hamarkadan zehar aldatuz joan ziren, edozein protestaren onargarritasun sistemikoa mugatuz eta,
ondorioz, poliziagintzaren zilegitasuna indartuz. Bestalde, errepresioak protestaren suspertzaile gisa
izan dezaken eraginari buruz, interesgarria da Brockett-ek Ertamerikako prozesu politikoaren harian
egindako lana: Errepresioa suspertzaile ala desaktibatzaile izango da, protesta zikloaren unearen
arabera. Brockett, C.D., (1991, gazteleraz 2002) Una resolución de la paradoja represión-protesta popular
mediante la noción de ciclo de protesta. Honako liburuan: Mark Traugott, M. (Comp) (2002): Protesta social.
Repertorios y ciclos de la acción colectiva. Hacer. Barcelona.
42
Kultura politikoari dagozkion arrazoi sakonagoak ezin dira ahaztu, noski: Arriskuaren
gizartearen aurreko erantzun ordenu zalea eta “neo-con” olatu ideologikoa, besteak beste. Ezin argiago
erakutsi digu eskubide eta askatasunen murrizketa dakarren egoera berri hau Beck-ek: “Las
construcciones de imágenes terroristas del enemigo “matan” la pluralidad de la sociedad […], la independencia de
los tribunales y la validez incondicional de los derechos humanos. Dan poder a los Estados y los servicios secretos
para hacer una política de desdemocratización. Buena muestra del poder de la percepción del riesgo es que incluso
dentro de las democracias desarrolladas hay derechos civiles y políticos fundamentales que de pronto resultan
revocables (y revocados), y encima con el asentimiento de la arrolladora mayoría de una población
democráticamente experimentada. Ante la alternativa entre seguridad y libertad, los gobiernos, parlamentos,
partidos y la población se deciden tan unánime como rápidamente, a la restricción de libertades fundamentales.”
Beck, U. (2004): Poder y contra-poder en la era global. Paidós. Barcelona. Edo, Beck, U. (2003). Sobre el
terrorismo y la guerra. Paidós. Barcelona.
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Azkenik, Gatazka sistemaren barnean aztertu beharko dira gizarte
mugimenduen jarduera edo proposamenen kontra sortzen diren gizarte
aurkariak edo kontra-mugimenduak. Gizarte mugimenduen antolakuntzen
arteko lehia arrunta enfrentamenduzko harremana bihurtuko da, lehiakide
diren organizazioen ikusmolde ideologikoak eta helburuak kontrajarriak
baldin badira. Orokorrean, kontra-mugimendu gisa definitu ohi dira 60.
hamarkadan piztutako oldarraldiak ekarritako mundu-ikuskera berriaren
kontrako gizarte ekimenak. Dena dela, jadanik antolatuta dagoen gizarte
ekimen baten aurka eraikitzen den gizarte erantzun mota oro bilaka daiteke
kontra-mugimendu.
Oso bitxiak izaten dira bi fenomenoen artean sortzen diren
elkarreraginak: batzutan, gizartearen arreta lortzeko lehia izaten da nagusi
(Rapoport 1960); bestetan, elkarren suntsipen fisikoa dute helburu (Della
Porta 1995). Askotan, elkarren aurkari sutsuak izanik ere, elkarrengandik
ikasten dituzte taktikak, antolaketak, jarduerak, eta, azkenean, jokabide
antzekoak burutuko dituzte: geroago proposatuko dugun terminologia
aurreratuz, gizarte ekimenen emulazio mekanismoa deituko dugu
fenomeno hori.
Aukera Politikoen Egituraren eredu trinko honetan aztertu beharreko
azken aldagaia Aliantza Egitura dugu. Gizarte mugimenduen aliatu edo
lagunak baliabide garrantzitsuak dira sistema politikoaren sarbidea lortzeko.
Kasu bakoitzean har dezaketen jarrera zehatza alde batera utzita, aliantza
sistemaren baitan aztertuko ditugu beste zenbait eragileen izaera eta
estrategiak, hauen jarrera mugimenduarekiko beti abegitsua ez den arren.
Horregatik, teorian behintzat, mugimenduaren aliantza egiturako kide izan
daitezke, besteak beste:
-Masa-komunikabideak. Komunikabideen egitura autonomo eta
aberats batek mugimenduaren jarduera lagunduko du, ezbairik gabe.
Komunikazio-sistema erakundeekiko menekoa edota monopolistikoa bada,
aldiz, mugimenduaren kalterako izango da gehienetan. Komunikabideetan
sumatu daitezken joera orokorrak –ikuskizunenganako zaletasuna ala
gartxutasuna, edota iturri ofizialenganako mesfidantza–, edo komunikazio
sistemaren ezaugarriak –medioen arteko barne lehia, konpromiso maila,
jabetza egitura…– eragin zuzena dute gizarte mugimenduengan.
Gehienetan, masa-komunikabideen berezko izaera berrizalea kontuan
hartuta, mugimenduaren lagunak izango dira edo, gutxienik, lagun gisa
zaindu beharko ditu mugimenduak. Halere, aurkarien tresnak ere bilakatu
daitezke, ezbairik gabe. (Ibarra eta Zubiaga 1999)43
-Beste zenbait gizarte eragilek –Fundazio, Eliza, gizarte erakunde,
sindikatu…– kasu eta aldi batzutan itzal luzea izan dezaketen arren, aliantza
sistemaren baitako eragile aztertuenak alderdi politikoak dira, eta hauen
artean, oroz gain, ezkerreko alderdiak.
43

Pedro Ibarrak eta biok, diskurtso ekologistak euskal prentsan izan duen isla aztertzerakoan,
egunkari bakoitzak mugimenduari jartzen dizkion baldintzak eta mugak nabarmendu ditugu:
Mugimenduaren diskurtsoa egunkariak berak duen ildoaren arabera jasotzen da. Lan honetan
erabiliko dugun iturri enpiriko nagusia prentsa idatzia izan denez, alborapen-errore hori kontuan
hartu beharko da beti. Zubiaga, M & Ibarra, P. (1999): El discurso ecologista en la prensa vasca. Inguruak,
24. Bilbo.
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Ezkerreko indar politikoen eragina mugimenduekiko bien arteko
balizko sintonia ideologikotik dator: edonolakoa izanda ere aldaketaren
inguruko jarrera, gizarte aldaketaren mintzagaiak eta borrokak biltzen ditu
bi eragileak, hots, ezkerreko alderdiak eta mugimenduak.
Kriesi-k (1995) jaso bezala, bien arteko harremanak konplexuak eta
aldakorrak izaten dira: elkarlana, lehia, kooptazioa, liskarra…
Mugimenduaren nahiaz haratago, sistema politiko bakoitzean Ezkerrak izan
duen bilakaera historikoak baldintzatuko ditu estrategia horiek:
ezker/eskuin ardatza oso zurruna izan bada, normalean ezkerreko alderdi
zaharrek elkarlanera jo dute (Tarrow 1990). Ezkerrean zatiketa eta barne
lehia egon bada, aldiz, gizarte mugimenduak lehia horretarako lagun
aproposak bilakatu daitezke (Kriesi 1991). Hortaz, hauteskundezko
ezegonkortasunak mugimenduak indartu egingo ditu, ezkerreko alderdiak
haien esanetara jarriko baititu. Jarrera hau areagotu egingo da Ezkerra
gobernutik kanpo baldin badago. Aitzitik, ezkerra gobernuan dagonean,
mugimenduen egoera zaildu egin daiteke, eta haren tutoretzapean erortzeko
arriskuari gobernutik bideratu ohi den kooptazioa –mugimenduen giza
bitartekoen ustiaketa– edota kontra-mugimenduen indartzea gehitu ahal
zaizkio.
Gizarte mugimenduengan ezkerreko alderdiek duten eragina
aztertzerakoan, nabarmenena sorrerari dagokiona izango da, biak ere neurri
handi batean gizarte esparru beretik elikatzen diren heinean. Era berean,
mobilizazio mailari dagokion eragina ere azpimarratzeko modukoa da:
ezkerreko alderdiak indartsuak badira eta elkarlanerako prest badaude,
mugimenduaren mobilizaziorako potentziala eta gizartearen protestaren
aurreko onargarritasuna areagotu egingo dira (Wallace & Jenkins 1995).
Ildo beretik, estrategien arloan elkarreragina handia izango da.
Ezkerreko alderdien estrategia orokorrak –boterea eskuratzera bideratuta,
indar metaketara, haustura politikora…– asko baldintzatuko du
mugimenduarena. Modu berean, baita mugimenduaren jarduerak alderdi
politikoena ere: esaterako, haren erradikalizatzeak kutsatu egin ditzake
ezkerreko alderdiak, edo urrundu, hautesle epelagoak galduko dituztenaren
beldur.
Arrakastari dagokionean, berriz, eragina ez da horren argia:
mugimenduaren errebindikazioak erdiesteko, ona ala txarra al da Ezkerra
gobernuan egotea? Ona ala txarra koalizio gobernu batean kide izatea?
Kasuistika izugarri zabala da, eta aurreko esperientzietatik ikasi behar baldin
bada ere, kasuan kasu aztertu beharko dira ezkerreko alderdien eta gizarte
mugimenduen arrakastaren arteko harremanak.
Harreman horiek sailkatzeko argigarria da Hanagan-en (1999) lana.
Bost harreman mota aipatzen ditu berak: artikulazioa, mugimenduak
alderdiaren programaren inguruan antolatzen direnean eta alderdiaren
arloko politikagintza artikulatzen dutenean; barrentzea (permeation), gizarte
mugimenduek alderdi politikoen baitan lan egiten dute (edota alderantziz),
bakoitzak bere antolakuntzazko eragina areagotze aldera; aliantza, alderdien
eta mugimenduen artean ad hoc elkarlanak osatzen dira helburu zehatz bat
lortzeko;
autonomia,
gizarte
mugimenduak
alderdiengandik
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independenteak dira eta presioa egiten dute haien errebindikazioak
alderdian barnera daitezen; eta, azkenik, lehia, gizarte mugimenduak
alderdiaren esparru berean harreman lehiatsuak dituztenean, mugimenduak
hauteskundetara aurkezten direlako, adibidez.44
Kapitulu enpirikoan itzuliko gara gai honetara.
Atala amaitzeko, tresna teoriko honi egin zaizkion kritikak ekarriko
ditugu gogora. Hemen erabiliko dugun eredu teorikoa aipatu kritika
horietatik eratorri baita. Izan ere, Aukera Politikoen Egitura (APE) tresna
teorikoak arazo ezagunak ditu, behin eta berriro errepikatu direnak:
-Aldagaien biderkatzea eta hauen kudea ezintasuna izango litzateke
lehen arazo larria. Askotan, ikerlari bakoitzak bere ingurune aldagai
propioak ekarri nahi izan ditu eredura, eta azkenean gobernaezina bilakatu
da tresna hau. Eredu teoriko trinkoenak erabiliz arazoa ekiditeko ahaleginak
ugaldu egin dira azken hamarkadan.
-Gehiegizko
abstrakzioa.
APE-ren
aldagaien
eta
gizarte
mugimenduengan haiek omen dituzten eraginen arteko lotura logikoa
argitzea zaila da. APE “operazionalizatzeko” oztopoak aski ezagunak dira.
Nola neurtu Estatuaren ahultasuna, edo lehia eta elkarlanaren artean dagoen
alde estrategiko estua?
-Aukeren egitura horrek egiturazko osagaiak ditu, baina egiturazkoa
dena ezin bereizi daiteke egitura horren inguruan egiten den gizarte
eraikuntzarengandik. APE-ren aldaketa objektibo asko eta asko ez dira
sumatu ere egiten, aldiz, egitura aldaketa txikienak hil ala biziko ingurune
iraultzak bailitzan ulertzen ditu mugimenduak. Arestian esan bezala, egitura
eta ekintzaren artean dauden prozesu kognitiboak aintzakotzat hartu behar
dira APE aztertzeko unean: pertzepzioak, usteak, aukeren eta mehatxuen
jabetze prozesuak… APE-ren markogintza edo APE-ren aldagaiak
diskurtsoaren jomuga edo ondorio bilakatzen dira beti, Dianik edo
Gamsonek ongi erakusten duten moduan.45
-Aukera Politikoen Egitura aldagai baldintzatzaile gisa aztertua izan da,
mugimenduari dagozkion beste zenbait aldagai aldakorretan eragiten duena:
mobilizazioan (Eisinger 1973), Protesta zikloaren sorreran (Tarrow 1983),
mugimenduaren jokabidean (Della Porta & Rucht 1995), eta abarretan. Dena
den, azterketa zorrotzagoak egiteke daude alde bateko aldagaien eta beste
aldeko ezaugarrien arteko loturak argitzeko, edota APE bera aldagai
baldintzatua bezala ikusteko.
b. Mugimenduaren Protestarako ekintza moten bilduma.

44

Hanagan, M. (1998): Social Movements: Incorporation, Disengagement, and Opportunities–A long
view. Honako liburuan: Giugni, M. G. & McAdam, D. & Tilly, C. (1998)): From Contention to Democracy.
Rowman & Littlefield publishers. Oxford.
45
Diani, M. (1994): Framing processes and political opportunities. Explaning the success of the
Northern League in Italy. ECPR. Madrid. Lehenago, Gamson, W.A. (1992): The framing of political
opportunity. Europan/american perspectives on Social Movements Conference. Washington.
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Duintasuna, kopurua, batasuna eta duintasuna (WUNC) adierazteko
erabiltzen dituzten ekintza mota ez-ohikoak dira ziurrenik gizarte
mugimenduen ezaugarririk tipikoenak. Politikagintza baldintzatze aldera
gizarte mugimenduek lantzen dituzten protestarako baliabideak jarduera
politiko arruntak aurreikusten duen eredutik harago doaz. Parte hartze
politikoa ez da inoiz bozka ematera edo eztabaida politiko hutsera mugatu,
aspaldidanik erabili izan dira protesta bitarteko ez ohikoak, hots: Sinadura
bilketak, arautu gabeko manifestazioak, boikotak, zerga-intsumisioa,
okupazioak, eserialdiak, errepide mozketak… Gure inguruan hain ezagunak
zaizkigun ekintza molde horiek, 60. Hamarkadatik hona, legitimitate berria
eskuratu dute, eta gure sistemetan eguneroko jarduera politikoaren
ezaugarri arruntak bilakatu dira. Ikerketa agenda klasikoak, noski, ezin
zituen hauek guztiak aztertzeke utzi.
Laburtu ditzagun orain arteko ekarpenak.
Zuzeneko jarduera politiko horiek ez dira jada derrigorrez
desbideraketa gisa ikusten, edota baliabide gaiztoak bailitzan zuzentzen.
Sistema politiko bakoitzak onargarritzat jotzen duen protesta maila ez da
inoiz finkoa –azkenaldi honetan, mundu mailako bolada kontserbadorearen
eraginez gero eta murritzagoa da protesta “baimenduaren” eremua–, baina,
orokorrean, gizarte mugimenduek erabiltzen dituzten protesta motak aski
onartuak daude gure inguru politikoan. Tilly-ren (1986) edota Tarrow-en
(1994) lan klasikoek erakusten digutenez, ekintza kolektiborako baliabideen
errepertorio edo bilduma modernoa frantziar Iraultzarekin batera jaio zen.
Ordutik hona, komunikaziorako teknologia berriek eta gure gizarteen
baretzeak moldatu egin dituen arren, egia esanda ez dira gehiegi aldatu.
Agian batzutan –ez beti–, “sinbolikoagoak” bilakatu dira, logika militarretik
urrunago daude eta, lehen ez bezala, gizartean zehar zabaldu dira. Ez dira
inoren monopolio. 46
Protestaren izaerari dagokionean, lehenik eta behin mugimenduak
erakargarritasuna landu beharko du. Boterearekin etengabeko legitimitatelehian, gizarte mugimenduaren jarduerak gizartearen sostengua behar du.
Lipsky-k zioen moduan (1965), protesta botererik gabekoen bitarteko
politikoa den neurrian, mugimenduen arrakasta boterearen zuzeneko
egikaritzan baino gehiago, beste gizarte taldeen elkartasuna eta ekintza
politikorako prestutasuna piztean datza. Arendtek esango luke benetako
boterearen bila dabilela gizarte mugimendua.47 Horregatik diogu, gizarte
46
Adibidez, barrikaden iraunkortasuna ulertzeko haien izaera sinboliko/praktikoa hartu behar
da kontuan. Traugottek dioen moduan, Frantzian barrikadak 1588tik 1968ra erabili dira, eta handik
zabaldu egin dira liskarra zegoen edonora, ekintza kolektiborako bitarteko unibertsala bilakatuz:
lubakirik egin ezin daiteken lekutan, hirietan, eta hiri-liskarretan, barrikadak unibertso sinbolikoa
bereiztu egingo du, modu fisiko eta adierazgarrian egin ere: barrikadaren “bi aldeek” eta aldeetariko
batean egon beharrak ongi erakusten baitute lan honetan hain garrantzitsua den gizarte polarizazioa,
gatazkaren eta aldaketaren giltzarria den polarizazioa. Ikus, Traugott, M., Las barricadas como repertorio:
continuidades y discontinuidades en la historia de la contestación en Francia, Berak koordinatutako liburuan,
Protesta social. Repertorios y ciclos de acción colectiva. 2002. Hacer. Barcelona. Barrikada eta iraultzari
buruz, ildo beretik, Decouflé-k: “En la tradición revolucionaria francesa existe un símbolo de la vigilancia
popular […] la barricada. […] cierra por todas partes cada barrio popular, cada calle […] y reduce la revolución
popular a su última dimensión: la de la supervivencia de un pequeño grupo en desesperada búsqueda de otra
vida.” Decouflé, A. (1975): Sociología de las revoluciones. Oikos Tau. Barcelona.
47
Arendtek dioen moduan: “botere-forma muturrekoena Guztiak Baten aurkakoa da,
indarkeria-forma muturrekoena, berriz, Bat Guztien aurkakoa”. Ikus Arendt, H. (1969): Indarkeriaz.
Honako itzulpenean: Antxustegi,E. (1999): Filosofia politikorako irakurketak II. UPV.EHU. Leioa.
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garaikide konplexu honetan mugimenduen protesta ez dela beste garai
batzutan bezain gordina, bortitza edo zuzenekoa. Ez behintzat, gizarte
otzandu batek legitimotzat onartu ezin dezakeen modukoa.
Hala, iritzi publikoaren esparruan jokatzen denez protestaren
eraginkortasuna, argi dago komunikabideen rola sakonki aztertu behar dela,
APE eredua azaldu dugunean jaso bezala. Halere, protestaren zeharkako
eragin horrek ez du ukatzen protesta ekintzen zuzeneko eragina,
bitartekaritzarik gabekoa. Gizarte mugimenduen bitartekoak aztertzerakoan
ezin itsutu gaitezke protesta sinboliko edota diskurtsibo hutsekin.
Mugimendu berrien tresna ezinbestekoak diren arren, horrek ez du ukatzen
bestelako zuzeneko protesta-baliabideak erabiltzen ez dituztenik.
Mugimenduek dakarten berritasuna, hain zuzen, bitartekoen aniztasunean
eta uztargarritasunean datza.
Hortaz, protestarako bitartekoak bi lerro nagusitan bildu daitezke,
aldaketa prozesuetan erabakitzaileak diren bi kontzeptuen inguruko lehiaren
adierazle diren protesta lerroak: Eraginkortasunarena eta legitimitatearena.
Esan nahi baita gizarte mugimenduen ardura gizarte aldaketa bideratzea
baldin bada, autoritateen eraginkortasuna eta legitimitatea ezbaian jarri
beharko dituela, bai diskurtsoaren bitartez, eta baita ere, atal honetan
azaltzen ari garen moduan, protesta ekintzak direla medio.48
C.5. Protesta lerroak.
Eraginkortasunaren eta Legitimitatearen eremu lehiatsua
Autoritateak

Gizarte
Mugimendua
Iritzi
publikoa

KOMUNIKABIDEAK
Komunikabideen bitartez mugimenduak eragiten duen zeharkako
pertsuasio horrek erabaki politikoak hartzeko prozedura baldintzatuko du,
baldin eta autoritateen ziurtasuna kolokan jartzen baldin bada, bai hauen
oinarri soziala –legitimitatea– bereganatu duelako mugimenduak, bai eta
erabaki politikoak hartzeko erakundeen ahalmena –eraginkortasuna– kaltetu
duelako. Oinarri soziala bereganatzeko mugimenduak ezinbestekoak ditu
komunikabideak. Sistemaren eraginkortasuna zalantzan jartzeko, berriz,
protesta bitarteko egokiak topa daitezke komunikabideen artekaritza
ahulagoa izanik ere.

48
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Aurrerago itzuliko gara gai honetara Leonardo Morlinoren (1985) lanaren eskutik.

Protestarako bitartekoen sailkapena egiteko unean, Della Portak eta
Dianik (1999) egindako azalpena irudi batean jaso dugu:
C.6.: Mugimenduen bitartekoen sailkapena.

Erradikaltasunaren
arabera

PROTESTA
MOTAK

Izaeraren
arabera

-Konbentzionala.
-Ez-konbentzionala:
Zuzeneko ekintza…
-Legez kontrakoak:
Okupazioak…
-Bortizkeria:
Gauzak, pertsonak…
-Kulturala: Azpi kulturen
bilakaeratik, kontrakulturaren
erronkara.
-Politikoa: Negoziaziotik,
enfrentamendura.

-Kopurua: Eraginkortasuna eta
legitimitatea.
Logikaren
arabera

-Kaltea: Eraginkortasuna.
-Sinbolikoa: Legitimitatea.

Protesta moten sailkapenerako lehen irizpidea erradikaltasun maila da.
Daltonek (1988) nabarmentzen duen moduan, continuum baten baitan
ulertu beharko lirateke ekintza moldeak, xamurrenetik muturrekoenera.
Halere, ibilbide hori ez da beti lineala izango, askotan jauzi kualitatiboak
aurkituko ditugu lerro horretan. Bitarteko epelenak sistema demokratikoetan
arautuak dauden ekintza konbentzionalak dira: sinadura bilketa edota
legezko manifestazioak, esaterako. Bigarren jauzi kualitatiboa eginez gero,
aldiz, legeaz bestalde jarri daitezke mugimenduak, hirugarren jauziarekin
batera datorren bortizkerian murgildu gabe ere. Azkenik, bitarteko
bortitzetan sartuz gero, ez da kontu bera izango gauzen kontrako bortxa, ala
pertsonak kaltetzen dituena. Mailakatze horretan eman beharreko urratsetaz
eztabaida estrategiko luze eta sakonak egongo dira mugimenduen barnean.
Eredu teorikoan protesta moten arteko bereizketa nahiko garbia den arren,
errealitatean erradikaltasunaren araberako sailkapen zehatza egitea askoz ere
zailagoa da, lan enpirikoan ikusiko dugunez.
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Protestaren izaerari dagokionean, berriz, Rucht-ek (1994) protesta
politikoak eta kulturalak bereiztu ditu, bilatzen den helburuaren arabera:
mugimenduaren jomuga, kanpoko errealitatea aldatzea, ala barne balioak
mugiaraztea den. Mugimenduak bi norabideetan saiatzen dira, eta unearen
arabera, estrategia kultural edo politikoa lehenetsiko dute. Hemen ere
erradikaltasunaren neurria egokituko du gizarte eragileak: Subkulturaren
garapen isiletik, borroka kontrakultural erradikalera; negoziaziotik,
enfrentamendura.
Azkenik, protesta ekintzen bilduma bere barne logikari kasu eginez
antolatu daiteke:
-Kopuruaren logika. Gizarte mugimenduen protestaren arrakasta
mobilizarazi dezakeen hiritarren kopuruaren baitan dago49. Sinadura bilketa
zabalak, manifestazio erraldoiak, erreferendum eskaerak… Kopuruaren
indarra adierazteko tresnak dira guztiak, eta sistema politikoaren
legitimitatea ezbaian jartzea dute helburu: gizarte mugimenduak adierazten
duen gizarte gehiengoa, erakundeen oinarrian dagoen gizarte gehiengoa
baino zabalagoa dela erakutsiz. Era berean, jende kopuru handiak kaleratuz,
sistema politikoaren eraginkortasuna kolokan jarri gura da, egoera kudea
ezina dela adieraziz. Mobilizazio mailan abian jartzen den kopuru-lehiak isla
izan dezake hauteskunde lehian… Ala ez.
Nolanahi ere, mugimenduaren itxaropenak eta erakundeen beldurrak
kopuruaren dema berotu egingo dute. Dena den, Rochon-ek (1988) eta Kriesi
& Wisler-rek (1994) dioten moduan, kopuruaren logika horrek bi arazo larri
ekarri diezazkioke mugimenduari: lehenik, ezinezkoa dela kopuru-sabaiari
eutsiko dion mobilizazioa luzaroan mantentzea, eta, bigarrenik,
mugimenduak aldaketaren aitzindari diren neurrian ezin direla kopuruaren
logika hutsean aritu. Gutxiengoa da beti aldaketa dakarrena, demokraziaren
mugak zabaltzen dituztenak ez dira inoiz gizarte gehiengo zabalak izango.
-Kaltearen logika. Gizarte gatazkaren “ekintzaile” diren mugimenduak
botere borrokan daude harrapatuta. Helburuak erdiesteko sistema
politikoaren eraginkortasuna zalantzan jarri behar dutela pentsatuz,
mugimenduek zuzeneko kalteak, eguneroko bizitza arrunta aztoratzen duten
ekintzak burutuko dituzte: errutina oztopatuz, ziurtasuna, dena aurreikusita
eta kontrolpean dagoenaren ustea, hankaz gora jarriz. Horretarako gizarte
mugimenduen protestak, sinbolismotik haratago, kalte zehatzak eragiten
ditu: esaterako, trafikoa oztopatzetik bortizkeriara doan ibilbidea kaltelogika horren adierazpena litzateke. Gizarte ordenua aldarazi nahi dutenek
proposatutako etorkizuna, dagoen errealitatea baino hobea izango dela
erakutsi nahi badute, egungo egoera jasanezina bihurtu beharko dute,
ordenu “baketsua” kaltetuz.50 Oraingoan neurria hartzea da kontua, gizarte
49

Tilly-k WUNC esamoldean biltzen duen aldagaia da: Number, kopurua. Jarraian azaltzen den
konbentzimenduaren logikak, zerikusi handia du, worthiness edo mugimenduek erakutsi nahi izaten
duten duintasunarekin.
50
Hirschman-ek bere lan ezagunean oso ongi erakusten du aldaketaren aldeko eta kontrako
erretorikaren argudiatzea. Gure aurreko lan batean esandakoa jasoko dugu hemen: “El profesor
Hirschman destaca que los sectores reaccionarios suelen utilizar tres tipos de argumentos para rechazar cualquier
cambio social o político: el argumento de la perversidad, el de la futilidad y el del peligro. La retórica del cambio,
opone correlativamente los argumentos de urgencia, oportunidad y eficacia. El argumento de la perversidad
parte de un mundo social altamente volátil, sujeto a movimientos impredecibles, incontrolable. Por ello, se dice,
cualquier pretensión de cambio produciría indefectiblemente una serie de consecuencias no queridas, contrarias a
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esparru zabalak bereganatzeko helburua kaltetuta gera baitaiteke gizarteak
legitimotzat ez dituen muturreko protesta motak, kalte handiak eragiten
dituztenak, hobesten badira. Gerta daiteke, alta, gizarteak muturreko
bitarteko horiek eragindako anabasa erakundeei leporatzea. Horrelakoetan,
segurtasuna bermatzeko eraginkortasun falta horrek, erakundeen agintzeko
legitimitatea ahuldu egingo du, dudarik gabe.
Hain zuzen ere, hauxe izan ohi da gizarte mugimenduen barne
eztabaida garrazten duen gaietariko bat: Alde moral abstraktuan sartu gabe,
sor daitezken kalteak aurreikusita, zein da protestaren neurri komenigarria –
estrategikoki–, edo –etikoki– onargarria? Zein protesta moten arteko orekak
sendotzen du mugimenduaren legitimitatea eta aurkariena ahuldu?
Mugimenduen baitan, galdera hauek ez dute inoiz erantzun xinplerik
izango. Epilogoan itzuliko gara gai honetara.
-Konbentzimenduaren logika. Aurreko logika “gordinak” dituen
arazoak gainditzeko modua, mezu etikoa indartzea izan ohi da. Gizarte
mugimenduek gizateria guztiaren izenean dihardute. Haien onura
partikularrik gabeko konpromisoak, batetik, eta kalte pertsonalak onartzeko
prestutasunak, bestetik, gizartearen balio eta sentimendu etikoari egiten
diote dei. Dei etiko horrek errebindikazioaren legitimitatea areagotu dezake,
sistemarenaren kaltetan. Gizarte mugimendu garaikideek, gure esparru
politikoan, maiz erabili dituzte logika honen erakusle diren bortizkeriarik
gabeko zuzeneko ekintzak edota desobedientzia zibila.51
Kontzientzia berria piztea hobesten da logika honen bitartez, parte
hartzearen bihozberatasuna eta borroka kulturala edo sinbolikoa: Giza
kateak, martxa luzeak, gose greba kolektiboak… Gorentasun etikoa adierazi
nahi duen protesta eredu honen adibideak izan daitezke. Arazoak, kasu
honetan, beste logiketan azaltzen direnen kontrakoak lirateke, alegia, kopuru
“oso” txikiak mobilizatzea, eta protesta “oso” maila sinbolikoan geratzea.
Hain zuzen ere, hiru logika hauen artean sortzen diren kontraesanak
zaildu egiten dute asko mugimenduaren protesta ereduaren hautaketa.
Rochon-ek (1988) oso argi azaltzen ditu protesta mota idealaren ezaugarriak:
“Autoritateak konbentzituko dituena, balizko jarraitzaileek
legitimatuko dutena, mugimenduko kideak asebeteko dituena,
lo pretendido, en fin, perversas. Sensu contrario, la retórica progresista de la urgencia augura grandes catástrofes
en el supuesto de que el cambio no se produzca. El argumento de la futilidad, sin embargo, hace una lectura
del mundo social completamente distinta: Ahora se considera que la realidad es notablemente estable. Estaría
basada en leyes inmutables que la acción humana difícilmente puede modificar. Cualquier pretensión de cambio
real es, por ello, fútil, no merece el esfuerzo, es irrelevante. La retórica del cambio opone el argumento de
oportunidad, en el sentido de que se debe adoptar la reforma porque esa es precisamente la corriente de la
historia, es, en cierta manera, ivevitable. Finalmente, el argumento del peligro apela a la pasividad y la inacción
afirmando que cualquier cambio social o político pondría en peligro lo ya conseguido, supondría inevitablemente
una vuelta atrás, echándose a perder lo obtenido tras ímprobos esfuerzos. El argumento progresista opuesto, en
este caso apela a la eficacia: solo un cambio, una reforma permite asegurar los cambios anteriores”. Hirschman
A.O. (1991): Retóricas de la intransigencia. FCE. Mexico. Eta, (1995): Tendencias autosubversivas. Ensayos.
FCE. Mexico.
51
Desobedientzia zibilari buruzko bibliografia oso zabala da. Interesgarria, esku-liburuaren
funtzioa betetzen duelako, Cohen & Aratoren aipatu lana. Gure lanen artean, besteak beste,
Desobedientzia soberanistaz ponentzia, Euskal Herriko Gizarte Mugimenduen II Topagunean, Zarautzen,
2000. urtean aurkeztutakoa. Ildo berberetik, aipagarria da Txapartegi, E. (2005): Desobedientzia zibiltzen.
Txalaparta. Tafalla.
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eta, azkenik, komunikabideentzako berritzailea izango dena.
Alabaina, ezaugarri hauek ez dira erabat bateragarriak.”
Lehenik eta behin, Tarrow-ek (1994) barrikaden funtzioa aipatzerakoan
gogoratzen duen bezala, protestak taldeari barne batasun sinbolikoa emango
badio, protesta taktikak nortasun kolektiboa sendotzeko baliagarria izan
beharko luke. Alabaina, taldea sendotzen duen protestak ez du beti balizko
jarraitzaileen edo iritzi publikoaren aldeko grina suspertuko, aitzitik. Izan
ere, errealitateak askotan erakusten digu protesta erradikalenak taldea
batzen duen arren, arriskuan jarri ditzakeela aliantza sareak. Azkenik,
hedabideen aurreko protesta estrategiari dagokionean, mugimenduak kinka
larria izango du aurrean: hedabideen arreta ezinbestekoa da arrakastarako,
baina “aipagarria” dena eta ez dena erabakitzeko irizpidea, aldakorra izateaz
aparte, ez dago inoiz mugimenduaren esku. Jende asko mugitu bada, taktika
erradikala erabili bada, edota ekintza mota berritzailea, protesta masahedabideetan jasoko da, bestela, nekez.52 Bateragarriak al dira ezaugarri
“berritzaile” horiek taldeak nahi duen protesta ereduarekin? Ez beti.
Atal honi amaiera egokia emate aldera, gure eredu teorikoaren ardatza
izango den ikuspegiarekin bat egiten duen azken gaiari helduko diogu:
-Zer dela eta hautatzen ditu mugimenduak protesta eredu batzuk edo
besteak? Zeintzuk dira hautu horren zergatiak?
Lehen baldintza egiturazkoa da. Aurretik erabilitako protesta motak
egituratu, kristalizatu egin dira zenbait erritual eta “protestarako
erakundeetan”, eta ondorioz unean uneko protesta bilduma erabilgarria
mugatuta dago aldez aurretik erabilitako protesta motengatik (Tilly 1986).
Protestaren “teknologia” herri baten tradizioan oinarrituta dagoenez,
jendeak badaki kaleratzen den bakoitzean zer egin behar –edo ahal– duen
protesta hori burutzeko: jakin badakigu –poliziagintza lanetan ari direnak
bereziki–, hautu zehatzen eta ustekabekoen gainetik, manifestazio batean
gerta daitekeena. Horregatik eta horretarako biltzen da jendea. Protokolo
ezagunarekin aritzen da polizia ia beti.
Era bertsuan, egiturazko elementutzat jo daiteke protesta zikloaren une
bakoitzean egongo den mobilizaziorako –edo errepresiorako– aukera
zehatza: protesta zikloaren ibilbideak ekintza molde orokorrak baldintzatu
egingo ditu, eta zikloaren une batean bideragarria dena, bestean ezinezkoa
bilakatzen da. Nolabaiteko Mobilizaziorako Potentzial Zehatza egongo da
gizarte mugimenduen esparruan, edo gizarte zabalean, une bakoitzean
protesta mota batzuk ala besteak bideratu ahal izateko aukera emango duen
potentziala53. Eta, era berean, Errepresiorako Potentzial Zehatza ere egongo
da erakunde-esparruan, protesta ekintzen zigorraren neurri posiblea
definituko duena.

52

Euskarak hemen mesede egiten digu: “berria berritzat” jotzen baitute komunikabideek.
Ajangiz lankideak bere tesian ongi erakutsi du intsumituen ekintza moldea berritzaileen garrantzia.
Ajangiz, R. (2000). Política militar y movimientos sociales: el fin de la conscripción en Europa. Doktoregotesia. UPV-EHU.
53
Balizko jarraitzaileak eta kideak protesta eredu horretan parte hartzeko prestutasuna
adierazten duten neurrian egongo den potentzialaz ari gara. Geroago itzuliko gara gai honetara.
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Ildo beretik, esan beharra dago protesta motak askotan gizarte esparru
edo nazio jakinetara guztiz lotuta agertzen direla, eta errealitate honek
protesta baliabideen eskuragarritasun teorikoa mugatuko du. Mugimendu
bakoitzaren azpi-kulturak ere ekintza mota erabilgarriak murriztu ditzake.
Mugimenduak berea egin duen marko ideologikoa protesta ekintza
erabilgarrien eremua erabat baldintzatzen baitu.54Horiek guztiak egiturazko
ingurune orokorrari dagozkion baldintzak lirateke.
Horrek ez du esan nahi ekintza moldeak aldatzen ez direnik. Protesta
ereduak hedatu egin daitezke, bai gizarte esparruetan zehar –langileriaren
grebak ikasleenetara, adibidez–, bai herriz herri: “Kale borroka” deritzon
protesta mota oldartsua Euskal Herritik Kataluniara, esaterako55. Protesta
eredu berriak asmatu egingo dira edo, komunikabideen esanetara, zaharrak
egokitu, alabaina, beti ere, “ohiko” protesta ereduen ertz-ertzean asmatzen
dira berrikuntzak. Erabat berritzailea izango den protesta motarik topatzea
zaila da oso. Adibideak geroago ikusiko ditugu.
Azkenik, protesta motak aukeratzeko unean, mugimenduaren lagunen
eta aurkarien berariazko estrategiak erabakitzaileak dira. Finean, protesta
bilduma elkar eraginean garatzen da, besteak beste, aurkariekin –
poliziarekin– borrokan. Mugimenduaren eta aurkarien arteko hartu emana
askotan protesta-eremuan burutzen da, eta, ondorioz, elkarrenganako
taktikak bertan eraikitzen dira, liskar-gune fisikoan56. Aurkarien ekintzarako
bitartekoen eskuragarritasuna –protestari aurre egiteko bitarteko
errepresiboak–, edota lagunen protestarako eredua zein prestutasuna, elkar
eraginezko faktore garrantzitsuak izan daitezke protestaren ereduaren
hautaketa ulertzeko.
c. Mugimenduaren Mobilizaziorako Egiturak eta Sareak.
XX. mendeko hirurogeigarren hamarkadan gizarte mugimenduen
eskola zientifiko arrazionala nagusitu zenean, ekintza kolektiboaren
azterketak bi abiapuntu berri hartu zituen.
Lehena, mugimenduen jarduera ez dela gizarte desegituraketaren
ondorioa, aitzitik, ekintza kolektibora jotzen zuten herritarrak aski ongi
gizarteratutako pertsonak zirela, haien egoera sozial, ekonomiko eta kultural
jasoak zein balio sistema sendoak erakusten zuten bezala. Hala, gizarte sare
(social networks) trinko eta antolatuen baitan burutzen zen beraien bizimodua
eta gizarte jarduera, eta hortaz sare horiek aztertu behar ziren herritarren
jokabidea ulertzeko.57

54
Biolentziaren erabilera baliabide eredugarritzat jo izan duen azpi-kultura iraultzaile batek
bortizkeria eza eta bestelako “konbentzimenduaren logikaren” araberako protesta ereduetara jauzia
egitea litekeena da, baina beti ere ibilbide neketsua izango da, kultura politikoaren aldaketa eskatzen
baitu.
55
Espainiako komunikabide nagusietako diskurtsoan behintzat behin eta berriro errepikatu da
ustezko zabalkuntza geografiko hau. Interesgarria litzateke difusio mekanismo horren benetako izaera
ikertzea.
56
Hortxe garatuko dira, esaterako, gero aztertuko ditugun “eskalada eta ez-eskalada
mekanismoak.”
57
Social networks analysis, edo gizarte sareen analisia gizarte mugimenduen azterketa
zientifikoaren arlo emankorra izan da. Hemen Mario Dianiren lanak aztertu ditugu, batik bat.
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Bigarren abiapuntua, berriz, hauxe izan zen: mugimenduek antolaketa
arrazionalak osatzen dituzte beraien helburuak erdietsi ahal izateko, helburu
horien edukia dena delakoa izanda ere. Hortaz, mugimenduaren
“antolaketagintzak” jarduera kolektiboan duen eragina aztertu beharko da,
arestian aipatu dugun Mobilizaziorako Bitartekoen Analisiak agindu bezala.
Agenda klasikoaren arabera, norabide akademiko bereiztuak diren
arren, guk elkarrekin aurkeztuko ditugu. Jarraian doan irudiak erakusten
duen moduan, sareak eta organizazioak nekez banandu daitezken fenomeno
dira:
C.7. Organizazioak, sareak.
ALDERDIAK,
INTERES EDO PRESIO
TALDEAK…

GIZARTEA

GIZARTE
MUGIMENDUEN
ESPARRUA

GIZARTE
MUGIMENDUA

GIZARTE
MUGIMENDUAREN
ORGANIZAZIOA

HERRITAR
SARETUA

HERRITAR
SOILA
Sare Harremanak.

Ekintza kolektiboan parte hartzen duten herritarrak saretuta daude
beti. Gizarte sare horiek munduaren ikuskera garatzeko aukera eskainiko die
herritar saretuei, informazioa eskuratzeko parada, ekintzarako bitartekoak,
motibazioa, eta mobilizaziorako aukerak. Sare horiek izango dira erabaki
estrategikoak hartzeko eremuak, baina baita ere, nortasun kolektiboaren
eraikuntza sinbolikorako esparru aproposak. Dianik eta Della Portak (1999)
dioten moduan, sare zehatzetan barneratuta egoteak argitzen du herritarren
jokabidearen norabidea.58

58
Dena dela, saretuta egoteak ez du per se mobilizarazten eta, areago joanda, ikerlari batzuen
iritzian (Piven & Cloward 1992), protestarako aukerak edozein lekutan sor daitezke, ez derrigorrez
gizarte sare egituratuen baitan.
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Saregintzaren azterketak ez du soilik maila indibidualean gertatu
daiteken erreklutamendu aldia ikertu nahi. Era berean, gizarte
mugimenduaren eremuaren (social movement sector) baitan eta gizarte
mugimendu (social movement) ezagunen mugetan aritzen diren gizarte
mugimenduen organizazioen (social movement organization) arteko
harremanak konprenitzeko tresna garrantzitsua da sare analisia. Hori guztia
jakinda, aipatu muga horiek –irudian langa gaindiezina legez azaltzen
zaizkigunak– ezin ditugu harresi zeharkaezin moduan ulertu. Gizarte
multzoketa prozesuak iragazkorrak baitira beti.
Horregatik, militantzia anitzaren fenomenoa edota buruzagien arteko
elkar ezagutza gertukoa, adibidez, kontu arruntak dira gizarte
mugimenduen gizarte sarean eta, beste zenbait elementuez gain, eragin
zuzena dute organizazioen arteko harremanetan. Dena dela, organizazioen
arteko saregintza herritarren arteko harremanetatik etorri daiteke, ala
alderantziz, herritar soilen artekoa, organizazioak harremanetan daudelako:
sareak eta egiturak ezin berezitu daitezke, sarea bera baita egitura.
Gizarte mugimenduen organizazioetaz ari garela, nolakoak dira
antolaketa horiek? Zer nolako edukia dute haien arteko harremanek?
Kezka bi hauek bultzatuta ikerketa lan asko egin da. Esparru
akademiko honen emankortasuna gaiaren zehaztasunaren ondorioa da:
mugimenduaren organizazioak, helburu argiak dituzten egitura arrazionalak
dira, eta ingurunean dauden baliabideak kudeatu beharko dituzte
mobilizazioa burutze aldera (Rucht 1996). Iheskorragoak, diren aldagai
sinboliko, kultural, edo ideologikoak, soberan daude ikerketa mota
honetan.59
Mugimenduen antolaketaren azterketak, halere, ezaugarri bitxiak
topatu ditu, agian analisi klasikoaren arabera hain arrazionalak ez direnak:
egitura oso deszentralizatuak –buru-anitzekoak, saretuak, zatikatuak…–,
parte hartzearen kezka eta barne elkartasuna hobesten duten antolakuntzak,
buruzagitza karismatikoa baina iragankorra nahiago dutenak…
Antolaketa maila desberdina eta boterearen edo konpromisoaren barne
banaketa kontuan hartuta, itxura anitzeko organizazioak begiztatuko ditugu:
lekuko talde txikiak, hauek biltzen dituzten aterki-organizazioak, alderdi
politikoetatik gertu daudenak, edota interes talde profesionalak diruditenak,
mugimenduaren elkarteak (movement associations) –aholkularitzarako,
ikerketarako fundazioak…–, edota laguntzarako organizazioak (supportive
organizations): aldizkariak, aisialdirako edota ikasketarako zerbitzuak,
inprentak... Hauek guztiak, modu batean edo bestean, mugimenduaren
organizazioak dira (Kriesi 1996).60
Gainera, antolaketa ereduak ez dira finkoak. Hastapeneko antolaketa
hautua mugimendu batek har dezakeen erabakirik finkoenetarikoa den arren
(Panebianco 1982), organizazioak aldatu egiten dira denboran zehar, eta ez
59
Alta, atzeko atetik sartuko zaizkigu aldagai zehaztugabe horiek… Sareak eta organizazioak
eraikuntza sinbolikoak ere badira eta.
60
Aniztasunaren ildotik, Manconik (1990) jaso bezala, askotan mugimenduaren izaerak berak
agintzen du bere antolaketa ereduan: Zuzeneko ekintzetara bideratutako “ikasle eredua” edo egitura
egonkorragoa duen “langile eredua”, esaterako.
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beti Weberrek aurreikusten zuen burokratizazioaren bidetik, edo Michelsen
oligarkiaren burdin legea jarraituta.
Dianik eta Della Portak (1999) dioten moduan:
“Gizarte mugimendu baten norabidea moderazioarena izan
daiteke ala muturretara jotzearena, formalizazio handiagoa har
dezake ala erabat desegituratu, harremanak sendotu ditzake bere
gizarte inguruabarrarekin edo sekta bilakatuko duen “inplosioa”
jasan, nortasunezko pizgarriak landu ala selektiboak,
mugimendua komertzializatuz edota burokratizatuz”61.
Aukera hauek guztiak eskura izatearen ondorioz “antolaketaren
arazoa” mugimenduen ardura nagusienetarikoa bilakatuko da. Gizarte
mugimendu berriek, 60. Hamarkadan piztutakoek, ezin baitute bereiztu
beraien izaera ideologikoa eta hartuko duten antolaketa eredua: “antolatuta
dauden modukoak izango baitira”, helburu “arrazionalak” lortzeko
antolaketaren inertzia “arrazionalak” besterik agintzen badu ere.
Egitura sendoa ala deszentralizatua; burokrazia ala demokrazia (Knoke
1990); denboran neurtzen den eraginkortasuna edo barne adostasunak
aginduko lukeena; diru iturriak ziurtatuko dituen egitura ala dirua jaso
behar dutenek nahiko luketena; koalizioetara irekia egongo dena ala mundu
arriskutsu eta arrotzari ateak ixten dizkiona; oligarkizazioa ala botere guneen
aniztasuna eta karguen errotazioa…. Hautu bakoitzak abantailak eta
arriskuak ditu. Kinka hori, halere, onuragarria izan da mugimenduentzat,
antolaketa ereduei buruzko etengabeko ikerkuntza eta berrikuntza ekarri
baititu. Rucht-ek gogoratzen digun bezala, antolaketa mailan eta honekin
lotutako jarduera moldetan ez baitago derrigorrezko burdin legerik.62
Antolaketa eredua hautatu orduko –edota aurretik–, bigarren kezka bat
piztuko zaio mugimenduaren organizazio bakoitzari, oso gutxitan
monopolizatuko baitu eragile soil batek mugimenduaren eremua, eta inoiz
ez mugimenduen gizarte esparru orokorra. Hortaz, Zein harreman mota
landuko du beste organizazioekin?

61
Aldakortasun honek erakusten du partaidearen fideltasuna ez dela normalean organizazio
zehatzarekikoa, mugimendu orokorrarekikoa baizik. Fenomeno hau azaldu nahian, Donatella della
Portak eta Rucht-ek (1995), gizarte mugimenduen familia kontzeptua garatu dute: Helburu zehatz
ezberdinak baina mundu ikuskera bera duten mugimenduen cluster edo elkarteak, lotura organikoak
izan gabe ere, kidetza nahastua dutenak eta protestaldiak askotan elkarrekin burutzen dituztenak.
Definizioa eta egindako zenbait lan enpiriko ikusita, Euskal Nazio Askapenerako Mugimendua
(ENAM), mugimenduen familia gisa definitzeko arrazoi nahikoa badugu. (Zubiaga 1992) Aurrerago
arrazoituko dugu.
62
Michelsen oligarkizazio halabeharrezkoa ezbaian jarri du ikerlari alemaniarrak, bai eta gizarte
eragilearen egiturak –informala/formala izateak– borroka moldeekin lotura zuzenekoa duenaren
ustea. Ikus: Rucht, D. (1999): Linking Organization and Mobilization: Michels´s Iron Law of Oligarchy
reconsidered. Mobilization. 4 (2). San Diego.
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C.8. Harremanak.63
ELKARLANA
Bai
LEHIA

Ez
Bai

Ez

Lehiakorra ez den
elkarlana

Neutraltasuna

Elkarlan lehiakorra

Fakzionalismoa

Irudian agertzen den moduan orokorrean egon daitezken harreman
motak lau dira, eta elkarlanaren eta lehiaren arteko gurutzaketaren arabera
antolatu daitezke. Aipatu ikerlariek esan bezala, harremanak beti izan ohi
dira zailak mugimenduen organizazioen artean, baliabide asko behar
baitituzte haien jarduera mantendu ahal izateko. Noski, zama hori handiagoa
izango da taldeen arteko lehia baldin badago, mobilizaziorako potentziala
behera datorren sasoi batean, esaterako, edota aurkari gisa fakzionalismoan
murgilduta baldin badaude eragileak. Bitarteko askoz ere gutxiago erabilita
etekin handiagoak eskuratzeko aukera egongo da, aitzitik, taldeen arteko
elkarlan bateragarria –lagun artekoa– dagoenean, edo, besterik gabe,
harreman eza eta neutralitatea nagusitzen denean.
Nabaria denez, harreman mota horiek ez dira aldebakarreko
erabakietan soilik oinarrituko. Zeren ondorio dira, orduan, bai antolaketari
buruzko erabakiak bai eta organizazioen arteko harremanei dagozkienak?
Lehenago, protesta baliabideen atalean esan dugun moduan,
mugimenduaren antolaketari buruzko estrategiak ezin uler daitezke
egiturazko zein elkarreraginezko aldagaiei kasu egin gabe.
Antolaketari buruzko hautuak azaltzeko unean, ohi legez, bi hurbilketa
teoriko topa genitzake. Lehenak, Baliabideen Mobilizazioaren teorikoek
bultzatuta (McCarthy & Zald 1977), mugimenduetan egoten diren
“enpresarien” (entrepreneurs) jarduera nabarmentzen du, aukera estrategikoa
egituraren aurretik jarriz. Bigarrenak, berriz, eskura dauden mobilizaziorako
baliabideak erabiltzeko egon daitezkeen mugen menpe jartzen du antolaketa
estrategia. Hortaz, antolaketari buruzko hautuak inguruabar jakin batean
ulertu behar dira: balio-sistemak berak, aurreko esperientziek, talde
erreferentzialen antolaketek, itxaropenak eta mobilizatu nahi direnenekin
dauden harremanek, besteak beste, teorikoki hartu daitezkeen egituraketa
moduak murriztu egingo dituzte. Hala, taldea ez da inoiz libreki –
aurrebaldintzarik gabe– antolatuko. (Della Porta & Diani 1999)
Egiturazko aldagaiak zehatzago azalduko ditugu, elkarreraginezkoekin
batera.

63

Iturria: Della Porta & Diani (1999).
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Antolaketa eta sare harremanei dagozkien hautuak mobilizaziorako
eta agintzeko potentzial orokorraren baitan daude. Klandermans-en lan
klasikoan (1988), mobilizatzeko prest legokeen gizarte esparruaren tamaina –
potentziala–, egiturazko aurrebaldintzatzat jotzen da. Honekin batera, sareen
analisian hain ezagunak diren harremanen dentsitate maila edo barne
artikulazioa hartu beharko lirateke kontuan. Baina, era berean, lubakiaren
beste aldetik ikusi daitekeen errealitatea ere egiturazko aldagaia da, alegia:
sistema politikoarenganako adostasunaren mobilizazioaren neurria, edo,
bestela esanda, agintzeko legitimitate orokorra.64
Era berean, egiturazko baldintzak izan daitezke, besteak beste: eskura
dauden bitarteko teknologikoak –askotan aipatu izan da komunikaziorako
teknologia berriek mugimenduen deszentralizazioa bultzatzen dutela,
adibidez–, edo hezkuntza maila –giza baliabideen goi-formakuntzak
profesionalizatu egin dezake organizazioa–, eta baita gizartearen egoera
ekonomikoa ere. Gizarte garatuak, baliabide ekonomikoak, garraioak,
komunikabideak, jartzen baititu eskura, mugimenduaren antolaketa
erraztuz. Bestetik, nabaria da herri baten egituraketa politiko egonkorrak eta
elkarteei buruzko legediak –APE-n egitura instituzionalaren osagaia–
mugimenduen antolaketa baldintzatzen dutela, eraginaren nolakotasuna oso
argia ez den arren: Estatu errepresibo eta zentralizatu batek, ongi
antolatutako organizazio itxiak dakartza (Rootes 1997) ala muturreko
taldeak, txikiak eta klandestinoak? Nolatan osatu da egitura politiko
zentralizatu
batean
–Frantzian–
mugimendu
ekologista
erabat
deszentralizatua? (Rucht 1989)65
Bestalde, ezin ahaztu daiteke, eragileek bereak egiten dituzten sistema
sinbolikoak edo eraikuntza ideologikoak nahiko finkoak direla, eta zuzenzuzenean baldintzatzen dituztela bai hartuko den barne antolaketa, bai eta
beste organizazioekin landuko diren harremanak. Organizazioa eta
harremanak nortasun kolektiboaren parte banaezinak dira. Hortaz,
ikusezinak izanik ere, muga ideologikoak hor daude beti: esaterako, eredu
libertario alternatiboaren bultzatzaile den taldea nekez antolatuko da modu
zentralizatu edo hierarkiko batean, eta beti ere zaila izango zaio
elkarlanerako hain garrantzitsua den zubigintza ideologikoa egitea. Askotan,
berriz, gertutasun ideologiko gehiegizkoa, zaildu egin ditzake aliantzak,
lehia piztu daitekeelako taldeen artean.
Jarrera ideologiko hauek neurri batean autonomoak dira, Dianik eta
Della Portak (1999) aukera politikoen egituraren menpe jartzen dituzten
arren, hipotesi gisa behinik behin: egitura politikoa itxia bada, mugimenduak
ez du aitorpen ofizialik izango, ondorioz, desmobilizazioa ekiditeko
bitarteko sinboliko/ideologikoak indartu beharko ditu, organizazioen arteko
lehia eta segmentazioa areagotuz. Egoera politiko irekietan berriz,
harremanak pragmatikoagoak izan daitezke. Dena den, gizarte eragilearen
64
Morlinok (1985) bere lanean legitimitateari dioena jaso eta kategorizatu besterik ez dugu egin,
mobilizaziorako potentziala bezala, agintzeko potentziala ere neurtu baitaiteke, iritzi inkesten bitartez,
esaterako.
65
Kasu honetan, beste aldagai batzuk hartu behar dira kontuan, ingurune politikoari dagozkion
mekanismoak konplexuagoak baitira. Esaterako, Frantzian ezker sozialistak historikoki izan duen
tokiko izaera gogoratu behar da. Horrek mugimendu ekologistaren antolaketa eredua baldintzatu du,
ziurrenik. Edo, biak beste ingurune aldagaiaren meneko dira: Frantziako kultura politikaren
tokikotasunarena, esaterako. Gureari dagokionean, interesgarria da: Ahedo, I. (2006). El viaje de la
identidad y el nacionalismo vasco en Iparralde (1789-2005) I y II. Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza.
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hautu ideologikoa soilik ingurune politikoaren menpe jartzea gehiegizkoa
izan daiteke.
Dena den, egiturazko aldagaiok elkarreraginezko baldintzekin erkatu
behar dira derrigorrez.
Hala, antolaketari eta saregintzari (networking) dagozkien erabakiak
elkarreraginezkoak dira beti. Harremanen kasuan ez dago dudarik, gizarte
sarea ezin baita ehundu eragile bakar baten erabaki isolatuaren poderioz:
gizarte sare osoaren egoerak, erabilgarritasunak edota izaera ideologikoak,
baldintzatuko dituzte eragileen arteko harremanak. Modu bertsuan,
antolaketaren inguruko hautuak ere, asko zor dio aurkarien eta lagunen
izaerari: lagun indartsuen eragina azpiegiturak lortzeko unean, lagun
garrantzitsu horren antolaketa ereduaren “kutsadura”, aurkariek osatzen
dituzten organizazioen (kontra?) eredugarritasuna…
Azkenik, beste ataletan gertatu bezala, antolaketari buruzko hautuak,
unean uneko inguruabarrean egin behar baldin badira ere, jada egindako
hautu historikoen oinordekoak dira: Mugimendu aitzindarietatik hasita
(early-riser), “antolaketarako edota ekintzarako oroimena” osatuz doa
gizartean, militanteen belaunaldiak zeharkatuz. (Meyer & Whittier 1994).
Gizarte mugimenduen erabaki bakoitzaren atzean dagoen ondarea, aberatsa
bezain beste, loteslea ere bada.66
d. Mugimenduaren ekintza kolektiboaren Marko Diskurtsiboak.
Atal honen sarreran jasotakoa gogoratuz, gizarte mugimenduen alde
kulturalari tartetxoa eskaintzea falta zen. Dena ez baita antolaketa, baliabide
material, ekintza mota, edota ingurune politikoaren eraginaren azterketa.
Arestian genion bezala, gizarte mugimenduen arlo sinbolikoaren analisi
zientifikoa, beste hitzetan esanda, ikuspegi konstrukzionista sinbolikoa,
indartu egin da asko beranduko modernismoak diskurtsoaren eraikuntzari
eman dion garrantziagatik.
Gizarte mugimendu berrien oinarri ideologikoa ulertzeko baliagarria
izan daiteken balioen analisia alboratu gabe –hortxe ditugu Inglehart-en
balio post-materialisten inguruko hausnarketak (Inglehart 1977, 1990)–, agian
agenda klasikoaren baitako ekarpenik emankorrena mugimenduaren praxi
kognitiboaren azterketa izan da.67

66
Hauxe izango da, hain zuzen, atal enpirikoan lantzeko asmoa dugun hipotesietariko bat: zein
neurritan baldintzatu zituzten Leitzarango “aitzindarien” antolaketa, harreman, ekintza, diskurtso
aukerek, hurrengo liskarraldietan egindakoak?
67
Gorago jaso bezala, Eyerman y Jamison-ek (1991) proposaturiko "praxi kognitiboaren teoria"
honen arabera, gizarte mugimenduen elkarreragin sortzailea, hauen gizarte irakaskuntzarako funtzioa,
ziklo kulturalaren egiturazko ezaugarrien, modernizazio prozesu azkarraren baitan sozializazio bide
berrien antolaketaren, eta antolaketarako bitartekoen erabileraren menpe dago. Hemen koka daitezke,
kode kulturalen (berr)ekoizpena edo nortasunaren eraikuntza aztertzen duten beste ikuspegi
kulturalistak ere: Melucci (1989), Benford & Hunt (1992), eta abarrenak. Ildo horretatik, markoginza eta
nortasunaren eraikuntza lotzen dituen lan interesgarri bat aipatuko dugu, adibide gisa: Hunt; Benford
eta Snow (1994): “Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construccción social de los
movimientos”, Larañak eta Gusfield-ek egindako bilduman jasotakoa.
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Mugimenduen helburu omen diren balioen azalpenean bainoago, balio
horien eta mugimenduaren ekintza estrategikoaren artean sortzen diren
elkar eraginetaz –diskurtsoetaz, alegia– arduratu da praxi kognitiboaren
hurbilketa. Eta honen barnean, bereziki, marko diskurtsiboen analisia.
(frame analysis) Goffman-en (1974) lanak oinarri hartuta, Gamson (1982),
Snow (1986, 1988), Benford & Hunt (1992) Tarrow (1992), eta beste zenbaitek,
errealitatea interpretatzeko mugimenduek erabiltzen dituzten marko
diskurtsiboak aztertu dituzte. Ikerlari askoren biografia ikusita, argi dago
hurbilketa estrategiko/kultural honen abiapuntuetariko bat prozesu
politikoaren eskola izan dela. Alabaina, gero ikusiko dugunez, agenda
klasikoaren atalen arteko zubigintzarako hurbilketa oso aproposa bilakatu da
marko diskurtsiboen analisia.
Aipatu marko horiek, errealitatea interpretatzeko eskemak dira,
jendeak bere eremuan eta munduan gertatutakoak lekutu, identifikatu eta
izendatu –kodifikatu– ahal izateko erabiltzen dituenak. (Snow & Benford
1992, Larrinaga 199668). Errealitateari zentzua esleitzeko burutu behar den
eraikuntza sinbolikoaren prozesua aztertuko du markoen analisiak. Izan ere,
ezin da inongo gizarte prozesurik ulertu errealitatearen definizio
diskurtsiboa ezagutu gabe. Are gutxiago, prozesu hori gizarte erakunde
finkoetatik landa burutzen den mobilizazioa, protesta baldin bada. Hannah
Arendt-ek ezin hobeki erakutsi digu ekintza eta diskurtsoaren arteko
ezinbesteko lotura:69
“Ninguna otra realización humana requiere el discurso en la misma
medida que la acción”.
Prozesu diskurtsiboa aztertzeko agenda klasikoak erabili dituen
kategoria nagusiak honako irudian jasoko ditugu:

68
Larrinaga, A. (1996) Diskurtsoaren interpretazio markoak, INGURUAK 15. Soziologia eta zientzia
politikoaren euskal aldizkaria. Bilbo. Uztaila 1996.
69
Arendt, H. (1993): La condición humana. Paidós. Barcelona.
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C.9. Diskurtsoaren markogintzaz.
AUKERA KULTURALEN EGITURA
Interpretazio Marko Nagusiak

Markogintza
Urratsak

Lerrotze
Motak

Marko motak
(politikoak)

Arazoa
(Diagnostikoa)

Zubigintza

Sistemaren
Kontrako
Markoak

Erantzulea

Anplifikatzea

Birlerrotze
markoak

Konponbidea
(Pronostikoa)

Zabalkuntza

Barneratze
Markoak

Aldaketa

Birbizitze
Markoak

Mobilizazioa

Ustekabeko gertakizunak, kontraesanak, sistemaren ahuleziaren
dramatizazioak…

Mugimenduak bere helburu eta izaeraren araberako zentzua esleitu
nahi izango dio errealitateari, mobilizazioaren bitartez hau aldarazteko.
Markogintza horretan urrats ezagun batzuk eman beharko ditu: lehenik eta
behin, mugimenduaren ardatza den gizarte fenomenoa “arazo” gisa definitu
beharko du. Gizarte arazoak ez baitira ”berez” existitzen, diskurtsoak
bilakatzen ditu gertakizunak, arazo.70 Honekin batera, arazoaren erantzulea

70
Ikuspegi konstruktibista muturrera eramanda –Rortyrena, esaterako–, gizarte mailako
gertakizun oro, diskurtsoa besterik ez da, eta hortaz, gizarte azterketan –filosofiatik soziologiaraegiaren bila ibiltzeak, epistemologiak, ez du zentzurik, eta dena diskurtsoen joko-jolaserako literatura
bilakatzen da. Aitzitik, Bengoetxeak sutsuki defendatzen du metaforaz eta literaturaz haratagoko
filosofia: “arrazoiak badira epistemologoak langabeziatik libratzeko […] ongi iruditzen zait esatea […]
hizkuntza guztiaren bitartekaria dela, baina ez dena hizkuntza dela: esperimentu edo saiakerak egitea,
eragiketak egitea, naturan esku hartzea, batetik, eta enuntziatuak egitea, txostenak egitea, bestetik, ez
dira gauza bera”. Bere hitzetan filosofia handiaren dikotomiek dirauten bitartean, filosofiaren jarduera
epistemologikoak, gizarte zientzia guztien jarduera epistemologikoak, tout court, ez du zentzurik
galdu. Iritzi berekoak gara. Bengoetxea.J.B. (2004): Eskuin filosofikoaren aldeko alegatu bat. JAKIN 142.
Donostia.
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nor/zein den zehaztu beharko da, mugimenduak bultzatu nahi duen
mobilizazioaren jomuga “ezagutuko” bada.
Problematizatzea giltzarria da gizarte mugimenduen markogintzan.71
Arazotzat jotzen dena eta ez dena mugarritu egiten duen neurrian,
gizartearen konplexutasuna gutxituko duen jarduera diagnostiko selektiboa
da markogintza: “arazo” baten inguruan gertakizun ustez oso desberdinak
pilatu daitezke, erantzulea ustekabean “topatu” daiteke, edota arazo
“guztien” arduradun bilakatu… Kontua, Urteagak (1995) esan bezala hauxe
da:
“Mugimendu sozialei, behin sortu eta, egoera injustutzat jotzea,
erantzuleen eta ondoren aurkarien izendatzea, ekintza kolektiboarekin
egoera alda daitekeela uste izatea eta gizarte-proiektu baten proposatzea,
ezinbestekoa zaie”
Gizarte mugimendu ahulek markogintza arrakastatsua bideratzeko
duten gaitasun txundigarria, ziurrenik aipatutako bi urratsei zor diete:
Lehenik eta behin, mugimenduek konponbideak eskaintzen dituzte. Gizartea
antolatzeko modu berriak, portaera alternatiboak, adostasuna oinarritzeko
zutabe
hobeak,
edota
boterea
egikaritzeko
bide
zuzenagoak
“pronostikatuko” dituzte, gizartearen indar utopikoaren eroaleak baitira
mugimenduak.72 Bigarrenik, mugimenduaren eraikuntza sinbolikoak
ekintzarako, mobilizaziorako zioak eta grina piztuko ditu, protestaren
aukera, bideragarritasuna eta legitimitatea neurriz kanpo balioztatuz.
Ekintza kolektiborako prest egongo diren herritarrak hurbiltzeko,
mugimenduek berebiziko ahalegin diskurtsiboak egingo dituzte, eta Della
Portak & Dianik (1999) dioten moduan, ezin bereiztu daitezke arlo
sinbolikoan egiten diren lanak, eta bitarteko material edo antolaketari begira
egiten direnak. Arrakasta, gizartearen kontzientzian lortu behar dela argi
dago, baina mugimenduak nekez egingo du aurrera mobilizaziorako
gaitasunik ez duen diskurtso oso erakargarriaren jabe izanda, ezta ere,
baliabide material anitz eduki arren, diskurtso egokirik gabe.
Arrakastaren giltzarria sintonia diskurtsiboa da. Mugimenduaren
organizazioaren interpretazio markoa eta mobilizatu nahi den gizarte
esparruarena lerrotzea da gakoa (frame alignement). Mugimenduak esaten
duena, eta jendeari ulergarria/onargarria iruditzen zaiona bat datozen
neurrian, estrategia diskurtsiboa arrakastatsua izango da. Lerrotze estrategia
desberdinak daude: mugimenduaren mezuak gizarte esparru batekin
partekatzen diren interpretazio markoekin bat egin dezake, zubigintza egin
eta gero (frame bridging); jadanik gizartean dagoen markoa anplifikatu edo
zabaldu bere mezuen markogintzaren bitartez (frame amplification/extension),
edo bere interpretazio markoak aldatu, jadanik gizartean nagusi diren
markoetara egokituz. Esan bezala, helburua beti bera da, mugimenduak eta
mobilizarazi nahi den gizarteak uste dutena lerrotu, sintonia berean jarri.
71

Urteagak (1995) Smelserren (1962) hitzak ekartzen dizkigu gogora, ustez berria den
hurbilketak duen aurrekari klasikoa gogoratu nahian:”Ekintza kolektibo bat sortu eta garatu ahal
izateko, tentsio estrukturalak behar dira, eta era berean, tentsio horiei horrelako zentzua ematea,
erantzuleak izendatzea eta gatazkaren konponbideak proposatzea ere bai”
72
Boterea, aldaketa eta gizarte mugimenduen proiektu historikoari buruzkoak aurrerago
sakonduko ditugu.
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Markoen lerrotzea jarduera erabat dinamikoa da, etengabean ari baitira
aldatzen bai mugimenduaren bai eta gizartearen errealitatearen
interpretazioak.
Ikusmolde kultural historikotan abiapuntu hartuta, beste ekarpen
kultural berriekin aberasten dira marko horiek, eta Dianik (1999) dioen
moduan, birsortze sinboliko hau sorkuntzan bezain beste tradizioaren
berrespenean oinarritzen da. Hauxe da azkenean gizarte mugimenduen
patua: Gizarte aldaketaren suspertzaile dira, baina aldaketa aurrera
eramateko mugimendua bera baino atzerakoiagoak izan daitezken gizarte
esparruak mobilizarazi behar dituzte. Kinka horren oreka-gunea ez da inoiz
finkoa, baina gehiegizko abangoardismoak zein zuhurkeria temosoegiak
lekuz kanpo utzi dezakete mugimendua.
Diskurtsoaren kudeaketa estrategikoan mugimenduak interpretazio
mota desberdinak erabili ditzake. Eyerman eta Jamisonek (1991)
markogintzaren hiru eduki maila bereiztu dituzte, ekoizpen sinboliko
orokorrekin dituzten loturen arabera: Kosmologikoa, teknologikoa eta
organizazioari dagokiona. Dena den, hedatuena Dianiren (1996) sailkapena
dugu. Honek, inguruabar politikoari buruzko markogintza erabiltzen du
irizpidetzat. Sistema politikoak eskaintzen dituen aukeren interpretazioa
egiten du jendeak, APE analisian hain ezagunak diren zenbait aldagai
zehatzen arabera: zatiketa ideologikoen egonkortasuna edota ekintza
autonomorako aukera errazten duten erakundeen sarbideak, edo eliteen
arteko hausturak zein lagunen eskuragarritasuna kontuan hartuta, alegia.
Irizpide hauen arabera, lau dira inguruabar politikoari buruzko
interpretazio motak: Sistemaren kontrako markoek, sistemaren ardatz
nagusiak, sistemaren nortasuna, eta interes kontrajarriak barneratzeko duen
ustezko gaitasuna erasotzen dituzte, politikaren eraldaketa sakona
aldarrikatuz. Birlerrotze markoek, bigarrenik, ez dute sistemaren
legitimitatea ukatzen, ekintzarako aukerarik egon badagoela uste den
neurrian, baina bai sistema politikoaren berregituratzea eta zabaltzea eskatu:
Lehengo botere lerrotzeak ez dira egokiak eta birlerrotu behar dira.
Barneratze markoek, berriz, eragile berrien onarpena eskatzen dute.
Birbizitze markoek, azkenik, onartu egiten dute sistemaren egonkortasuna
eta aukera egoki gisa jotzen dute antolaketa politiko ohikoetan sartzea,
hauek barnetik birbizitze aldera. Lau mota hauek ikusiko ditugu lan
enpirikoan.
Sailkapen honek oso argi erakusten du agenda klasikoaren baitako
zubigintza teorikoa. Izan ere, marko mota hauek guztiek, APE edo Aukera
Politikoen Egituraren interpretazioa edo markogintza egitea eskatzen dute.
(Framing the Political Opportunity) (Gamson eta Meyer 1999, Diani 1996).
Orain artekoak mugimenduaren diskurtsoaren kudeaketa estrategikoa
ulertzeko lanak izan dira. Alabaina, estrategia diskurtsibo horiek inguruabar
ezagunaren baitan burutzen dira. Inguruabar horrek egiturazko ezaugarri
batzuk izango ditu, bereziki, garai eta esparru politiko bakoitzean nagusi
diren interpretazio marko orokorrak (master frames, master protest frames).
(Snow & Benford 1988) Marko nagusi horiek baldintzatu egingo dute
mugimenduaren estrategia diskurtsiboa, modu batean edo bestean, marko
nagusi horienganako sintonia zaindu behar duen heinean. Diksurtsoaren
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edukia abertzaletasunaren aldarrika dela, klase gatazka edo demokraziaren
oinarrizko leloak direla, mugimenduaren markogintza ez da autonomoa,
mugarrituta dago beti. Honek ez du esan nahi, noski, marko nagusi horien
edukia egonkorra denik, horixe baita mugimenduen zereginetako bat:
gizartearen interpretazio marko nagusiak aldaraztea. Dagoenetik abiatuta,
beti ere.
Ildo beretik, markogintzaren inguruabarra adierazteko interesgarria da
McAdam-en (1994) aukera kulturalen egitura kontzeptua. Aukera Politikoen
Egitura arlo honetara ekarrita, ikerlari talde batek –Tarrow, McAdam...–
aukera kulturalen zabalkuntzaren (expanding cultural opportunities) garrantzia
azpimarratu du, mugimenduaren jarduera, ingurune politikoan ez ezik,
eremu kultural zehatz batetan burutzen baita. Egia esanda, McAdam-ek
aipatzen dituen aldagaiak, APE-ren markogintza diskurtsiboarekin zerikusi
handia dute: kontraesan kultural edota ideologikoak azalerazten dituzten
gertakizunak eta hauen dramatizazioa –markogintza, esan nahi da–;
ustekabeko gertakizun “dramatikoen” –istripu larriak, bortizkeria
neurrigabea…– dramatizazioa; Sistemaren ahuleziaren seinaleak eta hauen
dramatizazioa, eta, laugarrenik, aipatu marko nagusien eskuragarritasuna.
Amaitzeko, beste ataletan hartutako eredua errepikatuz, kudeaketa eta
ingurunea aipatu baditugu, ezin osatu daiteke eskema elkarreraginezko
baldintzei kasu egin gabe. Markogintza diskurtsiboa kultura-jabetze
prozesua lehiatsua da (McAdam 1994). Hortaz, mugimenduaren kudeaketa
diskurtsiboa ingurune ezagunean burutzeaz aparte, beste eragileekin –lagun
zein aurkariekin– lehian garatu beharko da. Markoen arteko lehia (frame
competition) honek ongi erakusten du errealitateren definizioa prozesu
gatazkatsua dela beti. Eragileak –mugimendu, komunikabide, agintari,
alderdi, interes eta presio taldeak…– gaien (issue) inguruko kontrola erdietsi
nahi dute, bakoitzak bere interpretazioa ezarri nahian (Della Porta & Diani
1999). Txanpon beraren bi aldeak dira “gatazkaren eduki sinbolikoa” eta
“sinboloen eduki gatazkatsua”.
Honen bestez, agenda klasikoaren azalpena amaitutzat joko dugu. Ikusi
bezala, ikerketaren egoera eta kategoria teoriko erabilienak aipatzeaz at, gure
eredu teorikoan hautatu dugun sailkapena hobetsi dugu: atal bakoitzean
mugimenduaren kudeaketa, egiturazko inguruabarra eta elkarreraginezko
baldintzak bereiztu ditugu.
Gai honi heldu aurretik, agenda klasikoaren garapena eta honi egin
zaizkion kritikak zein alternatibak jaso behar ditugu.
Agenda klasikoa erabili dutenek kategoria teoriko hauen guztien arteko
lotura nabarmendu dute, eta gizarte mugimenduen sorrera, bilakaera eta
eraginak ulertzeko baliagarria izan beharko litzatekeen agenda klasikoaren
irudi orokorra eskaini digute. Ikus dezagun:73
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Iturria: McAdam, Tarrow, Tilly (2001)

C.10. Agenda klasikoa.

GIZARTE
ALDAKETA

MOBILIZAZIORAKO
EGITURAK

AUKERA
eta
MEHATXUAK

MARKOGINTZA
PROZESUAK

PROTESTARAKO
EKINTZA
BILDUMA

ELKARRERAGIN
OLDARTSUA

Irudi honen arabera egindako galdera klasikoak gizarte mugimenduen
ikerketaren ardatzak izan dira: gizarte aldaketak nola baldintzatzen ditu
aukera politikoak, mobilizaziorako egiturak edo markogintza prozesuak?
Mobilizaziorako egiturek zein neurritan mugatzen dituzte aukera politikoak
edo egiten diren diskurtsoak? Aipatu aldagai horiek guztiek zein ekintzarako
bilduma mota dakarte, eta alderantziz?
Galderen jitea ikusita, nabarmena da hurbilketa zientifiko klasikoaren
norabidea: mugimendu isolatua hartu, diskurtso eta praxi koherente gisa
aztertu, eta bere jardueraren aldagaiak ezagutu –ekintza motak, diskurtsoa,
inguruabar politiko eta mobilizaziorako egiturak–, euren arteko harremanak
ikertuz.
McAdam, Tarrow eta Tilly-k (2001) dioten moduan, irudiaren “geziak”
aztertu dira, kausa-ondorio katearen ulermena “laukietan” bainoago gezi
horietan finkatuz. Sintesi epistemologikoaren aldeko hautuak aldagai guztiak
batera ikertzera eraman ditu ikerlari klasikoak, eta atalak analitikoki bereiztu
eta gero, atalen arteko elkar harremanak zeintzuk diren ezagutzen saiatu dira.
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Sintesi epistemologikoan sinistu duten ikerlarien lehen urratsa, hortaz, besteek
egiten zuten ikerketa lan partziala, azterketa zabalagoan barneratzea izan da.
Dena dela, sintesiaren eskakizuna haratago doa, ez da lauki
autonomoen arteko gezien ikerketara mugatzen. Paradigma teoriko nagusien
arteko zubigintzak bigarren urratsa eskatzen du: “Laukiak” nahastu egin
behar dira, batera aztertu. Eta azken urteotan hainbat ikerlarik bide ausart hori
hartu du.
Agenda klasikoaren atalak zeharkatu dituzten hurbilketetaz ari
gatzaizkizue: Adibidez, marko diskurtsiboen analisiaren ataritik sartutako
hurbilketa kognitibo/kulturalek “kutsatu” egin dituzte bai hurbilketa
arrazionalista-estrukturalistak, baita nortasun kolektiboaren hurbilketa ere,
ezen markogintza diskurtsiboak zuzeneko harremana baitu nortasun
kolektiboaren eraikuntzarekin. (Hunt, Benford & Snow 1994).
Egia esanda, agenda klasikoan aztertzen diren atal guztietan egondako
bilakaera akademiko kritikoak erakutsi duen moduan, hurbilketa
arrazional/estrukturalistatik harago doazen ikuspegi fenomenologiko zein
kulturalak barneratu dituzten ikerketak izan dira azkenaldian
emankorrenak.
Hurrengo orrialdeetan McAdam, Tarrow eta Tilly-k (MTT) proposatzen
diguten eredu teoriko “kutsatua”, “mistoa” azaltzen saiatuko gara, ikerketa
emankorragoa lortzeko ahaleginaren adibide egokia izan daiteke eta.

4. Agenda klasikoaren mugak eta berriki egin zaizkion
ekarpenak. Gizarte gatazkaren dinamika: oldarraldiak,
prozesuak, mekanismoak.
Doug McAdam, Sidney Tarrow eta Charles Tilly-k, 2001ean
argitaratutako “Dynamics of Contention” liburuan, ikuspegi estrukturalistatik
abiatuta elkar eraginezko hurbilketa proposatu digute.
Zer berri dakarkio agenda klasikoari ikuspegi honek?
Hasteko eta behin, kontuan hartzekoa da prozesu politikoaren analisi
emankorretik datozela aipatu ikerlariak, esan nahi da, gizarte mugimenduen
ikerketa oraindaino gidatu duen agenda klasikoaren sortzaileak direla
hirurak ere. McAdam, Tarrow eta Tilly-k (MTT) agenda klasikoaren izaera
egonkorregia kritikatu, eta elkar eraginaren ikuspegia txertatu nahi izan
dute, analisian agendari izaera dinamikoagoa emate aldera. Bertuteak ahaztu
gabe, lau akats atzematen zizkioten agenda klasikoari: Aldagaien arteko
harreman estatikoegiak; gizarte mugimendu zabalak ulertzeko ez dela oso
egokia; azken sasoi historikoaren baikortasunak aginduta mugimenduen
aukerei mehatxuei baino arreta handiagoa eskaini izana; eta oldarraldien
sorrera azaldu nahian, bilakaeraren azterketa baztertu egiten duela askotan.
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Arazo hauek gainditzeko proposatu duten ikuspegiaren arabera, elkar
eragin estrategikoak, historian zehar pilatutako kontzientzia eta kultura,
gizarte loturak eta harremanak, ez dira egitura baten, hautu arrazional baten
edota kultura alternatibo ezagunaren emaitza hutsak, aitzitik, aldaketa eta
sorkuntza guneak dira. Ikerlari estrukturalista eta arrazionalen arteko
liskarrak gaindituz, harremanezko hurbilketa honek hiru hautu egin ditu:
-Lehenik, indibidualismo metodologikoaren aurrean, gizarte guneen
arteko elkar eragin sareak ikerketaren ardatz gisa hartu dituzte;
-Bigarrenik, lege oro harrapatzaileen bila ibili beharrean, segida eta
konbinazio desberdinetan eszenatoki anitzetan topatzen diren kate kausal
antzekoen –mekanismoen– izaera bertsua nabarmendu dute;
-Eta, azkenik, historia eta kultura erabaki estrategikoen inguruabar soil
bezala ulertu beharrean, mobilizazioa historian txertatu dute, sasoi historiko
desberdinetako mobilizazioen arteko antzekotasunak mekanismoen
errepikapenetik datozela azpimarratuz.
Planteamendu hau ongi txertatua dago, hasieratik, bai egintza, bai
gizarte mugimenduak definitzeko hartu dugun ikuspegi teoriko
orokorrean, elkar egintza sinboliko/estrategiko gisa definitu dugun
horretan.
Aurrera jarraitu aurretik, eredu teoriko berriaren kontzeptu
zaharberrituak azaldu beharko ditugu: Mekanismoak, prozesuak, eta
episodio liskartsuak, edo liskarraldiak.
Zaharberrituak diogu ezen Merton-en (1968) edota Elster-ren (1989) lan
klasikoak baitaude hurbilketa honek erabiliko dituen kontzeptuen
oinarrian.74
Mertonen hitzetan, “gizarte egituraren atal ezagunetan ondorio
zehatzak dituzten gizarte prozesuak” dira mekanismoak. Elsterrek, berriz,
“gizarte engranajeak, makineria, gurpilak” ikusten ditu mekanismo horietan.
Gizarte analisi kuantitatiboan hain erabilia izan den aldagai sozialen arteko
korrelazioa aztertu beharrean, mekanismoaren azterketa hobesten dutenek,
aldagaien arteko lotura nabarmentzen dute: gizarte aldagaien arteko
harremanak une desberdinetan oso modu bertsuan aldatzen dituzten
gertaera mota zehatzak –mekanismoak, alegia– aztertuz.
Talde jokabideak eragileen zio eta usteen arabera aztertu ahal direla dio
Elsterrrek,
marxista
analitikoek
onartzen
duten
indibidualismo
metodologikoa aintzakotzat hartuz. Hala ere, Elsterrek, ikuspegi
estrukturalista edo determinista hertsiegiak baztertu arren, hautu
arrazionalaren teoria ez du osotasunean onartuko. Hain zuzen ere,
“mikroarrazoien” azterketa eginez gero, argi ikusten baita ezin direla gizarte
eragileen erabaki guztiak arrazoi hutsaren eta onura maximizazioaren
ondorio gisa azaldu. Auzian agertzen diren nahi eta sinesmenak moldatu
74
Marxista analitikoen jarrera, Elsterrena bereziki, R. Gargarella-k jaso du, honako liburuan: Las
teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política. PAIDOS. Barcelona 1999. Iturri
zuzen gisa: Elster, J. (1983) Sour Grapes, Cambridge, Cambridge University Press.
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egiten baitira mikroarrazoi psikologikoen arabera, eta, ondorioz, arrazionala
izan zitekeen haututik maiz aldentzen dira eragileak.
Dena den, kontua sakonagoa da: zer dela eta erabiltzen dira mekanismo
psikologiko horiek? Eragileen psike partikularrean bakarrik al daude, ala
egiturak eragiten dituen mugei erantzuteko modu ekidinezinak dira, kinka
horretan jarrita, guztion psikearen erantzuna berbera edo oso antzekoa
izango litzatekeelako?
Hauxe da Elsterren mikrofundamentoen edo mekanismoen arkanoa:
Gizarte burdin lege horiek al dira gure giza “naturak” halabeharrez eragingo
ligukeen pentsaera mekanikoa adierazten dutenak? Behingoz topatu al
ditugu gizarte arloa ulertzeko lege “fisikoak”? Elsterrek adibide bezala
aipatu dituen “mikrofundamentoak”, gure lanean gizarte eragileen
eskaeraren bilakaera ulertzeko erabili ditugun mekanismo berberak dira:
ezagunenetarikoa agian “azeria eta mahatsak” mekanismoa, eragilearen
konformismoa adierazten duena, alegia, mugimenduak bere eskaera lor
lezakeen helburura egokitzen duenean pizten den mekanismoa. Antzeko
mekanismoak bildu ditu herri-jakituriak: “Besteen sagoietan (belardietan)
belarrak handi”; “Urrutiko intxaurra bete-betea, bertara joan eta hutsa…”
Guztiak ere “disonantzia kognitiboak” ekiditearren burutzen direla esango
liguke Festingerrek (1957).75
Nabari denez, aipatu mekanismoak edo “mikro-arrazoiak” herri
jakituriak giza izaeraren iraunkortasuna erakusteko asmatutako atsotitz eta
esaera zaharrekin adierazi dira betidanik. Dena den, jakituria herrikoi horrek
dakarren ondare unibertsala ukatu gabe, ezin esplika genezake gizarte
aldaketaren dinamika osoa atsotitzen bitartez. Ala bai?
Filosofo politiko klasikoek ere, Tuzididesetik Makiavellira, jarduera
sozial eta politikoa ulertzeko lege/mekanismo unibertsal horiek antzematen
saiatu dira, maila indibidual zein kolektiboan. Haien lanak, portaera sozial
eta politikoan usu betetzen diren legeen bildumak dira, hein handi batean.
Horrela, McAdam, Tarrow eta Tilly, haien ibilbide akademikoaren amaiera
aldean, teoria politikoaren hastapenetara itzuli dira: egitate politikoa
zatiezina da, unibertsala, konstantea, eta, neurri handi batean, errepikakorra.
Horregatik, mekanismo horiek atzemateko historia ezagutu behar dugu,
maisu florentziarrak zioen moduan:
[hay que] “extraer aquella utilidad por la que debe buscarse el
conocimiento de la historia”.
Ildo betetik, zientziaren abangoardian ere, hurbilketa antzekoa topa
genezake. Gribbinek (2004) dioen moduan:
“Hemos descubierto ya la sencillez subyacente de la que emergen el
caos y la complejidad: leyes sencillas, procesos no lineales, sensibilidad a
las condciones iniciales y a la retroalimentación son los factores que
hacen funcionar al mundo.” 76
75

Festinger, L. (1957): A theory of cognitive dissonance. California, Stanford University Press.
Historiak erakutsiko dizkigu giza portaeraren legeak: Maquiavelo, N. (2003): Discursos sobre la
primera década de Tito Livio. Alianza editorial. Madrid. Esan bezala, herri jakituriak ere mekanismo
76
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Hortaz, McAdam, Tarrow eta Tilly-ren lanean teoria soziologikoan
jadanik ezagunak ziren kategoriak jaso dira.
Alabaina, ikerlariok, maila indibidualean gertatzen diren mekanismoak
alde batera utzita77, politika liskartsuan erabilgarriagoa izan daiteken
sailkapena proposatuko digute:
a) Inguruabarreko mekanismoak, gizarte prozesuan eragiten duten
“kanpo” gertaerak dira. Gizarte aldaketaren adierazle orokorrak diren
neurrian, eragileen borondate eta ekimen zehatzaren ondorioak baino
gehiago, inguruabarreko, egiturazko, aldagai legez azter daitezke. Esaterako,
ongizate ekonomikoaren gorabeherak, edo katastrofe naturalak, esaterako,
politika liskartsuan inplikatzeko prestutasunean eragiten duten
mekanismoak lirateke. Krisialdi ekonomikoak aldiro errepikatzen diren
mekanismoak dira, eta neurri batean borondate indibidual edo kolektibotik
at daude. Zentzu honetan, inguruabarreko mekanismoak izango lirateke.
b) Mekanismo kognitiboak, berriz, hautemate indibidual zein
kolektiboan eragiten dute, kontzientziaren baitako mekanismo gisa. Ekintza
kolektiboarenganako “konpromisoa”, adibidez, mota honetakoa izango
litzateke. Aurrerago jasoko dugun moduan, aipatu ikerlariek mekanismo
kognitibo horiek “egintzazko (agentic) mekanismo” gisa definitzen dituzte.
Aukera terminologiko honek aurrekoak baino hobea dirudi, egintzazko
ikuspegia sendotzen baita.
c)
Harremanezko mekanismoak, azkenik, gizabanakoen, taldeen eta
sareen arteko loturak aldarazten dituzte. Gure lanaren ardatzetariko bat
izango den “artekaritza” (Brokerage), esaterako, mekanismo mota honetakoa
litzateke: Artean deslotuak zeuden gizarte guneen uztardura edo
estekamendua adierazten duen gertakizuna legez definitzen dugu aipatu
“artekaritza”.
Hiru mekanismo mota hauek elkartu eta bateratu egingo dira noski
gizarte prozesu zabaletan. Gutxitan agertuko zaizkigu isolaturik. Honen
bestez, esan nahi da, mekanismoak kateaturik azaltzen zaizkigula gizarte
prozesuak deitzen ditugunetan. Hala ere, mekanismo eta prozesuak
continuum logiko bakar batean daude kokaturik, eta hein batean arbitrarioa
izan daiteke gertaera bat mekanismo, mekanismoen multzo ala prozesu
deitzeko erabakia.
Dena den, McAdam, Tarrow eta Tilly-k, kategoria hauen
bereizketarako irizpidea ere luzatu digute: makro prozesuen edo
oldarraldien
ondoan
–iraultza,
demokratizazioa,
nazionalismoa–,
mekanismoen kateaketa ezagutzeko parada ematen duten prozesu ezagunak
eta mugatuagoak leudeke, besteak beste: Mobilizazioa, nortasun politikoaren
eraikuntza, polarizazioa, eta beste. Azkenik, prozesu horien baitan,
horiek atsotitz moduan kristalizatu ditu. Ikus, Garate, G. (1998): 27.173 Atsotitzak. Bilbao-Bizkaia Kutxa
Fundazioa. Bilbo. Azkenik, naturaren legeak al dira denak?.Ikus: Gribbin, J. (2004): Así de simple. El
caos, la complejidad y la aparición de la vida. Crítica. Barcelona.
77
Hain ezagunak diren self full-filling prophecy (berez betetzen profezia) edo sare efektuak
deitutakoak, esaterako “arrastre por la corriente” efektua, mota honetako mekanismoak lirateke: Sorgingurpil edo gurpil bertutetsu gisa adierazten diren prozesu kognitiboak.
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mekanismo apalagoak topatuko genituzke: Aukeren esleipena, errepresioa,
zertifikazioa, artekaritza…. Aurrerago, ikerlari hauen sailkapenaren irudi
orokorra eskainiko dugu, prozesu eta mekanismo garrantzitsuenen izaera
azalduz.
Amaitzeko, mekanismo eta prozesu horiek, episodio liskartsu edo
liskarraldi78 zehatzetan kokatzen dituzte McAdam, Tarrow eta Tilly-k. Hala,
prozesu bi baino gehiago pilatzen direneko liskarraldi historikoen arteko
aldeak eta antzekotasunak ikertzeko aukera zabaldu dute. Esaterako, gure
ikerketan landuko ditugun bi adibidetan –Leitzarango auzian, eta
Urbina/Maltzagako errepidearen ingurukoan–, mekanismo eta prozesu
berberak azaltzen zaizkigula ikusiko dugu, emaitzak, ordea, desberdinak
izango diren arren. Mekanismoen errepikapena gertatuta ere, liskarraldien
ondorioak desberdinak izatearen arrazoiak ikertzea izango da, hain zuzen
ere, gure lanaren muina.
McAdam, Tarrow eta Tilly-k kategoria teoriko hauek aipatu ondoren
lanerako agenda berria proposatu digute. Ez dute azalpen oro hartzaile
berririk ekarri nahi. Aitzitik, agenda eta aldagai klasikoetan ikuspegi
dinamikoa txertatzeko asmoz, mobilizazioan –eta desmobilizazioan–,
nortasun politikoaren bilakaeran, eta liskarraldien garabidean gertatzen
diren mekanismoak erakutsi nahi dizkigute. Agenda berri honek, kategoria
klasikoen laukien arteko geziak edukiz betetzea du helburu, kategoria
ezagun horien arteko mugak desegin arte.
Alabaina, azalpen berriaren metodologia agenda klasikoaren
kategorietatik abiatzen da. Hasieran behintzat, kontzeptu klasikoak –
mobilizazioa, eragileak, ibilbideak– bereiztuko dituzte. Gero, mekanismo
komunen azterketaren bitartez, politika liskartsuaren –politika ororen, tout
court, esan beharko genuke– nondik norakoak ezagutzen ahaleginduko dira.
Azken finean, mekanismoak errealitatea ezagutzeko kategoria teoriko gisa
autonomizatu egiten baitira, mobilizazioa, eragileen osaketa edota
garabidearen inguruko galderen azpian, mekanismo berberak leudekeelako:
Haien hitzetan esanda, ez al da ba “artekaritzaren mekanismoa” taldeen
mobilizazioa, nortasunaren eraikuntza eta liskarraldiaren garabidea
ulertzeko ezagutu beharreko aldagai printzipala?
Era berean, maiz bereiztuta ikertu diren oldarraldi zabalen –iraultza,
demokratizazioa, nazionalismoa– azpian dauden gertaera komunak
mekanismo eta prozesu antzeko gisa aztertuaz, bigarren muga gainditzeko
saiakera egin dute ikerlari hauek, oldarraldi handien arteko muga
epistemologikoa hautsi arte: oinarri-oinarrian, iraultzak, gizarte
mugimenduen mobilizazioak, nazio eraikuntza edota demokratizazio
aldiak, tresna teoriko berberak –alegia, azpian dauden mekanismo eta
prozesuak– erabilita ezagutu baitaitezke.79
Azkenik, MTT-ren ekarpenaren oinarrian dagoen hirugarren ideia, gero
lan enpirikoan jorratuko duguna: oldartze mota nagusietan –iraultza, gizarte
78

Terminologia argitze aldera: contentious episode, liskarraldi eta, makro prozesu liskartsuak,
oldarraldi bezala itzuli ditugu.
79
McAdam, Tarrow eta Tilly-k dioten moduan: “Examined in detail, revolutions, nationalism and
democratization result from similar causes in different settings, sequences and concatenations”. Op. Cit. (2001)
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mugimenduak, nazionalismoa, demokratizazioa…– edo liskarraldi
desberdinetan, mekanismo eta prozesu berdinak edo antzekoak agertzeak ez
du esan nahi liskarraldiaren ibilbidea edo emaitzak beti berberak izango
direnik: hasierako baldintzek eta mekanismoen kateatze diferenteek
ondorio anitz desberdinak ekarri baititzakete.
Irudi honen bitartez adieraziko dugu esandakoa:
C.11. Prozesu/mekanismo katea

Oldarraldi
orokor eta
liskarraldi
desberdinak

Prozesu
eta
mekanismo
berberak

Inguruko
Baldintza eta
Mekanismo
kate
desberdinak

Ibilbide
eta
emaitza
desberdinak

Ikerketa enpirikoari ekiteko unean itzuliko gara gai honetara.
Esan bezala, McAdam, Tarrow eta Tilly-k, lehenik eta behin, gizarte
mugimenduen jardueraren ikerketan bereiztu diren hiru kategorien barnean
leudekeen mekanismoak erakutsi dizkigute:
a. Mobilizazioa eta bere mekanismoak.
Agenda klasikoaren eginkizunik handiena gizarte mugimenduen
mobilizazioa esplikatzea izan da. Lehen esan bezala, McAdam, Tarrow eta
Tilly-ren kritikak izaera bikoitza du. Lehena, orokorra: MTT-ren iritzian,
eragile eta nortasun berrien sorkuntza, ekintza kolektiboaren berrikuntza,
edo liskarraldien ibilbide eta ondorioak zehazten direneko prozesu dinamiko
eta elkar eraginezkoak, alboratuta geratu dira agenda klasikoan. Bigarren
kritika, berriz, zehatzagoa da: mobilizazioaren azterketan ere, agenda
klasikoak aldagai estatikoak ikusten ditu, mekanismo dinamikoak ikusi
beharrean.
Aurreko atalean egin dugun bilduma teorikoan, agenda klasikoaren
kategoriak azaldu ditugunean, bereiztu egin dira egiturazko aldagaiak, elkar
eraginezkoak eta mugimenduaren kudeaketarekin zer ikusia zutenak.
Hemen, MTT-k proposatzen diguten mobilizaziorako mekanismoen
azalpenean, neurri batean, orduko mugimenduaren kudeaketari zegozkion
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aldagaiak errepikatzen ari gara, hori bai, haiei “mekanismo” titulua ezarri
diegu:
-Aukera eta mehatxuen jabetzea. Aukera Politikoen Egituran (APE)
mugimenduaren aukerak eta mehatxuak egiturazko aldagai objektibo legez
azaldu zaizkigu. MTT-ren lanean, aldiz, aukera/mehatxuen jabetzearen
mekanismoa proposatzen da: Mugimenduaren mobilizaziorako aukerak edo
mehatxuak ezin baitira inoiz aukera edo mehatxu gisa ulertu, halakotzat
jotzen ez badira, eta mugimenduak, bere lagunak edota aurkariak bezala,
haietaz, kolektiboki jabetzen ez badira. Arestian esaten genuen bezala,
jabetze horrek alde diskurtsiboa du, baina mekanismo kognitiboa den
neurrian, eragileen markogintza estrategikoaz haratago, eragileen
kontzientzia mailan ere neurtu beharko litzateke. Mehatxuaren “jabetza”
hori, esaterako, ez baita mehatxu omen den horri buruzko kanpora begirako
diskurtsoa egitea bakarrik, arestian “framing the POS” edo “aukera politikoen
markogintza” deitzen genuena egitea, alegia. Honekin batera, eragilearen eta
bere gizarte sarearen kontzientzia kolektiboan gertakizun bat mehatxu gisa
nola eta zein neurritan ulertzen den jakitea ezinbestekoa da, mobilizazioaren
arrazoiak argitzeko.
-Antolaketen gizarte jabetzea. Modu berean, antolaketa arloan,
egituraketa bera baino gehiago, mobilizaziorako egituren eta bitartekoen
jabetze prozesu dinamikoa aztertu beharra aldarrikatzen dute aipatu
autoreek. Antolaketa tresna berriak sortzea, daudenak liskarraldirako
lanabes bilakatzea, eta jadanik arian dauden gizarte sareak mobilizaziora
ekartzea, mekanismo dinamikoak dira, eta hauen ezagutza organizazioen
analisi estatikoa baino aberatsagoa da.
-Gizarte Markogintza. Ikerlari hauek, diskurtsoaren markogintza
estrategikoaz haratago, “protestaren gizarte eraikuntza” aipatu dute
mobilizazioaren mekanismo orokor gisa. Klandermans-en lan ezagunetan
garatzen den ikuspegi konstrukzionista jasoz, mugimenduaren estrategia
diskurtsiboa interpretazio jarduera zabalagoan kokatu behar dela diote,
protestaren eraikuntzaren baitako atal bat besterik ez baita: taldearen
nortasunaren osaketaren (gu/besteak mugarritzea), eta errealitatearen
irakurketa orokorraren atala.
-Ekintza kolektibo berritzailea. Azkenik, aipatu autoreek, ekintza
kolektiboen bilduma egonkorra ikertu beharrean, mugimenduaren ekintzak
elkarreraginezko performance gisa ikertu nahi dituzte. Ekintzak ez baitira
inoiz aurreikusitako gidoi ezagunaren emaitza. Beste eragileekin batera,
elkar eraginean, inprobisatzen diren ekimenak baizik. Inoiz erabat berriak ez
diren berrikuntzak, inoiz modu berean errepikatzen ez diren betiko jarduera
kolektiboak, aurretik askok burutu dituzten ekintza eraberrituak… Hauxe
da, errepertorio edo bilduma jakin bat bainoago, aztertu beharreko
mugimenduaren ekintza moldea.
Ikusten denez, mobilizazio prozesua mekanismoen bitartez azaldu
nahi izanak lehen atalean aipatzen genuen ikuspegi konstrukzionista
estrategikoaren baitan kokatzen du McAdam, Tarrow eta Tilly-ren lana.
Agenda klasikoaren aldagai estatikoen lekuan mekanismo dinamikoak,
eragile baten estrategia isolatutik, eragile, aurkari eta lagunen arteko elkar
eraginaren esparrura, mobilizazio liskartsuaren azterketa soiletik,
100

desmobilizazioa ere azaldu nahi duen eredura… Finean, egitura finkoen
ordez, gizarte eraikuntza elkar eraginezkoa aztertzen ari gara. Hauxe da
ikerlari ausart hauen agenda berriaren mamia.
b. Eragileari, nortasunaren eta ekintzaren eraikuntzari dagozkion
mekanismoak.
Agenda klasikoak mobilizazioa ulertzeko proposatzen zuen irudian ez
zen ia tokirik uzten eragile kolektiboaren identitate edo nortasunaren
eraikuntzari. MTT-ren iritzian, aldiz, gizarte eragileen osaketa eta
etengabeko aldaketa, ekintza kolektiboaren bitartez eta beste eragileekin
harremanetan garatzen diren nortasunak, ezin berezitu daitezke mobilizazio
prozesuetatik.
Nortasun kolektiboen osaketa prozesua argitzeko hiru galdera
luzatzen dituzte McAdam, Tarrow eta Tilly-k: Nortzuk errebindikatzen dute
zer, eta zergatik? (Eragileak); Zer diote direnaz eta zergatik, eta zer diogu
haiek direnei buruz? (Identitateak); zein tankerakoak dira haien
errebindikazioak eta zergatik? (Ekintzak).
Eragileari dagokionean, hurbilketa arrazionalistak eta kulturalistak
zituzten mugak gainditu nahi ditu ikuspegi honek:
-Eragile isolatu arrazionalaren inguruabarra ez da inoiz eremu
objektibo hutsa, eragilearen arrazionaltasunaren sortzailea da, aitzitik.
-Nortasunaren eraikuntza ez da gizabanakoen buruan gertatzen den
prozesu fenomenologiko soila, elkar eragin liskartsua baita identitateen gune
sortzailea.
McAdam, Tarrow eta Tilly-ren esanetan, politika liskartsua ezin da
azaldu eragileen intentzio, asmo, gogo edo hauen inguruko arrazoiketaren
ondorio automatiko legez, gizarte elkar eragina baita politika liskartsuaren
sorlekua. Neurri batean partekatuak diren historiak, kulturak eta lotura
kolektiboak garatzen dituzten sare gisa ulertu behar dira eragileak.
Dena den, honek ez du esan nahi eragileek –eragile bakartuek– diotena,
eta batez ere, diotena bete dadin egiten dutena, politika liskartsuaren
noranzkoa bideratzen duten aldagaiak ez direnik. Ez gara subjektu edo
norabiderik gabeko ekintza kolektiboa defendatzen ari, elkar egintzan
garatzen den subjektu saretuenek ere, egintza estrategikoaren jabe baitira,
estrategia hori arrakastatsua izan ala ez. Tentsio gune horretan kokatu nahi
dugu, atariko atalean esan dugun moduan, lan honen esparru teorikoa: Elkar
eraginezko inguruabarrean burutzen den egintza estrategiko lekutua
aztertzea baita gure lanaren ardatza. Hortaz, elkar egintzazko esparruari
garrantzia emateak ez gaitu eragile asmodunik gabeko hurbilketa postestrukturalista hutsean kokatzen, giza egintza aintzakotzat hartu nahi dugu
eta.
Nortasunari dagokionean, argi dago gizarte eragileek ekintza
kolektibora identitate edo nortasun baten izenean jotzen dutela. Identitateak
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“besteekiko”
harremanak
mugarritzen
dituzte,
eta
ekintzak
errebindikazioaren inguruko elkar ekintzak bilakatzen dira. McAdam,
Tarrow eta Tilly-ren hitzetan, identitateen izenean eragileek eskatu, agindu,
erregutu, proposatu, mehatxatu, erasoa jo, suntsitu, kendu edo errebindikatu
egiten dute. Noski, hori guztia egiten duten bitartean, eragileen identitatea
aldatuz doa etengabean.
Ekintzaren eremuan, berriz, elkar egintza liskartsuaren antzerkian
askotan ohiko gidoiak betiko errutinak errepikatzen dituen arren,
inprobisazioari tartea ere uzten zaio, beti ere, burutzen diren ekintzak eskura
dauden eredu kultural, bitarteko material edo ekintzarako sareetan dauden
interpretazioen baitan daudela kontuan harturik.
Amaitzeko, eragileen edo nortasunaren osaketa prozesuari
gagozkiolarik, ekintzaren bitartez bere identitatea garatzen duen eragilearen
jarduera, hainbat mekanismoen arabera azaldu daiteke:
Artekaritza. Lehen jaso dugun moduan, artekaritza “artean
deslotuak zeuden gizarte guneen uztardura edo estekamendua
adierazten duen gertakizuna” legez definitu ohi da. Mekanismo gisa,
mobilizazioari dagokion antolaketa sozialen jabetzearekin zerikusi
handia du artekaritzak, nahiz eta oraingoan nortasunaren mekanismo
legez aurkeztu nahi dugun. Artekari baten bitartez burutzen den
gizarte guneen arteko lotura, kasurik arruntenean, gizabanakoen
artean gerta daiteke, edo erakunde, lagun talde, leku edota programa
desberdinak estekatuz. Artekaritzak artekaria sendotzen du, eta
batzutan artekariak berak eragileen bozeramaile gisa jokatzen du.
Baina, era berean, guneen arteko loturak eragile kolektibo berrien
sorrera ekarri dezake, eta honela errebindikazioa sendotu egiten da.
Komunikazioren kostea gutxitu egiten du artekaritzak, eta denborak
aurrera egin ahala, gizarte esteka berberak erabiltzeko joera dakar,
teorikoki posible izango liratekeen loturen kopurua mugatuz.
Liskarraldi askotan ikusi bezala, artekariak tokiko eliteak, arbitroak,
solaskideak, interpreteak, eragile kulturalak, Nobel saridunak edo
apaizak izan daitezke. Batzutan, guneak lotu eta gero desagertu
egingo dira artekariak; besteetan, berriz, euren posiziok sendotu
egingo dituzte, artekari-eragileak bilakatuz. Artekaritzak, finean,
eragile politikoen artean esteka berriak sortzen ditu, ekintza
kolektiboari bere izaera kolektiboa emanaz. Horregatik artekaritzaren
mekanismoa oldartze mota guztietan azalduko zaigu, eta baita
liskarraldi gehienetan ere. Gure ikerketan leku garrantzitsua izango
du mekanismo honen azterketak.80
Kategorien osaketa. Politika liskartsuan –mekanismo
legez– kategoria politiko esanguratsuak osatzen dira: “ekologista”
edo “abertzale” kategoriak, demagun, gizarte elkar eraginean
eraikitzen dira, mobilizazioaren bitartez eta beste eragileekin elkar
harremanetan. Kategorien osaketak nortasun edo identitateak sortzen
ditu. McAdam, Tarrow eta Tilly-k dioten moduan, beste guneen
80
Knoke-ren aipatutako lanean, artekaritza sare ikuspegiaren baitako mekanismo tipiko gisa
azaltzen da, eta artekaritza mota idealak aipatzen dira: liason, representative, gatekeeper, itinerant broker
eta coordinator.
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multzoetatik bereizten dituen muga zehatza partekatzen duten
gizarte guneen multzo bat da gizarte kategoria, eta azpi-mekanismo
desberdinen bitartez osatzen da: “asmakuntza”, edo identitatearen
“barnea eta kanpoa” xedatzen duen mugaren ezarpena, eta barnekanpo harremanen edukia zein izan beharko litzatekeen zehazten
duena. Esaterako, “abertzale zein den eta ez den” erabaki eta gero,
abertzale diren eta ez direnen arteko harremanak nolakoak izan
beharko liratekeen dioena; “mailegua”, jadanik leku batean indarrean
dagoen muga eta harremanen bilduma beste gizarte eskenatokira
eramatea; edo antolatutako bi sareen arteko “topaketa”, non bi
taldeek, jokoan dauden bitartekoengatik lehian eta elkar eraginean,
euren mugak eta harremanak etengabean birdefinitzen dituzten.
Mekanismo eta azpi-mekanismo hauen bitartez ez dira inoiz sortzen
identitate kategoria argi eta garbiak, finkoak, homogeneoak edo
itxiak, identitateen arteko mugak, egonda ere, aldakorrak baitira,
berez.
Objektu aldaketa. Mekanismo honek errebindikazioaren
jomugaren aldaketa adierazi nahi du. Errebindikatzen denaren eta
errebindikatzaile direnen arteko erlazioa dinamikoa da beti, eta bai
eskatzen denaren edukia, baita eskaera zuzentzen ari zaion jomuga
bera ere aldatu egin daitezke auziak aurrera egin ahala. Bestalde,
“objektu aldaketa” honek azpi-mekanismoak ditu bere baitan: tokiko
areriotatik hasita haien aliatuak ere ahuldu ahal izateko lagun bila
hasten denean mugimendua, “erasoaren generalizazioa” deitutako
azpi-mekanismoa indarrean dagoela esango genuke. Ildo beretik,
eskaeraren objektuari buruzko egokitze pragmatikoa adierazten duen
“azeria eta mahatsak” mekanismoa ere “objektu aldaketaren“ azpi
mota bat litzateke81. Are gehiago, liskarraldiaren objektua aldatzen
denean, horrekin batera ekintza-bilduma ere aldatu egingo da,
ekintza motak ez baitira eragile baten edo bestearen berezko
ezaugarri finkoak, gizarte harremanetan garatzen dira.
Zertifikatzea
(eta
zertifikazio
gabetzea)
edo
aintzatespena. Eragileen eta hauen errebindikazioen onespena kanpo
autoritateen aldetik, “zertifikazio” edo aintzatespen mekanismo gisa
definitzen dute McAdam, Tarrow eta Tilly-k. Zertifikazioaren
kontrako prozesuak –deszertifikazioak–, berriz, aurretik aintzakotzat
jotzen zen eragile edo errebindikazioa jadanik onartua ez deneko
unea adierazten du. Zertifikazio mekanismoak ongi azaltzen ditu
gizarte mugimenduen zenbait ahalegin harrigarrien arrazoiak. Izan
ere, kanpoko autoritateren batek, edo orokorrean beste eragile
esanguratsuek onartu dezaten mugimenduak lan kementsuak
burutuko ditu: mugimenduaren batasuna, lortutako elkartasuna eta
81

Mekanismo hori adierazten duen ipuin klasikoaren bertsio ederra dakar Xabiertxo liburuxka
kuttunak. Jatorrizko idazkeran jasoko dugu: “Azeria eta matsak: Zintzilika daudela/Ditu
azeriak/Ikusten mats-mordoak/Eldu ori-oriak,/Jartzen da begiraka/Gaxoa goseak;/Barrena ibiltzen
zayo/Jateko zaleak./Saltoka asitzen da/Alegin guztian;/Ordubian ba-dabil/Ezin iritsian./Ikusi
duanean/Eztuala artzerik/Matsai esaten die/Begiak jasorik:/Zaute, zaute mordoak,/Zaute ostopean,
etzerate /Oraindik jarri sasoyean/Zerbait nai eta ezin/Ba-degu iritsi/Azeriak bezela/Bear degu
utzi/Zaude, zaude, esanaz, /Zaude or berean;/Oraindikan etzera/Jarri sasoyean. (Iturriaga´k).”.Lopez
Mendizabal, I. (1967) Xabiertxo. Tolosa.
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konpromiso kolektiboa, edota jarraitzaileen kopurua adierazi nahi
duten ekimen kolektibo guztiek –kale manifestazio edo norberaren
indarra adierazteko ekimenek–, aintzatespen hori lortzea dute
helburu. Baleko solaskidetzat hartuak izan daitezen, mugimenduek
egiten duten aipatu esfortzu izugarriak “aintzatespen edo
zertifikatze” mekanismo horren garrantziaren erakusleak besterik ez
dira.
Gure ikerlariek dioten moduan jasotako mekanismo hauen bitartez ezin
dugu liskarraldi zehatz batean burutzen den politika gatazkatsu osoa azaldu.
Liskarraldian zehar, prozesu liskartsu gisa ulertuta, beste zenbait mekanismo
azaltzen zaizkigu, barne dinamismoa azalarazten dutenak. Ikus ditzagun.
c. Liskarraldien barne dinamismoa adierazteko mekanismoak.
Liskarraldien dinamismoa adierazteko erabili ohi diren bi kategoria
teoriko klasikoak kritikatu dituzte McAdam, Tarrow eta Tilly-k.
Lehen eredu Weberiar-Michelsiarrak mugimenduaren ibilbide jakina,
zuzenekoa, zurruna erakutsi digu: berezkotasunetik erradikalismoaren
galerara eta burokratizaziora daraman ibilbide saihestezina, mugimendu
izatetik interes talde bihurtzera, kontrakotasun irrazionaletik pragmatismo
arrazionalera garamatzana… Horrela gauzak, liskarraldian zehar
mugimendu isolatuak marraztuko lukeen irudia parabola modukoa
litzateke, halabeharrez, burdinazko lege batek aginduta.
Ikuspegi hau alboratuta, prozesu politikoaren ikerlariek, Tarrow bera
barne (1989), argi esan digute ezin direla mugimenduak aztertu organizazio
soil gisa, elkar eragin prozesuak alde batera utzita. Ondorioz, mugimenduen
ibilbidea argitze aldera, bigarren eredua landu zuten, “protesta zikloarena”,
alegia.
Tarrow-ek (1989, 1991, 1994, gazteleraz, 1997)82 “protesta zikloa”
gizarte sistemaren baitako gatazka eta borrokaren areagotze aldia bezala
definitu du. Areagotze horretan ekintza kolektiboa esparru mobilizatuetatik
desmobilizatuetara hedatuko da, borroka moten berrikuntza, ekintza
kolektiborako markoen eraldaketa, partehartze antolatu eta ez antolatuen
arteko nahasketa ekarriz. Azkenik, erreforma, errepresio eta agian iraultzan
amai daitekeen autoritateen eta disidenteen arteko harreman liskartsuan
oinarritzen da protesta zikloa.
Ikuspegi zikliko honek iturri teoriko sendoak dituenez (Brand 1990,
Hirschmann 1982 edota Tilly 1982), gure lanean maiz erabiliko ditugu bere
kategoriak. Azken finean, aztertuko ditugun auziak, arlo zehatz baten
ingurukoak izanik ere, hamarkada hauetan Euskal Herriaren historia
astindu duen protesta ziklo zabalean gertatu baitira. Areago oraindik, gero
ikusiko dugun bezala, MTT-k aipatzen dituzten makroprozesuak edo
oldarraldiak –gizarte mugimendua, protesta zikloa, iraultza (edo bederen
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Tarrow, S. (1997): “El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la
política”. Alianza. Universidad. Madrid.
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honen posibilitatea), nazionalismoa eta demokratizazioa– batera agertu
zaizkigu urteotako euskal garabide sozio-politikoan.
Protesta zikloaren ereduak, mugimendu isolatuen ibilbideaz haratago,
elkarreraginezko esparru irekia erakusten du: aukera eta mehatxuen
bilakaera, bitarteko zaharberrituen erabilera, erradikalizazioa eta
instituzionalizazioa, eragileen identitateen eta diskurtsoen garapena hizpide
marko nagusien baitan… Alde honetatik ongi txertatuko litzateke ikuspegi
teoriko hau elkarreraginezko hurbilketa berrienetan.
Halere, protesta zikloaren kategoriak muga nabarmenak ditu. Bere
sortzaileetariko batzuen hitzetan, derrigorrezko faseak aurreikusten dituen
neurrian, protesta zikloak mobilizaziotik desmobilizaziora garamatzan eredu
paraboliko ezinbestekoa adierazten du. Honela, beste askoren arteko balizko
ibilbide mota bat besterik ez dena, ezinbestekoa bilakatzen da. Aitzitik, MTTren iritzian, orain, prozesu eta mekanismoak dira derrigorrezko elementu
bakarrak. Ikerlariak bilatu behar duen erregulartasuna jada ez dago aldez
aurretiko eredu estandarretan, mekanismoetan eta hauen arteko kateetan, eta
hauen kausa zein ondorio diren prozesuetan, baizik.
Zentzu horretan, protesta ziklo gisa defini daiteken oldarraldi
zabalaren baitan mota askotako prozesuak topa daitezke. MMT-k bereziki bi
aipatu dituzte: Polarizazioa eta eskala aldaketa:
a)
Liskarraldian zehar errebindikatzaile direnen arteko alde politiko
eta sozialaren zabaltzea, eta aurretik epelak edo konprometitu gabeak ziren
eragileen mutur batera, bestera edo bietara jotzeko joera adierazi nahi da
polarizazio kontzeptuaren bitartez. Honela jasotzen dute MTT-k polarizazio
prozesuaren irudia:83
C.12. Polarizazio prozesua.
Aukera eta
mehatxuen
espirala
Botere
lehia

Artekaritza

Kategoria
osaketa

83

Iturria: MTT (2001), egokitua.
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Polarizazioa prozesu garrantzitsua da liskarraldietan: erdigune epela
hustu egiten da, koalizio zaharrak desegin, eta berrientzako aukerak
zabaltzen dira, eta, batez ere, polarizazio prozesuaren baitan zenbait
mekanismoen elkar lotzea ahalbidetzen da. Artekaritza edota kategorien
osaketa mekanismo ezagunak, esaterako, polarizazio prozesutan agertzen
zaizkigu, batez ere. Dena den, orain arte jaso ez ditugun mekanismo berri
batzuk ere ezin ditugu ahaztu, lan enpirikoan barra-barra erabiliko ditugu
eta:
-Aukera eta mehatxuen espirala. Mobilizazio prozesuetan
aukera/mehatxuen esleipena ezinbesteko mekanismoa dela esan dugu.
Polarizazioa dagoenean, aukera eta mehatxuen esleipen hori eragile guztien
aldetik burutzen den heinean, gurpil edo espiral moduan gero eta modu
azkarragoan gertatzen da, eta eragile baten aukera esleipenak bestearen
mehatxu esleipena dakar, bai eta alderantziz ere. Mekanismo honek
polarizazio prozesuarekin zerikusi handia du, espiral horrek muturretara
zentrifugatzen baititu eragile sozio-politikoak.
-Zabalkuntza/difusioa. Difusioa protesta zikloarekin batera doan
mekanismoa da (Oliver & Myers 1999, McAdam & Rucht 1993), eta sareen
bidezko informazio transferentzia oro adierazten du. MTT-ren iritzian,
bereziki, esparru ideologikoak zeharkatzen dituzten deialdi eta modu
liskartsuak izango lirateke difusio edo zabalkuntza mekanismo horretan
aztertzeko kontuak.
-Botere lehia. Liskarraldi luze guztietan botere lehiaren mekanismoa
abian jartzen da. Botere lehia honen baitan bi alde dira aztertu beharrekoak:
batetik, errebindikatzaileen artean sortzen den lehia –moderatu eta
erradikalen artekoa, adibidez–, eta errebindikatzaile guztiek eragile
instituzionalekin izango duten lehia, bestetik.
-Errepresioa.
Ekintza
liskartsuak
eta
hauen
erantzuleak
desagerrarazteko ahalegin oro errepresio gisa definitu dute MTT-k.
Errepresioaren mekanismoak ondorio ezagunak izaten ditu: Orokorrean
mehatxatutako taldeen erresistentzia tinkotu egiten du, ongi antolatutako
taldeen taktikak aldarazi egingo ditu, eta normalean, ezkutatze jarrerak
bultzatuko ditu. Aski sendoak ez diren taldeak, berriz, kikildu edo
etsiaraziko ditu errepresioak. Errepresioa berezitua denean, talde
militanteenak isolatu egingo ditu, borroka bide arautuetatik aldenduz;
indiskriminatua denean, berriz, moderatuak muturrekoen aldera bultzatu
ditzake.
-Erradikalizatzea. Difusioarekin lotuta dagoen mekanismoa da
erradikalizatzea. Haren aldaera bat besterik ez litzateke izango. Ekintza
kolektiboaren markoek errebindikazio mota muturrekoagoetara jotzen
dutenean, eta honekin batera liskarrerako modu haustura zaleagoak –
rupturistagoak– erabiltzeko joera areagotzen denean, erradikalizatze
mekanismoa martxan egongo da.
-Konbergentzia. Aurrekoaren kontrako izaera du mekanismo honek.
Konbergentzia edo “muturreko aldeen efektua” gertatzen denean,
continuum politikoan sortzen diren kontraesanen ondorioz, alde
bakoitzaren baitako moderatuak hurbildu egingo dira, aliantza berriak
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sortuz. ETA-ren esku hartzearen eta honekin lotuta dagoen erakundeen
erradikalizatzearen ondorioz Lurraldea taldearen eta EAJ-PNV-ren arteko
aliantza berria, “muturreko aldeen efektuaren” adierazpen gisa uler
genezake, adibidez.
b) Bigarrenik, protesta zikloetan oso arrunta da “Eskala aldaketa”
prozesua. Ekintza liskartsuen izaeran eta kopuruan gertatutako aldaketak
liskarraldi orokorragoa, zabalagoa dakarrenean, eragileen kopurua eta haien
errebindikazio eta nortasunen arteko zubigintza ahalbidetzen duenean, eskala
aldaketa prozesuan murgilduta geundeke. Ekintza liskartsu askok ez dute
tokiko ingurunea gainditzen –gai bat, eragile bat, erakunde esparru bat…–,
baina protestaldi garrantzitsuenetan beti izan ohi da eskala aldaketa prozesuren
bat, apala bada ere.
MTT-k honela adierazten dute eskala aldaketaren prozesua:84
C.13. Eskala aldaketa.
Ekintza lekutua

Artekaritza

Difusioa

Antzekotasunen
Esleipena edota
Ekibalentzia
instituzionala
Emulazioa

Ekintza koordinatua

Prozesu honetan ongi ezagutzen ditugun mekanismoak azaltzen
zaizkigu: Jadanik indarrean zeuden komunikazio bideetatik abiatzen den
difusioa, edo artean deslotuak zeuden guneak elkartzen dituen artekaritza.85

84

Iturria: MTT (2001), egokitua
MTT-ren ustean, difusioak, jadanik existitzen diren komunikazio bideez baliatzen denez,
usuago topatuko dugu, denbora eta bitarteko gutxiago xahutzen baititu. Aitzitik, artekaritza,
neketsuagoa den arren, gizarte gune isolatuak lotzen dituenez, liskarraren eragina, sakontasuna eta
hedapena biderkatu egin ditzake. Indartsuagoa, bortitzagoa edo azkarragoa izan daiteke difusioak
dakarrena baina normalean baita axalekoagoa ere. Hauxe izango da lan enpirikoan aztertuko dugun
aldagaietariko bat: zein kasutan garatu den benetako artekaritza edo difusio hutsean geratu den
85
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Alabaina, eskala aldaketak baditu beste mekanismo batzuk, aurrekoen
osagarri legez aritzen direnak, azpi-mekanismo gisara. Guztiak ere eskala
aldaketarako beharrezkoa den eragile desberdinen arteko “sintonia” edo
“identifikazioa” esplika dezaketen aldagaiak dira. Besteak beste:
-Antzekotasunen esleipena ezinbestekoa da identifikazio hori gerta
dadin. Ekintza elkartua ahalbidetuko duen gune desberdinetan zeuden
eragileen elkar identifikazioa, artekaritzaren oinarri moduan ulertu daiteke,
eta mobilizazioan hain esanguratsua den auziaren markogintzaren
mekanismoarekin ere lotuta egongo da. Auziaren markogintza diskurtsiboa
antzekotasuna esleitzeko bide estrategikoa izan baitaiteke. Bestalde, nahitako
hautu estrategikorik izan gabe ere, eragileek beraien ekibalentzia
instituzionala sumatu dezakete eta haien arteko identifikazio mekanismoa
martxan jarri, batzuk eta besteak egoera “instituzional” berean daudela uste
dutelako. Eragile instituzionaletan maiz topatuko dugu fenomeno hori Erakunde autoritarioak penintsula iberikoan 70. Hamarkadan sumatu zuten
ekibalentzia, edo 1989ko ekialdeko erakunde sozialistena, adibidez…– baina
bestelako esparru erakundetuetan ere errepika daiteke mekanismo hori:
Lantoki desberdinetan lan egiten duten langileak, Unibertsitate anitzetan ari
diren ikasle eta irakasleak…
Azkenik, emulazioa izango da ekintza elkartuaren zuzeneko
aurrekaria: eragileen jokabide kolektiboa berdintzen denean, batak
bestearena berdin egiten duenean, edo “berdin” egiten saiatzen denean,
identifikazio sinboliko soilaz haratago, eskala aldaketarako ezinbestekoa den
azken aurreko urratsa eman da, ekintza kolektibo koordinatuak behar duen
azken baldintza.
Atal honetan, liskarraren garabidean gertatzen diren prozesu nagusiak
jaso ditugu, bai eta hauekin batera doazen mekanismo batzuk. Hain zuzen
ere, MTT-k “prozesu sendo” gisa definitzen dituztenak –eragileen osaketa,
polarizazioa eta eskala aldaketa–, mobilizazio prozesuarekin eta honen
mekanismoekin batera, lan honetan zehar bereziki landuko ditugun tresna
teorikoak izango dira. Hala ere, osagarri legez eta euskal protesta zikloaren
izaera kontuan hartuz, beste prozesu zein mekanismoei kasu egin beharko
diegu. Jarraian doaz zertzelada batzuk.
d. Oldarraldi zabaletako prozesu eta mekanismoei hurbilketa.
Esan bezala, beste modu batean antolatuko ditugun arren, aipatutako
prozesu eta mekanismoen azalpena eta konparaketa izango dira lan
enpirikoan jorratuko ditugun ildo teorikoak. Azken finean, gizarte
mugimendu baten, –mugimendu ekologistaren– mobilizazioa izango baitugu
hizpide.
Dena den, liskarraldi zehatz hauen aterkia izan den euskal protesta
ziklo orokorrak nazio eraikuntzarekin, demokratizazioarekin eta saiakera
iraultzailearekin zerikusia izan duenez, komenigarria izan daiteke prozesu
zabal horietan gertatzen diren prozesu eta mekanismo batzuk laburki
liskarraldia, eta zeintzuk izan diren desberdintasun honen eraginak. Azpi-mekanismoak ba ditu, noski,
gertaera honek: Gero ikusiko dugun “batuketa kentzailearen” mekanismoa, esaterako.
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jasotzea. Sakonki ikertuko ditugun liskarraldi ekologistak ezin baitaitezke
bereiztu euskal protesta ziklo orokorrarengandik, eta bertan piztu diren
mekanismoengandik.
Lehenik eta behin, oldarraldi iraultzaileen ezaugarriak jasoko ditugu,
eta baita hauetan gertatzen diren mekanismoak ere.
MTT-k adierazten duten moduan, iraultzaren azterketan belaunaldi
akademikoen bilakaera nabarmena izan da: azpi-kausak ikertu gabe
iraultzaren nahitaezko faseak edo faktore psikologikoak azpimarratzen
zituzten hurbilketek86, batetik, egiturazko faktoreak edo lan konparatiboak
egiten dituztenek, bestetik, (Skockpol 1979), egiturazko tentsioei eman dieten
garrantziagatik, gutxietsi egin dituzte giza egintzaren garrantzia eta
iraultzaren eraikuntza kulturala. Gabezia hori betetzera datoz azken
ikerlariak (Goodwin 1994, Keddie 1995, Wasserstrom 1995,…).
Dena den, MTT-k eta Goldstonek (1995) azpimarratzen duten moduan,
ikuspegi estrukturalista eta kulturalistek, biek ere, hutsune larriak dituzte:
lehenik eta behin, iraultza gizarte mugimenduekin eta protesta zikloekin
lotzen duten mekanismoak ahaztu izana kritikatu behar zaie; bestetik,
egiturazko edo ingurune kulturalaren analisia hobesteagatik, iraultzaren
ibilbidearen azterketa edota ibilbide iraultzaile horren baitan abian jartzen
diren elkarreraginezko mekanismoak alboratu izana. Hauek dira, hain
zuzen, MTT-ren lanean bereziki jaso nahi diren ikergaiak. Hots, oldarraldi
guztietan azaltzen diren prozesu eta mekanismoak: zein baldintzetan eta
nola sortzen dira Estatuaren aurkari balekoak? Zein baldintzetan eta nola
lortzen dute –edo ez dute lortzen– aurkari horiek erregimen politikoa modu
iraultzailean eraldatzea? Zein baldintzetan eta nola bilakatzen da aldaketa
politiko supitu hori gizarte iraultza?
Iraultzetan maiz errepikatzen den prozesu bati aipamen berezia egiten
diote aipatu ikerlariek: gobernu koalizioan biltzen ziren eragile
esanguratsuenen desertzio prozesua, eta ondoriozko talde iraultzaileen edo
oposizio talde zabalen programekin bat egitea.87
Desertzio prozesu honen baitako mekanismoei dagokienean,
hiruzpalau jasotzen dituzte: eliteen interesen kaltetzea, irainen bat-bateko
ezarpena eta zertifikazio gabetzea.
Lehen mekanismoak, eliteen interesen kaltetzeak, agintearen
sostengua diren eliteko aktoreen jarrera aldaketa erakusten du. Une batetik
aitzina, ordura arte erregimenaren aliatu ziren eliteak oraindik ere indarrean
dagoen agintea beraien interesetarako oztopotzat jotzen hasten dira. Halako
mekanismoa modu berdintsuan gertatu ohi da trantsizio politiko askotan,
Espainiakoan kasu88 Gai honekin lotuta, ibilbide iraultzaileetan aztergai
86
Iraultzaren teoria desberdinen azalpen egoki bat Piotr Sztompkak (1995) egiten du “Sociología
del cambio social” liburuan.
87
Gure ereduan desertzioa, mekanismo gisa azalduko dugu, aukera/mehatxuen eta
nortasunaren kudeaketan kontuan hartu beharreko inguruneko mekanismo gisa, hemen aipatzen
diren mekanismoekin lotuta beti ere: irainen bat-bateko ezarpena…
88
Espainiako trantsizioan 60. hamarkadako “desarrollismoak” indartutako esparru sozioekonomiko dinamikoenak, Europarekin lotura gero eta estuagoa zuenak, argi ikusi zuen erregimen
autoritarioaren iraupenak haien interesak kaltetzen zituela. Mekanismo honen azterketa sakona
honako liburuan topa daiteke. Maravall, J.M. ((1984): La política de la transición. Taurus. Madrid.
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interesgarria izan daiteke eliteen eta masen interesak zein neurritan eta nola
lotzen diren jakitea.
Walsh eta Warland (1983) ikerlariek garatu dute bigarren mekanismoa:
“irainen bat-bateko ezarpena” Ibilbide iraultzaileetan zenbait gertakizun
bereziek duten garrantzia azpimarratzen du mekanismo honek. Three mile
island-eko zentralean gertatutako istripuak energia nuklearraren arriskua
dramatizatu eta nabarmendu zuen moduan, honelako “gertaera
katalizatzaileak” garabide iraultzaileetan edo, besterik gabe, erregimen
politikoen aldaketa ez-arautuetan, mekanismo esanguratsuak izan daitezke:
Hilketaren bat –Calvo Sotelorena 1936ko altxamenduan–, agintearen
gehiegikeriaren bat edo porrot militarren bat –Malvinetakoa Argentinako
diktaduraren erorketan–… Ez dago aldez aurretik jakiterik zein izango den
erreboltaren azken –edo lehen– tanta, baina gertakizun batzuk ustekabekoak
izan arren –normalean inork espero ez zituelako, eta, era berean, inork ez
zuelako espero hain erabakitzaileak izango zirenik– bat-batean azalarazten
dute ezkutuan mamitzen ari zen eta adierazpenik ez zuen iraina, mehatxua,
arriskua.
Azkenik,
oldarraldi
iraultzaileen
kasuan,
des-zertifikazio
mekanismoak aginte estatalak une jakin batean pairatu dezaken nazioarteko
aitorpenaren ukatzea adierazten du. Aginte estatal baten zertifikazioa edo
des-zertifikazioa, beste aginte estatalek edo supra-estatalek kendu eta ematen
dute. Batez ere, nazioarteko erakundeen edo potentzia nagusien aintzatespen
ezak asko baldintzatu dezake erregimen baten iraunkortasuna. Bestalde,
geroago ikusiko dugunez, gizarte mugimenduek, haien kanpo-zertifikazioa
bilatzen dutenean –Europar Batasunean, esaterako89–, Estatuaren nazioarteko
des-zertifikazioa eta ondoriozko agintearen ahultzea erdiestea dute helburu.
Bestetik, “nazionalismoaren oldarraldia” titulupean, MTT-k nazio
eraikuntza eta Estatuen desegite prozesuak aztertu dituzte, beste kasutan
bezala ondorioztatuz aginte nazionalen (des) eraikuntza prozesuak, eta baita
bertan aktibatzen diren mekanismoak ere, beste oldarraldietan topa
genitzakeen berberak direla: aukera eta mehatxuen espirala, botere lehia,
artekaritza… Oldarraldi historikoen motak bereizteko modua ez baita
ibilbidearen ezaugarrien alderaketa, emaitza desberdinen analisia baizik.
Ez dugu hemen errepikatuko ikerlari horiek nazionalismoari buruz
egiten duten hausnarketa, arras interesgarria izanik ere. Halere,
azpimarragarria iruditu zaigu nazionalismoa eta politika liskartsua lotzeko
egin duten ahalegin teorikoa. Beissingerren (2003)90 lana abiapuntu hartuta
eta ikuspegi diskurtsibo konstruktibista soila gaindituz, ekintza kolektiboak
berak nazionalitateen sortzaile gisa izan dezaken eragina nabarmendu dute.
Nazionalismoa eta politika liskartsua erabat lotuta agertzen zaizkigu honen
bestez: bai nazio berrien eraikuntza prozesuetan, eta baita ere estatuen

89
Euskal gizarte mugimenduek “Europa”, eragile salbatzaile gisa, azken berme bezala ikusi
nahi izan dute beti. Horretarako markogintza diskurtsibo demokratikoa ezaguna da: erregimen
frankistak pairatu zuen garai bateko isolamendua eta Europarenganako urruntzea gogora ekarriz,
oraingo sistema politikoa aurrekoaren jarraitzaile gisa aurkeztu ohi dute mugimenduek. Europak
Espainia des-zertifika dezan lortu nahi da, agintariak horrela ahulduko direlakoan.
90
Beissinger (2003), “Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet Union”. Cambridge
University Press.
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desegite prozesuetan gertatzen diren liskarrak, jada ezagunak ditugun
mekanismoen bitartez azalarazi daitezke eta.
Azkenik, demokratizazio bezala definitu duten oldarraldi motaren
azterketan, McAdam, Tarrow eta Tilly-k prozesu ikuspegia hobesten dute,
demokrazia neurtzeko eduki/forma planteamendu klasikoa saihestuz.
Honela, demokraziaren definizioa hiru zutabetan oinarritu dute:
Herritartasun autonomoa pertsona guztiei berdintasunez aitortzen bazaie,
gobernuaren erabaki eta osaketari buruz herritarrei modu loteslean
galdetzen bazaie, eta herritarrei gobernuaren jarduera arbitrarioen kontrako
babesa eskaintzen bazaie, erregimen politikoa demokratikoa izango da.
Zentzu honetan, erregimen desberdinen izaera demokratikoaren
neurgailua, lehenik, zabaltasuna izango litzateke, hots, agintepean daudenen
artean “herritar osoen” kopurua; bigarrenik, berdintasuna, edo zein
neurritan herritarrek autonomia bera duten edo bitarteko antzekoak
aginteengan
eragiteko;
kontsulta,
hirugarrenik,
edo
herritarrek
agintearengan duten kontrol eraginkorraren tamaina, eta babesa, azkenik,
agintearen gehiegikerien aurrean herritarrek duten blindajearen
eraginkortasunarekin zerikusia duen aldagaia.
Kontsulta babestuaren ibilbidea liskartsua izaten da beti.
Demokraziarena etengabeko borroka da. Eta ia beti orain arte ikusi ditugun
oldarraldiekin nahastuta agertzen da: iraultza eta demokratizazioa, gizarte
mugimenduak eta demokratizazioa, nazionalismoa eta demokratizazioa…
Zein neurritan, baina? Hauxe izango da gure lanaren eztabaida esparru
nagusietariko bat: gizarte mugimendu ekologistak garai batean bultzatutako
mobilizazioak demokratizazioan eta nazionalismoaren oldarraldietan izan
duen eragina aztertzea, alegia.
Baina era berean, demokrazia aipatu prozesuaren ondorioa den bezala,
liskar kolektiboaren baldintzak eta eredua etengabean moldatzen ditu: liskar
bortitzenak apalduz, negoziaezinezko liskar gordinenaren kaltetan;
liskarraren mehatxua edo liskarrerako asmoak eztabaida politikoaren
erdigunean jarriaz… Jakinik, MTT-k dioten moduan, liskar mehatxu horiek
sinesgarriak izan daitezen lantzean behin bete egin behar direla.
Gure hiru ikerlariek bi prozesu nagusi eta hauei dagozkien
mekanismoak azpimarratzen dituzte demokratizazioaren oldarraldian:
berdintasuneranzko joera eta konfiantza sareen integrazioa. Konfiantza
sare eraberrituak sistema politikoan inplikatzen hasten direnean eta
desberdintasun kategoriak bederen isolatu egiten direnean, demokratizazioa
indartu egingo da. MTT-k prozesu hauekin lotutako mekanismo asko jaso
dituzte. Hemen horietariko batzuk aipatu besterik ez ditugu egingo, geroago
lanketa berezia eskatuko diguten arren: klaseen arteko koalizio osaketak
berdintasuneranzko joera areagotu egingo du. Artekari independente
zirenen kooptazioak edo koalizio gobernatzailean barneratzeak, konfiantza
sareen integrazioa errazten duen bezala. Patroi eta bezero (patronazgo)
sareen desegiteak, berriz, agintea berrorekatzen duen neurrian,
demokratizazioa indartuko du. Eta, azkenik, betiko artekaritza ere,
aipatutako bi mekanismoen osagarri legez agertuko zaigu demokratizazio
prozesutan. Izan ere, artekaritzak, eragile isolatuak lotzeaz haratago,
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populazio esparru zabalak elkartzen ditu, euren artean eta baita aginteekin
ere, demokratizazioa erraztuz.
Finean, arestian esan bezala, demokratizazioak eta politika liskartsuak
elkar egituratzen duten neurrian, ezin aztertu daitezke fenomeno sui generis
moduan: mekanismoak, mekanismo berberak, modu batean edo bestean
antolaturik oldarraldi mota guztietan agertzen zaizkigu eta.
Atal hau amaitzeko, McAdam, Tarrow eta Tilly-k proposatzen diguten
agenda berriaren kategoria teorikoak jasotzen dituen irudia aurkeztuko
dugu, aipatu eredua argitze aldera:
C.14. Oldartze motak, prozesuak, mekanismoak.
OLDARTZE MOTAK

GIZARTE MUGIMENDUAK

PROTESTA ZIKLOAK

IRAULTZA

NAZIONALISMOA DEMOKRATIZAZIOA

PROZESUAK ETA MEKANISMOAK

MOBILIZAZIOA

ERAGILEEN
OSAKETA POLARIZAZIOA

Aukera/mehatxuen
esleipena

ESKALA
ALDAKETA

DESERZIOA

Aukera/mehatxuen
espirala

AGINTE
ERAIKUNTZA
Aukera/mehatxuen
espirala

Zabalkuntza
Zertifikazioa

Eliteen
interesen
kaltetzea

Botere lehia
Eraketen gizarte
jabetza

Auziaren
enmarkatzea

Ekintza moldeen
berrikuntza

Kategoria
osaketa

Artekaritza

Objketu
Aldaketa

Kategoria osaketa

Bitartekarien
kooptazioa
Botere lehia

Artekaritza
Des(Antzekotasunen zertifikazioa
esleipena)

Errepresioa
Erradikalizazioa
Konbergentzia

Klaseen arteko
Koalizio osaketa

Nortasun aldaketa

Irainen batbateko
ezarpena
Artekaritza

BERDINTASUNA
INTEGRAZIOA

(Ekibalentzia
instituzionala)
(Emulazioa)

Patronazgo sareen
desegitea
Artekaritza

Artekaritza

(Konpromisoa)
(Nortasunari
mehatxua)
(Errepresioa)
(Berrikuntza
taktikoa)
Erradikalizazioa

e. “Liskarraren dinamikaren” eredu teoriko eta metodologikoa,
laburbilduz.
Aurreko kapituluetan McAdam, Tarrow eta Tilly-ren ikuspegi
teorikoaren oinarriak jasotzen saiatu gara. Haien helburua gizarte
mugimenduen azterketan erabiltzen den agenda klasikoaren mugak
gainditzea izan da. Hortaz, zentzu negatiboan, agenda klasikotik urruntzea
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eskatuko du planteamendu teoriko honek: bere lauki eta geziak etengabean
berregokitzeari utzi, laukien araberako lan konparatibotan ez sartu,
mobilizazioa, eragileak eta ibilbideak bereizten ez saiatu… Era berean,
zentzu positiboan, hurbilketa berriak beste ikerketa mota bat eskatuko du:
liskarraldien ezaugarri sendoak identifikatu beharko ditugu estatistika
erabiliaz, eta ostean mekanismo komunak argitzen saiatu, liskar
desberdinetan nola agertzen diren aztertuz… Azkenean, ikerketa programa
berria liskarraldi mota guztietan azaltzen diren mekanismo eta prozesu
sendoen azterketa konparatiboan oinarritzen da.
Mekanismo eta prozesu horiek transbertsalak dira sakonean:
Mekanismo eta prozesuok zeharkakoak dira, hasteko, elkar
lotuta, segida eta konbinazio desberdinetan agertzen direlako.
Ezinezkoa delako isolatuta aztertzea. Zentzu berean, ezin dira
mekanismoak prozesu soilekin lotu. Ustez mobilizazioari dagokion
mekanismoa –ekintzen berrikuntza taktikoa, adibidez– nortasun
kategorien osaketarekin edo auziaren ibilbidean gertatu daiteken
polarizazioarekin lotura zuzenekoa baitu.
Bigarrenik, (ia) mekanismo eta prozesu guztiak (ia)
liskarraldi guztietan azaltzen dira, liskar horien eremu diren
oldarraldi
motak
–gizarte
mugimenduak,
nazionalismoa,
demokratizazioa– desberdinak izan arren.
Eta haratago joanda, gero ikusiko dugunez, politika
liskartsuan makroprozesu edo oldarraldi mota horiek askotan
nahastuta
agertzen
baldin
bazaizkigu
–nazionalismoa
demokratizazioarekin eta biak ere gizarte mugimenduen
mobilizazioarekin–, mekanismo eta prozesu bertsuen kate begi
lanagatik izango da.
Konklusio gisa, McAdam, Tarrow eta Tilly-k beraien ikerketa
programaren ondorio metodologikoak nabarmendu dituzte. Egiazki esanda,
ondorio argiak baino gehiago bidean topatu dituzten aukera metodologiko
batzuk planteatu dizkigute. Aurrera begirako iradokizunak dira, batik bat:
-Liskarraldiak ikergai nagusitzat hartu beharra. Liskarraldiarekin
zerikusia izan duten eragile zein ikerlarien atzera begiradak eraikitzen ditu
liskarraren mugak eta ondorioak. Alegia, auziek ez dute berezko esentziarik.
“Errealitate eraikia” dela onartzeak ezin du, alta, ikerketa osoa jarrera
konstruktibista hutsera mugatu. Horregatik, “Ikerlari/eragile” tentsiogunean zehaztu beharko dira liskarraldiaren mugak, hasiera, amaiera,
ondorioak… Jakin beharko dugu bereizten politika arautua eta liskartsua,
oldarraldi mota bat eta bestea, gero denen azterketa zeharkakoa egin
beharko dugun arren, batzuetan tipikoak diren prozesu eta mekanismoak
besteetan agertzen ote diren ikertuz.
-Ez da liskarraldia bere osoan esplikatu behar. Metodologia berriaren
eskutik, liskarraldiaren azalpen estentsiboa egin beharrean, mekanismo eta
prozesu esanguratsuenen identifikazioan saiatuko dira ikerlariak,
konparazio lana egiteko moduan zehaztuz. Ikerketa programa berriak
zuhurra izan nahi du, inolaz ere ez oro argitzailea.
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-Mekanismo mota guztiak integratu beharra. Harremanezko
mekanismoei zor zaien arreta bereziak ezin du alboratu mekanismo
kognitibo zein ingurunezkoen analisia. Mekanismo kognitiboak izan dira
pertsuasioaren ikerlariek hobetsi dituztenak, bai jarrera fenomenologiko zein
arrazionalistak jarraituta. Bestetik, ingurune mekanismoei lehentasuna eman
diete RMT eskolako ikerlari batzuk. Hain zuzen ere, mekanismo mota
desberdinen arteko bereizketa eta elkar harremanen ezaguera izango da
ikerlarien ardura garrantzitsuenetako bat. Mekanismoen fintze teorikoa
eskatu digute McAdam, Tarrow eta Tilly-k.
-Datu enpirikoetatik kategorietara. Markatzaile enpiriko argiak behar
ditugu mekanismoen operazionalizazioa lortzeko: noiz, zein datu enpirikoen
arabera esan genezake “artekaritza” abian dagoela edota “polarizazio
prozesua” edo “eliteen desertzioa” gertatzen ari dela liskarraldi zehatz
batean? Finean, mekanismoen oinarri enpirikoa demostratzeke dago
oraindik. Beraiek proxie deitzen dituzten tresna operazionalizazionalak edo
markatzaile enpirikoak zehaztea da benetako gakoa. Aipatu ikerlariek
markatzaile (proxies) horien falta sumatu dute, eta beldur dira politika
liskartsuaren analisiak ez ote duen inoiz gaindituko narratiba hutsa(la)
izatearen mugak. Narratiba edo kontakizun hori zentzuzkoa izan arren.
-Mekanismoek ez dute gizarte gertakizunen kausalitatea aldez
aurretik argituko. Azkenik, mekanismotan oinarritzen den ikerketak ez
duenez azalpen deterministarik onartzen –ez egiturazko, ez kulturalik ezta
indibidualistarik ere–, kontingentziaren arazoarekin jokatu beharko du une
oro. Edozein liskarraldi piztu dadin baldintza nahiko edota beharrezkorik ez
dago. Mekanismo berak edota mekanismo kate zein prozesu bertsuek ez
baitute beti emaitza berbera ekarriko: Batzutan erradikalizatzearen
mekanismoak, esaterako, konbergentzia politikora garamatza, besteetan,
berriz, gerra zibilera.91
Amaitzeko, McAdam, Tarrow eta Tilly-k behin eta berriro gogoratzen
digute haiena ez dela politika liskartsua ulertzeko eredu orokor eta itxi bat.
Ondorioz, proposatzen duten ikerketa ibilbideari eskala edo neurri bat eman
nahi izan diote92:
-Nazio mailako liskarrak izan dira denak, tokiko liskarren batuketa edo
agregazio bezala ulertuta beti ere.
-Bigarrenik, liskar transgresiboak edo hausleak izan dira, eragile eta
ekintza mota berriak agertu diren heinean. Halere, aipatu kategoriak liskar
arautuetan ere aplikagarriak direla uste dute hiru ikerlariek.
-Eta, azkenik, liskar guztiak eremu politikoan burutu dira: erakunde
publikoak beti izan dira eragile, errebindikatzaile gisa edo, gehienetan,
91
McAdam, Tarrow eta Tilly-k dakarten adibidea bitxia da: Euskal abertzaletasunaren
erradikalizatzeak Espainiako trantsizio politikoaren konbergentzia prozesua erraztu omen zuen
bezala, mekanismo horrek berak, esklabutzaren inguruko auzian, Estatu Batutatako sezesio gerra
bultzatu bide zuen. Ikus MTT (2001).
92
Gure ikerketan eskala bera erabiliko dugu: modu batean edo bestean nazio-eremu gisa hartuz
Euskal Herria, jakinik landuko ditugun liskarrak toki zehatzetatik abiatzen direla; bigarrenik, liskar
transgresiboa edo hauslea izango dugu hizpide, gizarte mugimenduak izango direlako eragile
nagusiak konparatu nahi ditugun liskarraldietan; eta, azkenik, bi adibideetan, Leitzaran eta UrbinaMaltzagako auzian, erakunde politikoak tarteko izan direlako.
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errebindikazioaren objektu gisa. Kasu honetan ere, aipatu ikerlariek
pentsatzen dute edozein botere esparrura eraman daitekeela eredu teoriko
hau, enpresa, eliza edo gizarte elkarteetara, esaterako. Liskarra non,
mekanismoak han.
Gai honen harira, McAdam, Tarrow eta Tilly-k azken erronka luzatu
digute: egitura politikoa azaltzeko ikuspegi estatikoa alboratuta, beste
arlotan onartu dugun harremanezko ikuspegi dinamikoa ikergai horretan ere
txertatu behar da. Azkenean, Aukera Politikoen Egituraren (APE) ikuspegi
dinamikoenetatik abiatuta, erakunde egituraren izaera mugikorra,
etengabean berreraikia, azpimarratzea eskatu dute. Gure lanean ez dugu hori
ahaztuko.
f. Agenda berriaren mugak: Mekanismo eta prozesuak ezbaian.
Aurreko atalean laburbildu dugun ikerketa agenda berria lanabes
teoriko egokia da gure asmoetarako. Lan honetan proposatu nahi ditugun
galderak erantzuteko gizarte mugimenduen agenda klasikoa ez baita tresna
nahikoa: nola eta zergatik aldatzen dira eragileen arteko harremanak eta
eragileen jarduerak liskarraldian zehar? Zertan dira antzekoak eta
desberdinak gizarte mugimenduen liskarraldiak eta zein lotura mota dute
beste oldarraldiekin? Zeren arabera eratortzen dira ekintza kolektibotik
halako edo bestelako emaitzak? Esan bezala, gure lanean aztertu nahi dugun
liskarraldien dinamismoa eta haien arteko konparazioa egiteko tresna egokia
da McAdam, Tarrow eta Tilly-rena.
Hala ere, eredu honek jaso dituen kritika batzuk ekarri nahi ditugu
hona, erabiliko dugun eredu teorikoa hobetze aldera.93
Dynamics of Contention (DOC) lanaren kritikan aritu diren adituek
aitortu aitortzen dute McAdam, Tarrow eta Tilly-k egindako ekarpenaren
ausardia. Hasteko eta behin, ikerketa enpirikoan egon den “eurozentrismoa”
gainditu izana txalotzekoa iruditzen zaie. Era berean, bat egiten dute
ikuspegi dinamikoaren ezinbestekotasunean. Onartu ere egiten dute politika
liskartsuaren baitako konpartimentalizazioa askotan gehiegizkoa izan dela, –
liskarraldiak ikertu behar dira eta ez gizarte mugimendu isolatuak–, eta,
areago joanda, gizarte mugimenduak, demokratizazioa, iraultza eta
bestelako oldarraldi moten arteko harremanak analizatu egin behar direnaz
ere jakitun dira. Azkenik, egindako lan enpirikoa eredu teoriko eraberrituan
kokatu izana eskertzen dute, aurrera begirako ildo oso aberatsak zabaltzen
dituztelako.
Halere, McAdam, Tarrow eta Tilly-ren lana zorrotz kritikatu dute.
Hauexek dira kritika horren lelo nagusiak:
Lehenik eta behin, gizarte mugimenduen ikerketarako
agenda klasikoaren inguruko balorazioarekin ez dator bat zenbait
ikerlarik. Dianik (2003) dioen moduan ez da erabat egia agenda
93
Hemen jasotako ikuspegi kritikoak, bereziki, Mario Dianik, Dieter Rucht-ek, Ruud
Koopmans-ek, Pamela E. Oliver-rek eta Verta Taylor-rek, Mobilization aldizkariko 2003ko 8. alean
egindakoak dira. (Mobilization book Symposium)
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klasikoa estatikoa zenik. Alde batetik, garapen teorikoaren poderioz
agenda klasiko “bat” baino gehiago zegoelako eta, bestetik, agenda
horren irakurketa “dinamikoa” aspaldian jarri delako indarrean.
Hortaz, bere iritzian, zalantzazkoa da hiztegi eta kategoria berriak –
prozesu eta mekanismoak– asmatu behar izatea, aurreko kategorien
interpretazio dinamikoa egitearekin nahikoa bada. Ildo beretik,
mobilizazio prozesuan MTT-k jasotzen dituzten mekanismo guztiak
aurreko agendan zeuden laukien interpretazio dinamikoaren
emaitzak besterik ez dira, jadanik ikerlari askok erabiltzen
dituztenak, besteak beste, Della Portak, Kriesik, edota McAdam,
Tarrow eta Tilly beraiek ere. Ez al da, ondorioz, eztabaida
terminologiko hutsa izango? Hots: agenda klasikoaren “Aukera
Politikoen Egituraren” tokian “Aukera/mehatxuen esleipen
mekanismoa” jartzea, edo agenda klasikoaren “Ekintza Bitartekoak”
aztertu beharrean, “bitartekoen berrikuntza mekanismoa” ikertzea…
Zentzu honetan, Rucht-ek dioen bezala, bitxia da Lichbach-ek (1997)
McAdam, Tarrow eta Tilly-ri egiten zien kritika, hauek agenda
klasikoari egiten dioten kritika bera izatea. Galdera, finean, hauxe
izango litzateke: merezi al du ahalegin teoriko erraldoi berri honek,
aurreko tresnen erabilera egokiak jadanik barneratuta baldin bazituen
ikerlariek eskatzen dituzten berrikuntza “dinamiko” horiek?
Bigarren ildo kritikoa zorrotzagoa da, MTT-ren lanaren
ardatz diren kategoriak daudelako ezbaian: mekanismo eta
prozesuak. Hasteko eta behin, ikerlari batzuk (Oliver 2003, besteak
beste) prozesu eta mekanismoen arteko alde teorikoaren iluntasuna
nabarmendu dute, haien arteko bereizketa maiz arbitrarioegia dela
kritikatuz. Nahasketa argitzeko modu bat mekanismoa prozesuaren
funtzionamendu-aldaera bezala definitzea litzateke: adibidez, difusio
prozesuaren azpian artekaritzaren mekanismoa kokatuz. Alta,
McAdam, Tarrow eta Tilly-ren lanean mekanismotzat jotzen diren
asko, prozesuekin nahastuta agertzen zaizkigu maiz. Koopmans-ek
(2003) dioen bezala, azalpen sakonagoaren beharra dute kategoriok.
Gainera, zehaztugabetasunaren ondorioz, azterketa enpirikoak
aurretiazko tesi teorikoaren adibide gisa erabiltzen dira, teoriaren
oinarri enpiriko gisa bainoago. Aipatu ikerlarien liburuan hautatuko
kasu enpirikoetan kontra frogarik ez dago inondik inora.
Era berean, mekanismo gehiegi erabiltzea kritikatu zaie –ia
hogei–, eta baita batzuen aipamena edo besteen bazterketa esplikatu
gabe, prozesu desberdinetan mekanismo desberdinak erabili izana
ere: guztietan azaltzen direnak bospasei bakarrik dira, eta haien
artean sendoena, artekaritza mekanismoa da. Honekin batera,
Koopmans-ek mekanismoen izaera tautologikoa azpimarratzen du:
nola identifikatuko dugu artekaritza, ez bada bere emaitzagatik, hots,
aliantza edo koalizio berriren bat osatu delako? Izan ere,
mekanismoen emaitza arrakastatsua porrota baino askoz hobeto
esplikatu dute McAdam, Tarrow eta Tilly-k. Adibidez, ez al litzateke
egokiagoa izango artekaritza eraginkorra ala antzua izan daitekeen
mobilizazio estrategia gisa aztertzea? Eta, batez ere, artekaritzaren
porrot edo arrakasta horren arrazoiak topatzen saiatzea?
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Gabezia teoriko horiek, Rucht-ek (2003) dioen bezala,
mekanismoen balizko izaera kausala kolokan jartzen dute.
Mekanismoen maila “mikrotik” prozesu “makroetara” doan ibilbide
kausala oso ahula baita, eta ondorioz mekanismo antzekoen eragin
desberdina, edota eragin berberak atzean izan dezakeen
mekanismoen aniztasuna nekez esplikatu ahal dira. Emaitza
desberdin horiek ulertzeko ingurunera, mekanismoen segidara eta
konbinaziora jo beharko genuke, eta ziurrenik lanaren
konplexutasunak ez du ondorio iragargarririk identifikatzeko aukera
emango.
Horregatik guztiagatik, gai honetan, Rucht-en iradokizunarekin
bat egingo dugu: Mekanismoen indar kausala erakustea baldin bada
helburua, zergatik ez ditugu aztertzen liskarraren intentsitatean,
modutan, lekutan edo eragileen bilkuretan gertatzen diren aldaketak?
Esaterako, hainbat mekanismo eta mobilizazio prozesuaren arteko
kate kausala aztertu beharrean, mobilizazioaren baitako
ezaugarrietan mekanismo horiek duten eragina erakustea izan
beharko litzateke gure helburua.
Kritika hau goitik behera onartuta, horixe izango da lan honen
hautua.
Azkenik, McAdam, Tarrow eta Tilly-ren agenda metodologikoa
ere ezbaian jarri dute zenbait ikerlarik, Pamela Oliver-rek (2003),
kasu. Bere iritzian, mekanismoen ikerketa analisi kualitatiboan soilik
oinarritzea ez da aukera egokia. Narratiba zehatzen maila
gainditzeko ezinbestekoa baita alde kualitatiboaren azterketa
kuantitatiboa ere egitea, horretarako beharrezkoak diren izapide
metodologikoak burutuz. Horregatik, deigarriak, bitxiak, diren
menpeko aldagaietara mugatzen bada analisia, lotura kausalen
ezagutza zaildu egingo da oso. Finean, prozesu bakar baten
azterketak ezin baitu liskarraldi historiko batean gertatzen dena
guztiz argitu, liskarraldi bakar baten analisiak prozesu eta
mekanismo desberdinak nola eragiten duten azalerazi ezin duen
bezala. Hortaz, hurbilketa metodologiko egokia hauxe izango
litzateke Oliver-rentzat: Mekanismo/prozesu ezagun batzuk
hautatu, analisi kualitatibo zein kuantitatiborako atondu, eta
liskarraldi desberdinetan duten funtzionamendua argitzen saiatu,
erregulartasunak eta aldeak identifikatuz eta aldakortasun horren
arrazoiak, hipotesi, gisa luzatu. Neurri batean gurea egingo dugu
eredu metodologiko hau ikerketa honetan, geroago modu
sakonagoan azalduko dugun moduan.
Hirugarren kritika motak, Dynamics of Contention liburuak
omen duen gehiegizko lerrotze “politikoa” azpimarratu du. Alegia,
MTT-k egin bezala, politika liskartsuaren aldeetariko bat
halabeharrez erakunde publikoa izan behar dela esaten bada,
“prozesu politikoaren eskolan” erabat murgildutako azterketa egiten
ari gara, eta alboan utziko dugu “nortasunaren norabidea” hartu
duten hainbat gizarte mugimenduen jarduera, talde feminista
askorena,
esaterako.
Identitate-politika
lehenesten
duten
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mugimenduen liskarraldietan ez baita beti, derrigorrez, agertuko
autoritate publikorik. (Taylor 2003, op.cit) Zentzu berean, Snow-ek
(2002) edo Rucht-ek (2003), liskar politikoaren izaera gehiegi
murrizten dela diote, beti ere erakunderen batek izan behar baldin
badu tarteko. Hala balitz, mugimendu eta kontra-mugimenduen
arteko liskarraldiak, esaterako, ikergaitik kanpo geratuko lirateke.
Zentzu horretan, berriki kritikatu duten joera estrukturalistan eroriko
lirateke, berriro ere, aspaldiko estrukturalistak ziren McAdam,
Tarrow eta Tilly.
Aipatu kritikak hein batean onargarriak diren arren, Dynamics of
Contention lanaren egileak ez dira mutu geratu, aurre egin diete lankideen
ekarpen kritikoei. Zein da beraien erantzuna?
Liskarraren definizio omen politikoegiaren aurrean, McAdam-ek (2003)
dio agenda berria erakundetutako edozein botere sisteman gertatzen diren
auzietara eraman daitekeela, eta botere sistemarik jokoan ez dagoenean
bestelako eredu teorikoak asmatu beharko direla. Nolanahi ere, botere
harremanetan zaila izango da antolatutako autoritate sistemarik ez egotea,
hortaz, agenda berria, dagoenean edo egokituta, ia gizarte liskar guztietan
erabilgarria litzateke.
Mekanismoen balizko zehaztugabetasunaren aurrean, berriz, McAdamek zein Tarrow-ek (2003) onartzen dute mekanismoen definizioen ugalketak
anabasa teorikoa sor dezakeela, eta askotan mobilizazioaren errealitatearen
azpian dauden mekanismo kausalak ikerketaren jomuga nagusi
bilakatzeagatik, errealitatea bera, topatu “behar” omen diren mekanismoen
ikerketarako oztopo edo narratiba aldagarria, “malguegia”, bihurtu
daitekeela.
Kritikak kritika, luzatutako proposamen teoriko behin-behinekoaren
xumetasuna berretsi du ikerlarien hirukoteak, aitortuz lehen urratsa besterik
ez dela, eta haien jomuga azterketa estatikoak, lege orokorrak gainditzen
hastea izan dela. Haien hitzetan:
“Theorize (not fully) and empirically interrogate the interactive
dynamics (read, mechanisms) that shape emergent action”
Ez gehiago, ezta gutxiago ere. Ildo beretik, McAdam-ek ez du agenda
klasikoaren bazterketarik edo alternatibarik ikusten ekarpen berrian.
Aitzitik, mekanismo/prozesuen hurbilketa eredu klasikoaren irakurketa
osagarririk muturrekoena izango litzateke. Oraindik orain emateke dagoen
azken urratsa. Tarrow-ek dioen moduan, estrukturalismoaren irakurketa
kognitibo edo egintzazkoena ere, –diskurtsoa markoak barneratzen dituena,
esaterako–, ez da nahikoa egituratik egintzara doan dinamismoa argitzeko.
Jauzi hori betetzea ez da inoiz kontu erraza izango, baina egintzazko (agentic)
mekanismoak –nortasunen osaketa–, egiturazko mekanismoak –Gizarte
jabetza– edota ingurune mekanismoak –populazio aldaketa, esaterako–,
aztertzeak jomugatik gertuago jarriko gaitu. Gainera, gizarte eremu askotan
topa daitezken aldagaiak dira mekanismo hauek, politika liskartsua eta ez
liskartsuaren arteko mugaren benetako malgutasuna, zehaztu ezintasuna
erakusten dutenak.
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Hortaz, laburbilduz, agenda klasikoa ukatu gabe, berau osatu,
aberastu, “dinamizatu” egiten du agenda berriak94. Finean, agenda klasikoa
benetako eredu teorikoa ezik, ekintza kolektiboaren sorreran, batik bat, eta
garapenean azaltzen diren zenbait aldagaien bilduma besterik ez zen.
Aldagai horiek liskarrarekin “nola” lotzen ziren, zein mekanismoen bitartez,
ez zegoen batere argi: Iluntasun hori barreiatzera letorke agenda berria,
McAdam, Tarrow eta Tilly-ren iritzian.
Mobilizazioan, liskarraren ibilbidean, eta eragilea/eskaeraren
osaketaren bilakaeran azaltzen diren mekanismoak azaltzea eta alderatzea,
hauxe litzateke agenda berriaren lehen zeregina, eta hauxe izango da lan
honetan burutu nahi dugun eginkizuna. Bigarrenik mekanismoen bitartez,
betiko kategoriak martxan (in motion) jarriz gero, ahal bada
erregulartasunak topatu beharko ditugu, gehien errepikatzen diren
mekanismoak eta hauen segidak edo konbinazio tipikoenak zehaztuz.
Honekin lotuta, gure lanean ikusiko dugun moduan, mekanismoen
arteko lotura, segida desberdinek mobilizazioaren ondorio desberdinetan
duten eragina aztertzeko aukera ematen du agenda berriak, politika
liskartsuaren benetako dinamika, eredu dinamiko baten bitartez ikertzen
ari baikara.
Metodologia berriari dagokionean, egia esanda Tarrow-ek berak
onartzen du lanabesen definizioan ez dela ahalegin nahikorik egin.
“Mekanismoen mekanismoa” ezagutzeke dago. Horretarako, McAdam-ek
ikerketa mailen arteko uztarketa hobesten du.
Zentzu honetan, mikro, makro eta, batez ere, meso mailan egin beharreko
lan enpirikoak osotasunean landu beharko lirateke. Aitzitik, orain artean,
liskarraldien “aurretiazko” azterketak, mobilizazioa ahalbidetzen omen
duten makro zein mikro egiturazko aldagaiak aztertu ditu. “Geroko”
analisiak, berriz, mobilizazioak izan dituen makro eta mikro mailako
ondorioak ikertu ditu.
Agenda berriak, bere aldetik, meso analisiak lehenetsi nahi ditu. Bi
zentzutan egin ere: Mobilizazioaren “tarteko” aldiak ikertu nahi dituelako,
hastapenak edo ondorioak bainoago; bestetik, egiturazko aldagai
kontrolaezinen eta arrazoiketa psikologiko indibidualen artean dauden
galderak landu nahi dituelako: nola egokitzen dira egiturazko aldagaiak
mobilizazio ahaleginetara? Edo, zein dinamiken bitartez definitzen dira
mugimenduaren baitan erabiliko diren taktikak edo errebindikatuko diren
eskaerak? Mota honetakoak dira agenda berriak luzatu nahi dituen itaunak.
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McAdam-ek adibide bat ematen du dinamizazio hori erakusteko: Agenda klasikoan
mobilizaziorako egiturak –mobilizing structures– ezinbestekoak gertatzen omen ziren gizarte
mugimenduen mobilizazioa ulertzeko. Hots, aurretik indarrean dauden antolaketa bitartekoak, elizak
edo bestelako elkarte-sareak, gizarte mobilizazioa abian jarri dadin egiturazko baldintza gisa aztertzen
zituen agenda klasikoak. Alta, agenda zaharrak ezin du azalarazi zergatik eta nolatan egitura horien
arteko batzu-batzuk matxinatzen diren, eta zergatik edo nolatan beste batzuk betiko errutina
normatiboan jarraitzen duten. Organizazioa eta ekintzaren artean legokeen lotura azpimarratzen
duelarik, agenda klasikoak nekez ahal ditu esplikatu mobilizazioaren porrota edo ezintasuna. Agenda
berriak, aldiz, egitura eta ekintzaren arteko lotura estatikoa mekanismo dinamikoen bitartez betetzen
du: gertakizun desorekatzailea edo aldaketa prozesua abiapuntu hartuta, arrisku/aukera esleipena
dator, antolakuntzen gizarte jabetza gero, eta, azkenik, ekintza kolektiboaren berrikuntza. Hauxe
izango litzateke agenda berriaren ibilbide dinamikoa.
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Teknika metodologiko zehatzei dagokienean, McAdam-ek bitarteko
kuantitatibo zein kualitatiboen erabilera proposatzen du. Ordenu klasikoa
aldatuz, baina: lehenik tresna kuantitatiboak erabiliz, erregulartasunak
identifikatu behar dira, mekanismoen locus-a non dagoen jakite aldera, eta
gero azterketa kualitatiboari ekin, mekanismo hauek sakonki ulertu ahal
izateko. Era berean, azterketa etnografikoak, hizpide edo diskurtsoaren
azterketa, eredu formalak, esperimentu naturalistikoak talde zehatzekin,
etab. proposatzen ditu. Ikusten denez, ikerketa metodologian ere esparru
oparoa –eta korapilotsua– zabaldu dezake agenda berri honek. Gure
helburuak zinez apalagoak dira.
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D. HURBILKETA TEORIKOAREN AZALPENA. MEKANISMO
ETA PROZESUEN ALDERAKETARAKO EREDU
PROPOSAMENA.

1. Sarrera gisa. Mekanismoen eredua agenda zahar berrituan.
Lan honetan proposatu nahi dugun eredu teorikoak McAdam, Tarrow
eta Tilly-ren lanean ditu sustraiak, baina, era berean, aintzakotzat hartuko du
jaso berri dugun zenbait kritika, bai eta eraginaren analisiak eskatzen digun
hainbat planteamendu teoriko.
Hasteko eta behin, agenda klasikoaren eredua ez dugu erabat
alboratuko, eta ahal den neurrian mekanismo eta prozesuak agenda
ezagunaren ikuspegi dinamikoaren adierazle legez aztertuko ditugu. Bestela,
eredu klasikoaren “lauki” estatikoak ahaztuta, “geziak” bakarrik ikusiko
bagenitu, mekanismo/prozesuen erroak zein ondorioak, mekanismoak zerk
baldintzatzen dituen, edota mekanismoek zer baldintzatzen duten jakin gabe
geratuko ginateke. Hasierako atalean esan bezala, eragileen elkarreraginean
mamitzen den egintzaren ikuspegia hartu izanak ez dakar inolaz ere
egiturazko elementuen alboratzea, honako aldagaiak ingurune gisa, edo
areago oraindik “egitura/ingurune dinamiko” gisa adierazten baldin
baditugu ere. Finean, ekintza kolektiboaren eragina, lorpenak, arrakasta edo
porroten zergatiak ezagutzeko egintza eta egituraren arteko arragoan
gertatzen denaren berri izan behar dugu, arrago horretan erretzeko arriskuak
arrisku.
Bigarrenik, esan bezala, lan enpirikoak eskatzen duen hastapeneko
zutabe teorikoa ezartzeko unean, McAdam, Tarrow eta Tilly-ren lanean
azaltzen diren kategoria teorikoak onartuko ditugu. Alta, beste modu batean
antolatuko ditugu, eragin orokor zein zehatzen azterketarako egokiagoa
iruditzen zaigun moduan, hain zuzen: mobilizazio mekanismoak eta
ekintza kolektiboaren ibilbideari dagozkion prozesuak –mekanismo
kateak– bereiztuz, eta, azkenik, hirugarren azpiatalean, gizarte
mugimenduen eragin orokorra oldarraldi historiko nagusien baitan
kokatuz. Gure aztergaia, gizarte mugimendu baten edo batzuen mobilizazio
isolatuan bainoago, protesta ziklo zabalagoan, kuasi-iraultza, naziogintza eta
demokratizazioa nahastu dituen euskal oldarraldi historiko bereziaren baitan
ikertu nahi baitugu.
Halere, ez dugu baztertuko agenda klasikoak lantzen zuen eredua.
Finean, Dianirekin (2003) batera, mekanismoen anabasa berri hau zertxobait
argitzeko agenda zaharra egokia dela uste baitugu. Hemen luzatu nahi
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dugun iradokizun teorikoak ez dakar hortaz berrikuntza handirik. Aitzitik,
mekanismo eta prozesuak agenda klasikoak eskaintzen zituen
kategoriatan birkokatu besterik ez ditugu egingo. Aurreko irudian
mekanismo, prozesu, eta oldarraldi motak nahastuegiak agertzen dira, gure
ustean. Kritikarako luzatzen dugu gure kritika, noski.
Lehenik eta behin, oldarraldi nagusien gaia geroxeago jorratuko
dugun arren, kritikaren abiapuntua aipatu egingo dugu, ezen aipatu
ikerlarien lanean ez baita argiro zehazten gizarte mugimenduak, protesta
zikloak, iraultzak, nazionalismoa edota demokratizazioa bereizteko
erabilitako zergatiak. Aurreratu egingo dugu gure hautua: Eragile nagusi
gisa hartzen badugu gizarte mugimendua, protesta ziklotik iraultzara doan
aldaketa sozio-politiko zabalen baitan, naziogintza eta demokratizazioa
jokoan daude ia beti. Hortaz, aldaketa prozesu historikoetan lotuta leudeke
oldarraldi mota nagusi horiek. MTT-k oldartze mota guztien azpian dauden
mekanismo eta prozesu antzekoetan ikusten dute lotura horren zergatia,
horretaz gain, guk gizarte mugimenduari emango diogu ardatz izaera hori,
oldarraldi guztietan modu batean edo bestean agertzen baitzaizkigu gizarte
mugimenduak.
Bigarrenik, MTT-ren aipatu ereduan badirudi mobilizazioa, eragileen
osaketa, polarizazioa, eta beste prozesuak ezinbestean daudela lotuta
oldarraldi mota zehatzekin. Ezin uka baldin badaiteke ere iraultzarik ezin
genezakeela ulertu desertzio prozesuaren ezean, era berean, nazionalismo
gisa defini ditugun oldarraldietan, esaterako, metropoliaren desertzioaz
aparte, eragileen osaketa eta mobilizazioa oso gertakizun tipikoak dira.
hortaz, prozesuok ez dira gizarte mugimendu gisa definitzen den oldarraldi
motaren monopolioa. Oldarraldi batzuetan prozesu batzuk ia beti topatuko
ditugun arren, aipatutako prozesu gehienak edozein oldarraldi motan
azaldu daitezke.
Hirugarrenik, MTT-k eskaintzen duten ereduan, mekanismoak
mobilizazio prozesuarekin, eragileen osaketarekin edo ibilbidearekin lotzen
dira. Agenda klasikoak erabiltzen zituen analisi mailak edo laukiak hautsi
egin ditu agenda berriak. Dena den, haustura horrek ez dugu uste argibide
gehiagorik ekarri digunik. Alta, aurreko atal kritikoan jaso bezala, askotan ez
dago prozesu eta mekanismoen arteko aldea atzemateko modurik, edota
prozesuen arteko bereizketa irizpide argiak ez dira inondik inora ematen.
Horregatik, erabiliko dugun ereduan agenda klasikoaren kategoriak
birjasotzea deliberatu dugu, mekanismo eta prozesuak analisi maila
ezagunetan txertatuz.
Zentzu horretan, mekanismo ustez berri horiek betiko kategorietara
ekarri ditugu honakoan. Hasteko, kategoria teoriko nagusi legez
mobilizazioa azpimarratzea ezinbestekoa iruditu zaigu. Zentzu honetan,
gure ereduan, mobilizazio prozesuaren edukiak analisiaren erdigunean
kokatuko ditugu. Esaterako, eragilearen osaketa, prozesu autonomo gisa
azaldu beharrean, mobilizazio prozesuaren eremu edo atal bat bezala
erakutsiko dugu: Nortasun/eskaeraren kudeaketa kontzeptuaren baitan,
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hain zuzen. Era berean, polarizazioa, desertzioa, edota eskala aldaketa
prozesuak –ibilbideari dagozkionak– mobilizazio norabidedunaren
aldaerak bezala azalduko dira hemen. Amaitzeko, aginte eraikuntza
prozesua edota berdintasuneranzko eta integrazioranzko joerak,
mobilizazioaren edukia erakusten duten prozesu gisa jasoko ditugu.
Mobilizazio prozesua ardatza izanik beti ere, besteak azpi-prozesuak izango
lirateke. Hortaz, mobilizazio prozesuetan, kudeaketa maila desberdinetan
gertatzen diren mekanismo zehatzen kateatzeak dakartzan emaitzak lirateke
ibilbide/eduki prozesu horiek.
Ikus dezagun, sarrera gisa, esandakoaren irudia:
D.0. Mobilizazioaren prozesuak.
MOBILIZAZIO PROZESUAREN
ATAL edo ARLO NAGUSIAK

Aukera/mehatxuen kudeaketa
Hizpidearen kudeaketa
Antolaketaren kudeaketa
Bitartekoen kudeaketa
Nortasun/eskaeraren kudeaketa
MOBILIZAZIOAREN
Polarizazioa
IBILBIDEAREN PROZESUAK
Eskala aldaketa
(Mobilizazio norabidedunaren
Desertzioa
aldaerak)
…
MOBILIZAZIOAREN EDUKIAREN Aginte eraikuntza
PROZESUAK (Mobilizazioaren
Berdintasuneranzko joera
eragin orokorraren edukiak)
Konfiantza sareen integrazioa
…
Laugarrenik, zehazki mekanismoei dagokienean, aipatu ikerlariek
ingurune mekanismoak, harremanezkoak eta kognitibo edo egintzazkoak
(agentic) bereizi dituzte. Elkarreraginezko mekanismoak azterketa
zientifikoaren ardatzean kokatu diren honetan, egiturazko aldagaiak eta
estrategia kognitiboak desagertu al dira ikerketatik? Ez. Hirurak aintzakotzat
hartu beharko lirateke. Aldagai ezagunok modu dinamikoan, mekanismo eta
prozesu gisa aztertu behar dira. Horretan datza ikerlariok dakarten
berrikuntza.
Dena den, egindako lanaren mugak ezagutu ongi ezagutzen dituzte.
Hala, gai honi dagokionean, erronka sakona luzatu digute:
“A third major challenge, of a more conceptual sort, faces anyone
who heeds our call […] Notwithstanding our emphasis on relational
mechanisms, any adequate theory of contention will have to integrate
environmental, cognitive and relational mechanisms far more
firmly […] Even those who accept our programm will have to revisit the
conundrums with which this book began, notably how and to what
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extent cognitive
relational effects”

mechanisms

mediate

environmental
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Ikerlari ospetsuon deia aintzat hartuta, hiru motatako mekanismoak
uztartzeko sailkapen zehatzagoa proposatuko dugu hemen. Hasteko eta
behin, ezin ahantz genezake ingurune/egitura, harremanezko, eta
egintzazko mekanismoen arteko oreka metodologikoaren edota mekanismo
mota desberdinen leheneste analitikoaren inguruzko eztabaidak, gizarte
azterketaren erdigunean dagoen giltzarrira garamatzala berriro ere: Egitura
eta egintzaren arteko solasaldi ezagun bezain amaigabera, alegia. Hasierako
kapituluan egindako hausnarketa teorikoaren haritik, berretsi egingo dugu
une honetan orduko ideia: Egitura/ingurunea, egintza estrategikoa eta
elkarreragina bereiztezinezko aldagaiak dira gizarte garabidean, eta
eragileen elkarreraginean taxutzen dira.
Gure ereduan, ingurune, harremanezko eta egintzako mekanismoen
arteko ezinbesteko elkar hartze hori “kudeaketa” titulupean kokatu dugu.1
Zergatik? Gure ustez, “kudeaketa” –managing– kategoriaren bitartez
egintzari behar duen garrantzia ematen diogulako, elkarreraginari eta
egitura/inguruneari zor zaiena alboratu gabe. Esan nahi baita, eragile
ezagun baten jarduera aztertzen ari garen honetan, jakin beharko genuke
gizarte mugimenduak bere borondate estrategikoaren bitartez ingurune edo
egiturazko aldagai batzuk, beste eragileekin harremanetan, “kudeatu” behar
dituela, eta kudeaketa horretan pizten diren mekanismo batzuk berak jartzen
dituela martxan –kognitibo/egintzazkoak –, beste batzuk hainbat eragileekin
izango dituzten harremanen emaitza direla – elkarreraginezkoak –, eta, beste
zenbait, azkenik, neurri batean eragileen borondatetik at daudena:
Ingurune/egiturazkoak.
Jakin badakigu, noski, errealitatean mekanismo kognitiboak ez direla
sortzen harremanezko edota inguruneari dagozkion mekanismoen eraginetik
kanpo. Hala izanik ere, mugarritze analitikoa hobetsi dugu, horren ezean ez
baitago ekintza kolektiboa ikertzeko modurik. Kudeaketa kontzeptuak argi
erakusten du gizarte eragilearen ikuspegia hartu dugula hemen, barnetik
kanporako begirada dela. Era berean, kudeaketaren eragina aztertu nahi
dugunez, eragiletik kanpoko egoerari ere kasu egingo diogu.2

1

Hemen erabiliko dugun “Kudeaketa” kontzeptuaren aurrekaria, “Aukera Politikoen
Egituraren Kudeaketa”, –managing the POS– kategoria da. Egitura politikoaren aintzat hartze prozesu
interaktiboa adierazteko Dianik (…) bere garaian erabilitakoa, hain zuzen ere.
2
Ibarra lankideak argitaratutako Social Movements and Democracy liburuan, Ibarrak berak, Gomá
eta besteek barnera begiradari, –eragilea nola sortu den, nola elikatzen den, zer esaten duen eta
zergatik, zer egiten duen eta zergatik, nola egiten dituen lagun eta etsaiak, eta orokorrean inguruneak
nola baldintzatzen duen jakitea– kanpora begirada erantsi beharra azpimarratu dute: nola
baldintzatzen duen eragileak ingurunea, zeintzuk diren bere eraginak ezagutu beharra, alegia.
Eragilearen lekuan jarrita, errealitatearen kudeaketa ezagutzea da kontua.
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Jasperrek (2004) dioen moduan, inguruen soziala eta politikoa
barneratuz, “jokoen teoria” gainditu nahi dugu “kudeaketa” kontzeptu
horren bitartez, gizarte eragilearen izaera estrategikoa ahaztu gabe.3
Alabaina, “zeren” kudeaketaz ari gara?
Lehen aitortu dugun moduan eta sailkapena argitze aldera, bi lerro edo
ardatzen arabera antolatu nahi ditugu mekanismoak. Lehena oraintsu
aipatutako sailkapen hirukoitza baldin bada, bigarrena agenda klasikoaren
eremura garamatza berriro ere. Honela, hiru ikerlari ospetsuek aipatzen
dituzten mekanismo gehienak agenda klasikoak mobilizazioa aztertzen
zuenean lantzen zituen eremu teorikoetara ekarri daitezkeela uste dugu.
Azkenean, mekanismo askoren izaera aztertuta, gehienak koka baitaitezke
gizarte mugimenduen jarduera ezagutzeko erabili behar diren ezinbesteko
kontzeptu edo eremu teoriko ezagunetan, hots:
-“Aukera eta mehatxuen esleipen mekanismoa”, “Aukera Politikoen
Egitura” aztertzeko unean kontuan izan behar diren aldagaietan; “Auziaren
markogintza mekanismoa”, diskurtsoaren osaketa klasikoan aztertzen
direnetan; edota, “eraketen gizarte jabetza” eta “ekintza moldeen berrikuntza
mekanismoak” antolaketaren azterketan, ekintzarako bitartekoenean eta
nortasunaren eta honekin erabat lotuta dagoen eskaeraren analisian.
Horiek denak, mobilizazio prozesu guztietan eta liskarraldiaren
ibilbidean betidanik aztertu beharreko aldagaiak edo mailak dira, eta zenbait
ikerlarik aspaldian nabarmendu duen bezala –Dianik, kasu–, agenda
klasikoak, lauki estatikoak alboratuta, denbora asko zeraman eduki horiek
modu dinamikoan aztertzen –mekanismo gisa alegia,– horrela deitu gabe
ere. Gauza bera gertatzen da MTT-k mobilizazio prozesutik kanpo,
ibilbidean edo eragile osaketan kokatuta, berriki aipatu dituzten zenbait
mekanismoekin.
Zentzu honetan, mekanismo mota hiru horiek beste bost ardatzen
arabera kokatu ditugu: “aukera/mehatxuen kudeaketa”, “diskurtso edo
hizpidearen kudeaketa”, “antolaketaren kudeaketa”, “bitartekoen
kudeaketa” eta “nortasun/eskaeraren kudeaketa” kategorien arabera,
alegia. Hauek baitira, gure ustean, gizarte mugimenduaren jardueran
ezinbestean aztertu beharreko eremu klasikoak. Beste modura esanda, topo
egin dugu lehengo kontzeptu klasikoekin: Aukera Politikoen Egitura (APE),
diskurtsoa, antolaketa/bitartekoen erabilera eta, azkenik, identitatea eta
honekin itsatsita dagoen eskaeraren bilakaera. MTT-k proposatzen
dizkiguten mekanismoak ikusita, nahiko nabaria baita, edukia gehiegi

3
Aipatu ikerlariak ekarpen arras interesgarria eskaini digu berriki. Lan honetan planteatutako
hurbilketatik oso gertu, gizarte eragileen erabaki edo dilema estrategikoen bilduma proposatu du,
hogei bat adibide emanaz: biktima ala heroi, pailazo ala maltzur, erradikal ala zabal, taktika berriak ala
betikoak, mezu bakarra ala anitza eta egokitua… Zenbait mekanismoekin lotura zuzenekoa dute
aukera estrategiko hauek. Ikus: Jasper, J.M. (2004): A Strategic Approach to Collective Action: Looking for
Agency in Social Movement choices. Mobilization 9 (1). San Diego.
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behartu gabe, lauki zaharretara eraman daitezkeela. Finean, mekanismo
ustez berriok lauki haien irakurketa dinamikoa besterik ez dira eta.
Orain arte esandakoa irudi orokor honetan laburbiltzen saiatu gara:
D.1. Mekanismoen zilindroak.

Honako irudian, hiru zutabeen arteko lotura, jarduera kolektiboaren
maila desberdinetan burutzen den “kudeaketa” kategoriak ziurtatuko du.
Mobilizazioaren eremu bakoitzak lotuta dauden mekanismo mota hiruri
nolabaiteko koherentzia emango baitie. Era bertsuan, zutabeen barneko
banaezintasun bertikala ingurune, harremanezko eta egintzazko izaerak
bermatuko du. Esaterako, ingurune mekanismo gisa definitzen ditugun
egiturazko baldintzen aldaketak, maila desberdinetan gertatzen diren arren,
gizarte mugimenduaren ingurune aldaketa orokorraren aurpegiak baino ez
dira. Edo, egintzazko mekanismo estrategikoak, arlo desberdinetan burutuko
badira ere –hizpidea, antolaketa, eskaera…–, gizarte mugimenduaren
estrategia –egintza kognitiboa– orokorraren atal osagarriak besterik ez dira.
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Irudi guztietan gertatu bezala, behartze analitikoak –lauki/geziak–
sinplifikatu egingo du askoz ere konplexuagoa den errealitatea. Onartuko
dugu, hortaz, mekanismo batzuen ezaugarri kognitibo/egintzazko,
harremanezkoak, edo inguruabarrekoak, ez dutela haien izaera erabat
definitzen. “Markogintza” mekanismo kognitibo gisa, “artekaritza”
elkarreraginezkoa edo “errepresiorako gaitasunaren galera”, inguruabarreko
mekanismo bezala definitzeak mekanismo horren azalpenean faktore
bakoitzak duen garrantzia adieraztea du helburu. Baina markogintza ez da
inoiz jarduera kognitibo isolatua, errepresiorako potentzialaren aldaketak,
esaterako, ingurunearen aldaketa adierazten duen arren, prozesu kognitiboa
ere baden bezala.
Ikusi bezala, mekanismoen hurbilketarekin agenda klasikoaren
zurruntasuna ekidin nahi izan da –baita lortu ere–, baina horrek ez ditu
desagerrarazi aldagai klasikoak, ezta hauek aztertu beharra. Izan ere, aldagai
klasikoen azpian zeuden egiturazko, elkar eraginezko eta aukera
estrategikoari zegozkion dimentsio klasikoak, mekanismoen azalpenean
berragertzen zaizkigu. Betiko eztabaidaren saroean ari gara, azkenean:
Gizarte mugimenduak ingurune moldatzaile eta moldatuaren baitan, eta
esparru desberdinetan burutu beharreko harremanezko egintzaren
saroean.
Hain zuzen ere, ekintza kolektiboaren izaera moldatu eta moldatzaile
horren harira, lehenik eta behin, mugimenduen eraginari buruzko sarreratxo
bat egitea komenigarria iruditu zaigu. Jarraian, banan-banan erakutsiko
ditugu aurreko irudian osotasunean azaldu ditugun kudeaketa mailak,
mobilizazio prozesuaren eremu desberdinei dagozkionak, eta hauekin
lotutako zenbait mekanismo, adibide gisa. Gehienak MTT-k aipatutakoak
dira. Ikuspegi kritikoek ongi esan bezala, mekanismoen gehiegizko ugaltzea
edo “mekanismorragia” ekidin beharko litzateke, ahal den neurrian
behintzat.

2. Mobilizazio prozesuaren eremuak eta mekanismoak.
Mobilizazio prozesuan gizarte eragileak “harremanezko ingurunearen
kudeaketa estrategikoa” osotasunean, harik eta modurik koherenteenean
burutu nahi izango du, noski. Esan bezala, kudeaketa horrek, bere baitan,
ingurunearen aldaketa, beste eragileen jarduera eta eragilearen berariazko
hautuak hartzen ditu. Aldagai hauek dinamikoki aztertzeko hautua egin
dugunez, mekanismo gisa definitu ditugu. Halere, aurreko irudian erakutsi
dugun eskemari jarraikiz, kudeaketa hori, arlo, maila edo eremu
desberdinetan aztertu beharko dugu, irudian marraztu ditugun hiru
zutabeetan, egintza, elkarreragina eta inguruabarra jasotzen dituzten
horietan, lagin horizontalak bereiztuz, ebakiz.
Hauek lirateke mobilizazio prozesuaren eremuak eta haiei dagozkien
mekanismo batzuk:
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a. Hizpide edo diskurtsoaren kudeaketa.
Mobilizazio prozesuaren atal oso esanguratsua da hau. Ez dugu hemen
errepikatuko gizarte mugimenduen ikerketari buruzko gain-begirada
akademikoa egin dugunean atal honi buruz esandakoa. Kapitulu honetan
zehar arestian modu sakabanatuan aipatutako kategoria teorikoak beste
modu batean antolatzea izan dugu helburu, gure gogoetarako egokia
deritzogun moduan. Hortaz, kontzeptuen arloan ez dago berrikuntza
handirik.
Dena dela, gogoratu, besterik ez bada, diskurtsoaren balioa ekintza
kolektiboari dagokionean: Bere nortasunaren adierazpen kognitiboaz
haratago, eragile arrazional gisa, gizarte mugimendua estrategia diskurtsibo
eraginkorra osatzen saiatuko da, eta horretarako mekanismo mota
desberdinen artean sortzen den zorabioan murgilduko da. Beste ataletan
gertatuko den bezala, ingurune mekanismoak –egiturazko elementuen
aldaketak–, elkarreraginezkoak eta kognitiboak jokoan jarriko dira, batera eta
etengabean.
Ikus dezagun irudia:
D.2. Diskurtsoaren kudeaketa.
DISKURTSOAREN KUDEAKETA
INGURUNE MEKANISMOAK

EGINTZAZKO MEKANISMOAK

Auziaren
markogintza
estrategikoa

Marko
nagusien
aldaketa edo
berrikuntza
Eragin
adierazlea

Diskurtso lehia;
zubigintza
(bridging)
diskurtsiboa…

ELKARRERAGINEZKO MEKANISMOAK
128

Egintzazko mekanismoei dagokienean auziaren markogintza
estrategikoaz ari garenean, azken finean agenda klasikoan markogintza
urratsek –diagnostikoa, erantzukizuna, pronostikoa– eta edukiek –
sistemaren kontrako markoek, birlerrotze, barneratze eta birbizitze markoek–
mugarritzen zuten estrategia diskurtsiboaz ari gara, orain, “mekanismo” gisa
plazaratuz. McAdam, Tarrow eta Tilly-k “auziaren enmarkatzea” deitzen
duten mekanismo horretan.
Elkarreraginezko eta egiturazko mekanismoei dagokienean, berriz,
ikuspegi kritikoek ongi zioten moduan4, haien lanean MTT-k ez zuten
arrazoi argirik eman hizpideari buruzko bestelako mekanismorik ez
aipatzeko. Gure eskeman ordea, elkarreraginezko mekanismo gisa jasoko
ditugu hizpidearen analisian hain ezagunak diren harremanezko jarduerak,
lerrotze (frame alignement) motak bezala ezagutzen ditugunak, alegia:
hizpidearen zubigintza5, anplifikatzea, zabalkuntza edo aldaketa, aztertu
beharreko mekanismoak baitira. Hauxe da, hizkera klasikoan, interpretazio
markoen arteko lehia (frame competition) ezagutzeko eremua.
Bestetik, aurreko atalean genion moduan, estrategia diskurtsibo horiek
inguruabar kultural orokorraren baitan burutuko dira. Gizarte eremuan
nagusi diren munduaren interpretazioak, orduan “marko nagusiak” (master
frames) deitzen genituenak, aukera kulturalen egituraren (AKE)
halabeharrezko osagaiak lirateke. Ekintza kolektiboaren arlo diskurtsiboan
egiturazko edo inguruneko mekanismo esanguratsuak izango dira –ikuspegi
dinamikoa aintzakotzat hartuz– interpretazio marko nagusi horien osaketa
bidean gertatutako aldaketak. Betikora itzultzen gara, interpretazio marko
horien aldaketak auziaren markogintza mekanismo kognitiboa baldintzatzen
duten ingurune mekanismoak diren bezala, gizarte eragileen jardueraren
helburuetariko bat horiek beroiek aldatzea izango da, abian jarriko dituen
mekanismo kognitibo edo egintzazkoen bitartez.
Eragin adierazle horren adibideak aurrerago emango ditugu.
b. Aukera/mehatxuen kudeaketa.
McAdam, Tarrow eta Tilly “Aukera Politikoen Egitura” (APE)
kategoria teorikoaren aitzindariak izan ziren garai batean. Oraingoan ere,
mugimenduak bere jardueran topatzen dituen aukera eta mehatxuak
ezagutzeko tresnak eskaini dizkigute, horrela, aurreko ereduak omen zuen
izaera estatikoa ekidin nahi izan dute. Alde egonkorra eta aldakorra bereizi
genituen APE-a azaltzeko unean, eta, hauen barnean, zenbait atal aipatu
genituen, hurrenez hurren: Erakunde egitura, kultura politikoa, aurkaritza
4

Ikus Koopmans (2003, Op.Cit): “[…] What about frame bridging or amplification […] ?”,
MTT-k polarizazio prozesuen baitan kokatzen duten “konbergentzia” mekanismoa ere, hemen
sar genezake; azken finean, zubigintzaren aldaera baino ez baita.
5
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egitura eta aliantza egitura. Mekanismoen ikuspegitik, MTT-ren lanak, hautsi
egin du irudi zurrun hori, eta Aukera Politikoen Egituran aztertu beharreko
kontuak mekanismo dinamiko, solte eta sakabanatuetan banatu ditu:
Aukeren esleipenetik hasi eta errepresiora doazen mekanismoen bitartez,
esaterako.
Gure ereduan, APE arloan hain kritikatua izan den ikuspegi estatikoa
gainditu beharrarekin bat egiten dugun arren, ez dugu osoki onartuko
ikerlari ospetsu horiek luzatutako eskema: Aukera politikoen mekanismo
bilduma horri ordenu irizpideren bat ezarri behar zaiola uste baitugu.
Azkenean, MTT-k prozesu desberdinetan aipatu dituzten zenbait “aukeren
edo mehatxuen inguruko mekanismo”, APE-ren baitan bereiztu beharreko
hiru dimentsio ezagunetan koka baitaiteke: Egiturazko inguruabarrean,
aukeren esleipen estrategikoan, eta beste eragileekiko elkarreragin
esparruan.
Ikus honako irudia:
D.3. Aukera/mehatxuen kudeaketa.
AUKERA/MEHATXUEN KUDEAKETA
INGURUNE MEKANISMOAK

Aukera/mehatxuen
ingurune aldaketa:
Patronazgo sareen
desegitea,
desertzioa…

EGINTZAZKO MEKANISMOAK

Aukera eta
mehatxuen
esleipena
Eragin
politikoa

Aukera/mehatxuen
erkatzea: Espirala;
errepresioa;
konbergentzia;
kooptazioa; koalizio
osaketa…

ELKARRERAGINEZKO MEKANISMOAK
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Egintzazko mekanismo kognitibo nagusiak, aukera eta mehatxuen
esleipenak, ongi erakusten du hain errepikatua izan den ikusmoldea:
mugimenduak aurrean topatzen dituen aukerek eta mehatxuek eduki
objektiboa dute, dudarik gabe, baina ez dira ezer mugimenduak aintzakotzat
–alegia, aukeratzat edota mehatxutzat– hartuko ez baditu. Mugimenduak
zenbait aldagaien esleipen kognitiboa burutu beharko du, hizpide egokiaren
bitartez gehienetan6, inguruabarraz jabetzeko, bai aldeko egoeratan –
“aukerak”–, baita kontrakoetan ere: “Mehatxuak”.
Bestalde, Aukera Politikoen Egiturak atal esanguratsua eskaintzen zion
mugimenduaren aurkaritza eta aliantza sistemari. Esan nahi da,
mugimenduak dituen aurkari eta aliatuen izaerari eta haiekin dituen
harremanen azterketari. Atal horrekin zerikusia duten mekanismo asko jaso
dituzte McAdam, Tarrow eta Tilly-k. Gure irudian, aukera eta mehatxuen
erkatzea deitu dugun saski handian sartuko ditugu denak: Eragile
desberdinen aukera/mehatxuak elkar jokoan jartzen direnean, batzuen
mehatxuak besteentzako aukerak bilakatzen dira, edo, bestela, aukeren
inguruko botere lehia sortzen da. Batek sortutako aukerak edo piztutako
mehatxuak bestearenak biderkatzen ditu, aukera edota mehatxu espiral
moduko bat abian jarriz; aliantza/gatazka estrategia guztiak, errepresioa eta
konbergentziaren –lehiatsua ala kooperatiboa– artean burutuko dira,
elkarreragin horren ondorioz klaseen arteko koalizio osaketa edo
bitartekarien kooptazioa gerta daiteke… Hizki lodiz azpimarratu
ditugunak, atal honetan sar daitezken mekanismoen adibideak dira.
Hirugarrenik, APE-ren dimentsio egonkorrean aztertu beharreko
hainbat aldagai eta aurkari/aliantza sistemaren izaerari dagozkionak,
inguruneko edo egiturazko mekanismoen atalean sar daitezkeela uste dugu.
Arlo honetan ere, ezaugarrien definizio estatikoa baino gehiago ezaugarri
horietan gertatzen diren aldaketak aztertuaz mugimenduaren mobilizazio
prozesuaren analisian emaitza emankorragoak erdietsiko ditugula uste
dugu. Adibidez, Estatuaren izaera itxia edo zentralizatua datu finko gisa
hartzen badugu, ziurrenik datu horrek ez digu gehiegi esango gizarte
mugimenduaren sorrera eta jarduerari buruz. Alta, Espainian 1978tik aurrera
zabaldu zen deszentralizazioa aztertzea –aldaketa hori inguruabarreko
mekanismo gisa aztertuz–, ordutik honako gizarte mugimenduen
mobilizazioa ulertzeko askoz ere baliagarriagoa izan daiteke. Berdin beste
aldagaietan: Estatua ahula dela frogatzea baino, desertzioaren bitartez
ahuldu egin dela erakustea; bezeria-sareak ahulak direla bainoago
patronazgo edo bezeria-sareen desegitea gertatu ote den jakitea; alderdi
sistema polarizatua dela baino, polarizatu egin dela konturatzea, ezkerreko
alderdien izaera klasikoa ikertzea baino, ezkerreko alderdien izaeran
egondako aldaketak igartzen asmatzea…
Gainera ikusmolde hau hartuta, inguruabarreko aldagai finkoenak ere
zehazteko aukera izango genuke: Esaterako, 1978ko Konstituzioak ezarritako
6
Esleipen jarduera hori adierazi nahi da, hainbat ikerlarik –Dianik, kasu– landu duten, aukera
politikoen markotzea edo “framing the POS” kategoria teorikoarekin.
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marko politiko autonomikoak zuzeneko demokraziari uzten dioen tarte
eskasa, juridikoki neurtu daitekeena, mugimenduen jardueran izan duen
eragina ikertzeko, orduan abiatutako “ordezkaritza sistemaren tinkotze”
mekanismoa erabiliko genuke. Trantsizio politiko ia guztietan gertatu ohi
den mekanismoa baita, aginpide politikoaren monopolioa alderdi politikoen
eta ordezkaritza sistemaren esku uzten denean abian jartzen dena.
Eredu klasikoaz haratago, hasierako atalean aipatu dugun
politikagintza sarearen (Policy Network) ikuspegiak proposatzen duen APEren irakurketa berrian ere egiturazko ezaugarriak mekanismo dinamiko gisa
azaldu daitezke: esaterako, gai-sarea (Issue Network) eta politikagintza
elkartea (Policy community) bereizten dutenean, ezin esan daiteke sare mota
horiek erabat egiturazkoak direnik. Agian egokiagoa izan daiteke esatea,
adibidez, gai-saregintza mekanismoa abian dela, ala politikagintza elkarte
itxiaren tinkotzeak edota malgutzeak zaildu edo erraztu egin duela gizarte
eragilearen jarduera. Iradokizun analitikoak besterik ez dira.
Ikusi bezala, edozein sistema politikoren ezaugarriak modu
dinamikoan aztertzerik badago, areago oraindik, horrela aztertu beharko
genituzke derrigorrez. Sistema politikoak ez baitaude inoiz geldirik, aitzitik
etengabeko egokitze iraunkorrean murgilduta irauten dute, iraungo badute.7
Sistema politikoan pizten diren aukera eta mehatxuak mugarritzen
dituzten mekanismo mota desberdinen elkarreraginetik eratorriko da
aurrerago aztertuko dugun ekintza kolektiboaren eragin politikoa.
c. Antolaketaren kudeaketa.
Gizarte mugimenduen eskola klasikoan antolaketa eta sareen analisiari
garrantzi handia eman zaio, ikergaiaren egoerari buruzko atalean
azpimarratu den moduan. Mugimenduaren organizazioaren izaerari eta
zereginari itsatsita dago bere antolaketa eredua. Hiru elementuok elkar
baldintzatzen baitute, estuki gainera: Izana, esana, egina, eta antolatzeko
modua errealitate bakar baten aldeak besterik ez dira. Denen artean,
antolaketa modua litzateke aldagairik esanguratsueena, mugimenduaren
benetako izana eta esana ezagutzeko hari kasu egitea besterik ez dago eta.
Antolaketaren inguruko aldagaiak hiru kategoria ezagunetan sartuko
ditugu, hots, ingurune, egintzako eta elkarreraginezko mekanismoen
kategoriatan. Hiruren arteko eragin esparrua, “antolaketaren kudeaketa”
deitu dugu. Mekanismo hauek –kudeaketa hau–, eragileen sarearen baitan
piztu eta landuko dira. (Networks of actors).
Ondoren doa irudia:

7
Sistema politikoaren azterketa dinamiko klasikoa hemen dugu: Morlino, L. (1985): Cómo
cambian los regímenes políticos. CES. Madrid.
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D.4. Antolaketaren eredua.
ANTOLAKETAREN KUDEAKETA
INGURUNE MEKANISMOAK

Antolaketa
eskuragarrien
osaketa/egoera.
Mobilizaziorako
potentzialaren
aldaketa

EGINTZAZKO MEKANISMOAK

Eraketen gizarte
jabetza
Antolaketa
Eragina

Antolaketa
ereduen
artekaritza:
mailegua…
ELKARRERAGINEZKO MEKANISMOAK
McAdam, Tarrow eta Tilly-k, eraketen gizarte jabetza mekanismoan
laburbildu dute antolaketaren arloan mobilizazio prozesuetan abian jartzen
diren jarduerak. Arestian jaso dugun moduan, eraketen azterketa estatikoa
bainoago, egintzazko mekanismo estrategiko hori azpimarratuz, ikertu nahi
dutena zera da: antolaketa tresna berrien sortzea, gizartean jadanik dauden
eraketak liskarraldirako lanabes bilakatzea, eta beste arlotan indarrean
dauden gizarte sareak norberaren mobilizaziora ekartzea. Hauxe da
“jabetza” esamoldearen bitartez adierazi nahi dena. Eraketa finkoak
bainoago, eraketari buruzko erabaki aktiboak, dinamikoak bilakatu zaizkigu
ikergai. Era berean, MTT-k beste prozesuetan aipatu duten kategoria osaketa
mekanismoaren organizazio-irakurketa, gizarte jabetza horren aldaera
izango litzateke.
Gure irudian, alta, harremanezko eta egiturazko mekanismo gehiago
sartu dugu antolaketaren kudeaketaren atalean. Hasteko, gogoratu beharko
genuke gizarte sarea ezin da ehundu eragile bakar baten egintzaren bitartez.
Hala, jabetza mekanismoaren azpian, modu batean edo bestean, eraketen
desjabetza, mailegua, esku aldaketa, zabalkuntza, kutsadura… Azken
finean,
eraketen
inguruko
artekaritza,
–mekanismoen
artean
mekanismoena–, egongo da beti. Ildo honetatik, antolaketaren kudeaketari
buruzko mekanismo bilduma aberasteko, eta mobilizazio atalen arteko
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lotura ikuste arren, zera gehitu nahiko genuke: aurreko atalean elkarreragin
mekanismo politiko gisa eman ditugun klaseen arteko koalizio osaketak edo
bitartekarien kooptazioak, eraketa mailan ere adierazpen argiak dituztela.
Hirugarrenik, antolaketaren kudeaketak kontuan izan beharko du
ingurune edo egiturazko mekanismoen eragina. Lehenik eta behin, eraketen
gizarte jabetzak aurrean izango ditu beti eraketa eskuragarrien osaketan
edo egoeran gertatzen diren aldaketak. Esaterako, Espainiako trantsizio
garaian Elizan gertatu zen aldaketa aurrerakoiak asko zabaldu zien orduko
gizarte mugimenduei eraketa eskuragarrien esparrua. Ondorioz garaiko
gizarte mugimenduek elizaren eraketen gizarte jabetza mekanismoa piztu
zuten. Jadanik lanean ari diren organizazio sozialetan egondako aldaketa
ideologiko, teknikoak edota eraketa ereduari dagozkionak, erabakitzaileak
izango dira beti gizarte mugimenduentzat.
Bestalde, egiturazko mekanismoen eremua osatze aldera, gure irudian,
Klandermans-en (1988) kontzeptu aski ezaguna jaso dugu: mobilizaziorako
eta agintzeko potentzial orokorraren aldaketa. Ingurune mekanismo honen
bitartez neurtu ahal diren aldagaiak asko dira. Besteak beste:
mobilizaziorako prest legokeen jendearen kopurutan egon diren aldaketak;
sare ikuspegiak lantzen dituen gizarte sareetan eta hauen dentsitatean
egondako aldaketak, antolaketarako esanguratsua den ingurune
teknologikoan edo bestelako azpiegituretan –garraioak, komunikabideak,
hezkuntza sisteman…– egondako berrikuntzak… Era bertsuan, potentzial
zehatzaz ari garenean, mobilizazio-arloari dagokion potentzialaz arituko
ginateke. Hortaz, kasu honetan, ekologismoaren eremuan mobilizatzeko
potentzialaren aldaketa ere neurtu beharko litzateke.
Honekin batera, sistemaren ikuspegitik, mobilizaziorako potentzial
orokorra, sistemak berak agintzeko duen gaitasunaren baitan dagoela
azpimarratu nahi dugu. Gaitasun horrek, berriz, agintzeko legitimitatearekin
du zerikusia: ia denok, ia beti agintarien erabakiak obeditzeko prest
gaudenean adierazten den legitimitatearekin, alegia. Legitimitate aldaketek,
besteak beste desertzio mekanismoarekin lotura izan dezaketenek,
mobilizaziorako potentziala sendotu edo ahuldu egingo dute. Hori,
antolaketaren kudeaketan –eta beste kudeaketa mailatan– sumatuko da.
Azkenik, eraketaren kudeaketan elkartzen diren mekanismo guztien
elkarreraginetik sortuko da antolaketa eragina deitu duguna. Geroxeago
emango ditugu eragin honen adibideak.
d. Bitartekoen kudeaketa.
Aitzinsolasean esan dugun moduan, ekintzarako bitartekoen izaera
bereziak ezaugarritzen du gizarte mugimenduen jarduera. Araututako
bitartekoetatik haratago, gizarte mugimenduen ekimenak “berrikuntza
taktikoaren” bidetik jotzen baitu gehienetan. Eraginkortasunaren eta
legitimitatearen bila, duintasuna, batasuna, kopurua eta grina adieraztea
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helburu izanik (WUNC), horretarako egokienak diren bitartekoak hobetsiko
ditu mugimenduak, eta hautu horretan malgutasuna eta berrikuntzarako
joera nabarmenduko dira. Hortik dator, gehienetan, eraginkortasuna.
Azkenean, Gomák eta besteek dioten moduan (2003), mugimenduek
mobilizatzen dituzten bitartekoak, botere bitarteko kognitibo eta sinbolikoak
dira, hein handi batean. Dena dela, bitartekoen inguruko erabakia,
egintzazko mekanismo gisa ulertuta ere, ez dago ingurune eta
elkarreraginezko mekanismoen eraginetik kanpo.
Azter dezagun ondoko irudia:
D.5. Bitartekoen kudeaketa.
BITARTEKOEN KUDEAKETA
INGURUNE MEKANISMOAK

Bitartekoen
eskaintzaren
aldaketa/Mobilizazio
edo errepresio
potentzialaren
aldaketa

EGINTZAZKO MEKANISMOAK

Ekintza moldeen
edota taktikaren
berrikuntza
Mobilizazio
Eragina

Bitartekoen inguruko
artekaritza: emulazioa;
(des) eskalada;
erradikalizatzea…

ELKARRERAGINEZKO MEKANISMOAK
McAdam, Tarrow eta Tilly-k bitartekoen azterketari dagokion
egintzazko mekanismo bat azpimarratu dute: ekintza moldeen berrikuntza.
Agenda klasikoaren irakurketa dinamikoa defendatzen dutenez, mobilizazio
ulertzeko mugimenduak erabiltzen duen errepertorio edo bilduma
estatikoan arreta jarri baino, askoz ere interesgarriagoa deritzote ekintza
moldeen erabileran egondako berrikuntzari edo, besterik gabe, aldaketei
kasu egiteari. Bitarteko kontutan oso zaila baita benetako berrikuntzarik
topatzea: osagaiak betikoak izanik, mise en scene-ak izango baitira
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desberdinak, izatekotan. Horretan datza, egiazki esanda, aipatutako
berrikuntza. Tresna zehatzetan bainoago hauen erabilera taktikoan.
Mekanismo honi berrikuntza taktikoa deitzen diote MTT-k. 8
Bigarrenik, nabaria da bitartekoen inguruan elkarreraginezko
mekanismo asko jarriko dela abian. Izan ere, kanpora begirako kudeaketa
arloa izanik, beste gizarte eragileekin sortzen den hartu-emana etengabea da.
Antolaketaren kudeaketan gertatzen den bezala, ekintzarako bilduma
osatzeko unean artekaritza mekanismoa, eta honen aldaerak oso
esanguratsuak izango dira: ekintza moldeen inguruko mailegua, zubigintza,
emulazioa… Gizarte eragileen arteko kutsadura nonbait topa baldin
badaiteke ekintzarako bitartekotan izango da.
Ildo beretik, elkarreragin eremu hori utzi gabe, bitartekoen ezaugarriak
direnak direla, horien erabileraren neurriek edota moduek beste mekanismo
sorta eragin dezakete. Eskalada edo bitartekotan “gorakada”, eta honen
kontrako deseskalada edo beherakada, biak ala biak mobilizazio
prozesuetan oso garabide ezagunak dira. Honekin batera doaz
erradikalizatze edo baretze mekanismoak, esaterako.
Ekintzarako bitartekoen bilduma eta honen intentsitatea liskarraldietan
zehar aldatuz doaz, ez dira inoiz estatikoak: zuzeneko ekintza baketsutik
bortizkeriara; adierazpenezko logikatik, zuzeneko kaltea edota oztopoa
bilatzen duten dinamiketara. Ekimenen izaera eztabaidagai iraunkorra da
mugimenduen baitan, eta, etengabean, beste eragileekin –lagun zein
aurkariekin – haiek daramaten dialogoan mamitzen dira.9
Alabaina, ekintzara jotzeko erabakia hartu ondoren, mugimenduak
teorikoki har ditzakeen bitartekoetatik edozein hauta al dezake? Borroka
tresnei buruzko irudimenak ez al du mugarik, ez baldintzarik? Egia esanda,
arlo honetan ere hainbat egiturazko mekanismoek –ingurune aldaketek–,
mugimenduaren bitartekoen berrikuntzaren egintzazko mekanismoak
baldintza ditzakete.
Errealitatean, gizarte eta une historiko bakoitzean eskuragarri diren
bitartekoen zerrenda mugatua da, eta zerrenda posible horretan gerta
daitezkeen aldaketek eragin zuzena dute mugimenduaren jardueran,
berrikuntzak
praktikan
mugatuz.
Bitartekoen
eskaintza
hori,
mobilizaziorako edota errepresiorako potentzial zehatzaren eta
orokorraren aldaketen baitan egongo da, gure ustean.
Inguruabarreko mekanismo horren bitartez zer adierazi nahi dugu:

8

Ikus bestela mugimendu zahar/berri eztabaida alboratzeko Tilly-ren lanetan jasotako
bitarteko ustez zaharren edo berrien bilduma.
9
Aurreko atalean poliziagintzak (policying) duen garrantzia azpimarratu dugu: poliziaren kale
mailako estrategiak hainbat mekanismoen azpian baitaude Era berean, gertuko gizarte eragileen
protesta ereduek, bitartekoen kudeaketaren mekanismoak baldintzatuko dituzte.
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Alde batetik, une historiko eta mugimenduen esparru bakoitzean
badagoela mobilizazio mota bakoitzerako potentzial zehatz bat, balizko
jarraitzaileek eta kideek protesta eredu jakin batean parte hartzeko adierazi
dezaketen prestutasunak finkatzen duena.10 Ingurune-egiturazko ezaugarri
legez, mugimenduaren edo gizartearen kultura politikoarekin zuzeneko
zerikusia izango du potentzial horrek, eta, noski, aldakorra den neurrian,
potentzialaren aldaketek beste zenbait mekanismotan eragina izango dute:
gaur onargarria ez den bitartekoen berrikuntza, esaterako, bihar
ahalbideratuz.
Ildo beretik, mobilizaziorako potentzial zehatzaren baitako aldaketak
beste zenbait aldagaietan ere maiz gertatzen dira: berrikuntza teknologikoak
direla –internet eta mugimenduen berrikuntza taktikoaren artean dagoen
harremana hizpide klasikoa bilakatu zaigu, adibidez–, tokiko
komunikabideen ugaltzea, eta abar. Protestarako modua eta honen indarra
baldintzatu ditzakeen edozein ingurune aldaketa mekanismo honetan
kokatuko genuke.
Sistema politikoaren ikuspegitik, errepresiorako potentzialaren
aldaketak, sistemaren eta orokorrean gizartearen bitartekoen inguruko
onargarritasun neurrian egon daitezkeen gorabeherak adierazi nahi ditu. Era
berean, beste zenbait “azpiegitura” aldagaietan egondako aldaketak: gizarte
mobilizazioa kontrolpean edukitzeko teknologian, gas negargilearen
asmakizunaren kasuan, esaterako. Ekintza molde batzuk onartzeko edo
zigortzeko moduak aldatu egingo dira denboran eta, askotan, liskarraldian
zehar.
Adibide bat jarriko dugu. 2005eko udan, herritar errugabe bat
Londreseko metroan tirokatu dezake poliziak aurretik inongo itaunketarik
egin gabe, itxuraren aitzakiaz, eta ekimen horrek gizarte erantzun eskasa
izan du. Poliziak “zilegitasunez” erabili dezakeen indar neurriaren inguruan,
iritzi aldaketa sakona izan dela nabaria da, eta ingurune mekanismo gisa,
horrek eragina izango du ezbairik gabe edozein gizarte mugimendu
britainiarrak egin dezakeen bitartekoen inguruko berrikuntza taktikoan.
Azkenik, beste kudeaketa mailetan gertatu bezala, bitartekoen arloko
hiru motatako mekanismoen uztarketatik eratorriko da mobilizazio eragina.
Aurrerago aztertuko dugu. Atal hau amaitze aldera, jorra dezagun azken
kudeaketa maila.
e. Nortasunaren eta eskaeraren kudeaketa.

10

Potentzial horretan gertatu daitezkeen aldaketak, hortaz, mekanismoa bera
operazionalizatzeko erabilgarriak izan daitezke iritzi inkestak. Klandermans, Kriesi eta beste zenbait
ikerlarien lanetan horretarako eredu asko proposatu da. Ikus: Kriesi, H.P. & Saris, W.E. & Wille, A.
(1993): Mobilization potential for environmental protest. European Sociological Review. Vol 9. Nº 2. Oxford
University Press.
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Kudeaketa maila honetan sartu ditugun kategoriak ez dira
mobilizazioaren agenda klasikoaren aztergai tipikoak, are gutxiago batera
kontuan hartzen baditugu. McAdam, Tarrow eta Tilly-k eragileen osaketa
prozesua mobilizazio prozesuarengandik bereiztu dute. Bestelako hautua da
gurea, mobilizazioaren kudeaketa esparru legez aztertuko baititugu, bai
nortasun osaketa, baita prozesu honekin erabat lotuta dagoen beste aldagaia,
mugimenduaren eskaeraren kudeaketa, alegia.11
Gure ustean, bi jarduera hauen barnean dauden mekanismoak
abiapuntu bera dute: nortasuna eskaerarekin batera doa, mugimenduaren
demandak definitzen baitu mugimenduaren izaera. Eskaeraren aldaketak
erakutsiko digu nortasun aldaketaren norabidea, eta alderantziz. Uste honen
arabera, MTT-k eragileen osaketa prozesuan eta beste zenbait prozesutan
aipatu duten hainbat mekanismo nortasun/eskaera kudeaketaren baitan
birkokatu dugu.
D.6. Nortasun/eskaeraren kudeaketa.
NORTASUN/ESKAERAREN KUDEAKETA
INGURUNE MEKANISMOAK

Eskaeraren
onargarritasunaren
aldaketa; eliteen
interesen kaltetzea,
desertzioa…

EGINTZAZKO MEKANISMOAK

Eragin
sumagarria

Nortasunaren edo
kategorien osaketa;
objektu eta identitate
aldaketa; irainen batbateko ezarpena…

Antzekotasunen
esleipena; ekibalentzia;
(des)zertifikazioa;
artekaritza;
konbergentzia…

ELKARRERAGINEZKO MEKANISMOAK
11

Zer dela eta bereizten dituzte eragilearen osaketa, prozesu bezala, eta nortasun aldaketa,
mekanismo gisa, azkena lehenaren aldaera besterik ez denean? Ikuspegi kritikoek azpimarratzen zuten
mekanismo-prozesu bereizketarako irizpide finkoen gabezia berresten da adibide honen harira.

138

Nortasun/eskaeraren kudeaketa lan horretan, mugimenduak
egintzazko mekanismo asko garatuko ditu, azken finean aipatu bi aldagaiok
bere jardueraren abiapuntua baitira. MTT-k ere, prozesu desberdinei lotuta,
horrelako mekanismo anitz aipatzen dute: Nortasunaren edota kategorien
osaketa, objektu edota identitate aldaketa…12
Bestalde, kudeaketa maila honetan elkarreraginezko mekanismoek
izugarrizko garrantzia izango dute. Identitatea eta honen baitan dagoen
eskaera ezin baita ulertu beste identitate/eskaerekin harremanetan baino.
Oparotasun honen adibideak lirateke atal honetan aipatu ditugun
mekanismoak: Antzekotasunen esleipena, ekibalentzia instituzionala, (des)
zertifikazioa, artekaritza, konbergentzia… Eta McAdam, Tarrow eta Tilly-k
jasotzen ez dituzten beste zenbait. Esaterako, Eskaera/nortasunaren
emulazioa, beste eskaerekin konbergentzia, etab. Horietako gehienak
arestian definitu ditugu. Lan enpirikoan ere azalduko zaizkigu.
Elkarreraginezko azpi-mekanismo interesgarriak ere badaude. Batez
ere, eskaera edo nortasunen arteko lehian pizten direnak. Adibide bat
emango dugu: Mugimenduaren nortasuna/eskaera beste eragileekiko duen
posizio erlatiboaren arabera zehazten da. Horregatik askotan agertuko zaigu
alde erradikalaren mekanismoa, eragile muturrekoagoen sorrerak tartean
geratu diren eragileen epeltzea eta konbergentzia garabidea erakusten duen
mekanismoa, hain zuzen ere.
Eskaeraren aurrean mugimenduak duen jarrera lehiatsua gogorarazten
digun beste mekanismo interesgarria arrakastaren jabetza izango litzateke.
Egintzazko mekanismo honek auziaren amaieraren markogintzarekin
zerikusi zuzena du. Atal honetan jasotzea hobetsi dugu, ezen arrakastaren
atribuzioa mugimenduak bere demandarekin duen harremanaren esparruan
kokatzen dela uste baitugu. Arrakastak –mugimenduarentzako onargarria
den eragina legez ulertuta– beste eragilen baten porrota suposatzen du.
Horatz, mekanismo hau –egintzazkoa izanik–, beti ere beste eragileekin
lehian finkatzen da.
Hirugarrenik, egintzazko eta elkarreraginezko mekanismoetaz aparte,
ingurunearen aldaketak ere badu zeresanik nortasun/eskaeraren
kudeaketan. MTT-k halako ingurune-mekanismo batzuk aipatu dituzte:
eliteen interesen kaltetzea edo desertzioa, adibidez, tankera honetakoa
litzateke, ezen mugimenduaren nortasuna eta eskaera askotan gizarte
esparru zabalek sumatzen duten interesen kaltetzearen eta honekin lotuta
dagoen desertzioaren baitan egongo baitira. Egia esanda, ikerlari kritikoek
faltan botatzen zuten mekanismo klasikoa –gabezia erlatiboa eta honen
aldaerak13, alegia–, kategoria honetan koka daiteke. Hortaz, inkesten bitartez
12

Mekanismo horien azpi-mekanismoak atzematen saiatu beharko ginateke. Esaterako, objektu
aldaketaren azpi-mekanismoa den “azeria eta mahatsa” mekanismoa, helburua ezinezkotzat jotzen
denean mugimenduk burutu ohi duen egokitzapen estrategikoa adierazten duena, oso ohikoa izango
da edozein mobilizazio prozesutan. Aipatu dugu lehenago.
13
Irainen bat bateko ezarpenaren mekanismoa, agian?
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neurtu genezakeen gabezia erlatibo horren aldaketa, nortasun/eskaerari
legokiokeen ingurune mekanismo tipikoa litzateke.
Alta, ingurune mekanismo orokorragoa proposatu nahi dugu hemen.
Mugimenduaren mobilizazio prozesuan eskaera eta nortasunari buruzko
mekanismoek
izan
dezaketen
ibilbidea,
neurri
handi
batean,
mugimenduaren hastapeneko eskaera edo nortasunak duten onargarritasun
sistemikoan gerta daitezken aldaketen menpe ere badago. Eskaeraren
onargarritasunaren aldaketa mekanismoaren bitartez erakutsi nahi duguna,
azkenean, mugimenduaren aukera orokorren, –ez bakarrik politikoen–
egitura aldaketa da. Egingo zaizkion eskaeren, aurkeztuko zaizkion nortasun
kategorien aurrean jarrita, sistema bakoitzak irentsi dezakeen inputaren
tamaina jakin bat izango du.
Barneratze gaitasun honek izan dezakeen dinamika ezagutzea aski
inportantea izan daiteke gizarte mugimenduen mobilizazioaren etorkizuna
irudikatzeko. Azken finean, Aukera Politikoen Egitura, eta honen aldaerak
liratekeen “Aukera Ekonomikoen Egitura” edota “Aukera Kulturalen
Egituraren” bitartez, sistema bakoitzean ekonomikoki, politikoki eta
kulturalki planteagarria denaren, irudika eta onar daitekeenaren muga
aldakorrak erakutsi ditugunean, hemen luzatu dugun erronka bera
erakusten ari ginen. Une historiko bakoitzean, sistemaren mugak diferenteak
dira, eta batzutan muga horiek bat batean aldatzen dira, mugimenduei
aukerak eskainiaz.
Onargarritasunaren muga aldaketa horrek, mekanismo gisa ikusita,
mugimenduaren nortasun/eskaera osaketa mekanismoa baldintzatuko du,
dudarik gabe. Adibide bi ematearren: 2005eko udan, Irak omen
demokratikoan, kategoria osaketa mekanismo horren arabera, mugimendu
kurduak “demokrata” nortasuna osatzeko moduak ez du zerikusirik duela
10 urte, Sadam Husseinen garaian, eduki horren arabera egin zezakeen
kategoria osaketarekin. Edo, kutsu ezkertiarra duen mugimendu ekologista
batek, gaur egun, energia nuklearraren kontra egin dezaken eskaera
osaketaren edukia, edo 70. Hamarkadan, Frankismo gorrian, eta orduko
Sobiet batasuneko zentral nuklearrak martxan zirela, egin zezakeena ez dira
inolaz ere berdinak izango. Eskaeraren eta nortasunaren osaketa ezin da une
bakoitzean eskaera/nortasun onargarriaren dinamika adierazi nahi duen
ingurune mekanismotik kanpo konprenitu.
Nabari denez, K.W. Brandt-ek aipatzen zuen zeitgeist edo garaiko
izpirituaren dinamika, mekanismo bilakatu zaigu.
Noski, bitarteko guztien gainetik, eskaera eta nortasuna gizarte
mugimenduaren zio sakonak diren neurrian, maila honetan aktibatzen diren
mekanismo mota desberdinen arteko harremanen emaitza, eragin
sumagarria deitu dugu. Mugimenduak esan bidez, publikoki, adierazten
duen jomuga sumagarriaz, bere nortasunari itsatsita dagoen eskaerarekin
lotuta dagoenaz ari gatzaizkizue. Aurrerako itzuliko gara gai honetara.
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Amaitze aldera, kapitulu honi dagokiona laburbilduz, gure helburua
McAdam, Tarrow eta Tilly-k luzatu duten mekanismoen ereduan ordenu
apur bat ezartzea izan da. Agenda klasikoaren edukiak azaldu ditugunean
erabilitako metodologia –egiturazko/inguruneko, harremanezko eta
egintzazko aldagaiak bereiztuz–, aproposa izan da gure helburua lortzeko.
Horregatik,
ikerlariok
aipatutako
mekanismoak,
alde
batetik,
ingurune/elkarreraginezko eta egintzazko kategoriatan banatu ditugu, eta
bestetik, mobilizazioaren kudeaketan bereiztu daitezkeen maila “klasiko”
desberdinetan antolatu ditugu. Era berean, haiek aipatzen ez zituzten
mekanismo batzuk proposatu dira, kasu batzutan ikerlari kritikoen
iradokizunak jasoaz.
Lan enpirikoetarako erabilgarriagoa izan daiteken mekanismo eredua
eskaini nahi izan dugu hemen, lortu dugun ala ez, ikerketak argituko du.
Dena den, lan enpirikoan sartu aurretik, beste galdegai batzuk jaso
behar ditugu. Mobilizazioa abian jartzen duten mekanismoak aipatutakoak
badira, maila bakoitzean zein eragin sumatu daiteke? Mekanismoen
kateatzeak zein prozesu zabal eragin dezake? Nola? Oldarraldi zabalen –
demokratizazioa, iraultza…– atzean dauden mekanismo kate eta prozesuak
atzeman al daitezke?
Galderon inguruan ezer taxuzkorik esan ahal izateko, lehenik eta behin,
gizarte mugimenduen ekintza kolektiboaren eraginari buruzko hausnarketa
egin beharrean gaude.

3. Ekintza kolektiboaren eraginaren erronka teorikoa.
Zertzelada batzuk.
Aldaketa sozial eta politikoa ezin da ulertu gizarte mugimenduen
egintza kontuan hartu gabe. Hala izanik, Donatella della Porta, Mario Diani
edota Giugni ikerlariek (1999)14 dioten moduan, harritzekoa da gizarte
politika arruntean, gizarte ingurunean, beste mugimenduengan eta baita
kideengan beraiengan ere mugimenduek duten eragina oso gutxi ikertu
izana. Bitxia da oso mugimenduen eraginari buruzko ikerketa akademikoen
urritasuna: agian, kausa/ondorio binomioa gizarte arloan frogatzearen
zailtasuna izan daiteke arrazoia. Halere, zailtasunak zailtasun,
mugimenduen nahitako eta ustekabeko eraginak ikertzeari ezinbestekoa
deritzogu, eragina eta arrakastaren arloan orain artean egondako ekarpen
batzuk hona ekarriz.15
14
Op.Cit, 228 Orrialdea eta hurrengoak, Social Movements: What Consequences?, Atalean.
Honekin batera kapitulu honen idazkuntzarako gida hauxe izan da: Marco Giugni, Doug McAdam eta
Sidney Tarrow (Eds) (1999), How social Movements matter. University of Minnesota Press. Minneapolis
Volume 10.
15
Eragin/arrakastari buruzko hausnarketa akademikoa ugalduz doa azken urteotan, batez ere
eragin politikoari dagokiona. Ikus Amenta, E. & Caren, N. (2005): The legislative, Organizational, and
Beneficiary Consequences of State-Oriented Challengers.Honako liburuan: Snow. D.A. & Soule, SA. &
Kriesi, H.P. (Op.Cit).
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Gamson-en (1975, 1990) lan klasikoetatik hasita, gizarte mugimenduen
eragina edo beste moduan esanda, arrakasta, gizarte ikerlarien aztergai
tipikoa izan da, lan sistematikoegirik egin ez den arren: zeintzuk dira
helburua erdiesteko estrategia eraginkorrenak? Zeintzuk dira arrakasta
dakarten antolaketa edo bitartekoen inguruko ezaugarriak? Lorpen
materialak eta errekonozimendua al dira arrakasta neurtzeko irizpide
bakarrak? Zer nolako eragina dute mugimenduek gizarte prozesu
zabaletan?... Honelako edo antzeko galderek, azken finean, gizarte
ikerkuntzaren erroan daude: eraginarena edo, nahi bada, giza egintzaren
kausa-ondorio katearena, gizarte zientzien ikergairik sakonetarikoa izan
baita betidanik.
Atal honetan, ekarpen horietako batzuk abiapuntu gisa harturik,
mekanismo eta prozesuen ereduak eraginaren teorizazioari eskatuko liokeen
egokitzapena egingo dugu. Hiru liskarraldien arteko alderaketa egiteko
mekanismoen tresna teorikoa hautatu dugun neurrian, liskarraldi bakoitzean
abian jartzen diren mekanismo horien arteko elkarreraginaz aparte,
liskarraldi desberdinetako mekanismoen arteko eragina ere aztertu beharko
dugu.
Bitartean, eraginari buruzko teorizazioan sortzen diren zenbait
eztabaida jasoko dugu, gure lanaren aurrekari teoriko gisa. Hurrengo
orrialdeetan nahastuak azalduko zaizkigunez, jarraian doan irudian
eztabaida horietariko batzuk erakutsi nahi izan ditugu, gaia argitze aldera:
D.7. Eraginaren soka.

ARRAKASTA
HELBURUAK

MOBILIZAZIOA
ERAGINA
PORROTA

Norenak?
Zeintzuk?

Nolakoa?

Zein mota?
Zeri esker?

Norena?
Zergatik?

Konplexutasuna

Eraginkortasuna

Kausalitatea

Esleipena
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Irudi honen haritik gizarte mugimenduen eraginari buruzko analisian
piztutako eztabaida klasiko batzuk laburbilduko ditugu. Besteak beste:
a. Eragile konplexuak, helburu anitz.
Gizarte mugimenduen artean bi mota bereiztu izan dira usu,
mugimendu kulturalak eta kutsu politikoagoa dutenak. Dena den, biek ala
biek bideratuko dizkiete eskaera sumagarriak sistema politikoari eta, gehiago
edo gutxiago, sistema politikoaren erantzun egokia jaso nahiko dute,
nortasunarekin uztartuta dauden eskaera zehatzei legokiokeena, alegia. Era
berean, biek ala biek, erabaki politiko zehatzetatik at, helburu sakonagoak
ere izango dituzte.
Azaldu dezagun, bada, mugimenduaren eskaeren edo helburuen
inguruko ibilbide tipikoa, irudi honen bitartez:
D.8. Helburuen matrizea.

Liskarraldian zehar, sorburuko eskaera negoziagarri eta negoziaezinez,
bitarteko jomuga eta helmuga zehaztugabe bezain orokorrez osatutako
helburuen matrize konplexua plazaratuko du mugimenduak. Borondatezko
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matrizea da. Eragile konplexu batek, abian jartzen dituen egintzazko
mekanismoak direla medio, –esan nahi baita, hautu estrategikoen bitartez–,
taxutzen duen helburu-bilduma mugikorra da.16
Bilduma horren baitan, Della Portak & Dianik (Op. Cit.) eskaera
negoziaezinen garrantzia azpimarratu dute, mugimenduaren nortasunaren
ardatzak bilakatzen direlako. Halere, eskaera mota bi horien arteko muga ez
da erabat finkoa, mugimenduaren nortasuna bera ere aldagaitza ez den
bezala. Arestian definitu dugun objektu aldaketa mekanismoak ongi
erakusten du eskaeren malgutasun hori: negoziaezina zirudiena
negoziagarria bilakatuko da maiz, eta alderantziz. Izan ere, eskaeraren
bilakaera hori ezin bereizi daiteke mugimenduaren nortasunaren
bilakaerarengandik.
Bestetik, eskaera edo helburu horien artean ere, agerikoak eta
sakonagoak bereiztuko ditugu.
Hasteko eta behin, mugimenduak esan bidezko eskaera zehatzak,
agerikoak, egingo dizkio sistema politikoari, zerbait egin dezala –eskaera
proaktiboa–, edo ez dezala egin –erreaktiboa– eskatuz. Hala, eskaera
sumagarri horretan politikagintza mailako (policy) izapide ezaguna abian
jarri dadin nahiko du mugimenduak: eskaeraren eroale gisa entzuna izatea
lortu beharko du, eskaera agenda politiko publikoan sartua izan dadin lan
egingo du, erabaki politikoren bat lortu beharko du eskaeraren inguruan –
ahal bada bere asmoen araberakoa–, eta, azkenik, erabaki politiko horren
betetzea ziurtatu nahiko du, hasierako eskaera behar den moduan asea izan
dadin.
Bigarrenik, aurrekoekin erabat uztartuta, eskaera sakonagoak egingo
ditu beti mugimenduak, eskaera zehatzaren osagarri eta oinarri direnak:
mugimenduek, eskaera konkretuaz harago, iritzi publikoaren aldaketa lortu
nahiko du, hasteko, bere gaiak “gaituz” –gizarte gaietara gehituz–
(thematization, importation), eta eskaerarekiko jendea sentsibilizatuz
(Sensitizing impact, Kriesi et al, 1995). Askotan, erabaki politiko konkretutan
islatuko diren emaitzak lortzen ez direnean ere, gutxienik aipatutako horiek
topatuko ditugu. Baina, batez ere, gizartearen eta, noski, eliteen, balio
sistemaren aldaketa iraunkorra lortzea izango da mugimenduaren helburu
nagusia. Della Portak & Dianik, “benetako aldaketa” (real change), deitzen
duten hori, kultura aldaketa dakarrena17, lege aldaketa soila baino askoz ere
16
Ajangiz ikerlariak arrakastaren analisia zailtzen duen aniztasuna, bere hitzetan,
“antolakuntza anitzeko testuingurua” –contextos pluriorganizativos–, helburuen konplexutasunarekin
lotzen du, liskarraldietan gizarte mugimendua “helburuen matrize” baten inguruan mobilizatzen dela
azpimarratuz. Bide batez, lan berean “eraginen matrize” bat proposatzen digu, barne eta kanpo
eraginak sei mailatan antolatuz: erakunde politiko mailan (eskaeraren sarrera, prozedurazkoa,
sumagarria, egiturazkoa), mugimendu mailan (egitura, sostengua), eragile politiko mailan (agenda,
egiturak, sinbolikoa, ekintza eta antolakuntza), Antolakunde mailan (nortasun kolektiboa, tamaina,
egitura) gizarte mailan (aldaketa politiko, kulturala, materiala) eta kideen mailan (irabaziak, biografia).
Ajangiz, R. (2000): Política militar y movimientos sociales: el fin de la conscripción en Europa. Doktoretesia.UPV/EHU. Bilbo. Gomák eta beste batzuk (2003), aipatu lanean, eragin sinbolikoa, sumagarria
eta operatiboa bereizten dituzte, beti ere, politikagintza publikoaren eremuan.
17
Melucciren hitzetan, kode berriak, new codes. (Melucci 1982)
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inportanteagoa da mugimenduarentzat: aldaketa sakonago horrek epe
luzean ez baitu, legeak bezala, atzerabide errazik.
Bestalde, balio/iritzi aldaketa horrek, kanpokoa ez ezik, barne aldaera
garrantzitsua ere badu, mugimenduko kide partikularrek euren biografian
sumatu ohi duten bilakaera aberasgarria tarteko. Ekintza kolektiboaren
eragina ez baita soilik gizarte mailan atzematen, mobilizazioan murgildutako
eragile banakoengan ondorio nabarmenak ditu.
Azkenik, eskaera ageriko eta sakonen bitartez, isil bidezko helburu gisa,
edo jakin gabe ere, ezinbesteko ondorio legez, sistema politikoaren
demokratizazioa eta etengabeko aginte eraikuntza prozesuak egongo dira,
geroxeago ikusiko dugun moduan.
Alboko gezi luzeak adierazi nahi duen moduan, matrizearen baitan
helburuen arteko elkarreragina etengabea da, eta liskarraldian zehar
helburuen lehentasuna aldatuz joango da: sorburuko helburua ahaztuta,
bitartekoak bilakatuko zaizkigu jomuga nagusi, ala politikagintza gordina
utzita, aldaketa kulturala hobetsiko du mugimenduak. Areago oraindik,
kasu batzutan, ageriko helburu nagusia bilaka daitezke bai demokratizazioa
bai eta aginte eraikuntzari buruzko errebindikazioak ere, hastapeneko
eskaera zehatza gaindituz. Lan enpirikoan zehar maiz itzuliko gara gai
honetara, egokitzapen hauen adibide argiak topatu baititugu gure
ikergaietan.
b. Eraginaren atzean, nork eta noiz eragiten du?
Arlo honetan, gizarte zientzietan aski ezaguna den arazoarekin egingo
dugu topo: Kausalitatearen gaiarekin, alegia. Zein neurritan, zeini, edo zeri
egotzi ahal zaio neurgarria den edozein gizarte eragin? Zein tamainan esan
genezake halako edo bestelako aldaketa gizarte mugimenduaren
mobilizazioaren ondorioa izan dela? Aldaketaren izaera, edukia, edota
aldaketa lortzeko biderik egokiena zein den jakin aurretik, eta aldaketaren
bat egon dela ziurtatu ondoren, aldaketaren ardura, kausa argitu beharko
genuke.
Della Portak, Dianik, eta beste zenbait ikerlarik nabarmentzen duten
moduan, hasteko eta behin, ezin esan daiteke modernizazioaren gizarte
aldaketa prozesu zabalak –urbanizazioa edo sekularizazioa, esaterako,–
gizarte mugimenduen ekintza kolektiboaren ondorio automatikoak direnik.
Aurrerago, demokratizazioaren kasuan ikusiko dugun bezala, gizarte
mugimenduak makro prozesu horien kausa zein emaitza dira aldi berean,
eta hortaz, biak ere elkar elikatzen duten fenomeno ia bereiztezinak lirateke.
Hortaz, mugimenduen balizko eragina neurtzeko unean maila apalagotik
hasi beharrean gaude: liskarraldi zehatzetatik, alegia.
Alabaina, erabaki honek ere ez du kausa-ondorio katea berez argituko.
Liskarraldiaren norabidea ez baita inoiz lineala. Atzera eta aurrerapausoak
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etenik gabe lotuko dira mobilizazioan zehar, epe laburreko eragin axalekoak
eta epe luzera begirako aldaketa sakon bezain atzeman ezinezkoak. Askotan,
mobilizazioaren unerik gorrienetan batez ere, ez dago jakiterik zer dagoen
lehenago edo geroago: denborazko lotura logiko soilak eskainiko ligukeen
nolabaiteko kausa-ondorio argudioa ahuldu egiten da.
Azkenik, lotura kausala gehiago iluntzera dator eragileen aniztasuna,
konplexutasuna bera. Gizarte mugimenduak eragile konplexuak dira, eta
ezin esan daiteke liskarraldi batean zehar “noren” ardura izan den halako
aldaketa, “nori” esker lortu den arrakasta hori, edo “nork” duen dena delako
porrot haren erantzukizuna. Protesta ziklo bakoitzean murgilduta dauden
gizarte eragileen arteko elkarreragina izango da, izatekotan, aldaketaren
kausa. Are gehiago, aldaketaren izenean diharduten eragileak –gizarte
mugimendu isolatuak ez ezik–, hauek berauek, alderdi politiko, erakunde eta
presio taldeek sortzen dituzten mobilizazio sareak baldin badira.
Tilly-k (1999) dioen moduan, kausa-ondorio katea atzeman ahal izateko
gizarte mugimenduen izaerari buruzko pentsamolde zehatza izan behar
dugu, hots, modu jakin batean ulertu behar ditugu gizarte mugimenduak,
askotan gizarte mugimenduek beraiek esaten digutena kontuan hartu gabe:
“Social movement activists themselves promulgate […] mistaken
ideas more or less deliberately. The first idea is that social movements are
solidaristic, coherent groups, rather than clusters of performances, The
second is that social movements have continuous, self-contained life
histories in somewhat the same sense that individuals and organizations
have life histories. Both ideas are false, ot ar least very misleading. […]
Social movements similarly consist of bounded, contingent,
interactive performances by multiple and changing actors”
Dena den, aurrera jo gabe, galdera sakonagoa erantzun beharko genuke
orain. Esan nahi baita, eraginaren ardura edo motak argitu aurretik, ba al du
inolako eraginik ekintza kolektiboak? Aldaketaren benetako motorrak al
dira gizarte mugimenduak, ala aldaketa historikoaren figurante hutsak?
Galdera honen harira, Della Portak eta Dianik elitista eta pluralisten
arteko eztabaida akademiko klasikoa gogoratuko digute. Pluralisten (Dahl
1961) ikuspegi baikorregiak alboratuta –sistema politiko irekia dela uste
izatea eta bertan legokeen poliarkia egoeran sinestea, alegia–, ikuspegi
elitistekin bat datoz neurri batean ikerlari italiarrek. Pluralismoak sistemaren
funtzionalitatean dagoen arazoren baten ondorio gisa ikusten du protesta,
eta, zentzu horretan, erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko sarbide
instituzional nahikorik balego, protesta ez litzateke “beharrezkoa” edo, nahi
bada, funtzionala izango. Aitzitik, ikuspegi errealistak, sistema politikoaren
berezko ezaugarritzat joko du protesta, botere-grina duten elite desberdinen
arteko etengabeko liskarraren adierazle gisa. Gizarte mugimenduen rolari
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dagokionean, pentsamolde elitista ezkorrenek (Piven & Cloward 1977) ez
diote gizarte mugimenduen eraginari garrantzi gehiegirik eman18:
“Protesters win, if they win at all, what historical circumstances
has already made ready to be conceded”.
Ikuspegi ezkor honen arabera, aldaketak berez datoz, gizarte egoera
historikoak hala aginduta, eta ezer gutxi zor diote gizarte mugimenduen
oldartzeari. Aginterik gabeko eliteren batek mugimenduaren oldartzea
baliatzeko ahalmena duenean, eta agintean dagoen eliteak oldartze arrisku
hori aintzakotzat hartzen badu, orduan, desmobilizazioa lortzeko besterik ez
bada, agintariek aldaketaren bat onar dezakete. Asetze sinboliko edo
material horren helburua, finean, agintari elite horren kontra atondu den sare
oldarkorra desegitea denez gero, boterearen erantzuna konplexua izango da
beti, kontraesankorra, oldartsu guztiak neurri berean eta batera aseko ez
dituena. Areago oraindik, azkenean, liskarraldiaren apaltzea datorrenean,
askotan hartutako erabakian atzera egingo du aginte eliteak… Aski ezaguna
zaigu irakurketa errealista, errealistegi hau, eta dudarik gabe gure lanean
hautatu ditugun liskarraldi ekologisten irakurketa zuzena egiteko baliagarria
izan daiteke.
Dena den, pluralismoaren baikortasun faltsuan erori gabe ere, badago
gizarte mugimenduan zereginari buruzko ikusmolde positiboagorik.
Hasteko eta behin, agintarien elitea ez da beti monolitikoa, eta
mugimenduak, “kanpoko” gizarte indarra izanik ere, aliantza estrategia
desberdinak erabili ahal ditu agintearen botere monopolioa ahultzeko. Gure
ikerketan, mugimendu ekologistak landutako aukera esleipen eta artekaritza
mekanismoek, esaterako, elitearen inkoherentzia hori baliatu dute.
Ildo beretik, Della Porta eta Dianik azpimarratzen duten moduan,
abagune gozoenetan, mugimenduak aldaketa sakonak erdiesteko bitarteko,
aliantza, gizarte sintonia nahikoa pilatu dezake, eta indar metaketa hori
lortzen ez duenean ere, gutxitan esan ahalko dugu mugimendua inongo
arrastorik utzi gabe desagertu dela, beti egongo baita nolabaiteko
jarraikortasunik: ezkutuko lanak ordezkatuko du mobilizazio ikusgarria19,
sare antolaketa zabalaren ordez gune kontra-kulturalen iraunkortasuna
topatuko dugu, lorpen sumagarrien lekuan, protestarako potentzialaren
tinkotze isila, edo ustezko porrotaren ostean beste edozein errebindikazioan
murgiltzeko prest dauden herritarren sareak agertuko zaizkigu… Neurria
eta edukia atzematea zaila den arren, gizarte mugimenduen aldaketarako
eragina ez da ahuntzaren goizeko eztula. Atariko atalean egindako
definizioaren arabera, ezin uka daiteke gizarte aldaketa prozesu guztietan
18
Batzutan gizarte mugimenduen egintza eraginkorraren defendatzaile sutsuak direnak ere –
Tarrow– une ezkorrak, pesimistak, izaten dituzte: “Rare is the movement that is sufficiently focused and
powerful to stimulate a direct and visible policy response, except where that response is repression”. Tarrow,
S.(1998). Sistemaren erantzuna lortzea ez da erraza, errepresioa ez bada.
19
Meluccik vissibility eta latency gisa definitu dituen egoerak. (Melucci 1989). Eraginaren izaera
kapilar hori Tarrow-ek (1998) berak gogoratzen du: “The outcomes of a cycle of protest and reform cannot be
measured only by its inmediate results […] we can disguise a slow and capillary process of cultural
transformation that leaves a heritage of values and practices for the next cycle of protest.”
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agertzen baldin badira mugimenduak, aldaketa horrekin zerikusirik
dutelako izango dela, aldaketaren ondorio eta, batera, kausa legez.
Honekin batera doa, bistan da, kanpo edo barne azalpenen inguruko
eztabaida: mugimenduaren aukera estrategikoak al dira eraginaren
erantzuleak ala inguruabarrak baldintzatzen du azkenean edozein aldaketa
mota? Barne ikuspegitik, ikerlari batzuk mugimenduaren bitarteko propioen
kudeaketa ipintzen dute eraginaren oinarrian (Lipsky 1968), beste zenbaitek,
aldiz, inguruabar politikoaren garrantzia azpimarratu dute. (Tarrow 1998,
Piven & Cloward 1979). Prozesu politikoaren eskolako ordezkari
hauentzako, gizarte mugimenduen eragina –arrakasta– bi baldintzen menpe
egongo da: mugimenduak ekintza kolektibo oldarkorra burutzeko duen
gaitasuna, eta agintariak kontzesioak egitera behartzen dituen inguruabar
politikoa. Hauxe da, orokorrean, gure ikuspegia: ekintza oldarkorrik gabe
eta agintariak ahultzen dituen egoera aproposik gabe zaila izango zaio
mugimenduari inongo arrakastarik lortzea.
Dena dela, aipatutako lanean Giugnik dioen moduan, eztabaida hau
nahiko antzua da. Ezen lan honetan behin eta berriro esan dugun moduan,
mobilizazio prozesuaren baitan edozein eraginaren arrazoiak aztertzeko
unean, batera hartu beharko baitira kontuan inguruabarreko baldintzak,
mugimenduaren hautu estrategikoak eta beste eragileekin haiek dituzten
harremanak. Gure lanean, edozein eraginaren sortzaile den inguruabarra eta
estrategiaren sintesia, mekanismo mota desberdinen arteko elkarreragin eta
kateatzeren bitartez aztertuko dugu.
Amaitzeko, kausa-ondorioaren erronkari aurre egiteko Giugnik zenbait
hautu metodologiko gomendatzen du, hala nola:
-Mugimenduaren eraginak hobeki ezagutzeko ezinbestekoa da beste
zenbait eragileen eraginak aztertzea: alderdi politiko, interes talde,
komunikabide edota kontra-mugimenduenak… Hauen guztien helburuak
eta helburu hauen asetze maila desberdinak aztertuz gero, argiago azalduko
baitzaigu mugimenduari egotzi ahal zaion eraginaren edukia eta neurria;
-Bigarrenik, aldaketa-eragina ikertzeko mugimenduaren barneko
kontuak –bitarteko, antolaketa, estrategia– zein kanpoko aldagaiak,
inguruabarreko mekanismoak, esango genuke, aztertu behar dira;
-Hirugarrenik, analisi konparatibo dinamikoa hobetsi behar da:
mugimendu berbera edo antzekoa liskarraldi desberdinetan, edo
mugimendu desberdinak une berean ikertuz, beti ere mobilizazio
prozesuaren harian, ez estatikoki.
-Azkenik, noski, jarraian aipatuko dugun gaia aurreratuz, gerta
daitezken eragin modu desberdinak kontuan hartu beharko ditugu: eragina
sumatu den egoera sumatu ez denarekin alderatuz, porrota arrakastarekin…
Ezin ditugu ibilbide arrakastatsuak bakarrik aztertu.
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Dena den, Tilly-ren iritzia (1995, 1996) gogora ekarriz, egiturazko eredu
oro hartzaileen bila aritzeak ez du zentzu handirik. Ez dakigu fisikaren
arloan inoiz topatuko ote den, baina argi dago gizarte arloan “bateratze
teoria” oro harrapatzailerik ez dela inoiz osatuko. Hortaz, azalpen orokorren
bila ibili beharrean, gizarte mugimenduek dakarten aldaketen atzean
legokeen aldagaien konbinazio historiko kontingentea atzematen saiatu
beharko ginateke. Nola?
D.9. Eraginak aztertzeko metodologia.
Mugimenduaren balizko eraginak definitu

Topatu diren eragin mota zehatzak identifikatu

Eragin horien azpian leudekeen aldagai posibleak ezagutu

LoturaGiugni
kausalak
eta liskarraren historiak berrosatu
Iturria:
(1999)

Horrek ez du esan nahi, noski, korrelazio zabalen erronka erabat
alboratzen dugunik. Mugimendu partikularren eragin zehatzen
kontingentziatik haratago jo nahi dugu, jauzi kualitatibo horren izaera erabat
hipotetikoa baldin bada ere. Halako liskarraldian, hobeto esanda, alderatu
ditugun halako bizpahiru liskarraldietan, eraginaren moduak eta kausak
halakoak izan baldin badira, hipotesi gisa esan genezake antzeko
baldintzetan emaitza paretsuak gerta daitezkeela. Hauxe litzateke zentzuzko
hurbilketa bakarra.
Ikusmolde honetaz gain, Giugnik aipatutako hautu metodologiko
gehienak, lan enpirikoan gureak egin ditugu, Leitzarango eta
Urbina/Maltzagako auziak aztertzerakoan.
c. Arrakasta ala porrota, zein da eraginaren izaera?
Gizarte mugimenduen ikerketa akademikoak eragin moten sailkapen
ugari egin du hamarkada hauetan, eredu xinpleenetatik aberatsenetara
kasuistika gehiegi egon da, eta eragin mota enpiriko ia bakoitzari eraginkategoria teoriko bat egotzi zaio. Atal honetan, zerrenda agortu gabe noski,
sailkapen horietariko batzuk azalduko ditugu lan zientifikoaren orain arteko
norabideak ezagutze aldera.
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Giugnik (Op.cit) gizarte mugimenduen eraginen sailkapen anitz
jasotzen du bere lanean. Prozedurazko eragina, eragin sumagarria eta
egiturazko eragina bereizten dituen Kitschelt-en (1986) sailkapen hirukoitza.
Kriesi-ren (1995) eraginen mailakatzea: gizarte eragile, eragile politiko eta
erakundeen arteko botere harremanen aldaketa, erabaki politikotan neurtu
daitekeen eragina, eta sistemaren aldaketa zabalak, egitura instituzionalean
edo kulturalean ikusi daitezkeenak.
Xinpleenetik hasita, Gamsonen (1975) sailkapen klasikoak ez du
errealitatean gerta daitekeena oso-osorik jasotzen, baina abiapuntu
interesgarria eskaini dezake:
D.10. Lorpen motak.

ORDEZKARITZA SISTEMAREN
ALDAKETA (Aitortza)

BAI

EZ

ARRAKASTA OSOA

GAILENTZEA

KOOPTAZIOA

PORROTA

EZ

ESKAERAREN
ARABERAKO
LORPENAK

BAI

Irudi honetan, balizko lorpen materiala eta mugimenduak izan
dezakeen aitortza mota gurutzatuta egon daitezkeen emaitzak jaso dira:
aitortza eta eskaera beteta, arrakasta; aitortza, lorpen materialik gabe,
kooptazioa; lorpena, aitortzarik gabe, gailentzea; eta ez bata ez bestea
eskuratzen ez direnean, porrota. Sinplea eta argia izanda ere eskema honek
arazoak baditu: batetik, mugimenduaren helburuak bi besterik ez dira,
lorpen materiala eta errekonozimendua, bestetik, nahastu egiten dira
eraginak
–kooptazioa/gailentzea–
eta
eraginaren
balorazioak:
porrota/arrakasta.
Nabari denez, mekanismoen artean esanguratsuenetakoa den
zertifikazioa aitortza horrekin parekatuko genuke. Horregatik, gure
ereduan, eskaera/lorpen mota hori mobilizazioaren aldagai gisa aztertuko
dugu, bere kontrakoa den deszertifikazio mekanismoarekin batera
mobilizazioa bera baldintzatzeko duen ahalmena nabarmenduz, ez
horrenbeste mugimenduaren helburu-arrakasta binomioaren baitan.
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Mugimenduaren eraginari buruzko ikerketan, itxuraz mailarik errazena
lorpen materialen, sumagarrien ingurukoa litzateke. Beste eragin mailen
atzematea, gero ikusiko dugunez, kinka enpiriko askoz zailagoa izango da.
Hala, erabaki politiko zehatzetan (policy) neurtu daitekeen aldaketa,
mugimenduaren eskaerari, errebindikazioari dagokiona, eragina tout court
legez hartua izan da. Policy outcomes edo erabaki politikoen arloan lortzen
diren emaitzak, emaitza sumagarri gisa ulertuta, aintzakotzat hartu behar
diren lehenak dira, mugimenduaren eragin orokorra neurtzeko unean.
Alta, eragin sumagarririk egon dela onartuta ere, zein irakurketa egin
daiteke eraginari buruz?
Eragina neurtzea zaila baldin bada, are gehiago eragin horren
balorazioa egitea. Zein zentzutan esan genezake eragin neurgarri hori inoren
arrakasta izan den, ala porrota? Gizarte mugimenduen ikerketa klasikoetan,
emaitza (outcome) eragina (impact, effects), lorpena edo arrakasta (success) eta
porrota (failure) bereiztu dira. Kategoria hauen definizioa, hurrenez hurren,
gero eta zailagoa da, gero eta subjektiboagoa. “Emaitza”, mugimenduaren
ekoizpenaren ondorioa da, “eraginak”, berriz, emaitzak inguruabarrean
ekarri duen aldaketa adierazi nahi du, eta, mugimenduaren helburuak
iparrorratz gisa harturik, aldaketa horren ebaluaketa egin ondoren,
“arrakastaz edo porrotaz” mintzatuko gara. Urteotako lanetan batez ere
arrakasta/porrotaren ikuspegia hobetsi da20. Hala ere hurbilketa honen
mugak nabarmenak dira:
a) Eragilearen konplexutasuna. Arestian aurreratu dugun moduan,
liskarraldi gehienetan, gizarte mugimendua ez da helburu argi eta bakarra
duen eragile homogeneoa. Aitzitik, talde, ekintza, antolakunde desberdinen
sare konplexuak osatzen du mugimendua, eta oso gutxitan izango dituzte
ekintza kolektiboan bildutakoek helburu edota estrategia berberak. Hortaz,
edozein eragin baloratzeko unean zaila izango da –eragina egon dela
onartuta ere– guztiek ere eragin horren inguruko iritzi bera izatea.
Batzuentzat arrakasta gozoa dena, besteentzat porrot mingarria izan daiteke,
ala erdibideko emaitza mingotsa. Lan enpirikoan hautatu ditugun
liskarraldien emaitzaren inguruan egondako hika-mika gogoratzea besterik
ez dago.
b) Arrakasta beti ere eztabaidagarria, subjektiboa da. Aurrekoarekin
lotuta dator bigarren arazoa. Arrakasta ez da objektiboki defini daitekeen
kategoria. Esan bezala, eragile, talde, edo areago oraindik, kide bakoitzak,
ekintza kolektiboaren balorazio berariazkoa egingo du, arrakasta eta
porrotaren muturren arteko ardatzean kokatuz lortutako emaitza. Gizarte
mugimenduek bere eskaerarekin duten harreman estu horren baitan, eskaera
beraren markogintza diskurtsiboa egiteaz aparte, eskaera edo helburuaren
asetzeari buruzko diskurtsoa osatuko dute, erdietsitako emaitza, arrakasta, –
batez ere–, edo porrot gisa erakutsi nahian. Arrakastaren diksurtsoa ezin da,
noski, ezerezean oinarritu, sinesgarria izan beharko da, emaitza
20

“Why they succeed, how they fail” (Piven & Cloward 1979)
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neurgarrietan oinarriturikoa. Hortaz, aurrerago mekanismo gisa landuko
dugun arrakastaren esleipena eta esleipenaren inguruan sortzen den lehia,
jarduera eraikitzaileak dira: arrakasta eraiki egin behar baita, eraikitzeko
adreilu nahikorik eduki behar baldin bada ere. Jarduera eraikitzailea eta
lehiatsua, baten arrakastak, gehienetan bestearen porrota baitakar.21
c) Ustekabeko emaitzak, arrakastak al dira? Arrakastaren hurbilketak
mugimenduen nahitako jarduera goresten du, pentsaraziz lorpen guztiak
borondate argiaren emaitzak direla. Ekintza kolektiboa ezagutuz gero, jakin
badakigu eragin asko eta asko ustekabekoak direla, eragileak nahi zituenekin
zerikusirik ez dutenak, edo urrutirago joanda, eragilearen nahien
kontrakoak, hots, ondorio maltzurrak,22 edo, bestela, hastapeneko nahien
apaltasuna erruz gainditzen dutenak.23: jarduera edota politikari belaunaldi
berrien agerpena, kontra-mugimenduen edo interes-taldeen sorrera, lege
bitxien onarpena, kideen kooptazioa erakunde edo alderdi politikoen
partetik… Horrelakoetan arrakastaz mintzatzea agian gehiegizkoa litzateke.
Zentzu honetan, ondorioen ebaluaketaren gaia amaitze aldera,
interesgarria iruditu zaigu eraginari (impact) buruz Tilly-k (1999), egindako
hausnarketa jasotzea. Oso ongi adierazten baitu zein punturaino den uste
baino zailagoa gizarte mugimenduen eraginaren ardura argitzea. Esan nahi
baita, mugimenduaren eraginak ezin direla aztertu beste zenbait eragileen
esku hartzea ezagutu gabe:

21
Edo porrotaren ustea. Klandermansek Holandako mugimendu bakezalearen azterketan ikusi
bezala, askotan arerioek mugimenduaren arrakastaren uste sendoagoa dute, mugimenduko kideek
baino. Klandermans, B. Organizational effectiveness, INTERNATIONAL SOCIAL MOVEMENT
RESEARCH, Vol 2. JAI Press.
22
Hortxe dugu beste gai topikoa filosofia politikoan, gizarte ekintzaren ondorio maltzurrena.
Erreakzioaren erretorikan kokatu du Hirschmannek. Ikus: Hirschmann, A.O. (1991): Retóricas de la
intransigencia. FCE. Mexico.
23
Donatella della Portak (1999) Italia eta Alemanian 60.hamarkadatik aurrera burututako
protesta zikloak esparru politikoaren zabalkuntzan eta protestarako eskubidearen hedakuntzan
izandako eragina aztertzerakoan, ondo erakusten du batzutan gizarte mugimenduek espero ez
zituzten emaitzak lortzen dituztela, eta ustekabekoak izanik, nekez uler daitezkeela eragilearen
arrakasta gisa.
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D.11. Gizarte mugimenduen emaitzak atzemateko arazoaz.24

Mugimenduaren eskaerak

A
C
B
Mugimenduaren
Eraginak

D

Kanpoko
ekintzen edo
gertakizunen
eraginak

A/ Mugimenduaren eskaeraren edota helburuen araberako eraginak,
kanpoko ekintzei edo gertakizunei egotzi ezin direnak. Hauxe izango
litzateke doi-doi mugimenduaren arrakastatzat jo genitzakeen emaitzak.
“Hura nahi, hura lortu, inoren laguntzarik gabe,” erabateko arrakastaren
adierazle gisa.
B/Mugimenduaren eskaeraren araberako lorpenak, bere ekintzen zein
kanpoko eraginen arteko uztarketaren ondorioz erdietsitakoak. Hau da
ekintza kolektiboaren eremu tipikoan gertatuko dena, soilik mugimenduari
egotzi ezin zaion eragin mota, aldagai desberdinen ondorio dena eta
arrakastaren esleipen lehiakorra eskatuko duena, “noren arrakasta” izan
ote den ebasteko.
C/Mugimenduaren eskaeraren araberako emaitzak, bere ekimenari zor
ez zaizkionak eta kanpoko eragile edo gertakizunen ondorio direnak.

24

Iturria: Tilly (1999), egokituta.
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Ustekabeko lorpen edo arrakasta bezala ulertu daitezkeenak, albo-eragin
(efecto colateral) positibo gisa.25
D/Mugimenduren eskaerarekin eta bere egitasmo estrategikoarekin
zerikusirik ez duten ekintza kolektiboen, eta beste zenbait gertakizunen edo
ekimenen emaitzak, ondorio maltzur gisa ulertu daitezkeenak eta, kasurik
okerrenetan, mugimenduaren helburuen kontrako emaitzak izan
daitezkeenak. Horrelakoetan, edota errebindikazioen araberako inongo
eraginik lortzen ez denean, mugimenduaren porrotaz hitz egingo genuke.
Porrotaren inguruko esleipena ere beharrezkoa den arren, ezen gerta
baitaiteke, zenbait mekanismo diskurtsiboen bitartez, porrota dena arrakasta
moduan azaldu nahi izatea, baita lortzea ere, mugimenduaren onerako edo
kalterako.
Laburbilduz, arrakastaren hurbilketak dituen mugak onartuta ere, argi
dago kategoria guztiak aztertu beharko ditugula ekintza kolektiboaren kate
kausala ezagutu ahal izateko: Emaitzak, eraginak, eta arrakastak/porrotak.
Bakoitzari bere lekua eman beharko zaio, noski, eta bakoitzaren azpian
dauden borondate estrategikoak, kanpo eraginak eta prozesu lehiakorrak
nabarmendu beharko dira. Gure ustean, mekanismoen hurbilketa
metodologikoak berez zaila eta korapilotsua den lan hori erraztu dezake.
d. Mobilizazio eraginkorra. Nola lortzen da eraginik handiena?
Esan bezala, eragile kolektiboaren konplexutasunak eta bere
inguruabarraren aberastasunak ez dute ahalbidetzen helburu argi, zehatz eta
monolitikorik aurkitzea. Errebindikazioa askotarikoa bada, helburuen
araberako jarduerak ere desberdinak izango dira, eta ezin izango da finkatu
eraginkortasuna lortzeko bide xinplerik. Helburu zehatzenetan ere, arrakasta
lortzeko abian jarriko den mobilizazioan, tarteko “azpi” helburu edo
izapidezko helburuak ere izango ditu mugimenduak, bigarren mailakoak
edo prozedurazkoak izanik ere, ase beharrekoak. Hortaz, jomuga asko
izango ditu mugimenduak mobilizazioa abian jartzen denean: errebindikazio
materiala bete behar da, baina baita herritarren balioen aldaketa sakonagoa
ere, antolakuntza bitartekoak ongi atondu behar dira, hizpide egokia osatu,
erakundeen aitorpena lortu… Zer egin horiek guztiak batera asetzeko? Nola
izan “eraginkorragoa”?
Hain zuzen ere, gizarte mugimenduen eraginaren gaiari heltzeko beste
euskarri teorikoa eraginkortasunarena (effectiviness) izan da. Aurrerago
aztertuko ditugun erabaki politiko publikoen inguruko eraginak erdigunean
kokatuz, eta eragin orokorren ingurukoak alboratuz, politikagintzan
mugimenduek duten eragin atzemangarria aztertzen saiatu da hurbilketa
mota hau. Politikagintzaren (policy) izapidean dauden pauso desberdinetan
25

Hubertsek (1989) honi pseudo-arrakasta (pseudosuccess) deitzen dio, pseudo-porrota ere egon
daitekeela nabarmenduz. Huberts (1989): Influence on Government policy, International Social Movement
Research, Vol 2. JAI Press.
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mugimenduek izan dezaketen eragina aztertu beharko da orduan: agenda
publikoaren osaketatik (agenda setting) hasi, eta erakundeen azken kudeaketa
erabakietara doan ibilbide luzean. Ibarrak eta beste zenbait ikerlarik26 (2003)
egindako lanean ongi bereizten dira politikagintza ibilbidearen faseak:
eragin sinbolikoa –arazogintza, agendagintza–, eragin sumagarria –erabaki
politikoen mailan– eta eragin operatiboa, erabakien kudeaketan. Aipatu
ikerlariek, geroxeago ikusiko dugun bezala, politikagintzan atzeman
daitezken eragin horietarako beharrezkoak liratekeen baldintzak jasotzen
saiatu dira.
Dena den, eraginkortasunaren aldagaia, kanpoko baldintzetaz harago,
mugimenduaren barne hautuekin ere lotua daiteke. Izan ere, kanpo
eraginkortasuna erdieste aldera mugimenduak zein estrategia, antolaketa
mota, edo bitarteko hobetsi beharko lukeen asmatzea aztergai garrantzizkoa
da. Della Portak eta Dianik (1999) botatako galderak errepikatuz: aldaketa
erradikala eskatzea eraginkorragoa al da erreforman saiatzea baino?
Bitarteko bortitzak al dira helburua lortzeko aproposenak? Antolaketa
zentralizatu eta burokratikoa behar al da arrakasta lortzeko? Edota
Schumakerren (1978) kezka aipatuz, “zero batuketa” eskaerek eta bitarteko
tenkatsuek ez al dute jendea uxatuko, ez al da hobe tarteko eskaerak egitea?
Gamsonek (1990) berak ere ez du batere argi: alde batetik, “estrategia
minimoa” hobetsiko du, hots, helburu zehatza, zuzeneko ekintza eta
antolakuntza zentralizatua; bestetik, onartuko du helburu zabalagoek
eskaintzen dituzten barne elkartasuna eta aliantza zabal eta eraginkorren
garrantzia.
Helburuak erdiesteko bitartekoen nolakotasunaren inguruko eztabaida
ustez kontrajarriak dauden bi aukeretan laburbildu da: zer da hobe,
oldartzea ala moderazioa? Hurbilketa pluralistak ekimen moderatuen
indarra azpimarratzen duen bitartean, taktika oldarkorren (disruptive)
eraginkortasuna nabarmendu dutenek (Tilly 1975, McAdam 1983, Piven &
Cloward 1993, Tarrow 1998, …) gizarte mugimenduen berezko izaera
gogoratuko digute protesta oldartsuaren beharrezkotasuna arrazoitzeko.
Tilly-ren WUNC ereduaren arabera gizarte mugimenduen grina, indarra
ezin da adierazi interes taldeen edo alderdien taktika epelen bitartez. Hortaz,
bere-berezkoa dute mugimenduek protesta oldartsua. Artekaritza eta beste
jarduera pluralisten garrantzia gutxietsi gabe, ekintza kolektibo berritzaile,
grinatsu, oldartsurik gabe zaila da gizarte mugimendua eraginkorra izatea.
Dena den, Giugnik berak gogorarazten digun bezala, eztabaida honek
ez du gehiegizko zentzurik. Ezen bitarteko edo jarduera moderatu zein
erradikalen erabileraren inguruko hautua, inguruabarraren arabera egin
beharko baitu gizarte mugimenduak. Inguruabarrak berak hautua egitea
baimentzen badio behintzat. Eremu politikoan aurkituko dituen aukera edo
mehatxuen esleipena egin behar duenean, artekaritzan murgildu behar
denean, protestarako potentziala handitu edo gutxitu denean, antolakuntza
sendotu edo ahultzen denean, errepresioa edota polarizazio prozesuak abian
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daudenean, protesta zikloaren une bakoitzean, mugimenduak taktika
oldartsuak ala moderatuak hobetsiko ditu, egoerak baldintzatutako hautu
estrategiko arrazionalaren ondorioz. Bide eraginkorrena zein izan daitekeen,
–zitekeen–, asmatzea kontu antzua da, hortaz. Aurretiaz ezin froga daiteke ex
post argudiorik: “bide hura hartu izan bagenu…”.
Esan bezala, helburu bakarra eta argia egonda ere, jarduera
kolektiboaren nolakotasuna erabakitzea gai korapilotsua baldin bada, nork
zer esango du helburuak mobilizazioaren harian aldatuz baldin badoaz,
edota helburuak kontraesankorrak baldin badira? Geroago ikusiko dugun
moduan eskaeraren/nortasunaren kudeaketan abian jartzen diren zenbait
mekanismoen ondorioz, mugimenduaren helburuak aldatu egingo dira
mobilizazioan zehar. Hasieran sutsuki eskatzen zena, eta amaieran apalki
errebindikatzen dena –ala alderantziz– ez baldin badatoz bat, zein neurritan
hitz egin daiteke arrakastaz eta porrotaz?
Ildo beretik, arrakasta arlo edo maila desberdinetan lortu behar baldin
ba du mugimenduak, halako helburuak nolako kudeaketa eskatuko dio, eta
jardueraren inguruko hautu bakoitzak besteak baztertzera behartuko du.
Aipatu ikerlari italiarrek dioten moduan, bitarteko material edo
antolakuntzazkoen bila aritzeak eliteengana hurbilduko du mugimendua,
gizarte ordenuarentzako suposatu dezakeen mehatxua apalduz; erakundeen
aitorpen politikoa lortzeak mugimenduaren betidaniko gizarte sarea ahuldu
dezake; sarearen zabalkuntzak, hasierako eskaera desitxuratu; antolaketa
eraginkorregi batek antolaketa bera bilakatuko du helburu… Kontraesan
horiek burdinezko mekanismoak dira, eta aztertuko ditugun liskarretan
barra-barra topatuko ditugu.27
Hortaz, estrategia arrakastatsua –tout court– asmatzea ez da kontu
samurra, eragin/arrakasta mota desberdinen artean begi-bistako
kontrajarritasuna dago eta. Gure lan enpirikoan eraginak aztertuko
ditugunean, nabarmenki atzemango dugu arrakasta mota bati begirako
hautu estrategikoak beste balizko lorpenak baldintzatzeko duen gaitasuna.
Ikuspegi pragmatiko hori adierazten duten mekanismo kognitiboak
ezagunak ditugu: “Zerbait irabazteko, zerbait galdu behar”, “ezer galtzen ez
duenak ez du ezer irabazten”… Kontua neurria hartzea da, amore ematearen
eta irmotasunaren arteko neurria hartzen asmatzea. Hala, helburuen
lehentasuna finkatzeari buruzko eztabaida gizarte mugimendu guztien
eguneroko gai-ordenuan dago, dudarik gabe.
Amaitze aldera, agenda klasikoaren kasuan egin dugun moduan,
eraginari buruzko eredu teoriko klasikoa jarraian proposatuko dugun
mekanismo eta prozesuen antolaketan txertatuko dugu, mekanismoen
27
Michelsen oligarkiaren burdin-legearen mekanismoa ez da alderdi politikoetan bakarrik
betetzen, aitzitik gizarte mugimendu askotan antolakuntzaren beharrak eta nahiak beste
errebindikazio guztien gainetik jarri izan dira, eraginkortasunak hala aginduta. Ikus lan klasikoa:
Michels, R. (1991): Los partidos políticos. Amorortu. Buenos Aires; eta gizarte mugimenduen
“antolakuntzazko heldutasunera” lotuta, beste klasikoa: Offe, C. (1988): Partidos políticos y nuevos
movimientos sociales. Sistema. Madrid.
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arteko eraginaz arituko baikara, batez ere. Ikus dezagun, bada, edozein
eragin motaren azpian dagoen prozesu eta mekanismoen antolaketa.
e. Eraginari buruzko hausnarketa, mekanismo eta prozesuen harira.
Arestian esan bezala, tipologia klasikoak alboratuta, gizarte
mugimenduen ekintza kolektiboaren eraginari dagokion atala mekanismoen
azalpenaren baitan aurkeztu dugu hemen.
Ajangiz lankideak (2000) ekintza kolektiboaren eragina aztertzeko
hautatutako ereduan, emaitzatik atzeranzko ibilbidea egitea proposatzen du,
ekintza kolektiboaren emaitza argi bat aukeratu eta gero, –bere kasuan
derrigorrezko soldaduskaren desagerpena–, honen aurretik leudekeen
aldagaiak aztertuz. Gurean, berriz, azterketa konparatiboan landuko ditugun
emaitzak konplexuagoak direnez, eraginaren analisia zabalagoa izango da,
eta baita, akaso, ilunagoa ere. Ikergaiak berak agintzen du oraingoan: kasu
batean, –Leitzarangoan–, mobilizazioaren emaitzak aberatsegiak dira
eraginaren azterketa sinpleegia egiteko; bestean, –Urbina-Maltzagakoan–,
berriz, eragin ezaz, porrotaz mintzatu beharko genuke agian. Honela, gure
lanean, eraginetara hurbiltzeko moduak desberdina izan beharko du
halabeharrez. Ezin gara emaitza argi batetik hasi eta atzeranzko ibilbide
linealaren bila ibili. Ibarrak (2005) dioen moduan, eraginen kateatze lineala
eredu sinpleegia dirudi gizarte mugimenduaren itzala aztertzeko.28
Giugnik berak dioenez, eraginaren tipologia guztietan ikuspegi
induktiboa nagusitzen da –ikerketan atzemandako eragin batetik hasiaz–,
agian beste hurbilketa mota bat komenigarriagoa denean, alegia,
mugimenduak eragin ditzakeen mekanismo eta prozesuen azterketan
oinarritutako hurbilketa.
Hasteko eta behin, gure eredu teorikoan eraginaren gaia lantzeko hartu
dugun ikuspegia erakutsiko dugu. Eskema orokorra besterik ez da jasoko,
hots, eraginaren kategoriak bereizteko irizpideak. Gero, hurrengo
azpiataletan, maila desberdinetan topa daitezken eragin motak, eta prozesu
zein oldarraldi zabalei dagozkien eraginak luzeago landuko ditugu.
Lehentxeago esan dugun moduan, eraginaren/arrakastaren orain
arteko analisiak garrantzi berezia eman dio eragin sumagarriari, politika
publiko zehatzetan edo iritzi/balio mailan sumatu ahal denari. Askoz ere
apalagoa izan da beste eragin moten azterketa. Aitzitik, gure ikuspegiaren
arabera, helburuen matrizea dagoen bezala, eraginaren matrizea bere
osotasunean aztertu behar da, eraginaren dimentsio bakarreko begiradak
saihestuz. Dena den, eraginen matrize konplexu hori nonbaiten lekutu
beharko denez, hasteko eta behin, liskarraldiaren abiapuntuan gizarte
mugimenduak duen helburuen matrizearekin erkatuko dugu.

28

Ibarra, P (2005) Manual de sociedad civil y movimientos sociales. Sintesis. Madrid.
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Izan ere, eraginen matrizeak lotura zuzenekoa duela mugimenduaren
helburuen matrizearekin. Helburuak maila desberdinetan nahi ditu
mugimenduak, eta maila desberdinetan saiatuko da horien araberako
eraginak bultzatzen, liskarraldiaren harian piztuko diren kontraesanak
kontraesan. Dena den, helburuen matrizearen osaketa, hein batean, barne
osaketa da –liskarraldian murgildu den sareak osatuko baitu–; aitzitik,
eragina, mota desberdinetako mekanismoen elkarreraginetik eta
prozesuetatik ondorioztatzen da, eta, hortaz, eraginen matrizea helburuena
baino zabalagoa izango da. Nahi ez dituen, –helburutzat ez dituen–,
ondorioak ere eragiten baititu gizarte mugimendu azti-mutil horren
mobilizazioak. Bere eskutik kanpo, egintzazko mekanismoetatik haratago,
dauden mekanismo eta prozesuak pizten dira mobilizazioan zehar.
Ikus dezagun alde hori honako irudian:
D.12. Helburu eta Eraginen matrizea.

Helburuetatik eraginetara doan ibilbidea argitze aldera, ez dugu
kontuan hartu, arestian esan bezala, helburuen matrizea bera ere zenbait
mekanismoen bitartez osatuko dela, nortasunaren osaketa edota objektu
aldaketaren bitartez esaterako. Ildo beretik, helburuen matrizea ez da inoiz
izango liskarraldiaren hasierako argazki finkoa, eragin eta helburuen arteko
elkar hizketa etengabean eraberrituko baita. Gure ereduan, helburuen
matrizearen osaketa, baldintzatua egon arren, egintzazko prozesu kognitibo
legez aztertuko dugu, “beste” mekanismo bat gehiago bailitzan.
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Eraginaren matrizearen kasuan, berriz, eraginaren matrize hori ez
denez “osatzen”, aitzitik, “ondorioztatu” egiten denez, mekanismo gisa
bainoago, mekanismoen arteko elkarreraginaren ondorio gisa aztertu
beharko dugu. Ekintza kolektiboan pizten diren eragin mota desberdinak –
zehatzak, zabalak eta orokorrak–, mekanismo desberdinen antolaketa
kontingentearen ondorioak besterik ez dira eta.
Ikus dezagun eraginen matrizearen edukia, zehatzago:
D.13. Eraginen sailkapena.

Eragin moten izaera landu aurretik, esan beharra dago eraginen
sailkapen hau, kudeaketa maila bakoitzeko mekanismoen arteko
elkarreraginen emaitza dela eta, ondorioz, ez ditugula eragin gisa aztertuko
irudi hartan (Ikus D.1 irudia) zutabe bakoitzaren baitan piztutako
mekanismoen arteko loturak. Zutabeen unitatea aintzakotzat harturik,
kudeaketa estrategikoa, harremanen eremua eta inguruabar orokorra
adierazten duten mekanismoen izaera bereiztezina azpimarratuko genuke.
Hortaz, zutabeen baitako mekanismoen arteko loturak ez genituzke eragin
gisa aztertuko. Zutabeen baitan, eragina ezik, koherentzia/inkoherentzia
baldintzak aztertu beharko lirateke.
eta

Esaterako, mugimenduaren auziaren markogintza, aukeren esleipena
artekaritzaren modua bat datozela pentsatu beharko genuke.
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Inguruabarrari buruzko zutabeen baitako mekanismoak lerro berean
kokatuko diren bezala. Hala ere, gerta daiteke zutabeen baitako
mekanismoen artean inkoherentziak sumatzea, auziaren markogintza eta
bitartekoen berrikuntza, esaterako, kontrajarriak izatea. Ikerketa enpirikoan
topatuko ditugu horrelako adibideak: Esaterako, mugimenduaren
diskurtsogintza baketsua, eta bitarteko berrikuntzaren izaera bortitza uztartu
al daitezke modu eraginkorrean? Kontraesan horien kudeaketa egokia
erronka zaila da beti mugimenduarentzat.
Azaldu ditzagun orain eragin mota desberdinak:

4. Eragin zehatzak, mobilizazio maila desberdinetan.
Aurreko atalean esan bezala, “kudeaketa” kategorian sartu ditugun
mekanismo motek mobilizazio prozesuaren maila desberdinetan gertatzen
diren fenomenoak adierazten dituzte. “Inguruabarraz, elkarreraginaz eta
egintzaz” osatutako hiru aurpegidun errealitatearen baitan gertatzen dira
fenomeno horiek, eta, hortaz, maila bakoitzean mugimenduak garatzen duen
mobilizazioa hiruren artean baldintzatuko dute. Hiruko joko horretan,
egintzazko mekanismoa aldagai menpeko gisa ulertu izan dugu, harremanak
eta inguruabarra, aldagai independenteak ziren bitartean. Honela,
mugimenduaren praxi kognitibo eta estrategikoa egiturazko eta
harremanezko inguruneak baldintzatzen duela aitortzen genuen.
Dena den, gauza jakina da mugimendua zerbait lortzeko –mundua
aldatzeko– mobilizatzen dela, eta, hortaz, eraginak aztertzerakoan, aipatu
elkarreraginezko eta inguruabarreko mekanismoak menpeko aldagai ere
badirela kontuan hartu beharko genukeela. Bestela, mugimendua ez litzateke
mugituko, edota soil-soilik bere burua aldatzeko murgilduko litzateke
mobilizazioan.
Tilly-k (1999) ere aitortuko du gizarte mugimenduen garaipen
azpimarragarrienak askotan ez direla arlo publikoan, fronte politikoan,
emango. Alderantziz, askotan haien programen betetzean bainoago,
ekinkideen bizitza pertsonalera edota mugimenduaren antolaketa kontutara
mugatuko dira aldaketak. Ez dugu izaera autopoyetiko hori erabat
baztertuko baina mugimenduak helburua kanpoan (batez) ere duen
neurrian, elkarreraginezko eta, bereziki, inguruabarreko mekanismoak
aldagai menpeko gisa aztertu beharko genituzke: hots, mugimenduaren
egintzazko mekanismoek eragiten dituzten ondorioen jomuga legez.
Horregatik, gure ereduan, eraginei buruzko hausnarketan, bi aldeak
nabarmentzen saiatuko gara: alde batetik, inguruabarreko, elkarreraginezko
eta egintzazko mekanismoen uztarketak mobilizazioan duen eragina
ulertzeko saiakera, eta bestetik, egintzazko mekanismo guztiak iparrorratz
bezala harturik, beste mekanismoetan gertatzen diren aldaketak neurtzen
saiatu, elkarreraginezko eta, batez ere, inguruabarreko mekanismoak
menpeko aldagai bilakatuz. Honakoan, batez ere diogu, ezen, askotan
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elkarreraginezko
mekanismoetan
gertatzen
direnak,
inguruabarra
aldarazteko bide edo tresna moduan ulertzen baititu mugimenduak.
Laburbilduz, mugimenduak nahiko lukeen helburu-eragin katea
ezagutzea dugu helburu. Zer nahi dute gizarte mugimenduek? Inguruabarra
aldatu, beraien burua aberastuz/aldaraziz, azkenean inguruko eta nork
beraren baldintzak balio eta eskaera batzuen arabera birmoldatu, ahalik eta
modu sakon eta egonkorrenean. Lortzen al dute horrelakorik? Noiz eta nola?
Aitzinsolasean aipatu dugun gizarte egintza lekutua gogoratuz,
aldaketaren ondorioa eta kausa den egintzaren barne mekanismoak
ezagutzea da gure lanaren jomuga.
Kudeaketa maila bakoitzean sortzen diren elkarreraginak izango dira
azterketaren ondorengo gai nagusiak: eragin adierazlea, eragin politikoa,
antolaketa eragina, mobilizazio eragina eta eragin sumagarria deitu
ditugun eragin zehatz mota horien edukiak erakustea, alegia. Ekintza
kolektiboaren kudeaketa maila bakoitzean mekanismo mota desberdinen
arteko elkar egintzatik sortzen diren eraginetaz ari gara.
a. Eragin adierazlea.
Diskurtsoaren kudeaketa mailan azaltzen diren hiru motatako
mekanismoen elkarreraginaren ondorioa izango da eragin adierazlea.
Hasieratik onartu dugun moduan, eragin mota honen azterketak bi alde
izango ditu. Ikus ditzagun ikergaiaren adibideaz lagundurik. Gure lanaren
helburua, ez litzateke izango bakarrik, demagun, hizpide marko nagusiaren
osagarri den lelo abertzaleak edota ezker abertzalearen diskurtsoaren
dinamikak –aldaketa hori adierazten duen inguruabarreko mekanismoak–
euskal mugimendu ekologistaren markogintza estrategikoan duen eragina
–transferentzia mekanismoa, adibidez– ikertzea. Horrekin batera,
Mugimenduaren diskurtsogintzaren –mekanismo kognitiboaren– eragina
aztertu beharko genuke, maila desberdinetan sumatu baitaiteke eragin hori.
Hasteko eta behin, beste eragileen diskurtsoan. Lehengo adibideari eutsiz:
Noraino barneratu du ezker abertzalearen edota Eusko Jaurlaritzaren
diskurtsoak eragile ekologistaren hizpidea? Edo, beste modu batera
esanda, diskurtsoaren zubigintza mekanismorik egon al da eragileen
artean?
Ildo honetatik, bigarren urratsa emanaz, gure ikerketan bi liskarraldi
aipatuko ditugun heinean, eragina aztertzeko unean eragile ekologista batek
abian jarritako markogintza estrategikoak ondorengo eragile/auzietan
izandako eragina aztertu beharko dugu, noski: zein neurritan baldintzatu
du Lurraldeak Leitzarango gatazkan egindako markogintza estrategikoak
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gero Eguzkik edo beste eragile ekologista batzuk beranduago egindakoa?
Denboran zeharreko zubigintzarik egon al da?29
Hirugarrenik, harago joanda, mobilizazioaren beste ataletan hizpideak
duen eragina ere aztertu beharko dugu: aukera/mehatxuen arloan,
esaterako, ia euskal mugimendu ekologistaren aurka abian jartzen den
errepresioaren
mekanismoa
Lurraldearen
markogintza
estrategikoarengandik ondorioztatu daitekeen edo, alderantziz, errepresio
mekanismoak diskurtsoaren markogintza estrategikoan izan duen
eraginaz hausnartu. Maiz errepikatu dugun bezala, mobilizazioaren mailak
eta hauei dagozkien mekanismoak analitikoki bereiztu baldin baditugu ere,
errealitatean batera azaltzen dira eta neurri batean batera aztertu beharko
ditugu. Horixe baita mobilizazioaren muina, maila desberdinetan pizten
diren mekanismoen arteko uztarketa eta elkarreragina.
Alabaina, eragin adierazle horren jomugarik garaiena, ziurrenik,
gizartearen interpretazio marko nagusien aldaketan datza. Eskaera
zehatzetatik haratago, gizarte mugimendu berrien helburu sakonena gizarte
jakin batean hedatuta dagoen mundu ikuskeraren aldaketa erdiestea baita.
Noski, aldaketa hori mugimenduaren ikuskerarekin bat baletor, arrakasta
adierazlearen aurrean geundeke. Ez dugu gure lan enpirikoan hautatu
dugun adibidea utziko: Lortu al du euskal mugimendu ekologistak bere
helburu zehatza izan den marko diskurtsibo demokratikoaren baitako
aldaketa mekanismoa abian jartzerik? Ekologiaren inguruko kezka
txertatu al du interpretazio marko nagusitan?
b. Eragin politikoa.
Kudeaketa mailen irudian “aukera politikoen inguruko mekanismo”
gisa izendatu ditugun guztiak martxan jartzen direnean, mugimenduaren
jarduerak jasotzen, eta sortzen duen eragin politikoarekin egingo dugu
topo.
Hasteko eta behin, inguruabarreko eta elkarreraginezko mekanismo
politikoek mugimenduaren aukera/mehatxuen esleipen mekanismo
kognitiboan izan duten eragina aztertu beharko genuke. Gure ikerketan
jorratuko dugun adibidea birjasoz, esaterako: Lurraldea talde ekologistak
mehatxu esleipena finkatzeko garaian zein neurritan jaso du errepresio
mekanismoaren eragina? Edo aukerak esleitzeko unean, zenbait euskal
erakundetan egondako desertzio mekanismoarena edota eredu
demokratiko ordezkatzailearen tinkotzearena?
29

Egia esanda, beste liskarraldietako eragileengan aurreko eragileen mobilizazioak duen
eragina ulertzeko, kontuan hartu behar dugu egindako hori inguruabarreko mekanismo bilakatu dela:
Urbina/Maltzagako auzian, Eguzkirena neurri batean Lurraldearen markogintza estrategikoaren
ondorena bada, azken honek inguruabarreko hizpide mekanismoetan eragin duelako izan da, alegia,
marko diskurtsibo nagusiak aldarazi dituelako. Hala ere, egiturazko eragin horretatik datorkionaz
aparte, gizarte eremu bereko eragileak izanik, denboraz gaindiko zubigintza diskurtsibo horretan,
lehen aipatu dugun mugimenduaren baitako ikaskuntza prozesuak ere badu zeresanik.
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Era berean, aukera/mehatxuen esleipen mekanismo estrategiko horrek
elkarreraginezko eta egiturazko edo inguruabarreko mekanismo politikoetan
izan duten eragina ikertu beharko da, hortxe topatu nahi izaten baita gizarte
mugimenduaren eragin edo arrakasta politikoaren edukia. Adibidez,
Lurraldeak egindako aukera eta mehatxuen esleipenak –aukera eta
mehatxuak zehaztu eta gero, bitarteko, diskurtso, eskaera jakin batzuk…
martxan jarriz–, zein neurritan bideratu zuen erakundeekiko
konbergentzia mekanismoa eta honen adierazlea den negoziazioa?
Egiturazko mekanismoetara joaz, aipatu esleipen estrategikoak, zein eragin
izan zuen Ajuria eneko itunean islatzen zen aurreko sare/akordio
politikoaren sendotasunean? Edo nola baldintzatu zuen aukera/mehatxuen
esleipenak, eta honekin loturiko beste ataletako mobilizazio
mekanismoek, sistemaren aurkako indar sozio-politikoen isolatze
mekanismo klasikoa? Leitzarango gatazkaren amaieran ingurune
mekanismoek egiturazko aldaketa politikorik erakutsi baldin bazuten,
eragin politiko horrek zein neurritan baldintzatu zituen hurrengo
liskarraldiak?
Aukera edota mehatxuak izendatzeko mugimenduak zuzentzen duen
egintzazko mekanismo horrek, eta izendapen edo titulu esleipen horren
arabera beste mobilizazio mailatan abian jartzen dituen beste mekanismo
kognitiboak –bitartekoak, antolaketa, hizpidea, eskaera…– zein neurritan
daude baldintzatuta inguruabarreko eta elkarreraginezko mekanismo
“politiko” hauengatik? Kasu honetan, Aukera Politikoen Egitura zaharraren
zale izatea leporatuko zaigun arren, aukera/mehatxuen esleipenak
mobilizazio prozesuan duen berebiziko garrantzia azpimarratu nahi dugu.
Gure iritzian, aukera/mehatxu horien esleipenak sakonki baldintzatzen
baititu mobilizazioaren beste atalak: antolaketaren, hizpidearen, bitartekoen
eta nortasun/eskaeraren kudeaketa, alegia. Esaterako, arestian aipatutako
adibidea hona ekarrita, mobilizazioaren atalen harresiak gaindituz, bi
mekanismo “politiko” hauek berauek –errepresioa eta desertzioa– zein
neurritan baldintzatu dute Lurraldeak erabili dituen bitartekoak, hizpidea
edo antolaketa? (Hauei dagozkien mekanismo kognitiboak, esan nahi da)
Ezbairik gabe, aukera/mehatxuen kudeaketa atal honetan bildu
ditugun mekanismoek zer esan handia izango dute hautatu ditugun
liskarraldien ikerketan zehar.
c. Antolaketa eragina.
Ekintza kolektiboaren analisiak beti izango du eraketen kudeaketa
aztertu beharra. Beste kasutan bezala, antolaketaren arloan topa daitezkeen
eraginaren edukiak mota desberdinetako mekanismoen arteko loturetan
zehaztuko dira. Ikus ditzagun lan enpirikoan jorratuko ditugun adibideen
eskutik.
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Hasteko, inguruabarreko mekanismoek eta elkarreraginean garatzen
direnak mugimenduaren “antolaketa jabetza estrategiko” mekanismoan
duten eragina atzeman beharko dugu. Esaterako, horrelako galderei
erantzunez: Leitzarango gatazkan Lurraldeak lortutako gizarte eraketen
jabetzak zer zor dio orduko mobilizaziorako potentzial orokorrari edo
honek izandako aldaketari?30 Antolaketa ereduen artekaritzarik egon al
zen liskarraldi hartan eta zein ondorio izan zituen Lurraldearen
antolaketan? Nondik hartu zituen Lurraldeak bere antolaketa moduak?
Era berean, ikertu beharko da mugimenduaren gizarte jabetza horrek,
bere antolaketa ereduaren zabalkuntzan, elkarreraginezko mekanismo gisa,
edo gizarte sareen dentsitatearen eta mobilizaziorako potentzial orokorraren
aldaketan izan zuen eragina. Mugimendu ekologistaren organizazioak zein
egoeratan geratu ziren Lurraldearen desegite edo, hobeto esanda,
birkokapenaren –auto-desjabetza mekanismoaren– ostean? Zein eragin
izan zuen horrek Urbina/Maltzagako auzian egondako antolaketa
ereduan?
Leitzarango
gatazkan
egondako
antolaketa
eredu
“profesionalizatuak” zer ekarri dio AHT-ren inguruko auzian
egondakoari?
Amaitzeko, antolaketari dagokion egiturazko eraginaren azterketak,
aurreko atalean eragin orokor legez definitu dugun kategoriara eramango
gaitu. Zergatik? Hain zuzen ere, eraketen gizarte jabetza mekanismoaren
eraginkortasunak, Della Portak eta Dianik (1999) aipatzen duten
“Mugimenduen Gizartera” hurbiltzen gaituelako, demokratizazioaren eta
naziogintzaren eragin orokorrekin erabat elkartuta dagoen helburura, alegia.
Adibidera itzulirik, Gizarte sareen dentsitatea areagotu al zen Leitzarango
auziaren ostean edo Urbina/Maltzagakoa amaitu eta gero? Euskal gizartea
“mugimenduen gizarte” horrantz hurbildu al da liskarraldi hauen
eskutik?
Jakin badakigu ez dagoela horrelako galderak baiezko ala ezezko
borobilekin erantzuteko modurik, eta erantzun egokira hurbiltzeko saiakera
xumeenak ere lan enpiriko izugarria eskatuko lukeela. Galderok
luzatzerakoan gure helburua apalagoa da: lehenik eta behin, ekintza
kolektiboaren eraginaren azterketa mekanismo hiru mota horien artean
dauden loturen analisiaren bitartez egin daitekeela azpimarratzea, eta hortik
aurrera, atal bakoitzari dagokion eragin motak mobilizazioaren beste
ataletan izan dituen ondorioen ikerketari ere ekin beharko zaiola gogoratzea.
d. Mobilizazio eragina.
Bitartekoen kudeaketan abian jartzen diren mekanismoen arteko lotura
oso nabarmena da, gizarte mugimenduaren berrikuntza taktikoa ezin
bereiztu baitaiteke eskuragarri dagoen bitarteko onargarrien bildumatik, edo
30
Zehatzago esanda: Lemoizko gatazkaren egiturazko eragintzat jo genezakeen protestarako
potentzial orokorraren sendotzeak zein eragin izan zuen Lurraldearen antolaketaren arrakastan?
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beste eragileek erabiltzen dituzten bitartekoengandik. Mugimenduaren
mobilizazio eragina eremu hirukoitz horretatik eratorriko da.
Argi dago
gai honi dagozkion
ingurune
mekanismoek
mugimenduaren bitartekoen bildumaren berrikuntza baldintza dezaketela.
Baldintzatze hori gure ikerketaren mamira ekarriz, adibide gisa, honako
galderak botako genituzke: Lemoizko zentralaren aurkako mobilizazioaren
arrakastaren ondorenak kontuan hartuta, laurogeigarren hamarkadan
egondako protesta potentzial zehatzak, zein neurritan baldintzatu zuen
une desberdinetan Leitzarango gatazkan emandako bitartekoen
berrikuntza? Edota, ikus-entzunezko bitartekoen erabileraren ugaltzeak
izan al zuen eraginik mugimendu ekologistak mezua plazaratzeko gero eta
gehiago erabilitako oinarri bideografikoan?
Modu bertsuan, mugimenduaren praxi asmakizunek ere eragin
zuzenekoa izango dute bai mobilizazio/errepresio potentzialaren aldaketan
bai eta bitartekoen mailegua erraztean, edo borroka tresnen gorakada
(escalada) batean. Galderak beste aldetik datoz orain: Leitzarango auzian,
sistema politikoak zinpeko guardien erabilera erabaki izanak zein
neurritan bultzatu zuen mugimenduaren berrikuntza taktikoa edo
gorakada? Lurraldeak ekarritako berrikuntza taktikoak zein eragin izan
zuen Urbina/Maltzagako protesta ereduaren apaltasunean? Protesta
bilduman mailegurik izan al zen? Hartu al du AHTren kontrako ekimenak
aurreko eragile ekologistek egindako bitarteko berrikuntzarik?
Amaitzeko, bitartekoen kudeaketan pizten diren mekanismoek beste
kudeaketa arlotan ere badute zeresanik. Betiko leloa errepikatzera gatoz,
ingurune mekanismoak, elkarreraginezkoak eta egintzazkoak, –gure
zutabeak– barne koherentzia logikoa izango dute, eta kudeaketa mailak
bereizteko marraztu ditugun lagin horizontalek erabilgarritasun analitikoa
besterik ez dute adierazi nahi. Hortaz, berrikuntza taktiko batek auziaren
markogintza eskatzen duen moduan, biek ere maila politikoan sumatzen den
errepresio mekanismoa abian jarri dezakete, sare politikoen desegitearekin
batera… Azken finean, mekanismo desberdinen kateatze horrek erakusten
baitu benetako mobilizazio prozesua abian jarri den ala ez.
Esaterako, Lurraldea koordinadorak alternatiba proposatzearen
berrikuntza egin zuenean, horren araberako markogintza eginez, zein
neurritan baldintzatu zuen erakundeen jarreraren itxiera, hortaz,
deszertifikazio mekanismoa, edota erakundeen oinarri ziren sare
politikoen ahultzea? Honako galderak erakusten duen moduan, mobilizazio
prozesu errealek aurkeztutako irudi osoa zeharkatzen dute, goitik behera,
ezkerretik eskuinera, mekanismo asko eta asko egoeraren arabera kateatuz.
Hurrengo atalean berrartuko dugu gai hau.
Dudarik ez izan, lan enpirikoan zehar horrelako galdera askoz ere
gehiago azalduko zaizkigula: batzuk erretoriko samarrak izango dira,
erantzun zaila edo ezinezkoa dutenak, besteak. Halere, askotan galdera bera
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egin ahal izatea ulergarritasun maila nahikoa dagoenaren seinale izan
daiteke: gizarte aldaketa ikerketan galderak berak erakutsiko baitu bidea.
e. Eragin sumagarria.
Eragin sumagarrian mugimenduaren errebindikazio zehatzaren asetze
maila dago jokoan. Esan dugu dagoeneko zein neurritan baldintza dezakeen
zertifikazio mekanismo batek edo eskaeraren onargarritasun sistemikoak
mugimenduaren nortasun osaketa mekanismoa. Edo alde erradikalaren
mekanismoak nola bideratu dezakeen objektu aldaketa. Ildo bertsutik eta
kudeaketa mailak nahastuaz, beste eskaerenganako konbergentziak
auziaren markogintza egokia, eta agian antolaketen zubigintza bera ere
bideratuko du. Ahaztu gabe noski, objektu aldaketa, egintzazko mekanismo
gisa, zertifikazioa abian jarri dezakeela eta honekin batera sistemaren
onargarritasunaren muga zabaldu…
Hain zuzen ere, gizarte mugimenduaren eraginaz arruntki ari garenean
azken aldagai honi buruz ari gara. Eragin sumagarriarekin usu identifikatzen
duguna, eta tout court mugimenduaren arrakastarekin parekatzen duguna,
aldian aldiko errebindikazioaren asetzea baita. Alegia, sistemak onartzea
mugimenduak errebindikatzen duena, sistema sozial eta politikoak bereak
egitea aldarrikatzen diren balioak, azken finean, mundua mugimenduaren
iradokizunetara
ekartzea.
Zentzu
honetan,
arrakasta
politiko,
antolakundezko edota hizpidezko guztiak bitarteko arrakasta gisa ulertu
daitezke, eragin sumagarri hori erdiesteko tresna gisa.
Eredu klasiko honetan kokatu da, hain zuzen ere, Ibarra lankideak
(2003, 2005) gizarte mugimenduen eraginari buruz berriki egindako lanketa.
Ildo teoriko horren arabera, politikagintza sarearen ikuspegitik (Policy
Networks), mugimenduaren helburua governance –gobernugintza– sarean
sartzea eta bertan eragina izatea litzateke.31
Gizarte mugimendua politikagintza sarean presente egon dadin,
lehenik, eta, bigarrenik, eragina edo “protagonismo dinamikoa” izan dezan,
bitarteko baldintza batzuk beharrekotzat jotzen ditu Ibarrak, hala nola:

31
Governance kontzeptuaren definizioa Ibarraren (2005) eskuliburutik hartuko dugu, han
aipatzen diren zuzeneko iturriak jasoaz. Gobernurako eta politika publikoak burutzeko berriki abian
jarri den eredu berria dugu governance hitzarekin adierazi nahi dena. Ohiko gobernu ereduak,
hierarkikoak, zurrunak eta baztertzaileak ziren bitartean, “gobernugintza” berriak sare horizontal
konplexuak antolatuko ditu erabaki politikoak lantzeko unean, lurralde mailan eta ikuspegi
funtzionalaren arabera modu zeharkakoan jositako eragile instituzionalak, ekonomikoak eta
jendartekoak bilduko dira. Hitzaren itzulpenari dagokionean, aukera bi daude, hitz bera erabili,
zenbait hizkuntzatan egiten den moduan –gazteleraz erabiliena den zuzeneko aldaera, governanza–,
edota itzuli. Hemen “gobernugintza” edo “gobernugintza berria” erabiliko dugu. Egintza beti ere elkar
egintza denez, gobernua burutzeko elkar egintza gisa ulertzen dugu governance hori. Ibarrak aipatzen
dituen jatorrizko iturriak hauek dira: Eriksen, E. eta Fossum, J (2000): Democracy in the European Union.
Integration through deliberation? Routledge. London. Eta, Kickert, K. (1997): Managing complex networks.
Sage. London.
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-Gizarte kapital alternatiboa eta honen iraunkortasuna. Gizarte
mugimenduak gizarte kapital alternatiboaren lur eremu emankorrean
ernaltzen dira, munduaren ikuspegi alternatiboa partekatzen duen gizarte
esparru solidarioa dagoen lekuan. Honek zabalik, zehaztugabe mantenduko
baitu politikagintzaren sare nagusia. Protagonismo horrek eragina izan
dezan iraunkortasun minimoa izan beharko luke aipatu sare kritikoak.32
Alabaina, sare kritiko hori ez da nahikoa, gehiago behar da.
-Politikagintzarako sare egokia. Gizarte mugimenduarentzako
inguruabarrik gaiztoena Marsh-ek (1997)33 aipatzen duen “politikagintza
komunitatea” litzateke (Policy community). Erabaki politikoak hartzeko
esparru itxi, hierarkiko eta jadanik antolatua, tinkotua izango litzateke
komunitate hori. Horrelako erabaki sareetan ez dago gatazkarako,
mugimenduak behar duen zehaztugabetasunarentzako lekurik. Eragile
korporatibo egonkorrentzako lekua da hori. Aldiz, “gaiaren araberako
politikagintza sare irekian” (Issue network), sarbide errazagoa topatuko dute
mugimenduen antolakundeek. Sare mota honetan, konplexutasuna,
dentsitatea, izaera sinbolikoa, gatazka edo liskarrerako joera, eta, batez ere,
iragazkortasuna izango baitira nagusi. Halere, kasu honetan presentzia
ziurtatua dagoen arren, eragina lortzea bestelako kontua izan daiteke. Sare
ireki eta horizontal horietan dagoen parekotasuna teorikoa baita oso.
Erakunde publiko indartsuak bertan dauden aldetik, hain ezaguna dugun
gizarte eragileen kooptazioa edota menekotasuna egoera ekidin ezinak
bilakatu daitezke. Kontraesan ardatz zehaztugabeak, sare baitako posizio
pareko eta tentsiodunak, hegemonia argirik gabekoak, beharrezkoak
izango dira mugimenduaren eragina indartsua izango bada.
-Iritzi publikoaren abegikortasuna. Arestian esandakoa ahaztu gabe,
iritzi publikoak mugimenduarekin duen sintoniak gaindi ditzake
politikagintzaren sarean egon ahal izateko dauden egiturazko oztopoak.
Alabaina, eragina lortu ahal izateko politikagintza sarearen eta iritzi
publikoaren arteko harreman tenkatuak iraunkorki mantendu beharko
lirateke, bestela, tenkatzearen faltan, gizarte mugimenduaren protagonismoa
formala besterik ez da izango, eta horrela eragile instituzionalak
baldintzatuko du politikagintza osoa.
-Ekintza eta diskurtso berritzaile eta ohigabekoen (non-conventional)
erabilera. Azkenik, argi dago mugimenduen presentzia eta protagonismoa
bitarteko kognitiboen berrikuntza etengabean datzala. Ekintza kolektiboak
eta diskurtso ez ohikoak zabalik mantenduko dute bestela itxia den
politikagintzaren zirkulua. Aldaketaren atea, ziurgabetasunaren edo
32

Era berean, gizarte mugimenduen eragin sumagarri sakonena gizarte-kapital edo ondare
horren sendotzea izango da. Indarrean dauden sareen ondorioa bezain beste, sare-sortzaile ere baitira
gizarte mugimenduak. Gai honen inguruan lan interesgarria da honakoa: Diani, M. (1997): Social
Movements and Social Capital. Mobilization 2 (2). San Diego.
33
Marsh, D. (1997): Comparing policy networks. Open University Press. London. Gazteleraz, gure
artean kategoria hauen azalpen ezin hobea egin du Letamendia lankideak, honako liburuan:
Letamendia, F. (2002): Ciencia política alternativa. Su aplicación al Pais Vasco e Irlanda del Norte. Editorial
Fundamentos. Madrid. Lehen ere, egintzari buruzko atalean, eta gero, konklusiotan, birjaso dugu lan
hau.
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zehaztugabetasunaren giltzak irekitzen du, eta giltza hori, azkenean,
mobilizazio oldartsuaren bitartez eskuratu daiteke bakarrik.
Finean, nabari denez, politikagintzaren ikuspegi honek eragin
sumagarria –“egon eta eragin”– bilakatu du helburu/eragin nagusi, eta xede
horretarako ezinbestekoak, beharrezkoak edo komenigarriak diren beste
baldintza guztiak tarteko helburu/eragin gisa aztertuko ditu. Ibarrak berak
onartzen duen moduan, baldintza horiek guztiak agenda klasikoan ezagunak
ziren kategorien berrizendatzeak besterik ez dira: Esaterako, gizarte kapital
alternatiboa eta honen iraunkortasuna, lehengo “protestarako potentzial
orokorra” izango litzateke; politikagintza sarearen egiturazko ezaugarriak,
aspaldiko “aukera politikoen egitura”; iritzi publikoaren jarrera, betiko
“hizpide marko nagusien egoera”, eta abar. Ildo beretik, Giugnik (2004)
berak berriki eskainitako lanean, mugimendu ekologistaren eragin
sumagarriaren –policy change– arrazoietaz ari denean, ez da gehiegi
aldentzen ikuspegi klasikotik: “politikagintza arloko eragina errazagoa
izango da tokiko gaietan –ingurumen gertukoan–, aukera politiko egokiak
daudenean edota aldeko iritzi publikoa dagonean.34
Lan honetan, aitzitik, eragin/arrakastaren ikuspegi finalista erabat
baztertu gabe ere, eragin zehatz posible guztien analisi orekatuagoa egiten
saiatuko gara. Hala, aldagai horiek guztiak neurtzeko tresna metodologikoak
antzematea izango da gure helburua: Eragin sumagarria, politikoa,
adierazlea, antolaketazkoa, eta mobilizazioari dagokiona parean jarriaz,
horien azpian leudekeen mekanismoak ezagutzen ahaleginduko gara,
mekanismoen baitako uztarketa eta kontraesanak ezagutuz.
Gure iritzian, gizarte mugimenduek dakarten erronka politikoa ezin
baita politikagintza sarean sartu eta helburu zehatz baten inguruko
eraginaren bat lortzera mugatu. Hasierako atalean esan dugun moduan,
Cohen & Arato-ren erradikalismo (auto) mugatuaren ikuspegiari, eragin
hutsa bilatzen duenari, Tillyren “botere-politika“, gizarte eragileen botere
grina azpimarratzen duena gehitu behar zaio. Batez ere gure esparru
soziopolitikoan.
Amaiera aldera azpimarratuko dugunez, gizarte mugimenduaren
eragin orokorra, demokratizazioari eta aginte/nazio eraikuntzari dagokiona,
aipatu arlo horietan guztietan batera islatzen da: politikagintza sarean sartu
ahal izatea eta, bertan egonda, eskaera aintzakotzat hartua izan dadila izan
daitezke ageriko helburuak, baina gizarte mugimenduen berezko izaera
alternatiboa ahaztu nahi ez bada, maila berean aztertu beharko ditugu
aurrekoak bezain garrantzizkoak diren eragin politikoa –politikagintza
alternatiboaren izenean lortu daitekeena–, adierazlea –pentsamolde
34
Azken lanen artean aipagarriena honako hauxe: Gugni, M. (2004): Social Protest and Policy
Change: Ecology, Antinuclear and Peace Movements in Comparative Perspective. MD: Rowman and
Littlefield. Lanham. Laburkiago: Giugni, M. (2007): Useless Protest? A Time Series Analysis of the Policy
outcomes of Ecology, Antinuclear, and Peace Movements in the United States, 1977-1995. Mobilization 12.
San Diego.
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alternatiboak gailendu daitezen–, antolakundezkoa –gizartearen antolaketa
alternatiboa bilatuko duena–, edota mobilizazioari dagokiona, indarrean
dagoen sistemaren ziurtasuna kolokan jarriaz legitimitate alternatiboa
publikoki adierazten duena.
Hasierako atalean genion bezala, Politikagintza Sareen ikuspegiak
gizarte mugimenduen jarduera, politika “arruntarekin” duen harremanera
mugatzen du, “eragina” izatera, alegia. Hortaz, botere alternatiba
bainoago, indarrean dagoen joko esparru demokratiko/liberalean gizarte
mugimenduak beste edozein eragile legitimoaren papera izango lukete:
politikagintzan sartzeko eta eragiteko modu ez ohikoak dituen eragile
legitimo arrunta. Agian horixe izan daiteke egungo herri garatuetako
ekintza kolektiboa ezagutzeko ikuspegirik egokiena, baina hemen hautatu
dugun protesta zikloa aztertu ahal izateko ikuspegi kamutsegia iruditzen
zaigu.
Atal hau amaitze aldera interesgarria izan daiteke, aztergai zehatza
izango den mugimendu ekologistaren eragin sumagarriari buruz Rucht
ikerlariak (2000) egindako lan klasikoa jasotzea35.
Hasteko eta behin, eraginaren paradoxa nabarmendu du gizarte
mugimendu honen kasuan: mugimendua hazi, sendotu egin da hamarkada
hauetan. Agenda publikoa baldintzatzeko gaitasuna erakutsi du, jarrera
indibidual eta kolektiboak aldarazi, politikagintza eta, areago oraindik, baita
sektore ekonomiko eta industrial berriak sorrarazi ere. Alabaina,
mugimenduaren azken helburuari dagokionean, ezin esan daiteke
orokorrean ingurunearen egoera asko hobetu denik.
Paradoxa horretatik irteteko Rucht-ek eraginaren analisi finagoa
proposatuko digu. Hasteko eta behin, ingurunean sumatu daitezken
eraginak beti epe luzean neurtu behar direla dio, eta mundu mailan ez ezik,
errazagoa izan daitekeela ingurune parametroak maila txikiagoan neurtzea,
nazio mailan, esaterako. Leku askotan martxan jarri diren ingurune
kalitatearen indizeak, eta, batez ere, hauen dinamika, eragina neurtzeko
tresna metodologiko egokiak izan daitezke. Halere, ezin izango dugu inoiz
zehaztu ia eragin sumagarri horiek behetik bultzatutakoak izan diren, ala
goitik, erakundeetatik. Era berean, mugimendu ekologistaren mobilizaziorik
egon izan ez balitz egoera zein izango litzatekeen jakin nahi izatea kontu
antzua da.
Gauzak honela, Rucht-ek mugimendu ekologistaren eraginak neurtze
aldera, lau aldagai azpimarratu nahi ditu:
-Mugimendu ekologistaren presioa. Gai honen inguruan mobilizatzen
den jende kopurua eta mobilizazioaren intentsitatea edo erradikaltasun
maila izango lirateke presio hori neurtzeko tresnak. Gure lan enpirikoan
35
Gazteleraz, Rucht, D. (2000): El impacto de los movimientos medioambientales en Occidente,
Cuadernos Bakeaz 39. Ekaina. Bilbo.
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ekimen kolektiboen izaera/kopurua bi liskarraldietan zehar aztertuko dugu,
presio hori neurtzeko.36
-Iritzi
publiko
mailan
mobilizazioak
duen
eragina.
Komunikabideetan gai ekologistak duen presentziaren bilakaera neurtuz
zehaztu daiteke eragin mota hau.37 Eragin adierazlearekin lotuko genuke atal
hau, presentzia komunikatibo hori hizpide marko nagusien aldaketaren
erakusle izan baitaiteke.
-Ingurunearekiko herritarren jarrera indibidualen aldaketa, berriz,
inkesten bitartez neurtu daiteke. Jarrera indibidualen aldaketak, noski, balio
indibidual eta kolektiboetan egondakoarekin zerikusi zuzena izango du:
zaborra bereizketa egiteak eskatzen duen esfortzu indibidualak balio
sistemaren aldaketa sakona behar du oinarrian.
-Hirugarren aldagaia, herri batzuetan bereziki baliagarria dena, alderdi
politiko ekologista edo berdeen presentziaren, indarraren neurketa izango
litzateke. Edota atzemateko zailagoa den alderdi politiko arruntetan egon
daitezkeen korronte berdeen bataz besteko presentzia bera.
-Politikagintza arloan, Rucht-ek “ahalegin politikoa” deitzen duen
kategoriak azpi-aldagai asko bil ditzake: Inguruneren babesarekin zerikusia
duten erakundeen kopurua eta aurrekontua, inguruneari buruzko legeak eta
bestelako arauak, inguruneari egiten zaizkion kalteak ekiditeko edo
zigortzeko tresnen eraginkortasuna, eta, oro har, ingurunearen babeserako
aurreikusten den finantza-esfortzua.
-Amaitzeko, hasieran aipatu dugun ingurune kalitatearen bilakaera
izango genuke azken aldagaia: mugimendu ekologistaren benetako azken
helburuaren lortze-maila erakusten duen aldagaia, alegia. Liskarraldi
bakoitzean planteatzen diren eskaera edo errebindikazio zehatzetatik
haratago, ingurune kalitatearen indizea, ongi definitzen bada, eta, batez ere,
definizio hori nahikoa adostua bada, mugimendu ekologistaren eragina
ezagutzeko modu egokia izan daiteke.
Rucht-ek erakutsi bezala, herri bakoitzari aipatu aldagaietan indize bat
emango bagenio, –sendoa, ertaina, ahula–, aldagaien arteko batuketaz
osatutako korrelazio irudi bat lortuko genuke. Honen bestez, jakin ahal
izango genuke zein neurritan mugimenduaren presioak lotura duen
erakundeen ahaleginetan –handia, ziurrenik–, edota zein eskasa den presio
ekologista eta alderdi berdeen presentziaren arteko harremana.
36
Euskal mugimendu ekologistaren mobilizazioaren izaera aztertu dute gure lankide batzuk
TEA deituriko nazioarteko egitasmoaren baitan. Lan enpirikoan jasoko ditugu datu batzuk. Gero
jasoko ditugu han bildutako datu batzuk. Ibarra.P.; Barcena, I.; Guarrotxena, E.; Torre;J. (2003): Ten
years of Environmental Protest in the Basque Country: From Nationalism to Localism. Honako liburuan:
Rootes, C. (coord) (2003): The Transformation of the Environmental Activism in Seven European States.
Oxford University Press. Oxford.
37
Atal enpirikoan aipatuko ditugu datu batzuk, honako artikulutik jasota: Zubiaga, M.; Ibarra,
P. (1999): El discurso ecologista en la prensa vasca. Inguruak 24. Bilbo.
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Korrelazio taula horretaz aparte ikerlari alemaniarrak eragina
neurtzeko eskaintzen digun eredu pragmatikoak galdera nahiko argiak
luzatuko dizkigu. Zer nolako presio egiten du mugimenduak? Iritzi
publikoan eraginik sumatu al da? Jarduera indibidualetan’ Alderdi
politikoen sisteman? Erakundeen ahalegin politikoetan? Inguruen kalitate
indizeetan? Galdera gehienen erantzuna objektiboki neurtu daiteke eta,
dudarik gabe, eragina neurtzeko modu honek abantaila handiak ditu.
Gure eredu teorikoaren hautua zertxobait konplexuagoa da. Eragin
zehatzen eremua mekanismoen arteko harremanera eraman baitugu.
Ondorioz, aipatutako aldagai atzemangarri horiek mekanismoen aldaketak
operazionalizatzeko, neurtzeko, tresna gisa erabiliko ditugu. Iritzi
publikoaren neurketa marko diskurtsiboen aldaketa neurtzeko, herritarren
jarduera aldaketa balio sistemaren bilakaera ikusteko, alderdi berdeen
izaera edota ahalegin politikoak aukera politikoen aldaketa atzemateko, edo
eragin sumagarriaren kasuan, ingurune kalitate indizeak, hain esanguratsua
den eskaeraren onargarritasun sistemikoaren aldaketarik egon ote den
jakiteko.
Azken eragin mota honi dagokionean, gogoratu beharko genuke
mugimendu ekologista politikoaren azken helburua38, benetako azken
helburua –nahi izango lukeen eraginik gorenena–, ez dela ingurune kalitate
indizearen hobetze hutsa, aldagai anitzen menpe egon baitaiteke hori39.
Kutsu politikoa duen ekologismoa handizaleagoa da: indarrean dagoen
garapen sistema globalak ezbaian jarriko baitu. Kalitate indizearen
hobekuntza aipatu egiturazko mekanismoaren aldaketaren seinaleetariko bat
besterik ez litzateke izango.
Gure ustean, hurbilketa honek erraztu egin dezake eragin sumagarri
zehatzen inguruko etengabeko eztabaida, erantzun argi eta garbirik ez
duena.
Galdera eta erantzun xinpleegiak alboratuta, eragin sumagarriaren
atalean, aipatutako ingurune mekanismoaren aldaketa –onargarritasun
sistemikoarena– eta eskaera/nortasunari dagozkion beste mekanismoetan
atzeman daiteken bilakaera izango ditugu aztergai.
Ildo honetatik, aztertuko dugun errealitate konkretura etorrita,
kudeaketa maila honi dagokion eragin sumagarriaren oinarrian dauden
mekanismo harremanak gogoratuz, honako galdera andana burutzen zaigu,
38
Ekologismo politikoaren izaera eta definizioa beste lan batean egin dugu. Ekologismo
politikoa “environmentalismoa” hutsaren mugak gainditu nahi ditu: kontua ez da ingurunearen
zaintza edo babesa soilik, gizakion elkarbizitza armonikoagoa lortzea baizik, naturarekiko eta baita
lagun hurkoarekiko ere: garapen eredu alternatiboa, oinarrizko demokrazia, anti-autoritarismoa…
Adar asko sortu da enbor eko-politiko horretatik: eko-sozialismoa, eko-anarkismoa, ekologista
erradikalak, eko-feminismoa, ekologismo espirituala… Euskal ekologismoa parametro politiko orokor
horietan mugitu da ia beti. Gero aipatuko ditugunez aparte, gai honi buruz klasikoak dira: Dobson,
A.(1997): Pensamiento político verde. Una nueva ideología para el siglo XXI. Paidós. Barcelona. Edo,
orokorragoa, Gardner, R. (1988): Contemporary movements and ideologies. McGrawhill.
39
Zibilizazioaren erabateko krisiaren edo Armagedon baten ondorioa izan daiteke, esaterako
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besteak beste: Gipuzkoako erakundeek Lurraldea taldearen “zertifikazioa”
martxan jarri zutenean, zein neurritan moldatu zuen mugimenduaren
“objektu aldaketa”? ETA erakundearen esku hartzeak, “muturreko alde
baten” adierazpen gisa ulertuta, nola bideratu zuen eragileen arteko
“konbergentzia”? Leitzarango eskaeraren azken edukiak zein neurritan
bideratu zuen Lurraldearen “nortasun aldaketa”, auziaren “markogintza”
edo antolaketa eredua? Zein da Lurraldea taldetik Elkarri eragilera
daraman
ibilbidearen
balizko
arrazoia?
Leitzarango
azken
“eskaera/objektu aldaketak” nola aldatu zuen eskaerari buruzko
onargarritasun sistemikoa eta, hortaz, nola baldintzatu hurrengo auzian,
Urbina/Maltzagakoan, mugimendu ekologistak landutako eskaera osaketa
mekanismoa? AHT-ren inguruko liskarraldian tren sozialak suposatzen
duen objektu aldaketak ekarri al du zertifikazioa mekanismorik, eta
eraginik izan al du sistemak garraiobideen inguruan onar dezakeenari
buruzko aldaketarik? Hauek guztiak adibide gutxi batzuk besterik ez dira,
aurrerantzean, lan enpirikoan murgildu ahala, ziurrenik honelako galdera
askoz ere gehiago azalduko zaizkigu.
Kontuan izan, azkenik, eragin mota zehatz hauen arteko kontraesanak
maiz piztuko direla: helburuen matrizea ez bada inoiz homogeneoa, are
gutxiago eraginen ingurukoa.

5. Eragin zabalak: liskarraldiaren ibilbideari dagozkion
prozesuak eta mekanismo kateak.
Ikusi berri dugun eran, eragin mota zehatz horiek kudeaketa mailen
eremua zeharkatzen hasten direnean eta beste mailatan pizten diren
mekanismoetan eragina duten heinean, mobilizazioaren norabidea
baldintzatuko duten mekanismo kate eta prozesuak abian jarriko dira.
Zein mekanismo kateek dute mobilizazio norabidedunaren aldaerak
diren prozesuak pizteko ahalmena? Eraginari buruzko eztabaidaren bigarren
urrats honetan horixe izango litzateke galdera. Izan ere, Mekanismoen
kateek batera dakartzaten eragin politiko, hizpidezko, antolakundezko eta
abarrek prozesu zabaletan eragiten dituzten ondorioak atzematea izango
litzateke atal honetan aztertu beharrekoa.
Hemen, arreta berezia eskainiko diegu bi prozesuei, eskala aldaketa eta
polarizazioari, ezen mobilizazio prozesua abian jarri dadin ezinbestekoak
baitira. Gainera, mobilizazioaren sakontasuna, abiadura eta eremua
erakusten duten neurrian, haren izaera baldintzatuko dute: liskarraldi
isolatutik, protesta ziklora edota iraultzara doan ibilbidean.
Auziaren ibilbidea ezaugarritzen duten prozesu ezagunetan, –
desertzioa, polarizazioa, eskala aldaketa, eta abarretan, alegia– mekanismo
isolatuak baino gehiago, mota eta, batez ere, maila desberdinetako
mekanismoen kateak azalduko zaizkigu. Kateatze edo segida horren
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nolakotasunak baldintzatuko du liskarraren ibilbidearen izaera. Kateatze
horretan, noski, egiturazko edo inguruneko mekanismoak, harremanezkoak
eta kognitiboak elkartuko dira. Gure irudian ez ditugu ezinbestean lotu,
MTT-k bezala, prozesu eta mekanismo zehatzak. Prozesu batzutan
mekanismo jakin batzuk ia ezinbestekoak diren arren, gure iritzian teorian
edozein prozesutan agertu baitaiteke edozein mekanismo. Gaitasun
zeharkatzaile hori nabarmendu nahi dugu lehen baino lehen.
McAdam, Tarrow eta Tilly-k ere arazoak izan dituzte mekanismoak eta
prozesuak argi eta garbi bereizteko unean. Ez dugu hemen nahasmen hori
erabat zuzenduko. Haien hitzetan:
“In such circumstances it is not clear in principle whether we are
observing two or three distinct mechanisms that frequently conjoin, or
have discovered a sufficiently invariant combination of cognitive,
relational and environmental changes to justify treating the complex as a
single robust process. Nor can we decide in general and in advance how
the elements interact, whether, for example, cognitive shifts always
precede relational changes or vice versa. Interaction among cognitive,
relational and environmental mechanisms presents urgent problems for
theory and research on contentious politics”. (McAdam, Tarrow, eta
Tilly, Op.Cit, 310.orr.)
Gure irudian, jakinda arazoa zertxobait sinplifikatu dugula, sailkapen
bikoitza egin dugu, eta jarraian, kategoria bakoitzaren barnean sartu ditugu,
aipatu ikerlariek sendotzat (robust) jo dituzten prozesuak. Haiek
egindakoarekin dagoen alde bakarra hauxe da: eragileen osaketa prozesua
guk mobilizazio prozesuaren atal gisa landu dugula, pentsatuz ezin dela
eragileen (nortasunaren) osaketa ulertu mobilizazio prozesuaren baitan
gertatzen diren beste (azpi) prozesuetatik at. Hain zuzen ere, beraien
liburuan eragileen osaketa prozesua erakusten duen irudian40 modu
bereiztezinean lotuta agertzen baitira mobilizazioaren mekanismoak eta
nortasunaren osaketari dagozkionak.
Hauxe da gure erabaki metodologikoaren funtsa, alegia:
mobilizazioaren baitako (azpi) prozesuak –kudeaketa mailak– bailitzan
azaltzea eraketan, hizpidean, aukeretan eta nortasun/eskaera arlotan, lagin
horizontaletan, pizten diren mekanismo kateak, eta, aitzitik, kate horizontal
hauek kudeaketa maila guztiak zeharkatzen dituzten mekanismo kate
bertikalekin uztartzen direnean, horri mobilizazio prozesua deitzea.
Mobilizazioa horrela definituz gero, argiagoa iruditu zaigu beste
prozesuen sailkapena, mobilizazioaren ibilbidearen moduak eta edukiak
kontuan hartuz egitea. McAdam, Tarrow eta Tilly-k jaso dituzten beste
prozesu sendoak modu batera edo bestera mobilizazioaren osaketari
bainoago, haren norabidearen eta eduki orokorraren arabera bereizi
baitaitezke. Modu batean do bestean, mobilizazioaren eragin zabalak dira.
40

Ikus MTT (Op. Cit, 317 orr.)
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Lehentxeago erakutsitako irudia gogoratuko dugu, zertxobait egokituta
bada ere:
D.14. Prozesuak eta oldarraldiak.
PROZESUAK ETA OLDARRALDIAK
Eragin zabalak
MOBILIZAZIOAREN
IBILBIDEAREN
PROZESUAK (Mobilizazio
norabidedunaren aldaerak)

Eragin orokorrak

Polarizazioa.

Iraultza

Eskala aldaketa.
…

Protesta zikloa

MOBILIZAZIOAREN
Aginte eraikuntza.
EDUKIAREN PROZESUAK
(Mobilizazioaren eraginaren Berdintasuneranzko joera
edukiak)
eta
Konfiantza sareen
integrazioa.
…

Mobilizazio zikloa
Naziogintza
Demokratizazioa

Sailkapen hau onartuz gero, alde batetik, ibilbide horren modua
kontuan harturik mobilizazioaren ibilbidean gerta daiteken mekanismoen
kateatze zehatz bakoitzari titulu bat jarriko genioke. Kateatze/prozesu
horien artean bi azpimarratuko ditugu: polarizatzea eta eskala aldaketa.
-Behin abian jarrita, mobilizazioan zehar eragileak elkarrengandik
urrunduko balira eta epelen artean muturretaranzko joera areagotuko balitz,
polarizazio prozesuaren aurrean geundeke. Mekanismoen kateatzearen
ondorioz, eragileak hurbilduko eta epelduko balira, berriz, despolarizazio
prozesuaz hitz egin beharko genuke. Prozesuok mobilizazio ibilbide
guztietan gertatuko dira, eta askotan, modu ziklikoan azalduko zaizkigu:
polarizazio aldietatik despolarizazio sasoietara, eta alderantziz.
Bestetik, eskala aldaketa prozesuan liskarraldiaren neurrian sumatuko
dugu aldea: ekintzen edo eragileen maila, kopurua, esparrua edota edukia
biderkatzen direnean gertatzen den prozesuaz ari gara. Prozesu honek ere,
goranzko bidea ala beheranzkoa izan dezake. Askotan ibilbide hori ziklikoa
izango da: liskarraldiaren hasieran beti egongo da nolabaiteko eskala
aldaketa hazkorra. Amaieran, berriz, deseskalada edo, nahi bada,
desmobilizazioa, ezaugarri logikoa izango da.
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Zeintzuk dira prozesu hauen azpian dauden mekanismo kateak? Zerk
eragiten du halako prozesu zabal bat?
Lehenik eta behin onartu beharko da aurretik ezagututako
mekanismoen lotura jakin batek prozesu hau edo bestea ekarriko ote duenik
iragartzea oso zaila dela. Polarizazio prozesu ezagunetan mekanismo batzuk
ia beti agertuko diren arren, askotan mekanismo diferenteak, edota denborakateatze (timing) desberdinak egongo dira azpian. MTT-k polarizazioaren
irudia marraztu dutenean mekanismoen kateatze zehatz bat proposatu
digute: aukera/mehatxuen espirala, artekaritza, lehia eta kategoria osaketa
lotzen dituen eskema bakuna.
Egia esanda, polarizazio prozesu gehienetan aipatu mekanismoak
uztartuko dira. Dena den, irudiak berak –norabiderik gabeko geziak
erabiltzen dituen heinean– ez du argitzen mekanismoen arteko lotura
kausala edo denborazkoa zein izan ote daiteken.
Zer dator lehenago, lehia edo artekaritza? Polarizazio prozesuetan ez
omen dago lekurik errepresio mekanismoarentzat? Irudi lineal honen
gabeziak ikusita, helburu apalagoa jarri beharko genioke ikerketari.
Ondorioa identifikatu eta gero –alegia, eskala aldaketa edota polarizazioa
gertatu dela berretsi eta gero– orduan joko genuke mekanismoen
kateatzearen ikerketara. Eraginaren zergatiaren analisiak atzekoz aurrerako
lana eskatzen baitu.
Mekanismo/prozesuen arteko kausalitatea ahulegia dela onartuz,
neurri batean ex post egin beharko dira analisiak: polarizazioa sumatu dugu,
hortaz, jo dezagun azpiko mekanismoen kateatzea ikertzera… Horrek ez du
esan nahi, noski, erregulartasunen bila joan behar ez dugunik.
Abiapuntu hori hartuta, aipatu prozesuen irudi irekiagoak,
konplexuagoak proposatu nahi ditugu hemen. Liskarraldi bakoitzean
diferenteak izango baitira polarizazio edota eskala aldaketa prozesuen
azpian egongo diren mekanismoak, eta hauen kateatzeak. Hortaz,
polarizazio irudi horiek soilik aldi baterako –liskarraldi baterako– izango
dira balekoak.
Dena den, adibide gisa, polarizazio prozesu “tipiko bat” erakutsiko
dugu hemen, mekanismo motak eta mailak bereiztuz:
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D.15. Polarizazio katea.
POLARIZAZIO PROZESUAREN BALIZKO KATEATZEA
Egintzazkoak

Hizpidea

Auziaren
markogintza
polarizatzailea

Zubigintza

Artekaritza

Antolaketa

Nortasuna

Ingurunekoak

Botere lehia
Errepresioa,
Espirala

Aukerak

Bitartekoak

Elkarreraginezkoak

Errepresiorako
potentzial
aldaketa

Erradikalizatzea

Muturreko
kategorien
osaketa

Deszertifikazioa

Eskaeraren
onargarritasunaren
aldaketa

Irudi honen egiturak berak erakusten duen bezala, konturik
esanguratsuena ez da halako edo bestelako mekanismoa polarizazio prozesu
batean ezinbesteko osagaia ote den ziurtatzea. Ezta ere mekanismo kateatze
zehatz bat ezartzea polarizazio prozesu guztien arrazoi gisa… Ez. Irudi
honek, hain zuzen ere, polarizazio prozesu bakoitzak duen izaera berezitua
erakutsi nahi du. Ziurrenik mekanismo batzuk beti agertuko dira, areago
oraindik, kateatze tipiko batzuk ere maiz azalduko zaizkigu polarizazio
prozesutan, baina erregulartasun horiek gutxietsi gabe, mobilizazioaren
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polarizazio prozesu zehatz bakoitzak azpian duen mekanismo kateak beti
izango du berariazko izaera, izaera kontingentea. Gehienetan, ia beti, gorriz
ikusten dugun bidea –MTT-k erakutsi diguten ibilbidea– egingo du
polarizazioak; bestetan, aldiz, urdinez ikusten dugun jarrai dezake kateak,
elkarreraginezko mekanismo bat izanik, –deszertifikazioa, esaterako–
polarizazio prozesuaren hazia.
Eskala aldaketari buruz gauza bera esango genuke. Kasu honetan,
McAdam, Tarrow eta Tilly-k ibilbide are eta linealagoa marraztu digute.
Dudarik gabe, mekanismo kate honek badu logikarik:
Irudia D.16. Eskala aldaketa katea.
ESKALA ALDAKETA PROZESUAREN BALIZKO KATEATZEA
Egintzazkoak

Hizpidea

Auziaren
markogintza
zabaltzailea

Elkarreraginezkoak

Ingurunekoak

Zabalkuntza

Koalizio osaketa

Aukerak

Antolaketa
eskuragarrien
aldaketa

Antolaketa
Artekaritza
Bitartekoak

Bitartekoen
Eskaintza
aldaketa

Nortasuna
Emulazioa

Antzekotasunen
esleipena

McAdam, Tarrow eta Tilly-ren irudian kate urdinean eta gorrian
azaltzen diren ibilbideak jasotzen ziren. Hots, bai artekaritza eta koalizio
osaketaren bidetik bai eta haren osagarri izan zitekeen zabalkuntza eta
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emulazioaren bitartez, antzekotasunen esleipenean amaitzen genuen eta
hortxe zegoen liskar isolatutik liskarraldi zabalera doan eskala aldaketa
prozesuaren gakoa. Dena dela, arestian defendatu dugun prozesuen izaera
berezia gogora ekarriz, berdez marraztu dugun eskala aldaketa ere inongo
esfortzurik gabe irudika genezakeen: demagun inguruneko aldaketa batek
ekintzarako bitarteko berria eskaintzen diola mugimenduari, informazioaren
zabalkuntza eta gero, eragile desberdinek antzekotasunen esleipena egingo
dute, auziaren markogintza zabaltzailea ahalbideratuz, azkenik
emulazioaren eta artekaritzaren poderioz, mugimenduak antolaketa
eskuragarrien eremuaren zabalkuntza lortuko luke, mobilizazioaren eskala
biderkatuz… Esan bezala, eskala aldaketaren ibilbide hau hipotetikoa izan
daiteke, baina inolaz ere ez ilogiko edo ezinezkoa. Ziurrenik, gure lan
enpirikoan atzeman nahi ditugun prozesuek ere, asmatutako honen moduan,
berariazko kateatze berezia, historikoa izango dute. Kateatze horiek
ezagutuz gero, noski, balizko erregulartasunak identifikatzen saiatu beharko
ginateke.
Bestalde, MTT-ren lanean prozesu sendo bezala jasotzen ez diren arren,
ez dugu ahaztuko mobilizazioaren emaitza, edukia edo eragina kontuan
harturik, beste prozesu mota batzuk ere topa daitezkeela: aginte (des)
eraikuntzaz, (des) berdintasuneranzko joeraz eta konfiantza sareen (des)
integrazioaz ari gatzaizkizue. Hurrenez hurren, nazio eraikuntzarekin eta
demokratizazioarekin lotuta dauden prozesuak lirateke.
Nazio eraikuntzari dagokion oldarraldiaren esparruan, aipatu
ikerlariek Italiako bateratzea eta Sobiet Batasunaren desegitea aztertu
dituzte, mekanismo antzekoak topatu dituztelako bietan: aukeren espirala,
nortasun aldaketa, lehia eta artekaritza. Harriturik, mekanismoen kateatze ia
berberetik hain emaitza kontrajarria ondorioztatu izana nabarmendu dute:
eraikuntza nazionala, lehen kasuan, nazioaren suntsitzea, bigarrenean. Nola
da posible mekanismo berberek hain emaitza diferenteak ekartzea? Hauxe
da mekanismoen kateatzeak erakusten duena, oldarraldi historiko zabal
horiek, ustez kontrajarriak baldin badira ere, finean prozesu mota bakarra
adierazten dutela: “aginte (des) eraikuntza”, alegia. Izan ere, prozesua
aginte eraikuntza bezala izendatzen badugu, soilik ikuspuntuaren arabera
bereiztuko ditugula nazio eraikuntza eta desegitea, errealitate beraren bi
aldeak besterik ez baitira: Italia eraikitzeko Piamonte edo Veneto Estatu gisa
desagertu egin ziren; Sobiet Batasunaren errautsetatik, berriz, Estonia edo
Ukrainia, nazio zaharrek, aginte politiko subiranoa berreskuratu zuten.
Oldarraldi demokratikoaren kasuan, MTT-k argiro aipatu dituzte
demokratizazioaren baitako prozesu nagusiak zeintzuk diren: Batetik,
desberdintasun kategorikoen desagertzea politika publikoetatik eta,
bestetik, konfiantza sareen integrazioa politika publikoan. Prozesu hauen
azpian egon daitezken mekanismo kateei dagokienean, berriz, klaseen
arteko koalizio osaketa, bitartekarien kooptazioa, patroi-bezero sareen
desegitea eta artekaritza mekanismoak lotzen dituena jaso dute, beste
askoren artean. Aurreko adibidean bezala, demokratizazioren inguruko
oldarraldiak bi norabide dituenez, des-berdintasuneranzko joera edota
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konfiantza sareen des-integrazioa ere, garabide autoritarioaren –edo desdemokratizatzailearen– ezaugarri legez aztertu daitezke.
Jarraian doan lan enpirikoan aztertuko ditugun liskarraldiak, gizarte
mugimendu ekologistaren mobilizazio prozesu desberdinen adibide izanik,
euskal protesta ziklo nazional eta demokratikoan murgildutako adierazpen
gisa ere aztertuko ditugu. Hortaz, aginte eraikuntzari, berdintasuneranzko
eta integrazio prozesuei tartea eskainiko diegu, eta hauen azpian leudekeen
mekanismo kateak eta balizko erregulartasunak zehazten saiatuko gara.
Beste ataletan egin duguna errepikatuz, ikerketa enpirikoari lotutako
galdera sorta luzatuko dugu orain, geroko lana nondik nora joango den
erakusteko edo: Noiz eta zein mekanismoen bitartez gertatu ziren
Leitzarango liskarraldian zeharreko eskala aldaketa esanguratsuenak edo
zein izan zen polarizazio/despolarizazio prozesuaren mekanismo
kateatzea? Egon al zen eskala aldaketarik Urbina/Maltzagakoan? Zergatik
ez zen oso zabala izan? Zer ikusi dute euskal aginte eraikuntza
prozesuaren mekanismoak eta Leitzarango gatazkaren mobilizazioarenak?
Berdintasuneranzko joera edo konfiantza sareen integrazio prozesuak
areagotu al dira liskarraldi hauetan? Nolako mekanismo eta prozesuen
bitartez? Honako galderek eta antzerakoek lotura zuzena dute prozesuei
buruz atal honetan esan dugunarekin, eta gure lanaren abiapuntuan egongo
dira, dudarik gabe.
Kapitulu honetan, mobilizazioaren modua edota edukia direla eta piztu
daitezken prozesuak eta hauen baitako mekanismo kateak erakutsi ditugu.
Amaitzeko, mobilizazio prozesuak berak, eta baita honen aldaeraren
prozesuek ere oldarraldi mota zabalekin dituzten loturak argitzen saiatuko
gara. Izan ere, hor kokatzen baitira lan honetan luzatu nahi ditugun hipotesi
nagusiak.

6. Ekintza kolektiboaren eragin orokorra. Oldarraldi mota
historikoak: nazio eraikuntza eta demokratizazioa. Hipotesi
orokorra.
Azkenik, aipatu prozesu zabalagoen –polarizazioa eta eskala
aldaketaren– eraginek oldarraldi handien dimentsio desberdinetara
garamatzate. Eremu korapilotsu eta hipotetikoa, zinez.
Moduari dagokionean: Zein neurritan eta nola eragiten du gizarte
mugimenduen mobilizazioak –honen baitako mekanismo eta prozesuek–
mobilizazio ziklo zabaletan, protesta ziklo sakonetan edota iraultzetan?
Gurera ekarrita, nola lekutuko dugu euskal mugimendu ekologistaren
mobilizazioa euskal protesta zikloaren baitan?
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Edukiari dagokionean, berriz, zein da gizarte mugimenduen eragina
demokraziaren garapenean edota aginte/nazio eraikuntzan? Galdera
bertaratuz, nola eragin du euskal mugimendu ekologistaren mobilizazioak
azken urteotako euskal eraikuntza nazional eta demokratikoan?
Galdera horiek erantzun ahal izateko abiapuntu egokia MTT-k
luzatutako ereduan topa genezakeela uste dugu. Dena den, esan gabe doa ez
dugula hemen hirukote akademiko horretako kide batek, Tarrow-ek, alegia,
1989an Italian burututako lan erraldoi hura errepikatzeko asmorik, ezta
gaitasunik ere. 41 Esan bezala, hipotesi xume batzuk luzatu ditugu hemen.
Euskal protesta zikloaren azterketa orokorra egitear dago oraindik ere.
McAdam, Tarrow eta Tilly-ren lanean oldarraldi mota nagusien artean
dauden antzekotasunak nabarmentzen dira. Arestian esan dugun moduan,
maiz bereiztuta ikertu diren oldarraldi zabalen –iraultza, demokratizazioa,
nazionalismoaren– azpian dauden gertaera komunak mekanismo eta
prozesu antzeko gisa aztertuz, bigarren muga hausteko saiakera egin dute
ikerlari hauek, hots, oldarraldi handien arteko muga epistemologikoa
hausteko saiakera.
Adibidez, Tarrow-ek (1989,…) berak, protesta zikloa iraultzan amaitu
daitekeela dioenean, ongi erakusten du ez dituela oldarraldi mota horiek
hain desberdin ikusten. Neurri batean, eskala aldaketa prozesu baten
emaitza izan baitaiteke mugimendu baten mobilizaziotik, protesta ziklora eta
handik iraultzara eraman gaitzakeen ibilbidea.
Areago joanda, oldarraldi nagusi horiek –gizarte mugimenduen
mobilizazioa, protesta zikloa, iraultza, naziogintza eta demokratizazioa–
azpian mekanismo eta prozesu bertsuak baldin badituzte, oinarrian aro
modernoaren adiera zehatzak besterik ez direlako da. Gizarte
mugimenduak, XVIII. mendean piztutako jendarte eragile moderno gisa,
beraien mobilizazioaren baitan daramate protesta zikloa pizteko ahalmena,
iraultzaren hazia, naziogintzaren uztarri eta gurdia, eta demokratizazioaren
ikurra eta grina utopikoa.
Gure ikerlari lagunek diotena onartuta, beste eskema mota proposatu
nahi dugu hemen, lan enpirikorako baliagarriagoa izango denaren ustean.
Oldarraldi aldaerak eta edukiak bereiztuko ditugu.
Ikus dezagun:

41
Tarrow, S., Democracy and Disorder: Protest and politics in Italy, 1965-1975. Oxford University
Press, New York. 1989.
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D.17. Aldaketa historiko/oldarraldi zabalak.
ALDAKETA HISTORIKO/OLDARRALDI PROZESUAK
Zeintzuk dira gizarte
eragileak?

Nola burutzen dira
aldaketa prozesuak?

Gizarte
Mugimenduak,
zaharrak edo berriak.

Iraultza
V
Protesta zikloa
V
Mobilizazio zikloa
V
Mugimenduaren
mobilizazioa

(Erakundeak)
(Eragile pribatuak)

Zeintzuk dira prozesuan
dauden edukiak?
Modernitatearen eremu
liskartsuak

Demokratizazioa(des)

Naziogintza (des)+

Aldaketa prozesu orotan, gizarte mugimenduetaz at, erakundeak eta
eragile pribatuak agertuko zaizkigu, guztiak ere harreman liskartsuetan
murgilduta, Tillyk ongi gogoratzen duen moduan. Berdin garai zaharretan
zein berrietan, politika liskartsuak ezaugarri antzekoak izan ohi ditu.
Bestalde, politika liskartsuak, auziaren intentsitatea, zabaltasuna,
orokortasuna, sakontasuna edota abiaduraren arabera, aldaera desberdinak
har ditzake: gizarte mugimendu baten mobilizaziotik hasita, talde anitz
biltzen dituen mobilizazio ziklo zabalagoetara; handik eragile sozial eta
politiko askotarikoen jarduera biltzen duen protesta ziklora, eta azkenik,
gutxi batzutan gizarte egitura osoa zeharkatzen duen oldarraldi iraultzailera
ere iritsiko gara. Iraultza, protesta zikloa baino sakonagoa da (V), berau
mobilizazio zikloa baino hedatuagoa, eta mobilizazio zikloa, berriz, eragile
baten mobilizazioa baino zabalagoa. 42
Azkenik, esan bezala, oldarraldien eskalaz aparte, modernitatearekin
lotutako liskarraldi politikoetan modu batean edo bestean aginte/nazio
eraikuntza eta honen izaera demokratikoa daude jokoan, askotan gainera
modu kontraesankorrean. Gero aztertuko dugu sakonago mugimenduen
lehia eremu hau.
42

Talde isolatu baten jarduera berekoiaren adibide minimoa, NIMBY fenomenoa izango
litzateke. Not In My Backyard, mugimenduek gai bakarreko talde gisa gizarte sare eta indarren
aktibatze gutxienekoa adierazten dute: eskaera partikular baten inguruan biltzen den jendarte taldea,
oso lekutua, kaltetuak bakarrik biltzen dituena eta helburu zehatza duena, haratago joateko asmorik ez
duena. Bi muturrak aipatuz, Nimby-tik iraultzara joango litzateke, hortaz, gizarte jardueraren ibilbidemodua. Gain honen inguruan lan interesgarria egin du gure lankide batek: Larrinaga. J.(2005) NIMBY
Power: Zornotzako erreferenduma eta ukazioaren indarra. UZTARO 54. Bilbo.
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Aurkezpen gisa nahikoa da. Eskema orokor hori gure lan enpirikora
ekarrita honako irudia osa genezake:
D.18. Euskal oldarraldiak.

Euskal Iraultza
V
Euskal Protesta zikloa
V
Euskal gizarte mugimenduen mobilizazio zikloa
V
Euskal mugimendu ekologistaren mobilizazioa

Oldarraldi aldaera hauen artean leudekeen lotura konplexuak argitzen
saiatuko gara jarraian.
a. Oldarraldiaren aldaerak eta prozesu-kateak: mobilizazio zikloa,
protesta zikloa eta iraultza: Euskal protesta zikloaz.
Lehenik eta behin, oldarraldi historikoek izan dezaketen moduari
egingo diogu kasu. Mobilizazio ziklotik iraultzara doan eremuan non
lekutuko genuke azken hamarkada hauetako euskal prozesu sozio-politikoa?
Zein joera historiko atzeman daiteke Euskal Herrian hamarkada hauetan bizi
dugun ekintza kolektiboaren loraldian?
Lehen ere maiz aipatu dugun Brand-en (1992a) lan ezaguna abiapuntu
hartuta, gizarte mugimenduen izaera historiko ziklikoa azpimarratuko dugu
hemen. Ondorioz, gurean ekintza kolektiboak izan duen pizkundea, gizarte
mugimendu berrien loraldia, ekologistarena barne, soka luzeko mobilizazio
ziklo errepikakorren baitan kokatu dugu. 1960. Hamarkadan hasitako gizarte
dinamika aztertuta, argi baitago mugimendu isolatuen jarduera gainditzen
duen mobilizazio ziklo edota protesta ziklo zabalagoa bizi izan dugula
Euskal Herrian. Oraindik ere ziklo horretan gaudela esango genuke, gure
ustean, beranzko bidean dagoen arren.
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Zeintzuk izan dira mobilizazio ziklo horretan murgildu diren
eragileak? zeintzuk hauen ezaugarriak? Zein neurritan esan daiteke, bada,
hamarkada hauetan Euskal Herriak bizi izan duen mobilizazio zikloa
munduko beste hainbat lekutan bizi izan denaren antzekoa izan dela?
Galdera sakonak dira, tesi honen helburua gainditzen dutenak ziur aski.
Hasteko eta behin, mobilizazio zikloak historikoki lekutu eta
erlatibizatu egingo ditugu. Esan nahi baita bizi dugun mobilizazio ziklo
ustez berri hau, aurreko mobilizazio zikloak bezala, modernizazioaren
kritika kulturala nagusitu den garaian gertatu da. Ikuspegi horretatik, gure
mobilizazio zikloa arrunta da, mendebaldeko herri garatuetan piztutakoaren
antzekoa. Horregatik, garai honetan (ber)piztutako euskal gizarte
mugimenduen ezaugarri ideologikoak ezagutzeko, lehenik eta behin Branden ekarpen teoriko interesgarrira itzuliko gara. Mobilizazio zikloek erakusten
duten modernizazioaren aurreko erantzuna kasuan kasu desberdina izan
daiteke eta.
XIX. eta XX. Mendeetan kultura eta zibilizazio modernoaren aurreko
kritikaldiak, zivilisationskritik sasoiak, maiztasun ziklikoarekin piztu dira
mendebaldeko herri garatuetan. Merkantilizazioa, industrializazioa,
zentralizazio
politikoa
eta
demokratizazioa,
burokratizazioa,
arrazionalismoa edo kultur aniztasunaren eskutik datorren kultura nagusien
gailentzea hizpide harturik, bizitza modernoak dakartzan aipatu aldaketen
aurreko kritika horrek aldaera desberdinak hartu izan ditu, Brand-en
irudiko. Bere iritzia honako irudira egokitu dugu:
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Kultur kritika mota hauek guztiak askotan nahastuta agertzen dira une
berean, lehena –aurre-modernoa– historian lekutuagoa dagoen arren.
Erantzun ideologiko hauek, Brand-en iritzian, mobilizazio ziklo zabal eta
orokorrekin lotuta daude. Hala ere, herri bakoitzean, inguruabar politiko,
sozial edota ekonomikoaren arabera, erantzun horiek berariazko erritmoa eta
edukia izango dute.
Hala, XIX. eta XX. mendetan zehar gurean ere modernizazioaren
kritikarekin lotutako mobilizazio ziklo orokor horiek piztu dira. Baita XX.
mendeko 60. Hamarkadan, munduan zehar hedatutako mobilizazio olatu
berritzailea ere. Dena den, sintonia unibertsal hori ukatu gabe,
industrializazioaren azken fase intentsiboak, eta oro har modernizazioak
ekarritako aldaketa sozial, ekonomiko, demografiko eta kulturalak erronka
larriagoak izan ziren euskal gizartearen egokitzapen ahalmenerako.
Euskal Herrira kanpotik iritsi ziren gizarte mugimendu berrien uhinak
oso ingurune berezia topatu zuen gurean, eta mugimendu zaharrak, berriak,
eraberrituak eta salbuespenezko ingurune historikoa gizarte arragoan
nahastu ziren.
Lapiko ideologiko horretan berpiztu zen euskal errebindikazio
nazionala. Letamendia (1997)43 lankideak nazionalismoaren olatuak
azaltzerakoan gogoratzen digun moduan, hiru izan dira Europako talde
etnikoen nortasunezko erreakzioak. Euskal Herrian guztiak atzeman
daitezke:
-Mugimendu legitimista/erreakzionarioa (XVII. Mende amaieratik,
Ingalaterrako Jakobitekin hasita, XIX. Mende amaiera arte). Esaterako, XIX.
mende hasierako karlismoaren atzean legokeen zeitgeist edo garaiko izpiritua
Brand-en lehen erantzun motan koka genezake: nekazal mundu ikuskeran
eta erlijioan oinarrituta, ordenu zaharraren defentsarako elite politiko
tradizionalek bultzatutako mugimendu gisa, alegia.
-Mugimendu nazionalista-populista. XIX. mendearen amaieran,
Europa guztian zehar, periferia desberdinak nazionalismoaren tresneria
ideologikoa erabiltzen hasi ziren Estatu-nazioen aurka. Bigarren erantzun
mota honek gurean eduki aski ezaguna hartu zuen, II. Karlistadaren
errautsetatik berpiztutako abertzaletasun modernoaren eskutik. Honela
zibilisationskritik garaian sartu zen euskal abertzaletasuna: aberria galbidean
zegoenaren uste ezkorrak, errebindikazio politiko independentistara, baserri
munduaren idealizatzera, eta garbikeria erlijioso eta etnikora eraman zuen
abertzaletasuna. Geroxeago, XX. Mendearen bigarren hamarkadan egondako
pizkunde kulturalak, ekarpen estetiko, kultural eta intelektualekin aberastu
zuen hasierako kexua, garaiko politikaren ahalkea osatu nahian edo.
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Letamendía. F. (1997): Juego de espejos. Conflictos centro-periferia. Trotta. Madrid. Gai honi
dagokionean, batez ere Seilerren (1996) jasotzen du gure lankideak.

184

-Mugimendu nazionalista-progresista. Gerra osteko basamortua
atzean utzita, 60. eta 70. Hamarkadetan, abertzaletasun eraberritu baten
eskutik dator berrikuntza. Baina beste zikloen kasuan bezala, ez da
berrikuntza isolatua. Mundu mailako dinamikan kokatzen da. Letamendia
lankideak gogoratu duen moduan, bertako oldarraldia ulertzeko beste
zenbait aldagai kontuan hartu behar da, hala nola: Hazkunde ekonomikoa
eta deskolonizatze prozesua, gerra otzaren zatiketa ideologikoa,
nazionalismo arrazistaren ospe-galtzea, federalismo europarra, blokeen
politikak ezkerraren eredu politikotan duen eragina… eta honekin
guztiarekin uztarketa dinamiko eta gatazkatsuan, balio post-industrialen
aitzindari diren gizarte mugimendu berri eta alternatiboen pizkundea.
Aurreko aldagaiarekin lotuta, Hego Euskal Herriak bizi zuen sistema
politiko autokratikoaren kontrako borroka demokratikoa asko indartu zen,
Frankismoaren akitze biologikoa gerturatzen ari zen heinean. Errebindikazio
nazionalaren fase berria, gizarte mugimendu berrien etorrera, eta
langileriaren errebindikazioen gogortzea, Estatu autoritario baten amaierako
krisi-garaian bildu ziren. Demokratizazioaren beharra duen ingurune
politiko hau ez da, alta, guztiz berria. Ez behintzat euskal
abertzaletasunarentzat. Ez baita kasualitatea, errebindikazio nazionalaren
hiru aldi historikoak –karlismoa, abertzaletasunaren sorrera eta azken
mobilizazio zikloa, abertzaletasun ezkertiarrak ardaztu duena–, gerra edota
diktadurarekin lotuta egon izana, Espainian behintzat: Bi karlistadekin eta
Primo de Riveraren diktadurarekin, lehenengo biak, eta, azkena,
frankismoaren amaierarekin. Horrek erakusten du gurean inguruabar
politikoak izan duen garrantzia, eta zein neurritan bertako mugimenduen
mobilizazio zikloak oldarraldi politiko zabalagoetan kokatu behar diren,
aurrerago ikusiko dugun bezala. 44
Hori guztia gutxi bazen, pilaketa kapitalistaren ziklo kritikoaren
hasieran sartuta, euskal langileria mobilizazio fase berrian murgildu zen 70.
Hamarkadan. Alta, segituan krisi ekonomikoaren inguruneak erabat
baldintzatu zituen arlo guztietako mobilizazioak: demokratikoak,
abertzaleak, sozialak, eta sindikalak.45
Nabari denez, borroka demokratikoa, sozio-ekonomikoa, identitarioa
eta gizarte mugimendu berriek zekartena nahastuta, kontraesan eta sinergiaz
betetako ingurunea osatu zen euskal gizartean. Gizarte lapikoa bero-bero
zegoela ezin uka daiteke, baina, zehazki esanda, zeintzuk izan dira ziklo
hauetan aritu diren eragileak? Zaharrak, berriak, biziberrituak? Merezi al du
eragileen ezaugarritze kronologikorik egitea?
44
Espainiak azken hiru mendeotan nazio eraikuntzan eta demokratizazio liberalean izandako
gora beheratan –ziklo gorri eta beltzen baitan– murgilduta aritu da hego Euskal Herriko errebindikazio
nazionala, Espainiar eraikuntza nazionalarekin lehian, lehia demokratikoan gutxi batzutan, lehia
bortitzean gehienetan, ziklo beltzak gorriak baino askoz ere luzeagoak izan baitira. Espainiako ziklo
politikoen hipotesi hau Javier Perez Royo-k landu du. Perez Royo, J. (1992): La década moderada. Claves
de la razón práctica. 26. Madrid.
45
Gai honen inguruan interesgarria da honako lana: Moscoso, L. (1991): Los conflictos sociales en
fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: el caso español. Zona Abierta. 56. Madrid.
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Alde batetik, zahar/berri eztabaida gainditu nahi dugu hemen. Halere,
bestetik, filosofia zahar/berri desberdinen arteko kontraesan eta tentsio
guneak identifikatu nahiko genituzke. Eta azkenik, kontraesan horiek
gainditzeko piztu zen protesta zikloaz arituko gara, bai eta protesta ziklo
horretan protagonista izan diren eragile sozio-politikoetaz.
Lehen gaiari dagokionean, Brand-en ikuspegi teoriko ziklikoak ukatu
egiten du mugimendu zahar eta berrien arteko haustura garbia. Hala,
modernitatearen
tentsioen
aurreko
gizarte
erantzun
ezagunak,
errepikakorrak, lirateke gizarte mugimenduak, azken mobilizazio uholdean
ezaugarri bereziak hartu baldin badituzte ere. Ikuspegi honekin egin dute
bat, besteak beste, Rucht-ek, Tarrow-ek, Raschke-k (1985), eta baita gure
artean ere, Ludger Mees (1998) lankideak. 46
Orokorrean ados gaude ikusmolde honekin.
Adibidea gurera ekarrita, Mees-ek dioen moduan, XIX. mende
amaierako mugimendu abertzalea zaharra edo berria denik ezin esan
daiteke, ez bada, mende hasierako garaiak ezagutu zituzten jeltzaleak nahiko
zaharrak zirela 60. Hamarkadan:
“…Identidad, autonomía, emancipación, anti-centralismo: éstos
son los conceptos claves en torno a los que gira la historia del
nacionalismo vasco nacido en la última década del siglo XIX y apoyado
tanto en un partido político y un sindicato obrero como en una amplia
red de asociaciones e iniciativas formales e informales que en su conjunto
conformaron la comunidad nacionalista; ¿o debemos decir: un nuevo
movimiento social?” (Azpimarra gurea da)
Hala ere, ikuspegi ziklikoa onartzeak ez du esan nahi gizarte
mugimendu zahar eta berrien artean bereizketarik egiterik ez dagoenik.
Ziklikotasuna –gazteak beti eroak– eta berrikuntzaren arteko tentsio hori
maisuki erakutsi digu Azurmendik 60. Hamarkadako euskal giro sozial,
politiko eta kulturala erakutsi digunean. Ziklikotasuna ukatu gabe,
mugimendu mota bakoitzak garatu duen errebindikazioa desberdina da,
baita mugimendu bakoitzaren sortze unea ere, edo oinarrizko erreferentzia
ideologikoa: eliza katolikoa, batean, ala “eliza marxista”, bestean.47
Ildo honetatik, Raschke-ren (Op. Cit) iritzian, hiru mugimendu mota
orokor bereiztu daitezke: herritartasunaren oinarrizko eskubideak lortzeko
autoritate politikoaren paradigma eztabaidatzen zuten mugimendu
zaharrak; banaketa ekonomikoaren inguruko lehian murgilduta egon zen
46

Mees, L. (1998) ¿Vino viejo en odres nuevos? Continuidades y discontinuidades en la historia de los
movimientos sociales. Ibarra,P., & Tejerina, B. (1998) Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y
cambio cultural. Trotta. Madrid. Raschke (1985) (ingeleraz sartu) Beste ikerlarien lanak aipatuta daude
aurrerago.
47
Azurmendik ideia potolo bi horien des-lekuan kokatu (nahi) du euskal matxinadaren
izpiritua, “euskaldun askori ideia handiak buruan ez omen zaizkigulakoan oso ondo sartzen”.
Amaieran itzuliko gara gai honetara. Azurmendi, J. (1998): Oraingo gazte eroak. Luma. Irun.
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langile mugimendu tradizionala, eta bizimodu kulturalaren paradigmaren
aldaketa bultzatu duten gizarte mugimendu berriak. Sorrera historiko
desberdina izan dutela ezin uka genezake, baina gaur egungo munduan,
inoiz baino gehiago, hiru errebindikazio mota hauek batera agertzen
zaizkigu: mugimendu abertzaleek autoritate politikoaren paradigma
arbuiatzen dute, baina hauekin nahastuta ala modu autonomoan, bitartekoen
banaketa globala eta kultura eredu berriak ere ezbaian daude.
Egungo argazki koloretsuaz oharturik, ez gara orain zahar/berri
eztabaida klasiko bezain antzuan galduko. Hala ere, azken mobilizazio
zikloaren berezitasuna atzemate aldera, komenigarria izan daiteke
mugimendu berriek dakartzaten berrikuntza nagusiak aipatzea, Brand-ek
berak aipatutako ezaugarrien zerrenda Riechmannek (1994)48 bere lan
klasikoan aipatzen dituenekin osatuz. Besterik ez bada, Mees-ek dioen
bezala, zahagi berritan gordetako ardo zaharraz ari garena ohar gaitezen
eta, arestian esan dugun moduan, eragileen arteko tentsio guneak eta
sinergiak atzeman ditzagun:
-Mugimendu berriak ez dira arduratzen, ez bereziki behintzat, botere
politikoa eskuratzeaz edo bitarteko ekonomikoen banaketaz. Aurretiko
mugimendu zaharrek horixe zuten ardura nagusia: mugimendu
nazionalistak eta langile mugimenduren kasuan nabarmenki. Riechmannek,
dena den, boterearekiko jarrera bikoitza sumatzen du, begi bat boterean,
bestea kulturan. Mugimendu zaharretan, bitarteko materialen banaketa
edota aginte/nazio eraikuntza lehenesten zen.
-Mugimendu berrien kideak, batez ere, klase ertain jantziko herritarrak
dira. Ongizate maila, ikasketa maila altuko jendea izaten da. Zerbitzu sozial
eta kulturaletako profesionalak, neurri handi batean. Mugimendu zaharrek
langileria izan dute klase erreferentzia nagusia, edota abertzaletasunak egin
bezala, klaseartekotasuna hobetsi dute.
-Mugimendu berriek ez dute sistema ideologiko koherenterik garatuko,
aitzitik, disidentzia eskubidea errebindikatzen dute kultura sekularizatu eta
pluralista baten baitan, eta balio post-materialisten izenean. Riechmannek
“norabide askatzaile anti-modernistaz” dihardu, egunerokotasunaren
politizazioa helburu duen norabide horri izena emanaz. Mugimendu
zaharretan balio materialistak eta abertzaletasunaren gorputz ideologikoa
nagusituko dira.
-Mugimendu berriek, aurrekoek ez bezala, antolakuntza arloan
autonomiari, deszentralizazioari, hierarkia ezari garrantzi handia emango
diote. “Sareen sare” gisa antolatzen dira batik bat, modu harik eta
horizontalenean. Aitzitik, antolakuntza printzipioak eta erakundetzeak
norabide bertikalagoa emango die mugimendu zaharrei.
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Riechmann, J. & Fernandez-Buey. F. (1994): Redes que dan libertad. Paidós. Barcelona
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-Mugimendu berriek ekintza kolektiborako bitarteko ez-ohikoak
normalizatu eta zabaldu egin dituzte. Bitarteko eta ekintzarako estrategia
mota asko erabiltzen dituzte, konbentzionalak barne, oso modu
pragmatikoan. Mugimendu zaharrek bitarteko ohikoei –ordezkaritza
politikoari, besteak beste– garrantzi berezia emango diete.
Hauexek dira XX. Mendeko 60. hamarkadan herri garatuetan hasitako
mobilizazio zikloan aritu diren eragile nagusien ezaugarriak. Eta Euskal
Herrian, zer?
Europako herri garatua garen neurrian, paradigma berri horretan bete
betean koka daitezken gizarte mugimenduak ernaldu dira, noski. Gizarte
mugimendu berriak strictu sensu, eragile izan dira, dudarik gabe,
hamarkada hauetako euskal garabide sozial eta politikoan.
Ajangiz eta Barcena (2001)49 lankideek ongi gogoratzen duten bezala:
“Ikerketa oso lan gutxitan aipatzen den arren, euskal aktibismo
sozialaren garrantzi kuantitatibo eta kualitatiboa kontuan izan beharreko
datu bat da. Nahikoa da gure inguruko erkidego politikoei azaleko
begirada bat ematea, Euskal Herria era guztietako gizarte talde, elkarte
eta erakundeen hazitegia dela ohartzeko.”
Joxemi Zumalabe Fundazioak argitaratutako “Herri Mugimenduen
Gidan” (1999) jarduera kolektibo horren atal bat besterik ez da jaso, baina
hiru miloi biztanle baino gutxiago duen herri batean milaka –10.000?– gizarte
talde eragile egoteak Meyer eta Tarrow-ek (1998) deitzen duten gizarte
mugimenduen gizartean kokatzen gaitu, ezbairik gabe. Gizarte sare trinkoa
dugu. Putnam-en hizkeran, Gizarte Ondare handiko herria gara50. Arlo
anitzetan ari diren taldeak asko dira. Gida horretan erabilitako kategoria
teorikoak errepikatuz, jarduera arloen zerrendak berak erakusten du
aberastasun hori: aisialdia, antimilitarismoa, ekologia, emakumea, euskara,
gazteak, giza/herrien eskubideak, gizarte ekintza, hezkuntza eta
irakaskuntza, komunikazioa, kulturgintza, lan mundua eta ekonomia,
nazioarteko elkartasuna, osasuna eta naturismoa, Sexualitatea…51
Gorabeheratsua, ziklikoa, izan da mugimendu berrien egintza.
Horietariko askok eta askok ibilbidea hasi, garatu eta burutu egin dute.
Ikerlari klasiko guztiek dioten moduan mugimenduen taldeak jaio, hazi eta
49
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Ajangiz.R., Barcena,I. Euskal Herriko Gizarte Mugimenduak. (2001) Deustuko Unibertsitatea.
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Putnam-en sailkapena onartuta, kapital-lokarria –naziokideen artekoa– eta kapital-zubia –
sentimendu nazional desberdina dugunon artekoa– handia izango litzateke gurean. Hala, zatiketa
politiko garratzenak ez gizartea hausturarik ekarri. Bere liburu interesgarrien artean: Putnam, R.
(1993): Making Democracy Work: Civic traditions in Modern Italy. Princenton University Press.
51
Ez da lan honen helburua “euskal gizarte mugimenduen gizartea” ezaugarritzea, alabaina
ezin uka daiteke azken hamarkadetako mobilizazio zikloan Euskal Herrian mugimendu berrien
pizkundea ikusi dugula Ikerketarako eremu aberatsa eta, neurri handi batean behintzat birjina dugu
hau. Etorkizunean gizarte ikerlarientzako orube emankorra izango dena, dudarik gabe. Hemen,
aurrerago egingo dugun mugimendu ekologistaren historia laburraz aparte, ez dugu aberastasun hori
jasoko.
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hil egiten baitira, askotan oso ibilbide laburra egin ondoren. Ekimen
gehienek ez baitute irautea helburu.
Beste batzuk, 60. Hamarkadaren amaieran edo 70. Hamarkadaren
hasieran jaioak, esaterako, oraindik ere gizarte lanean dihardute, ageriko
lanean edota isilean, Ane Larrinaga (1996, Op. cit.) lankideak sortasun edo
latentzia faseak deitzen dituen horietan murgilduta. Bere iritzian ez baikara
“ikuspenaren miopian“ jauzi behar, pentsatuz gizarte mugimenduen
jarduera guztia protesta egintza kolektibora mugatzen denik, prozesu
politikoaren eskolakook askotan uste dugun moduan. Sortasun uneak
besteak bezain garrantzitsuak dira, protestan erabiliko diren bitarteko
material eta kognitiboak atontzen baitira une lasaiago horietan. Dena den,
gure ustean, protesta agerikorik gabe gizarte mugimenduek aldaketa
prozesuetan eragiteko aukera galtzen dute. Ez dugu ukatuko gure
erreferentziazko eskola teorikoa, prozesu politikoarena dela eta, orokorrean,
errealismo politikoarena.
Esan nahi baita, berriki piztutako mobilizazio zikloak ere bere barne
dinamika izan duela, bai edukitan eta baita eragile desberdinen
protagonismo edo indarrean ere. Brand-ek, hamarkadaka mugarritu du
mugimenduen zikloaren eduki ideologikoen bilakaera: 50. Hamarkadako
garai kontserbadore pribatutik hasita, jarraian letorkigukeen 60.
hamarkadako baikortasun kultural iraultzailea; 70. hamarkadako antimodernismo
ezkorra;
80.
hamarkadako
post-modernismo
neokontserbadorea eta 90. hamarkadako kritika moral idealista… Bilakaera
horrek, noski, izaera propioa izan du herri bakoitzean. Gurean gertatu
bezala.
Izan ere, arestian esan dugun moduan, Euskal Herrian garrantzizko
ñabardura egin behar da. Europan, 60. Hamarkadan abian jarri zen
mobilizazio zikloa edukiz asko aberastu baitzen gurean. Ezen mugimendu
berrien olatura ziklo abertzale nazionalista/demokratizatzailea gehitu
zitzaion, diktadura frankistaren amaiera biologikoaren gertutasunaren eta
ziklo ekonomiko kritikoaren inguruabarrean. Ondorioz, diktaduraren
kontrako borroka demokratikoaren aterkipean, gizarte mugimendu berrien
paradigma klasiko hutsean leudekeen eragileetaz aparte, eta hauekin
uztarketa dinamiko bezain tentsiodunean, mugimendu zahar gisa defini
daitezkeen gizarte eragileak ere aritu izan dira: langile mugimendua,
zikloaren hasieran bereziki, eta, oldarraldi osoan zehar, mobilizazioaren
ardatz gisa, gerra aurreko alderdi abertzaleak eta, batez ere, mugimendu
abertzale biziberritua.
Izan ere, mugimendu abertzale “zaharrak” kimu berria bota zuen garai
honetan. Biziberritu egin zen, abertzaletasunak lehenesten duen eraikuntza
nazionalaren ildoa galdu gabe, garaiko munduan eskura zegoen bilduma
ideologikoa motxilan sartuz: marxismo-leninismo eraberritua, maoismoa,
guevarismo iraultzailea, existenzialismoa, anti-kolonialismoa, identitateen
berreskuratzea, eta baita gizarte mugimendu berrien zenbait ezaugarri ere…
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Letamendiak aipatu lanean dioen bezala:
“Los nuevos nacionalismos elaboran un discurso identitario de
segundo grado en el que los valores alternativos se dotan de significados
etno-nacionales: el ecologismo, por ejemplo, equivale a la defensa de la
tierra común; el pacifismo y el anti-militarismo, a la resistencia contra el
aparato de violencia estatal; el feminismo, a la condena del
patriarcalismo, identificado con el centro autoritario. Así, los valores neoidentitarios son englobados por estos nacionalismos en el conflicto centroperiferia.52”
Mugimendu abertzale hau gizarte mugimendu berria izan da, baina ez
du euskal gizarte mugimendu berrien eremua agortu; ezkerreko
mugimendua izan da, baina ez du euskal sozialismoaren eremua agortu;
abertzalea da, baina abertzaletasunaren eremu klasikotik haratago doa.
Izaera konplexu honek barnean –mugimendu abertzalearen baitan–, eta
kanpoan –beste gizarte eragileekiko–, kontraesanak eragin ditu, aipatutako
zahar/berri ezaugarrien arteko tentsioaren harira: mugimendu abertzale
berri hori horizontala eta, aldi berean, bertikala izan baita; klase baten
ordezkaria –euskal langileria–, eta klaseartekoa; ideologia marxista
koherentea izan du, eta alternatiboa izan da; naziogintzan aritu da, eta antisistemikoa izan da; hauteskundeetara aurkeztu da, eta bitarteko bortitzen
erabilera legitimatu du…
Esan bezala, abertzaletasun berri honen ekarpena kontraesankorra izan
da. Izan ere, gizarte aldaketa ezkertiar klasikoa, nazio eraikuntza zabala eta
klaseartekoa, eta azkenik, balio alternatiboen aldarrikapena ez dira errez,
arazorik gabe uztartzen. Izaera anitz horrek tentsio dinamikoa ekarri dio
euskal abertzaletasun berriari, eta, honekin batera, euskal gizarteari. Eragile
konplexu honek mugimendu zaharren eta berrien, zabalen eta muturrekoen
ezaugarrietaz hornitu baitu euskal mobilizazio zikloa. Joera zahar/berri
horien arteko tentsioa izan da, ziurrenik, bere iraunkortasunaren eta
arrakasta historikoaren arrazoietariko bat.
Dena den, oldarraldi hau ezin daiteke guztiz barneratu Brandek
aipatutako ziklo optimista-iraultzailean. Abertzaletasun erromantikoaren
aurkako erreakzio berritzailea izateagatik, ez zuen alboratu mugimendu
zaharraren ezkortasuna, galera (ia) ekidinezinaren uste pesimista.
Azurmendik (1998) dioen bezala:
“55 eta 65 artean […] gazteriaren borrokak gerria hartu duen
epe horretan alegia, esperantzak eta utopiak oso leku gutxi dutela
[…] Erresistentziaren izpiritua ez da utopiaren dirdaitik bizi,
desesperantzaren ilunetik baizik”.
52
Atal honetan Letamendia lankidearen lana aztertu beharrekoa da. Batez ere, aipatutako Juego
de espejos liburua.Trotta. Madrid 1997. Dena den, esan gabe doa hau ez dela euskal abertzaletasunari
buruzko lana, eta gai honen inguruko hausnarketa askoz ere zabalagoa eta sakonagoa izan dela
hamarkada hauetan. Bibliografia adierazgarri bat ematera ez gara ausartzen.
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Arestian definitu dugun nazionalismo progresista hori eragile bilduma
bezala aurkeztu da Euskal Herrian: Ezkerreko abertzaletasunaren gizarte
esparru ideologikoan ernaldutako E.N.A.M edo “Euskal Nazional
Askapenerako Mugimendua” deitua izan den eragile-bilduma.53
Zentzurik zabalenean hartuta, zaila da euskal mugimendu abertzale
ezkertiar hori ideologikoki kokatzea, kategoria argi batean lekutzea. Herri
mugimendu zabal gisa, antolakuntza modu anitzak barneratzeaz aparte, ildo
ideologiko desberdinak barneratu baititu.
Laclauk berriki argitaratu duen liburu interesgarriak eskaini digu
fenomeno politiko hau ulertzeko kategoria teoriko agian egokiena: ezkerreko
populismo abertzalea54
Ezin dugu hemen jaso lan horretan islatzen den konplexutasuna. Gure
helburutarako erabilgarriak diren hausnarketak bakarrik bilduko ditugu.
Laclauren iritzian populismoa mugimendu mota bat bainoago, logika
politikoa da. Ikus dezagun.
Gizarte aldaketa ekibalentzia eta diferentzia edo desberdintze logikaren
artikulazio aldakorraren menpe dago.
Laclauren hitzak zuzenean hartuta:
“[…] Tenemos dos formas de construcción de lo social: o bien
mediante la afirmación de la particularidad de las demandas, cuyos
únicos lazos con otras demandas son de naturaleza diferencial, o bien
mediante una claudicación parcial de la particularidad, destacando lo que
todas las particularidades tienen, equivalentemente, en común. La
segunda forma de construcción de lo social implica el trazado de una
frontera antagónica; la primera, no. A la primera manera de construcción
de lo social la hemos denominado lógica de la diferencia, y a la segunda,
lógica de la equivalencia”.
Honela gauzak, populismoak ekibalentzia (g)unea lehenetsiko du
errebindikazio desberdinen artikulazioa bideratuz. Artikulazio hori
hegemonikoa izango da sistema instituzionalaren diferentzia logikaren
aurkari, antagonista gisa aurkezten delako. Horregatik, populismoak,
jarduera hegemonikoa den aldetik, gizartearen zatiketa dikotomikoa behar
du: alde batetik, eskaera “guztien” legitimitate zatikatua, diferentziala
onartzen duen sistema instituzionala egongo litzateke, eta, bestetik,
osotasunaren –populus– isla izan nahi duen partea –plebs–, helburu
horretarako gizarte eskaera anitzen ekibalentzian oinarritutako identitate
53
Definizio zertxobait tautologikoa da: abertzaletasuna/patriotismoa/populismoa eremu
semantiko berean daude, hitzen konnotazio erantsiak –negatiboak– baztertzen baditugu. ENAM-I
buruzko bibliografia ezin dugu osotasunean jaso. Gertuko bi bilduma aipatuko ditugu: Letamendía, F.
(1994): Historia del nacionalismo vasco y ETA. R & B. Azkenetariko bilduma: Ibarra, P. (2005):
Nacionalismo. Razón y pasión. Ariel. Barcelona.
54
Laclau, E. (2005): La razón populista. FCE. Buenos Aires.
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globala sortzen duen artikulazio populista. Hain zuzen ere, parteak osotasun
unibertsal ezinezko hori aintzat hartzeko burutzen duen jarduera izango
litzateke, Laclaurentzat, hegemonia. Artikulazio hegemoniko hori irekia
izango da beti, aldakorra, aldez aurretiko mugarik gabekoa, ekibalentziara
joko duena, baina, aldi berean, errebindikazioen partzialtasuna erabat ukatu
ezin duena. Artikulazio horretarako, populismoaren logika diskurtsiboak
adierazle/bil(g)une “hutsa” eskaintzen du: “Herria”.
Lopez Adanek (2000) dioen bezala:
“Euskal nazionalismo politikoak herritartasuna onartu die
biztanle guztiei eta ez du proiektu baztertzailerik. Bestalde, badu
borondate hegemonikorik Euskal Herrian eta herritar guztiak
integratu nahi ditu bere proiektu nazionalean”.55
Populismoa ernal dadin Laclauk beharrezkotzat jotzen dituen baldintza
guztiak betetzen dira azken hamarkadotako Euskal Herrian56:
-Sistema instituzional/diferentzialak organikoki barnera ezin
ditzakeen gizarte eskaerak daude. Frankismoak, hasieran, eta gero sistema
konstituzional autonomikoak ezin baitzituzten barneratu eskaera
independentista, ezker muturrekoa edota gizarte eredu alternatiboa
zekarrena, modu antagoniko erradikalean planteatzen ziren aldetik, sistema
alternatibo oso bat legez. Antagonismoaren erradikaltasun hori mantentzeko
ETA erakunde armatuaren jarduera izan da euskarri erabakitzaileena,
ezbairik gabe. Alternatibaren erradikaltasun gorena, sistemak berea nahi
duen biolentziaren monopolioaren ukatzean islatzen baita.
-Eskaera onartezin desberdinen artean nolabaiteko ekibalentzia
logika dago, familia usaina darie guztiei. Azken finean, guztiek baitute
arerio berbera: sistema autoritarioa lehenik, eta eredu ordezkatzaile
mugatua, geroago. Euskal Herriaren erakundetze prozesua, zaila, ahula,
luzea eta partziala izan denez, eremu oparoa eskaini du borroken
ekibalentzia logika, hots, populismoaren logika hegemonikoa ernal zedin.
Ezen erakunde sistema oso antolatua dagonean, zailagoa izaten baita
ekibalentzia logika gailentzea, eta horrelakotan populismoak sakontasun
hegemonikoa galtzen du, demagogia hutsalean galduz.
-Ekibalentzia kate honek kristalizatze (g)unea topatu du denboran
zehar aldatuz joan diren zenbait adierazle hutsen –significante vacío–
baitan: hauetan guztietan, izenak berak –bere lausotasunean– objektuaren
batasuna adierazi du, zentzu lacaniarrean: “euskal herri langilea”, “herri
mugimendua”, … eta hortik, “Euskal Herria” deiturarekin adierazten den
singularitate
historiko
absolutura.
Errebindikazioen
konstelazioak
55

Bere lan guztietan islatu da ikuspegi hori, nazionalismoaren alde etikoa nabarmentze aldera.
Azkenekotarikoa aipatuko dugu: Lopez Adan, E. (2000): Demokrazia eta naziotasuna. Uztaro 32. Bilbo.
56
Laclauren ibilbide teorikoa arlo honi dagokionean tesian zehar askotan aipatuko dugun lan
honetan jarraitu daiteke argien: Butler, J.& Laclau,E. & Zizek, S. (2003): Contingencia, hegemonía,
universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda. FCE. Buenos Aires.
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lurraldezko proiekzio nazionala lortzen duenean osatzen den nazioaren
adierazle flotagarri –significante flotante– gisa, “Euskal Herria” –bere
definizioa eta edukia– lehia hegemonikoaren esparrua da. “Herri
mugimendu(ar)en” jarduera kolektiborako esparrua: “euskal herritar
tipikoa” zein den definitzea da lehia horren ardatza. 57
Izan ere, Laclauren ekarpena jarraituz esango genuke, singularrean
definitutako kategoria horrek –“euskal herri mugimendua” esamoldeak,
alegia–, borroka desberdinen arteko ekibalentzia (g)unea sortzeko saiakera
adierazten duela. Brand-ek aipatzen duen “baikortasun iraultzailearen”
zeitgeist edo giroaren fruitua izango litzateke saiakera hau.
Gertuago, J. Agirre hausnarketa-kolektiboak (1994b), honela zioen
euskal protesta zikloa ezaugarrituz:
“Euskal Herrian hauxe da herri mugimendua, HERRIA
izeneko gorputz politiko nazionalaren agerpen lokal eta finitoa,
denbora historikoan, ASKAPEN NAZIONALA ETA SOZIALA
deitzen den prozesu politikoaren, politika nazionalaren, euskarria
delarik”. 58
Gramscik Italiar nazioaren osaketari buruz zioen bezala, ENAM-ek
hartutako logika populistak “Euskal Herria” adierazle huts horretara eraman
nahi izan du borroka anti-sistemikoen katea. Ripaldak (1978) ongi dioen
moduan, nazio auto-konstituziogile horrek nazio eratua izan du etsai
amorratuena. Abstrakzioan, edo okerrago oraindik, ordenamendu juridikoan
oinarritutako nazio ideal burgesaren aurrean, bestelako nazio eredu
alternatiboa, bestelako Euskal Herria edo, behingoz, xinpleki esanda, euskal
“Herria” bera eraikitzeko zama hartu baitzuen bizkarrean ENAM-ek. Zentzu
honetan diogu berea populismo abertzalea izan dela. Abertzale eta
ezkertiarra.59
Izan ere, ideologikoki eduki desberdinak har ditzake populismoak.
“Herriaren eraikuntzaren” aldaera asko baitaude, ezkerrekoak eta
eskuinekoak, ultraeskuindarrak, integristak, liberalak ala marxistak.
Naziogintza txikiarekin lotutakoa, edo Estatu jakobinoa ahalbidetzen duen
populismoa. Laclauk berak herrigintzarako orube –superficie de inscripción
popular–, desberdinen adibide asko –populismo mota asko–, aipatzen ditu
bere liburuan: Italian PCI-ren politika edo Lega Lombarda eta Forza Italia
taldeen adibideak, Mao-ren “martxa luzea” edo Mustafa Kemalek
zuzendutako Turkiako eraikuntza laikoa...
57

Euskal herritar tipiko horren definizioaren inguruko lehia da borroka hegemonikoaren
helburua. Langile ezkertiarra, enpresari zintzoa, edo Xabier Itzainak esango lukeen moduan, mendetan
zehar nagusi izan den “euskaldun fededun kristaua”. Ikus: Itzaina, X. (1999): Erlijioa eta herri-nortasuna
Euskal Herrian eta Quebec-en. Uztaro 31. Bilbo.
58
J. Agirre kolektiboa (1994b): La dialéctica movimiento popular-movimiento social. Honako lan
monografikoan, Movimientos sociales ¿Signos de uan nueva sociedad? Herria2000Eliza. N. º 133.
59
Ezin dugu hemen jaso Jose Mari Ripalda ikerlariak bere hastapeneko lanean oparitzen digun
aberastasun teorikoa osoa. J.M. Ripalda (1978): La nación dividida. Raíces de un pensador burgués: G.W.F.
Hegel. FCE. Madrid.
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Alabaina gurean populismoak izaera abertzalea hartu baldin badu ere,
gure iritzian, horrek ez du guztiz kokatzen Laclauk definitzen duen etnopopulismoaren esparruan. Populismo etnikoak ez baitu muga sortzen gizarte
baten baitan, aitzitik, komunitatea bere osotasunean mugarritzen du, barne
zatiketa ukatuz. Honekin batera, irizpide objektibo batzuen arabera “herria”
adierazlearen hutsunea zedarritu egingo du, printzipio etnikoaren arabera
ekibalentzia katean sar daitekeena eta ezin daitekeena baldintzatuz. ENAMek sortutako “adierazle hutsak”, hasiera batean “euskal langileria/pueblo
trabajador vasco” kategorian laburbiltzen dena, ez da irizpide etnikoen
arabera definitu, artikulazio hegemoniko zabala antolatzeko irekia egon da
beti.
Izan ere, zentzu berean, Apalategik (1988) herri-sistema kontzeptuaren
eskutik gogoratzen digu abertzaletasunak, berez, edozein jarrera
politikoarekin uztarturik joan daitekeela. Bere liburuan lau “herri-teoria
erreflexibo” aipatu ditu, abertzaletasunaren eduki-bilakaera historikoa
adierazteko. Izan ere, bere hitzak errepikatuz:
“Herri sistima edozein errealitate sozial iraunkor bezala praxi
denez kontsideratu dugu. Praxi hori bizitza da bere kontraesan
guziekin. Eginaz ala deseginaz irauten du. Bera espresatzean
ideologia desberdinak parte har dezakete. Herri sistima ez da
ideologia baten esklusiba. Aitzitik ideologia ezberdinek bere
errealitate finkatuaz forma ezberdinak azpimarratzen eta balore
sistima ezberdinak eraikitzen dituzte.” 60
Dena den, ezin uka daiteke, ekibalentziarako egokiak ziren adierazle
huts batzuk ahuldu egin direla, hots: ideologia marxistaren –euskal
langileria– edota alternatiboaren –herri-mugimendua– eskutik zetozenak,
hain zuzen ere. Hala, azken hamarkadetan, adierazle berrien bila aritu dela
populismo abertzalea, etniko/zibiko tentsioan harrapatuta. Euskal herria
(abertzalea) –plebs– euskal herritar guztiekin –populus– parekatzeko
ahalegina nagusi izan da euskal “Herria” adierazle hutsaren baitako borroka
hegemonikoan, eta, zentzu honetan, populismo abertzalea ez da inoiz
populismo etnikoa izan. Ez guztiz, bederen. Aldez aurretiko muga objektibo
edo “esentzialik” ez baitu inoiz ezarri.
Apalategik dioen moduan, azken hamarkadetan indarrean (edo) egon
den laugarren teoria erreflexiboaren arabera, “lurraldetasunak61, hizkuntzak,
historiak, imaginarioak eta abarrek osatzen dute” herri-sistemaren forma.
Konplexutasun ideologiko horrek berak antolakuntza eredu konplexua
ekarri dio ENAM-i. Arestian esan bezala, eragile-bilduma izan da:
60

Hainbat gaietan bezala, ia denak aurretik esanda daude, hobeki ziurrenik. Ikus: Apalategi, J.
(1988): Herria, sistema eta teoriak. Kriseilu. Donostia.
61
Hemen “lurra” leloarekin lotu duguna atal horretan kokatuko litzateke, lurraldetasunaren
irakurketa ekologiko-sinbolikoan.. Apalategik berak, lurraldetasuna lur fisikoarekin lotzen du bere
lanean.
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hauteskundezko plataforma gisa sortutako kuasi-alderdi politiko zabalak –
Herri Batasuna, eta ondorengoak–, barne alderdiak –HASI, ANV…–, gizarte
mugimendu berrien antolakuntzak, langile mugimenduaren adierazpen
sindikalak, herritarren ekimen autonomoak, eta baita talde armatuak ere,
horiek guztiak bildu dira “ezker abertzalearen” aterkipean, nolabaiteko
mugimenduen familia62 osatuz.
Gizarte mugimenduen antolakuntza soiletik gorako egituraketak
izendatzeko Gardner & Zald (1985), Brand (1985), Kriesi (1989 &1990), eta
abarrek mugimenduen “familia”, “sektore”, edo “industria” kontzeptuak
landu dituzte.
Guzti horien artean, Della Porta-ren "mugimenduen familia" iruditu
zaigu egokiena ENAM-en definizioa osatzeko:
"A nationally-based, historical configuration of movements, which
- though having different specific goal, immediate fields of struggles and
strategic preferences-, share a common worldview, have organizational
overlaps and occasionally ally for joint campaignes".
“Familia” kontzeptua, industria baino hobea litzateke, "industria"
hitzak talde guztien arteko erlazio organiko zehatza eskatzen baitu, eta
ENAM-en baitan sortzen diren loturak ez dira normalean organiko edota
hierarkikoak izaten. "Sektoreak", berriz, burokrazia eta presio taldeak ere
barneratzen dituenez gero, zabalegia gertatzen da, gure aburuz.63
Mugimenduen familia horren baitako uztarketa ideologiko,
erakundezko eta funtzionala azterturik, ez dugu –metaforari atxikiz– egitura
“patriarkal” zurrunik topatuko. Sare ikuspegiaren arabera egin diren gizarte
mugimenduen definizioak aproposagoak dira horrelako gizarte fenomenoa
azaltzeko. Sare horren baitan gune batzuk besteak baino indar, autoritate,
eragiteko ahalmen edota buruzagitzarako grina handiagoa baldin badute ere.
Azkenean, Diani-k (1992)64 egindakoaren ildotik, ENAM-en definizioa
“gizarte mugimenduarena berarena” izango litzateke:
"A social movement is a network of informal interactions between a
plurality of individuals, groups, and/or organizations engaged in a
political or a cultural conflict, on the basis of a shared collective identity"

62
Perez- Agotek (1987) bere lana klasiko batean gogorarazten duen moduan familiaren
metafora, aski erabilia bezain beste, sakonki sentitua ere bada mugimendu abertzalearen baitan:
“Podemos apreciar que se establece un paralelismo entre la imagen familiar como metáfora de la identidad
nacionalista y la imagen familiar como relación generacional en el interior del espectro ideológico del
nacionalismo”. Perez-Agote. A. El nacionalismo vasco a la salida del franquismo. 1987. CIS. Madrid.
63
Lan enpirikoan ikusiko dugunez, talde ekologisten arteko harremanak argitzeko, eta baita ere
eragile ekologista hauek beste zenbait eragile sozio-politikoekin izan dituztenak definitzeko oso
baliagarria da sare familiarraren metafora. Halere, liskar zabaletan familia isolatuak baino, familia eta
eragileen koalizioak ikusiko ditugu.
64
Diani,M. (1992): The Concept of Social Movement, Sociological review. 40.
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Hortaz, ENAM, “familia sare gisa antolatuta dagoen gizarte
mugimendu populista65 abertzale ezkertiar konplexua” da. Bere baitan
afiliazio formalik gabeko kide eta antolakundeak biltzen ditu. Alde politiko,
sozial eta kulturalak dituen gatazka nazionalean murgilduta dago. Eta,
gatazka horretan, identitate kolektibo partekatu baten izenean dihardu.66
Jokin Apalategik (1992) behin baino gehiagotan deskribatu digu ENAM
eragilea. Gizarte mugimenduen definizioa egiteko berak erabiltzen dituen
kategoriak oso egokiak dira horretarako67:
-Identitatea: “herri-irla” baten adierazpen gisa, esan bezala, nortasun
kolektiboaren borondatezko osaketa irekian oinarritu da ENAM-en ildo
ideologikoa:
herri-kontzientzian,
“euskal
langile”
izatea,
hizkuntzarenganako gertutasunean, ezagutzan bainoago…
-Oposizioa: zanpatzaile gisa jotzen diren Estatuak –ez herri espainola
edota frantziarra–, eta sistema kapitalista izan dira ENAM-en aurkariak.
Hala, Letamendiak aipatu duen ispiluzko mimetismoaren arabera, Estatusistema alternatiboa proposatu du.
-Osotasuna: Apalategiren iritzian, ENAM, gizarte mugimendu gisa,
ideia nagusi baten izenean ari da, oinarrizko eskubideen eta demokraziaren
izenean alegia. Herrien eskubide kolektiboak eta borondate demokratikoaren
begirunea bilakatu dira bere jardueraren marko diskurtsibo nagusia.
Famili sare68 honek ahaidetasun maila desberdinak izango ditu bere
barnean. “Gertuko ahaideak eta urrunekoak”, “lehengusu ekologistak edo
feministak eta iloba edo seme-alaba gazteak”… Zaila izango da zehaztea sare
familiarra non hasi eta non amaitzen den. Familiatik alde egin dutenak, eta
beste familiatan sartu direnak ere egongo dira, familiarteko lehiak eta
65

“Gizarte mugimendu populista” edo, besterik gabe, “herri-mugimendu”.
Neurri batean zuzen dabil J.Agirre kolektiboa, ENAM-en definizioa egiten duenean, borroka
batek egituratzen du mugimendua, “besteak” definitzen du nortasun kolektiboa: “Aunque muchos
componentes del múltiple MLNV no se reclamen o reconozcan abiertamente o directamente de él, aunque no
existan lazos orgánicos de vinculación entre sus miembros, aunque su fidelidad al acontecimiento
fundador (ETA) aparezca lejana o difusa, en cuanto constituyen lugares de expresión y acogida de
reivindicaciones nacionales y populares, aparecen enfrentados inexorablemente al Estaio y a las actuales
instituciones. Ese enfrentamiento es la prueba auténtica de pertenencia al MLNV”. J. Agirre kolektiboa
(1994a): “Nueva política para nuevos tiempos” lan monografikoa. Zehazki honako artikulua: “MLNV e
Izquierda Abertzale” (28-32). Herria2000Eliza. Nº 132.
67
Ikus, besteak beste: Apalategi, J. (1992): Sociología de una nación en movimiento. Nazionalismo
Konparatuen Ikasketarako Institutua. Gasteiz.
68
Gure hastapeneko lan batean landutako definizioa errepikatuko dugu hemen. Zubiaga,M.
(1992) ENAM-en aukera politikorako egitura. Inguruak, 7. Bilbo. Ildo beretik, gizarte ikerlari talde batek
egin berri duen peritu-txostenean jasotako definizioa: “En el ciclo de protesta vasco, iniciado a finales de los
años sesenta del pasado siglo, el autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco o MLNV (ENAM)
es un conglomerado de organizaciones sociales fundamental. Una familia de movimientos, que sobre la base de
una sintonía ideológica y reivindicativa evidentes –liberación nacional y social de Euskal Herria– desarrolla un
conjunto diverso y a veces contradictorio de acciones colectivas de protesta.” Aierdi, X.; Barcena, I.; Ibarra, P.;
Martinez , Z.; Sainz de Rozas, R.; Zubero, I.; eta Zubiaga, M. (2006): Informe pericial relativo a la
Fundación Joxemi Zumalabe y su relación con los movimientos sociales en el País Vasco. Sumario 18/98.
Audiencia Nacional. Madrid.
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borrokak bezala. Ekintza kolektiboaren esparru berean ari diren familia
bereko taldeak edo familia desberdinetakoak izango ditugu, askotan “osaba
eskuzabalaren” bisitak edo “birraitonaren” errietak ere ikusiko dira… Sare
ehundura trinkoan lotuta dauden kideak topatuko ditugu eta amaraunaren
ertz-ertzean hari bakar batetik zintzilikatuta dauden urrutiko ahaideak…
Gizarte-multzo (social aggregate) gisa, ENAM-en ehundura populista
trinkoa –politikoa, sindikala, soziala, kulturala–, euskal protesta ziklo
osoaren suspertzaile nagusia izan da. Euskal gizartea diktaduraren kontrako
borroka zabaletik erakundetze autonomikoaren arbuio mugatura pasa
zenean, sistemaren kontrako esparru sozio-politikoa berak ardaztu du.
Ibarrak (2005) aipatzen duen sare kritikoan, eragile nagusia izan da
mugimendu abertzalea. Euskal gizarte kapital alternatiboaren erdigunea izan
da, protesta zikloaren iraupenerako eta gizarte eragileen protagonismorako
beharrezkoa den sare kritikoaren iraunkortasuna ziurtatu duena.
Dena den, lehen esan dugun moduan, ENAM-en saiakera hegemonikoa
ez da lasaia izan. Tentsio (g)uneak ez dira piztu soilik desberdintzearen
logikaren arabera ziharduen sistema instituzionalarekin, sistematik kanpoko
beste gizarte sare alternatiboekin ere lehia, elkarlana eta, batzutan, gatazka
ere egon da.
Izan ere, arestian esan dugun moduan, ENAM-en familian koka
daitezkeen erreferentzietatik at, gizarte mugimendu berrien eremuan, arlo
sindikal edota politikoan, hainbat eragile aritu da urteotako euskal
mobilizazio zikloan. Hortaz, ezin identifika genezake euskal sare kritiko
alternatibo osoa eta mugimendu abertzalea, hura hau baino zabalagoa baita.
Lehen atalean genion moduan, Cohen & Arato-k (1992) nabarmendu
duten gizarte mugimenduen zeregin bikoitza aintzakotzat hartuz gero,
euskal protesta zikloan aritu diren gizarte eragile alternatiboen familia zabal
horretan, logika batzuk gizarte zibilaren autonomia eta demokratizazioari
begira burutu diren bitartean, beste batzuen helburua, gizarte politikoan
barneratu, hura demokratizatu eta botere bitartekoak eskuratzea izan da.
J. Agirre kolektiboak (1994b), Badiouren ildoa jarraituz, gizarte/herri
mugimenduen arteko bereizketa eremu teoriko honetara ekarri dute:
“Movimiento social y movimiento popular son componentes
indivisibles de una unidad dialéctica escindida con el Estado, el
movimiento social expresa la contradicción débil, de posición, estructural
con el Estado. El movimiento popular, la contradicción fuerte, no
estructural, antagónica con el Estado”.
Hala, ikusmolde horren arabera, euskal protesta zikloan zehar, euskal
gizarte zibil aktiboa adierazteko definizio anitz erabili izan da: “herri
mugimendua”, “herri mugimenduak”, “gizarte mugimenduak”, “herri
ekimenak”… Bereizketa horren arabera, talde batzuk –edo taldeen barneko
ikuspegi batzuk– gizarte mugimendu berrien erradikalismo (auto) mugatu
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horren baitan aritu diren bitartean, gizarte zibilaren egiturazko
desberdintzea defendatuz, ikusmolde abertzalea argi eta garbi hartu duten
gizarte mugimendu zaharberrituek ez dute baztertu amets iraultzaile
demokratiko eta nazionala. Ez dute (auto) mugatu haien erradikalismoa, eta
ez dute onartu nahi izan gizarte zibila eta gizarte politikoaren arteko
bereizketa.
Lan honetan, posizio horiek eragile zehatzekin parekatzea baino,
nahiago izan dugu eragile guztien barnean azaltzen diren logiken arteko
tentsioa gisa aztertzea. Beste modu batera esanda, euskal gizarte
mugimenduen sare zabalean, logika guztiak batera egon dira jokoan, eta aldi
bakoitzean batzuk edo besteak nagusitu dira: desberdintze eta ekibalentzia
logikak etengabean egon dira indarrean, populismo abertzaleak proposatzen
zuen artikulazio hegemonikoaren saiakeraren baitan.
Aurreko kapitulutan aipatutako kategoriak birjasoz, botereari begirako
politika –asko sinplifikatuz, gizarteak Estatua hartu nahi izatea–, eraginari
begirako politika –gizarteak Estatua baldintzatu nahi izatea– eta
identitatearen politika –gizartea autonomoa nahi izatea Estatuarengandik–,
zabalik egon dira aldi berean, eta unearen arabera bata edo bestea nagusitu
dira. Euskal gizarte eragileen arteko lehia, kontraesana, eta, batzutan,
osagarritasuna bera ere, eztabaida honen haritik etorri da. Are gehiago,
eragileen bilakaera, barne kalapita edota zatiketa ulertzeko ere oso
baliagarria da bereizketa hau.
Aukera estrategikoen aniztasun honen zio nagusia mugimendu (ustez)
zahar eta berrien artean eman den uztarketa aberatsa eta tentsioduna izan
da. Azken urteotako euskal prozesu politikoan, langile mugimenduak,
mugimendu abertzale klasikoak, ENAM-en inguruan gorpuztutako
abertzaletasun ezkertiarrak edota gizarte mugimendu berritzat jotzen
ditugun eragile alternatiboek, elkarreraginezko mobilizazio eremu aberatsa
osatu dute: sinergiaz beteriko tentsio horrek gorpuztu du euskal oldarraldi
historiko hau.
Nolakoa izan da euskal protesta ziklo hori? Zeintzuk izan dira bere
ezaugarriak?
Euskal oldarraldi honen ezaugarritzea ezin da honelako lan batean
burutu. Ikerlari talde zabal eta diziplinartekoa beharko genuke horretarako.
Hemen, ibilbide historikoan topatutako ezaugarri garrantzitsuenak aipatuko
ditugu, eta ezaugarri horiek Brand-en eredura biltzen saiatuko gara.
Azterketa enpiriko sakonik gabeko saiakera hipotetikoa izango da gurea.
Barcena (2001) lankideak egindako lana hartuko dugu abiapuntu gisa, eta
honekin batera, euskal gizarte mugimenduen auto-diagnosian oinarritutako
talde-lan batean jasotako iritziak69
69
Eusko Ikaskuntzak 2001ean Donostian antolatutako XV. Kongresuan landutako ponentziaren
sarreraz ari naiz. Zubiaga, M. (2002): Gizarte Zibilaren ahotsa eta bere ezaugarriak. Donostia. Eusko
Ikaskuntza. Diagnosia bera, lan talde desberdinen elkarlanaz eta Joxemi Zumalabe Fundazioaren
koordinaziopean burutu zen, 2000. urtean zehar. Era berean, Iñaki Barcenak Kongresu berean
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Cohen & Arato-ren (1992) lan klasikoan esaten den moduan, gizarte
mugimenduen izaerari buruzko auto-definizioak ez dira absolutizatu behar,
baina paradigma zientifiko egokiena hautatzeko oso komenigarria izan
daiteke sistema teorikoa “ikergaiaren” auto-diagnosiarekin aurkatzea, ez
baitugu eragileei buruz ikasi behar bakarrik, eragileengandik ere ikasi behar
da.
Hirurogei eta hirurogeita hamargarren urteak dinamismo handiko
aldiak izan ziren euskal gizartean. Esan bezala, nazioarteko testuingurua,
garai hartako mugimendu kontra-kulturalak eta askapen nazional edota
sozialeko prozesuak (Kuba, Algeria, Nikaragua…), diktadura frankistaren
aurkako borrokaren testuinguru hurbila ere, euskal herri-mugimenduaren
hasierako indarra esplikatzen duten faktoreak dira. Hegoaldeari dagokionez
gehienbat.
Elkarrekin “herri mugimendu” gisa jardutearen sentimendua da
hasierako aldi horren bereizgarria. Sentimendu baikorra, gogotsua. Brandek
(1992b) dioen moduan:
“The ethnic revival and the upsurge of regionalism in the seventies
are parts of such a cycle of emancipatory protest […] there is a spreading
of reform enthusiasm…”
Diktadura frankistak ez zuen errebindikazio politiko publikorik egiteko
legezko biderik eskaintzen, eta oposizioko indar sozial eta politikoek
protestarako salbuespenezko bideak erabili behar izan zituzten,
errebindikazio nazional eta demokratikoa egin ahal izateko garai hartan
elkar osagarriak ziren bideak. Diskurtso askatzailearen aterki zabalaren
azpian, zeharkako errebindikazioak batera aritu ziren: langile
mugimenduaren arlo eskaeren egokitzapena eta zabalkuntza dela medio,
kulturaren inguruko mugimenduen bitartez –euskara, dantza taldeak,
mendizale taldeak…–; Edota gizarte “gordelekuetan” –elizaren gizarte
sarean edota auzo elkarteetan–, arituz. Azkenik, diktaduraren kontrako
zuzeneko borroka muturrekoenean murgildu nahi zutenentzako aukera
klandestinoa ere eskura zegoen: ETA-ren jarduera armatua.
Ezbairik gabe, Tarrow-ek protesta zikloaren aitzinean kokatzen duen
mugimendu goiztiarraren funtzioa bete zuen erakunde armatuak.70 Neurri
aurkeztutako ponentzia aipatuko dut. Barcena, I. (2002): Euskal Gizarte Zibilaren bilakaera historikoa.
Donostia. Eusko Ikaskuntza.
70
McAdam-ek (1995, gazteleraz 2002) protesta zikloaren aitzindari diren mugimendu goiztiar
edo hasiera emaileak eta eratorriak bereizten ditu. Bere esanetan, zikloaren hasieran daudenek, neurri
batean, zikloaren norabidea baldintzatzen dutela. Matak (1993) bere tesian jaso bezala, ezin uka daiteke
ETAren buruzagitza sinboliko/karismatikoa frankismoaren kontrako euskal gizarte hartan, lehenik,
eta gero, hedapen mugatuagoarekin, “ezker abertzale” gisa defini daiteken gizarte esparruan. Ikus,
McAdam, D. (2002): Movimientos “iniciadores” y “derivados”: procesos de difusión en los ciclos de protesta.
HACER. Barcelona. Bestalde, Tarrow-ek, Italiari buruzko lan klasikoan, bortizkeria politikoa zikloaren
amaieraren adierazpen gisa aztertu du, integrazioaren eta erradikaltzearen arteko ezbaitik eratorritako
muturreko azken hautua. Euskal zikloan, aitzitik, hasierako inguruabarra demokratikoa izan
beharrean diktatoriala izan zenez, bortizkeria politikoa ez da azken uneko hautu estrategikoa izan,
lehen unekoa baizik. Orduko ingurune mekanismo politikoek baldintzatu zuten mugimendu
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batean protesta zikloaren hasiera izan zen neurrian, baldintzatu eta gorpuztu
egin du bere jarduerarekin protesta ziklo osoa. Honek ez du esan nahi
mugimendu goiztiarrak protesta zikloa osoa bere menpe duenik, zikloaren
hasierako eragilea izatetik abangoardia bakar eta oro meneratzailea izatera
jausi handia baitago.
Arestian aipaturiko euskal ikerlari talde batek, protesta ziklo hori
otzandu nahi izan duen 18/98 sumarioari buruzko epaiketan aurkeztutako
peritu-txostenak dioena jasoko dugu hemen:
“La generalización del conflicto en un ciclo de protesta se produce
cuando se abren oportunidades políticas para [movimientos]
“madrugadores” bien situados que plantean exigencias que encuentran
eco en las de otros […] Es el efecto expansivo de la acción colectiva de un
pequeño grupo de “madrugadores” que desencadena una variedad de
procesos de difusión, extensión, imitación y reacción entre grupos
normalmente aquiescentes… [Pero] la difusión de la acción colectiva
desde los “madrugadores” a posteriores participantes y el
desplazamiento de las oportunidades políticas de los disidentes a
sus aliados, y después, a las elites, incrementa el número de
interacciones y proyecta a los ciclos en direcciones divergentes.”
Dena dela, ezin uka daiteke muturreko bitartekoen hastapeneko
erabilerak baldintzatu egin duela euskal prozesu politikoa. Aldeko edo
kontrako izan, beste eragile sozial eta politikoak ETA-ren jardueraren eta
honen ondorioen inguruan aritu dira etengabean. Hurrengo atalean ikusiko
dugunez, eraikuntza nazional eta demokratikoaren lehiaren sakontasunaren
eta garraztasunaren isla da bortizkeria politikoaren inguruzko auzia. Azken
finean aginte eraikuntzarekin eta honen ezinbesteko ezaugarria den
biolentziaren monopolioarekin zerikusi zuzena duena.
Aurretik, euskal protesta zikloa ezaugarritzeko, lehen aipatutako autodiagnosi horren emaitza jasoko dugu, euskal gizarte mugimendu askoren
uste partekatuaren emaitza den aldetik:
“70. Hamarkadan, Franko diktadorea 1975eko azaroan hil eta
gero, trantsizioan aurreko erregimenarekiko haustura politikoa
gauzatu beharrean, erreforma itundua adostu zen, Euskal Herria
bat etortze horretatik kanpo geratu zen, Espainiako konstituzio
berriak bertan lortutako sostengu mugatuak erakutsi bezala.71

aitzindari gisa ETA-k hartu zuen papera. Halere, Letamendiak (1997), bortizkeria politikoaren
iraunkortasuna Estatuaren izaera demokratikoarekin bainoago, zentro-periferia gatazkak leku
bakoitzean duen garrantziarekin lotuko du; esaterako, Britainia Handia, Estatu demokratikoa izanda
ere, IRA-ren jarduera indartsua bizi izan du.
71
1978ko abenduaren 6an egindako erreferendumean baiezko botoak halako emaitzak izan
zituen: erroldaren %27,55, Gipuzkoan, %30,93, Bizkaian, %42,33, Araban eta %50,38, Nafarroan . Iturri
ofizialetatik ateratako datuak dira.
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Hamarkada horretan euskal protesta zikloa iraultzaren
atarian egon zen une batzutan. Inoiz egin beharko da, orduko
mekanismo eta prozesuak aztertuta, egoera aurre-iraultzaile haren
analisi sakonagoa.
80. hamarkadaren hasieran, trantsizioaren gabeziak gabezi,
Hego Euskal Herrian erakunde autonomikoak eraiki ziren,
ordezkapen politikoan oinarrituriko demokrazia-ereduaren
arabera. Erakundetzeak protagonismoa kendu zien gizarte talde
eta elkarteei, eta politika alderdien eskuetan utzi zuen. Politikari
horietariko asko gizarte mugimenduetatik zetozen, hain juxtu ere.
Mugimenduen ekinkideen asimilazioak, erraztu beharrean, zaildu
egin zuen erakundeekiko elkarrizketa.
Era berean, esparru instituzional berria legitimatzeko
erakunde sortu berriek herri mugimenduaren diskurtsoa gero eta
gehiago bereganatu zuten, partzialki bada ere. Horrek hustu egin
zuen ordu artean aski sinplea zen jarduera inkonformista. Agian,
gizarte taldeek ez zuten beren parte hartze moldeak egoera
berrietara egokitzen jakin, eta dilema batean harrapaturik gertatu
ziren, bitarteko irtenbideak zailtzen zituena: bidezko bezain
antzua izan zitekeen protesta zuzena, ala dudazko parte hartzeko
eta sistemaratze bideak.
70. hamarkadaren azken urteetan eta laurogeigarren
hamarkadaren hasieran pairatutako krisi ekonomikoak eta
industri birmoldaketak Brand-ek aipatutako jarrera antimodernista ezkorrak zabaldu zituzten mobilizazio zikloan zehar.
Nabarmena izan zen eragin hori garai hartako gazteen kultura
adierazpenetan, musikan bereziki.72
Bestalde, erakundeez kanpoko errebindikazio nazional
baten jarraipenak gizarte sarearen bizi iraupena ahalbideratu
zuen. Gatazka nazionalaren ondoriozko polarizazioak, eta Euskal
72

Punk mugimenduak Euskal Herrian izan zuen indarra ikuspegi ezkor eta oldarkor honen isla
zuzena da. Jakue Paskualek eta Marc Legassek 1986an idatzitako liburuaren atal bat ekarriko dugu
hona: “Anark-herria euskaraz: Egun, 80ko hamarkadan erabat murgildurik, Euskal Herri hauen egoera
ez da inondik ere baikorra, epe laburrerako irtenbide agiririk gabe. Sasoiaren sena ukan behar
genukeen belaunaldia jota duen krisialdi latzak garabiltza. 80ko belaunaldia beraz langabezia eta
espektatiba gabeziaren esparruan ito da, 60ko boom zoriontsuak sorturiko gazteri ugaria medio
guztian areagotu besterik egiten ez dela. Punkak anarkia aldarrikatuko du, ezarritakoaren aurrean
iraultza. Desafioa erabatekoa da eta beraien janzkera honen adibide argia izango da. Grabitateari aurre
egiten dioten gandorrak eta orrazkerak, zakurren lepokoak, oinetako militarrak, arantzadun gerrikoak,
lemez betetako larruzko txupak eta katekorratzak. Probokatzea da leloa eta ondorioa, berehalakoa:
itxura oneko pertsonek euren zaintzaileak zirikatuko dituzte punkyak begi bistatik kentzeko. Kolore
guztietako polizia-ekintzak jazoko dira urte hauetan talde horien aurka. Punka “anti” guztia da:
antisoziala, anti elitista, anti eliza, anti errepresiboa, anti politikoa, garapenaren aurkakoa...”J.Paskual
(1986): Resistencia juvenil: los movimientos de jóvenes en la Euskal Herria de los ochenta. Ikus, ildo beretik,
Porras Blanco. J.J. (2005): Negación punk en la sociedad vasca. Investigación socio-antropológica de un
simbolismo liminal. Doktorego-tesia. UPV-EHU. Bilbo.
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Herrian bizi izan den biolentzia politikoak tentsioa eragin dute
gizarte zibilaren organizazioetan, ondorio biekin: gizarte energiak
mobilizatu bai, baina nazionalak ez diren errebindikazioak gehiegi
estali edo diziplinatzeko joera agertu da, eragile askoren iritzian.
Euskal Herriaren eskubide nazionalen aldeko borrokak
euskal herri-mugimendua elikatu du, eta bien konbinazio
puntualak sektoreko gizarte errebindikazioetan (Lemoiz,
Leitzaran…) garbiro indartu du gizarte mobilizazioa. Hala eta
guztiz ere, sektore batzuen ustez, haren eragina negatiboa izan da,
edo gutxienez desitxuratzailea, gizarte taldeen garapen
autonomoa galarazi duen neurrian. Ildo horretatik, erakundeez
kanpoko Euskal Herria organismo edo egitura politiko zabalagoen
itzalpean biltzeko saioak hausturak bideratu ditu zenbait
mugimendutan, ekologisten edo internazionalisten artean gertatu
bezala.
Dena den, demokrazia ordezkatzailearen desaktibazioeraginak eta gizarte zibilaren taldeek erakundeen aldetik
errekonozimendurik ez izateak, gaien araberako zatikatze
prozesu geroz eta handiagoa ekarri dute. Hala, laurogeiko
urteetako bizipena ez da jadanik “herri mugimendu” batena,
baizik eta profil mugatuen taldeena, hurbileko alorretan
gauzaturikoena, atomizazioarena, edo, baita, zenbait kasutan,
gizarte taldeen arteko lehia gatazkatsuarena ere. Halere, Brand-ek
aipatutako uholde post-modernista neo-kontserbadorea ez da
bereziki sumatu Euskal Herrian, ez bada 90. Hamarkadako
norabide moral eta idealistarekin nahastuta, batez ere, mobilizazio
zikloak
bortizkeriaren
aurkako
kontra-mugimenduaren
adierazpidea hartu duen kasutan.
Talde asko desagertzen dira, baina beste hainbeste edo
gehiago sortzen dira gaur arte ukitu gabe zeuden hainbat gizarte
eta errebindikazio eremutan. Nazio mailako taldeak krisialdian
daude, agian moldatzeko gaitasun urriagatik, baina gero eta
gehiago dira toki mailako taldeak, arazo puntualez arduratzen
direnak. Horren eraginez, herri mugimenduaren malgutasuna,
freskotasuna eta berrikuntza handiagoak dira, baina ondorio
negatiborik ere badu: koordinaziorik eza eta elkarrekin lan egiteko
zailtasuna, eta gizarte talde txikienen eremua gainditzen duten
erronkei aurre egiteko ezintasuna. Izan ere, kontzientzia garbia
dago bai aniztasunaren egokitasunaz, bai elkarren ezagutzan
sakontzeko premiaz eta ororen artean lan egin beharraz.
Nolanahi den, taldeen arteko harreman urri direlako
sentsazioa, krisi egoeraren beraren ondorioa izan daiteke: gizarte
ekintzaren maila garaia denean, taldeak ez bide dira lan komunaz
arduratzen, eta krisi uneetan, elkarlana premiazkoagoa denean,
ahuleziak berak eramaten ditu gizarte taldeak beren jarduera
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propioa nekez mantentzera, besterekin harremanetan jartzeko
denborarik eta baliabiderik gabe.
Orain talde gehiago dago, baina jende gutxiago biltzen da
talde bakoitzera. Egoera honetan, zeharkakotasuna indartzea da
etorkizunari begirako erronka, ideiak, sentiberatasunak edo
gizarte errealitatera hurbiltzeko bideak partekatzen dituztelako
kontzientzian oinarriturik.
Euskal
Herriaren
eskubide
nazionalei
buruzko
errebindikazioaren jarraipenaz aparte, eta kontuan harturik
mugimenduen indar erlatiboa aldatu egiten dela denborarekin,
azken urteotako euskal gizarte zibilean mugimendu ekologista,
antimilitarista, feminista eta internazionalista izan dira sektorerik
eraginkorrenak, gaztetxeen inguruko gazte mugimenduarekin
batera. Nabarmentzekoak dira, halaber, euskararen aldeko
mugimenduaren indarra, abangoardia baita koordinazioari eta
talde lanari dagokienez, eta eliza katolikoaren hurbileko taldeek
duten moldatzeko gaitasuna, zeintzuek lortu baitute beren gizarte
eta laguntza jarduera egonkortu, bai eta gertuko arazoetara
zabaldu ere –gazteen aisialdia, bazterketa, bakea.
Azkenean, unean uneko mobilizazio boladez aparte, gatazka
politikoarekin zerikusia duten taldeek (errepresioren aurkakoek,
bakezaleek…) ekimen handia eta irmotasuna erakutsi dituzte, hala
mobilizazioari nola antolaketa edo diskurtsoari dagokienez. Lehen
esan bezala, laurogeita hamargarren hamarkadan, Brand-ek
aipatzen duen norabide moral eta idealistaren adierazpen gisa
uler daiteke mugimendu bakezaleen indarra eta zenbait
mugimendu klasikoen norabidea, gero eta gehiago oinarrizko
eskubideen aitorpenaren eskaeran laburbiltzen dena. Kritika
moral eta idealista nagusitzen den garai honetan, mundu mailako
elkartasuna eta balio unibertsalen garrantziaz aparte,
azpimarratzekoa da euskal protesta zikloak 90. Hamarkadaren
amaieratik hona hartu duen ildoa: herri kontra-boterearen ideia
apalduta, baikortasun iraultzailea edo ezkortasun nihilista
gaindituta, eta baretze neo-kontserbadorea ekidin nahian,
oinarrizko eskubide eta askatasunen hizpidearen zabalkuntza
ikusten ari gara, Brand-ek ongi definituta duen kritika moral
idealistaren baitan.
Laburpen gisa, agian urteotako gizarte zibila agian ez da
Euskal Herriko historian izan den mobilizatuena izango, baina
bai aberatsena eta anitzena.
Bestalde, aldaketa sozio-ekonomikoak gero eta gehiago
masa-kontsumora eta erosotasunean zein indibidualismoan
oinarrituriko bizimoldeetara iristea bideratzen ari dira. Masa
komunikabideek faboratu dituzte halako joerak. Konformismoa
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areagotu egin da, gauzak aldatzeak gero eta zailagoa dela ematen
du. Alternatiba politika posible baten itxaropena mantendu bada
ere, ez da balioetan sakondu. Ildo horretatik, elkartasuna,
justizia… balioak gehiago kontserbatu dira herri txikietan, hiri
handietan baino: Agian, krisia handiagoa da hirurogeita
hamargarren urteetan herri mugimenduak sortu ziren tokietan.
Seguruenik, hirurogeita hamarreko urteetan abiaturiko
mobilizazio ziklo luze baten amaieran gaude, baina gizarte
ekimen batzuek oraindik duten indar horrek, krisiaren belaunaldialderdia bistarazten digu. Hautematen denez, jendearen historia
pertsonalari loturiko mobilizazio ziklo laburragoek –lau edo sei
urtekoek (?)– laurogeita hamargarren urteetan maila handi
samarreko gizarte konpromisoarekin sartzea ahalbidetu dute.
Jakina, bilakaera hori ikusteko era desberdinak agertzen dira
Euskal Herriko zein lurraldetatik ari garen.
Lehenik eta behin, zenbait herrialdetan abertzaletasuna gutxi
errotua izanik, naziotasuna ez da horietan gune biltzailea gertatu,
edo neurri apalagoan bederen, eta horrek, ondorioz, tentsio
gutxiagoko talde harremanak ekarri ditu. Beste batzuek, ordea,
nabarmendu egiten dute Arabako edo Nafarroako herri
mugimendua elkartuago izatea, hain zuzen ere, egoera
soziopolitiko zailago bati aurre egin beharraren ondorio dela,
egoera hori oldarkorragoa baita gizarte eskaerekiko, zeintzuk
hango erakundeek, ia sistematikoki, euskal abertzaletasunarekin
lotzen dituzten, egiazki izan litezkeen harremanak edozein direla
ere.
Bigarrenik, ez da baztertzekoa zenbait hiriburuk –Gasteiz,
Iruñea, baina baita Bilbo ere– izan duten eragina, herri
mugimenduaren
ezaugarriak
eta
funtzionamendu
erak
definitzerakoan. Hiriaren dinamikaren menekotasuna bereziki
nabarmena gertatzen da Araban eta Nafarroan.
Arabako kasuari dagokionez, ezin alde batera utzi
martxoaren 3ak belaunaldi oso batengan izan zuen eragina, une
historiko hartan nagusi zen zentzu asanbleario hura galdu bada
ere. Martxoaren 3koaren arrastoak, nolanahi ere, bizirik dirau, eta
ez bakarrik erreferentzia historiko gisa. Gasteizko gizarte osaera
ere beste alderdi bereizgarri edo propioa da (beranduagoko
emigrazioa, euskararen galera sektore zabaletan, etab.); hori dela
eta, ulertzekoa da beste herrialdeetako gune eragileek kohesio
handiagoa izatea, indartsuagoak izatea antolaketa egiturei
dagokienez.
Nafarroako gizarte zibilaren ezaugarriak topikoak dira,
baina ukaezinak: aberastasuna, aniztasuna, dinamismoa eta
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kontraste handiak. Oro har, erreakzionarioa dela esan daitekeen
gizarte batean, aktibismo sozialak, bataz besteko txikia bada ere,
munta handia du.
Gipuzkoan, aldiz, gizarte zibilaren sektore eragileenek
beldur diote ghetto bilakatzeari eta konformismoari. Herri
mugimenduaren aldeko gizarte koltxoi handiagoa izateak
desmobilizazioa bidera egin dezake, edota, beren buruaz harro
egonik, gizarte ekintza zabaltzeko prest ez diren gizarte talde
batzuen konpartimentalizazioa. Bilbo, Gasteiz edo Iruñaren
kasuan ez bezala, deigarria gertatzen da Donostia (hiriburua),
kontsumo eta turismo produkzioan espezializatu den neurrian, ez
dela herri mugimenduaren erreferentzia-gune gertatu.
Hegoaldeko herrialde bakoitzak bere ezaugarriak baditu ere,
gizarte zibil bakoitzaren egoera antzeko samarra da. Hala eta
guztiz, agerikoa da Iparraldeko gizarte zibilaren bilakaera aski
desberdina dela, eta alderdi askotatik. Lehen buruan, horren
dinamika beste Estatu bateko, frantses Estatuko, gizarte, politika
eta ekonomia prozesuei loturik dago, berriki trantsizio politikorik
gertatu ez den Estatuari lotua, alegia. Bigarrenik, abertzaletasun
politikoaren ahulezia erlatiboa eta gizarte eremu propioa bidera
lezaketen erakunderik ez izateak deskonexioa eragin du
abertzale edukia duten gizarte dinamiken eta euskal
errebindikazio nazionaletik at daudenen artean. Euskal gizarte eta
politika
gune
batekoak
–“Iparraldekoak”–
izatearen
kontzientziarik ezak zaildu egiten du elkarlana, are hartarako
joera handiagoa duten sektoreetan ere, hala nola euskararenean.
Ondorioz, Hegoaldekoa baino gizarte zibil heterogeneoagoa,
zatikatuagoa eta desegituratuagoa da, antza; gainera, erakunde
politiko,
ekonomiko
eta
mediatiko
indartsuagoei
eta
integratuagoei aurre egin behar diete, elite-belaunaldi berri
bakoitzean erreproduzitzen den frantses eskola nazional handien
corpus doktrinalaren iraupena dela kausa.
Ildo horretatik, bereziak dira, halaber, Iparraldeko euskal
gizarte zibilaren bilakaeraren mugarri nagusiak. Euskal
Departamenduaren aldeko errebindikazioa dela eta, guztiz eragile
agertu den mugimendu abertzaleak egituraturiko gizarte zibilaren
erritmo bereziaz aparte, hona nabarmentzekoak diren zenbait une
nagusi:
-Hirurogeita hamargarren urteez geroztik, eta Iparraldeko
gizarte zibilaren konstante gisa, garrantzi handia izan dute
mugimendu kulturalek, bereziki mugimendu euskaltzaleak. Ez
daiteke ahaztu Frantziako erakundeek euskal nortasunaren
espresio kulturalista (folklorikoa) ez debekatzeaz gainera, kasu
askotan, sustatu ere egin dutela, identitate-tentsioen irtenbide
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gisa, bestela eduki politikoagoa –beraz, arriskutsuagoa– hartu
baitzezaketen.
-Gizarte arazoekin loturiko mobilizazioa ahula izan da,
industria ehundura sendo eta langile mugimendu indartsurik
ezean. Hala eta guztiz, frantses sozialismoa agintera iritsi ondoko
frustrazioa eta, batez ere, Juppè ministroaren plan sozioekonomikoen aurka 1995ean abiaturiko mobilizazioak direla eta,
aktibatu egin dira gizarte bazterketak eta langabeziarekin
zerikusia duten sektoreak, nahiz eta, orain artean bederen,
“frantses” ikuspegitik jardun, eta ez inongo euskal ikuspuntu
berezitik
-Azkenik, bereziki azpimarratzekoak dira Miarritzeko goibilera alternatiboa zela-eta eginiko manifestazioak. Alderdiek,
elkartek, sindikatuek eta Fundazioek, abertzale zein ez
abertzaleek, hitzarturiko ekintza kolektiboak, sei hilabetean
eginiko elkarlanak eta egun horietako ekitaldiek –manifestazio,
foro eta jaiek– eragin biltzaile garrantzitsua izan dute, halako
kontzientzia kolektibo baten gisakoa, zeina emaitzak ekartzen
hasia den elkarren ezagutzari eta gizarte taldeen elkarlanari
dagokienez (hala nola ATTAC Pays Basque eta ELB sindikatuaren
artekoa, adibidez).
Azken ondorio hori, hasieran Iparraldeari dagokiona,
euskal gizarte zibilaren erronka nagusietarako sarbide gisakoa
izango da euskal gizarte mugimenduetako zenbait taldek
egindako auto-diagnostikoan:
1. Izan ere, etorkizunari begira, globalizazioari
dagokion guztia fenomeno berri gisa planteatzen da, baina
prozesu globalizatzaileari norberaren tokitik aurre egiteko premia
azpimarraturik geratzen da. Toki mailan eraginkorragoa da
gizarte ekintza, atsegin pertsonal handiagoa ematen du eta,
elkargune bezala harturiko militantzia klasikoa behin gaindituz
gero, atsegin pertsonal hori eskaini behar dute taldeek, masakontsumoaren gizartean bizirik iraungo badute. Etorkizunerako
apustu batek tokikoa har dezake oinarri, eguneroko bizitza
aldatuko dituen alderdiei dagokiena, baina ikuspegi partziala edo
zokokeria gaindituz.
2. Erabateko belaunaldi aldaketa, eskema desberdinak
ekarriko dituena, ezinbestekoa dela, gizarte edo herri
mugimenduen ereduan errotiko aldaketa gertatzear dagoela
sumatzen da: antolaketa egitura arinak, autogestioaren,
asanblearen… espiritua mantentzea bideratuko dutenak. Eredu
hori eta taldeen jarduerak neurri batean profesionalizatu beharra
koordinatzea zaila bada ere.
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3. Gai zehatzen inguruko errebindikazio sozial
erreformisten nagusitasuna aurreikusten da, eta horrek hesi bat
dakarkie planteamendu orokorragoei, orotariko arazoak kontuan
hartzen dituztenei eta elkar loturik daudenei. Bizi maila hobetzea
(osasuna, higienismoa, nekazaritza ekologikoa…) helburu
dutenek
funtzionatuko
dute.
Ildo
bertsutik,
halaber,
(kontra)mugimendu
berrien
agerpena
aurreikusten
da
aurrerapen progresistak neutralizatzeko, kontsumo ereduaren
“mitoaren”, ustezko Ongizate Estatuaren babesean.
4. Hala eta guztiz, beste sektore batzuek gaurko
gizartearen joera desarrollistei, gizatasunik gabekoei eta
homogenizatzaileei buru egingo dieten gizarte adierazpideen
indarra seinalatzen dute, arazoen globalitatea bere egiten duen
ikuspegitik. Azpiegitura handien kritika, gutxieneko sozialen
errebindikazioa, hala nola etxebizitza, edo proiektu ekonomikokultural handiei (Guggenheim, Kursaal, Baluarte…) kontrakultura
edo norbere kultura oposatzeko premia. Horra jardunbide
hirukoitz horren adibide soil batzuk.
5. Emigrazioaren fenomenoari emango zaion
tratamendua da etorkizuneko beste gai garrantzitsuenetariko bat.
Gizarte sarean erreakzio kontrajarriak eragiten ditu, ikuspegiaren
arabera: identitatearekin ala aberastasunaren banaketarekin lotzen
den. Etorkinek berek gatazka berriak piztuko dituzte, egun hemen
dugunarekin erlazio gehiago agertuko dira, etorkizunean gurean
eragina izan dezaketen kanpoko elementuen munta ahaztu gabe
(gerrak, aldaketak munduko mapan, etab.).
6. Halaber, subiranotasunaren inguruko gatazka
politikoaren bilakaera eta horrek gizarte mobilizazioaren maila
eta moduetan izango dituen ondorioak garrantzitsuak izango
dira.”
Honaino egungo euskal gizarte mugimenduen antolakunde
desberdinetan ari diren eragile batzuen kezkak, ikuspegi historikoak eta
iradokizunak.73
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Zehazki hau izan da eztabaida taldeen osaketa: ARABA: Alberto Frías (Koordinatzailea),
Fernando Sopelana (Euskalgintza), Alvaro Anta (Etxebizitza), Jabi Agillo (ONGD), Susana Domínguez
(Gazteria), Juan Ibarrondo (Radios libres) y Antonio Escalante (Antimilitarista). NAFARROA: Patxi
Larrion (Koordinatzailea), Joxemari Arakama (Euskalgintza), Silvia Fernández (IPES), Patxi Iribarren
(Eguzki Irratia), Blanca Burusko (ELKARRI), Mikel Bezunartea (Kontsumitzaileen elkartea) y Koldo
Resano (Antimilitarismoa). BIZKAIA: Cesar Martínez (Koordinatzailea), Carlos Askunce (ITAKA
Kristau komunitateak), Txus Elorza (Okupazioa eta inmigrazioa), Itziar Aspuru (Gesto por la Paz),
Tere Maldonado (Emakumeen asanblada), Pedro Macho (EHGAM) y Arturo Izarzelaia (San
Frantziskoko Auzo elkartea). GIPUZKOA: Olatz Altuna (Koordinatzailea), Susana Martínez y Amaia
Artola (Koordinatzaileak, Joxemi Zumalabe Fundazioa), Iñaki Otamendi (KAKITZAT), Amaia Mugika
(Zai-zoi auzoko gazte elkartea), Idoia Iturriotz (Plazandreok), Tomas Karrera (Senideak), Karlos
Garrido (Eguzki), Jagoba Zulueta (EHE), Izaskun Sasieta (Hezkide) y Arantxa Ortega (Oreretako
emakumeak). IPARRALDEA: Eguzki Urteaga (Koordinatzailea), Boone Chaurd (ATTAC Pop Basque),
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Gizarte aberastasuna ikusita, argi dago garaiko euskal gizarte
mugimenduen jarduera hauek guztiak kontzeptu eta garabide politiko
zabalago batean kokatu beharko ditugula. 74
Are gehiago gurean. Bertako gizarte mugimenduen antolakuntzen
bizitako liskarraldi zehatzak –Lemoiz, Leitzaran, Urbina/Maltzaga, AHT…–,
eta mobilizazio ziklo zabalagoak ezin berezi daitezke Euskal Herrian bizi
izan dugun salbuespeneko testuinguru politikotik. Horregatik, kategoria
teorikotan urrats bat eman beharrean gaude. Hamarkada hauetako euskal
gizarte mugimenduen ekintza kolektiboa, mobilizazio ziklotik haratago,
benetako protesta ziklo zabalagoaren barnean lekutu beharra dago eta.
Brand-ek berak mobilizazio zikloa Tarrow-en protesta ziklotik bereizten
du, esanaz, hura honen atala besterik ez dela, gizarte mugimenduei
dagokion mobilizazio kategoria zehatza, garai historiko bati dagokiona
(60/70. Hamarkadak), eta fenomeno arruntzat jo daitekeena. Tarrow-ek
(1983, 1994, gazteleraz, 1997), aldiz, benetako protesta zikloa egon dadin
eskatu beharreko sakontasuna eta hedapena kontuan harturik, ez ohiko
fenomenotzat joko du: baldintza oso zehatzetan herri batzutan soilik
atzeman daiteken oldarraldi zabala baita protesta zikloa.
Lehenago egindako protesta zikloaren definizio klasikoa eta honen
ezaugarri paradigmatikoak jasoko ditugu hemen. Esan bezala, gizarte
sistemaren baitako gatazka eta borrokaren areagotze aldia bezala definitu
du Tarrow-ek protesta zikloa. Areagotze horretan, ekintza kolektiboa
esparru mobilizatuetatik desmobilizatuetara hedatuko da, borroka moten
berrikuntza, ekintza kolektiborako markoen eraldaketa, partehartze antolatu
eta desantolatuaren arteko nahasketa ekarriz. Azkenik, erreforma, errepresio
eta agian iraultzan amai daitekeen autoritateen eta disidenteen arteko
harreman liskartsuan oinarritzen da protesta zikloa.
Bere azkenetariko lanean –Dynamics of Contention (2003)–, Tarrow-ek
definizio klasikoaren mugak eta arazoak nabarmendu ditu, lehenago jaso
dugun moduan. Halere, kontzeptuaren birkokapena egin ostean, protesta
zikloak –oldarraldi “mota” bat bezala bada ere–, gure helburuetarako
baliagarria izaten jarraitzen du. Horregatik, Tarrow-ek bere lan klasikoan
aipatu dituen ezaugarriak ekarriko ditugu hona, gurean ere bete direlako75:
Maisonnave Jean (Aci Gasconha), Bernardet Michel (Aci Pays Basque), Mixel Esteban (Ikas-Bi) y Amaia
Beyrie (EHE). Joxemi Zumalabe Fundazioko kide gisa, koordinatzaile orokorra: M. Zubiaga.
74
Eragile politikoak “prozesu politikoaren” baitan. Hauxe baita gure hurbilketa teorikoaren
abiapuntu epistemologikoa. Honen haritik, mugimenduen nortasun eraikuntzaren (identity
construction) aldea nabarmentzen dutenek prozesu politikoaren eskolakoekin daramaten eztabaida
argitzeko interesgarria da irakurtzea Tilly-k berak (1999, op cit) Nancy Whittier-i (1995. Whittier, N.
1995. Feminist generations: the persistence of the radical Women’s Movement. Philadelphia: Temple
University Press.) erantzuten dioena: “Whittier’s main argument –that social movements persist and evolve
through periods of public inactivity– true by definition rather than an object of empirical inquiry.” Tilly-ren
ikuspegian, eta baita gurean ere, gizarte mugimenduak ezin dira bereiztu esparru publiko lehiatsu,
gatazkatsutik, zentzu sakonenean ulertuta, esparru politikotik.
75
Esan bezala, euskal protesta zikloaren azterketa orokor eta sakoan egiteke dago. Hortaz,
aipatu ezaugarri hauek, zorrotz jokatuz, hurrengo lanetarako hipotesi gisa jaso dira hemen.
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-Gatazkaren goraipamena. Protesta zikloetan gatazkak gizarte sistema
osoa zeharkatuko du: lan harremanetatik, eskoletara, kalean eta fabrikan edo
unibertsitatean, liskarrak elite guztiak aztoratzen ditu eta aldaketaren atarian
jartzen du sistema. Liskarzaletasuna, protestarako grina, balio baikorra
bilakatzen da gizarte eremu desberdinetan. Hego Euskal Herrian 70/80.
Hamarkadatan bizi izandakoa gogoratzea besterik ez dago.
-Protestaren zabalkuntza, geografikoa, eta arloz-arlokoa. Hiri
eremuetatik herrixketara, zentrotik periferiara edo alderantziz, protestak
lurralde hedapen zabala behar du, benetako zikloa izango bada. Bestetik,
mugimendu goiztiarren edo aitzindarien lehen bultzadak –maiz ikasleenak
edo industria langileenak–, jarraipena izango du beste gizarte arlo usu
lasaiagoetan. Ezaugarri hau ere oso nabarmena izan zen gurean.
-Gizarte mugimenduen antolakuntzen egintza. Protesta zikloa piztu
dadin ezinbestekoa da mugimenduen antolakuntza aktiboak egotea.
Estrategia komun baten baitan protesta ekintzak kateatzen dituztenak betiko
taldeak izan daitezke, edota zikloan bertan sortu berriak. Gizarte eragile
antolatuen presentziak eta hauek protesta ekintzekiko duten menekotasunak
bizirik mantenduko du protesta zikloa, eragile isolaturen batek bere helburu
zehatzak lortu arren. Egintzarako prest egongo den multzo aldakorra eta
iraunkorra behar du zikloak. Mugimenduen artikulazio horiek ez dira falta
izan urteotako euskal garabide politikoan.
-Esanahi marko berriak. Protesta zikloan sinbolo, esanahi, pakete
ideologiko berriak edo eraberrituak erabiltzen dira protesta justifikatzeko,
eta gizartea mobilizaziora erakartzeko. Eraikuntza kultural hauek talde batek
osatuko ditu eta gero gizartean hedatuko dira, edukia finduz, borobilduz,
antzeko egoeretara zabalduz. Marko diskurtsibo horiek protesta zikloaren
ezaugarri iraunkorrak bilakatzen dira, eta ondorengo zikloetarako
eskuragarri geratuko dira. Euskal protesta ziklo luzean horrelako pakete
ideologiko anitz sortu da, arlo desberdinetan.
-Protestarako bitarteko berriak eta hedakorrak. Hauxe da ziurrenik
protesta zikloetan atzeman daiteken ezaugarririk tipikoena. Gizarte
protestarako bitarteko berriak asmatuko dira, edo zaharrak beste modu
batean erabiliko dira. Arrakastatsuak eta erabilgarrienak hurrengo protesta
zikloetan ere azalduko dira: barrikadak, eserialdiak, eskegitzeak, inkestak
edo adituen/teknikarien txostenak… Dozenaka bitarteko berri topa
genitzake euskal protesta zikloan, eta horietako asko eta asko aurrerantzean
ere eskura izango dituzte euskal gizarte mugimenduek.
60. Hamarkadako mobilizazio zikloa neurri desberdinetan Europako
herri guztietan azaldu da. Benetako protesta zikloa, aldiz, gutxi batzutan.
Tarrow-ek aztertutako Italian, noski, eta, ezbairik gabe, baita Euskal Herrian
ere. Izan ere, aipatutako ezaugarri hauek guztiak euskal garabide politikoan
sumatu ditugu.
Ildo horretatik hauxe izango litzateke gure lehen premisa:
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Euskal gizarte mugimenduen mobilizazio zikloa, euskal protesta
ziklo zabalago baten atal gisa aztertu beharko genuke. Gizarte
mugimendu zaharrak zein berriak, talde armatuak, alderdiak eta
erakundeak harrapatu dituen euskal protesta zikloak arloko mobilizazio
ziklo asko barne hartu ditu. Izan ere, aipatu dugun populismo abertzale
horrek (g)une bat eskaini baitio artikulazio hegemonikoari, ekibalentzia
logikari. Izan ere, ekibalentzia logika hori nagusitzen denean pizten da
protesta zikloa, arloko mobilizazio ziklo desberdinak artikulatzen diren
unean.
Laclauren kategoria teorikoak birjasoz, protesta zikloak bi prozesu
behar ditu, mobilizazio gune desberdinen artikulazio hegemonikoa –
horretarako beharrezkoak diren ekibalentzia logikaren lehentasuna eta
adierazle hutsaren osaketa tarteko–, eta antagonismoa, gizarte dikotomia
edo polarizazioa, aipatu bloke hegemoniko horrek desberdintzearen logikari
lehentasuna ematen dion sistema instituzionalarekiko duen aurkaritzan
islatuko dena.
Bestetik, protesta zikloa egongo bada, (g)une antagoniko hori
derrigorrez liskar desberdinetan azalduko da, gehiago edo gutxiago.
Horregatik, arreta jarri beharko zaie aldi berean gertatutako mugimendu,
eskaera, errebindikazio eta liskar guztiei, jakiteko zein neurritan
antagonismoa artikulazio hegemoniko gisa adierazi den. Esan nahi baita,
zein punturaino auzi zehatz bakoitza protesta zikloa etenik gabe elikatzeko
aproposa izan den.
Izan ere, lehenago esanda dago erabiliko dugun protesta zikloaren
kontzeptua ez dela klasikoa. Besteak beste, irakurketa klasiko hori,
kontzeptuaren asmatzaileak berak, Tarrow-ek, arbuiatu egin duelako azken
lanetan.
Hortaz, protesta zikloa ez da gora behera ziklo sinple gisa aztertuko.
Parametro antzekoen arabera, denbora jakin batean, piztutako liskarraldi
desberdinen kateatzea, hauxe izango litzateke hemen erabiliko dugun
protesta zikloaren ikusmoldea.
Gai horri dagozkion hipotesiak luzatu aurretik, protesta ziklotan jokoan
dauden makro prozesuei buruz zertzelada teoriko batzuk eman behar
ditugu.
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b. Protesta zikloaren edukiak: demokratizazioa eta nazio eraikuntza.
Gizarte mugimenduen eragin orokorrekin jarraituz, nolakotasunari
kasu egin eta gero, eragin zabal horren edukiaz arduratuko gara orain.
Zer egon da jokoan euskal protesta zikloan eta hortaz, Leitzarango
liskarrean?
Hasteko eta behin sarrera teoriko laburtxo bat egingo dugu.
Jakin badakigu protesta moduak zerikusi zuzenekoa duela protesta
beraren edukiarekin. Mobilizazio zikloan, protesta zikloan edo oldarraldi
iraultzaile zabalean kokatuta, gizarte mugimenduen ekintza kolektiboa
sistemarekiko eragin orokor desberdinak izango ditu, eskuarki protesta
moduaren araberakoak direnak.
Hasieran esan dugun bezala, dena delakoa izanda ere gizarte
mugimenduen ekintza kolektiboak har dezaken hedapena, bere zio nagusia
gizartearen aldaketa da. Bai zentzu aktiboan, –aldaketa bultzatze aldera– bai
erreaktiboan, nahigabeko aldaketa oztopatzeko. Mobilizazio ekintza
xumeenetik, iraultza sakonenera, zentzu orokorrenean ikusita, gizarte
erreformaren joko lehiatsuan murgilduta daude gizarte mugimenduak.
Giugniren liburuan (1998) jasotako Tarrow-en eta Clemens-en ekarpenetan
iradokizun zuzenak egin dira protesta eta erreformaren arteko erlazioa
argitze aldera76:
-Protesta zikloak, mobilizazioak, erreformarako leihatila77. zabaltzen
du. Baina, era berean, leihatila horretatik hartzen du jarraitzeko behar duen
airea, elikagaia. Erreforma ez da protestatik automatikoki, derrigorrez
eratorriko. Era berean, protestaren indarrak bere neurriko erreforma ez du
inoiz ziurtatuko. Alabaina, ekintza kolektibo jarraituak bakarrik mugiaraziko
ditu eliteak erreformaren ildotik. Tarrow-ek berak ekarritako Tilly-ren aipua
ezin argiagoa da:
“No major political rights came into being without readiness of
some portions of those (protesting) groups to overcome the resistance of
the government and other groups, consequently without considerable
involvement of those groups in collective violence”.
-Protesta zikloak erreformarako aldagai beharrezkoak izan daitezken
arren, ez dira nahikoak. Erreformak ongi lekututako “erreformistak” beharko
ditu. Sistemaren barneko elite erreformista horien papera ezinbestekoa
izango da, batez ere, aldaketa prozesuak iraultzaileak ez direnean. Edo
horregatik, hain zuzen ere. Era berean, kanpoko erreforma zaleek
76
Tarrow, S. (1998) “Social Protest an policy Reform: May 1968 and the loi d’orientation in France”
Eta Clemens, E.S., “To Move Mountains. Collective Action and the Possibility of Institutional Change”. Biak
ere, Giugni-n (1998, Op.Cit).
77
Clemens-ek ideia hori adierazteko, “aukera, hutsunea, irekiera”, hitzak aipatzen ditu.
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gidaritzaren bat beharko dute, ez baitago iraultzarik elite iraultzailerik
gabe.78
-Protestak abian jartzen du erreforma prozesua, agenda publikoan
sartzen du, baina erreformaren arrakasta ez dago ziurtatuta protesta
egonagatik. Sarritan protesta zatituegia, ahots askotarikoegia izaten baita
gizarte lapikoaren presioa mantendu ahal izateko. Arestian esan dugun
moduan protestaren arrakastaren definizioa bera konplexua izan arren ere,
argi dago, gure iritzian, protesta eta bere eragina zenbait mekanismo eta
mekanismoen kate-prozesuen baitan dagoela, eta protesta/aldaketa lotura,
kate horren poderioz egingo dela, egitekotan. Era berean, mekanismo eta
kate horiek artikulazio hegemonikoaren eta antagonismoaren adierazleak
dira. Hauxe da gure hurbilketa teorikoaren ardatza.
Eraginari buruzko atalean jaso bezala, gizarte mugimenduak,
gatazkaren ibilbide korapilotsu eta kontraesankorrean zehar, errealitatea
aldatzerakoan, euren burua ere aldatzen dute, eta alderantziz. Bi aurpegidun
erreforma horrek, horregatik, gizarte sistema aldatzen du baina, era berean,
prozesu horretan, gizarte sistemak eragileak –eta hauek dakartzaten
errebindikazioak–, irentsi eta digeritu egingo dituzte, hasierako eskaerak eta
nortasunak aldaraziz, desitxuratuz.
Oraintsu aurreratu dugun bezala, Giugni-ren (Op. Cit) ustez, hiru
lirateke sistemaren eta mugimenduaren arteko elkar harremanaren emaitza
posibleak: mugimenduaren inkorporazioa edo barneratzea; sistemaren
transformazioa edo eraldaketa: eta, azkenik, demokratizazioa. Azken eragin
mota hau aurrerago aztertuko dugu, eraginaren moduari baino, edukiari edo
norabideari baitagokio. Nahiz eta demokratizazioa “barneratze eta
eraldatze” prozesu gisa ulertuko dugun.
Giugniren iritzian, lehen eredua izango litzateke adibiderik arruntena.
Gizarte mugimenduak apurka-apurka sistemaren prozedura eta egituretan
barneratuko dira, askotan jokoaren oinarrizko arauak aldatu gabe.
Erakundetze horrek mugimenduaren eragileen desagerpen hutsa(la) ekarri
dezake, baina gehienetan barneratze horrek aldaketaren bat ekarriko dio
sistemari: jarduera politikorako bitartekoen aberastea –greba, adibidez,
langile mugimendutik harago hedatu zenean–, eragile sistemiko berrien
sorrera –langile mugimendutik sindikatuak sortu zirenean–, edo, mailarik
xumeenean, politikagintza mailako aldaketa zehatzak (Policy Impact), edota
gai publikoen diskurtsogintzari dagozkionak (Agenda Setting). Barneratze
horretan gizarte eragilearen helburu agerikoenak daude jokoan:
politikagintzaren sarean sartu (Policy Network) eta errebindikatzen dituen
erabaki politikoak har daitezen lortu. Honen bestez, eragilearen helburu
zehatzak beteta leudeke aurrekoekin batera gaia aintzakotzat hartua izango
78
Marxismoaren baitan, klasikoa izan da hausnarketa honen inguruko eztabaida.
Espontaneismoaz harago, Lenin edo Gramsciren hurbilketa ezaguna da: Alderdiak, intelektual
organikoaren formazioaren bitartez hegemonia lortu eta gero, ekarri dezakeelako aldaketa iraultzailea,
ekartzekotan. Ikus: Lacasta, J.I. (1981): Revolución e idealismo en Gramsci. Revolución. Madrid.
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balitz (Agenda Impact) eta eragileak egindako irakurketa gailenduko balitz
eremu publikoan (Symbolic, cultural Impact).79
Aurreko atalean, gizarte mugimenduen helburuen matrizea marraztu
dugunean helburu zehatz gisa definitu ditugu hauek guztiak. Hemen
laburbildu besterik ez ditugu egin.
Dena den, hasierako kapituluan esan bezala, gizarte mugimenduen
jarduera ulertzeko ezinbestekoa da helburu sakonago eta orokorragoen
araberako emaitzak aztertzea. Benetako transformazioa edo eraldaketa
suposatzen duten eraginak aztertzea, alegia. Botere harremanen egituraren
aldaketa sumatuz gero, botere eskualdaketa (Transfer of Power) emanez gero,
sistemaren transformazioa gertatu dela esango genuke, Giugniren ildoa
jarraituz. Mugimenduak joko sozial eta politikoaren arauak aldarazi baditu,
jadanik ez baikaude “sisteman” izandako aldaketaren aurrean, “sistemaren”
aldaketan baizik.80
Hala ere, sistemen teorikoek gogorarazten duten moduan barneratze
hutsaren eta eraldaketaren arteko muga ez da inoiz garbia izango.
Zizeken jarrera kritikatuz Laclauk gogoratzen digun bezala –¿cuán
sistémico es el sistema?–, ezin dira bereiztu “sisteman aldaketa” eta
“sistemaren aldaketa”. Hala, sistemaren bilakaera lege endogenoen
araberakoa baldin bada, bitako bat, sistema berez eroriko da, edo erabat
kanpotik bota beharko da. Sistema eraikuntza hegemoniko gisa definituta,
Laclauren iritzian, posizio-gerra gramsciarraren bitartez lortutako
elementuen desplazamendutik etorriko da aldaketa, etortzekotan.81
Muturreko adibideak nahiko sinpleak dira. Giugnik berak dioen
moduan eraldaketa gorenaren kasutan –iraultzatan, alegia– botere
eskualdaketa nabarmenagoa izango da, kanpoko eragilearen barneratzeak
sistemaren egituraketa bera eta honen joko arauak ukituko baititu82. Era
berean, eragileen mobilizazio isolatuetan gertatzen den eskaera zein
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Halere, Gamson-ek (1998) dioen moduan, eragin kultural hori garrantzitsua izanda ere,
“hitzen borroka” irabazteak ez du ziurtatzen bestelako arrakasta neurgarriagorik, politikoagorik.
Prozesu politikoetan hitzen eta sinboloen arloan burutzen den lehia, komunikabideen diskurtsoan
adierazten dena, maiz irabazi dute gizarte eragileek baina gero arlo politikoan garaipen horrek isla
eskasa izan ohi du. Gamson, W.A. (1998): Social Movements and Cultural Change, In Giugni (1998), Op.
Cit)
80
Politikaren ikuspegi sistemikoan lelo ezaguna da hau. Ikus Easton, D. (1969). Esquema para el
análisis político. Amorrortu Editores Buenos Aires,
81
Laclau et al. (2003)
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Nahiz eta prozesu iraultzaile sakonenetan ere, aurreko sistemaren ezaugarri, egitura edo
eliteak askotan mantentzen diren. Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958) Gattopardo. Itzulpena Koldo
Biguri. (1995) Ibaizabal. Amorebieta. EHUko liburutegi zentralean euskarazko itzulpen honen alerik ez
dago. Gazteleraz doa aipua:"Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. Una de esas
batallas en las que se lucha hasta que todo queda como estuvo. No queréis destruirnos a nosotros, vuestros padres.
Queréis sólo ocupar nuestro puesto. Para que todo quede tal cual. Tal cual, en el fondo: tan sólo una imperceptible
sustitución de castas."
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eragilearen barneratze prozesu soila, egituraren aldaketarik ez dakarrena,
aski ezaguna dugu.
Alabaina, erdibideko adibideak konplexuagoak dira. Gizarte
mugimenduen mobilizazio zabaletan edo protesta zikloetan gizarte eragileen
eta hauen eskaeren barneratze prozesuek nolabaiteko eraldaketa dakarten
aldetik, eta eraldaketa orok hala nolako barneratzea suposatzen duenez, bien
arteko bereizketa ilunagoa izango da. Tarrow-ek dioen moduan, horrelako
egoeratan, protesta zikloetan, alegia, politikagintzaren –Policy– eredu
gradual hutsak ez dira erabilgarriak. Ildo bertsutik, Giugniren aipatu
bilduman Clemens-ek (1998)
Azken ikerlari honek, barneratzea baino gehiago eta iraultza baino
gutxiago den erreforma mota horri, “erakunde aldaketa” –institutional
change–. deitzen dio. Horrelakoetan erabaki kolektiboak hartzeko joko arauak
aldatu egingo dira, eta baita gizarte ordenuaren zenbait printzipio ere, baina
ez dago soberaniaren inguruko eskaera lehiakorrik ezta, iraultzatan bezala,
aginte aldaketa sakon eta katastrofikorik. Kasu horietan, gizarte
mugimenduen egintza, neurri handi batean, indarrean dauden arau
instituzionalen baitan burutuko da, eta protestak agintean dauden eliteen
interesak mugatu edo baldintzatuko dituen arren, ez du eliteen erabateko
ordezkapenik ekarriko.
Zentzu honetan, interesgarria da Ederrek dakarkigun ikuspegi neoinstituzionalista. Eragileek haien jarduerari buruz egiten duten
errepresentazio sinbolikoa ezagutzea oso garrantzitsua da. Errepresentazio
sinboliko horiek instituzio gisa defini daitezke: mugimendu-instituzioek,
merkatuaz eta Estatuaz haratago, dagoneko indarrean dauden instituzioak
baldintzatu eta behartu egingo dituzte, eraikuntza diskurtsibo berrien
bitartez. Hortaz, Tourainek ikusten duen subjektu historiko bainoago, gizarte
mugimenduak instituzioak lirateke, beste instituzioekin etengabean lehian
daudenak, protesta zikloaren baitan. Instituzionalizatzea, ondorioz, ez da
gizarte mugimenduaren amaiera, kontrakoa baizik.83
Hala, iraultzara iritsi gabe ere, gizarte erakundeen artean berez sortzen
diren kontraesanek zehaztugabetasuna dakarte sistema politikora.
Kontraesan horien arabera, Clemens-ek gizarte leku egonkorrak eta
ezegonkorrak bereiztuko ditu, eta gizarte mugimenduak ezegonkortasun
horren bultzatzaile zein ondorio izango dira. Gizarte mugimenduek, bere
iritzian, bi modu dituzte botere harreman egonkor eta erregularrak
aztoratzeko: dominazioan eta desberdintasunean oinarritutako harreman
desorekatuen aurreko alternatibak proposatuz, alde batetik, eta, bestetik,
protesta bera bultzatuz, eliteentzako arrotzak diren portaera kolektibo
oldartsuak burutuz, alegia. Bi tresna horiek, elkartasun alternatiboen
eraikuntza eta mobilizazio oldarkorra, gizarte talde batek luzatutako
83

Ikus Eder, K (1998) (op, cit) Neurri batean, gizarte ordenuaren baitan kokatzen ditu
mugimenduak ikuspegi honek: gizarte errealitatearen moldatzaile bainoago, errealitate horren
berberaren ondorio gisa.
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berreraikuntza proposamenak diren legez, Estatu sorberria kontzeptuan
laburbiltzen ditu Alberonik (1984). Gizarte mugimenduek, azken finean,
Estatu, egituraketa politiko berri baten proposamena baitakarte.84
Ikuspegi honek lotura zuzenekoa du jarraian landuko dugun
hipotesiarekin. Izan ere, gure iritzian, protesta zikloaren modua hartu duten
oldarraldietan botere eskualdaketarekin zerikusia izan dezaketen
aldagaietan jarri beharko baita arreta berezia. Oldarraldi zabaletan
alternatiba eta protestaren bidetik datorren botere harremanen
eraldaketaren esparruan neurtzen baitira eragileen indarrak.
Honela gauzak, aldaketaren moduari dagokion botere transferentziaren
ildotik, eragin orokorren edukitan sartuko gara. Ezen eragin orokorren
atalean aztertu beharreko demokratizazioa eta nazio/aginte eraikuntza
prozesuak, azken finean, botere eskualdaketaren aldeak edo aukera
posibleak besterik ez baitira. Hemen defendatuko dugun eskeman,
eraikuntza nazionalarengandik berezi ezin den demokratizazioak esanahi
zehatza izango du: botere eskualdaketa izan nahi zuen transformazio
saiakera batek integraziorantz eman ohi duen prozesu gisa azalduko
baitugu demokratizazioa.
Zeintzuk lirateke demokratizazio horren baldintzak?
1. Demokraziak “herria” behar du.
Orain arte, gizarte mugimenduen eraginaren gaia nolakotasunaren
ikuspegitik jorratu dugu. Eragina nola, zer nolako prozesuen bitartez lortzen
den argitzen saiatu gara. Baina zer dago jokoan gizarte mugimenduen
aldaketarako gogo eta asmoetan? Gizarte mugimenduen jardueran zer dago
ezbaian ikusmolde sakonetik, edukiaren aldetik, aztertuta?
Gizarte mugimenduen eta demokraziaren artean legokeen lotura
logikoa gai topikoa bilakatu da hautatu dugun arlo zientifikoan. Gure
hurbilketak ezin izango du osotasunean aztertu bi errealitateen arteko elkar
eragin konplexua. Gizarte mugimenduen definizioa atariko atalean egin
dugunez, oraingoan, bereziki demokraziari, edo hobeki esanda,
demokratizazioari eskainiko diogu arreta.
Nabari denez, lan xume honetatik kanpo dago demokraziaren inguruko
hausnarketa zabala eta sakona egitea. Teoria politikoan gutxi dira
demokraziak adinako arreta jaso duten gaiak. Demokrazia, demos edo
herriaren gobernua, modu deskriptiboan ala normatiboan azaldu genezake:
demokrazia zer (izan) den, une historiko bakoitzean, eta demokraziak zer
izan beharko lukeen. Demokrazia gobernatzeko modu enpiriko bat bezala
azaldu daiteke –hauteskunde lehiatsuak, ordezkaritza erakundeak, alderdi
politikoak, oinarrizko askatasunen babesa, legearen inperioa–, edo gizarteak
orokorrean beharko lukeen eredu normatibo bidezko gisa, herritarren
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erabakian eta berdintasunean oinarritzen dena. Egungo errealitate
politikoan, Ripaldak maisuki gogoratu bezala, oso modu eraginkorrean
uztartu ditu sistemak alde normatiboa eta enpirikoa, eraldaketarako
zirrikituak itxiaz:
“La democracia se convierte en sujeto, mientras que sus
administradores ideológicos y políticos se definen a sí mismos por la
nobleza espiritual del ideal, y a los demás por los imperativos de la
gobernabilidad que, se supone, hace real el ideal”.
Bere iritzian, abstrakzioaren bidetik, “eskubideen logika diferentziala”
eta baita “demokraziaren ustezko ekibalentziazko logika” ere odolustu egin
dira, politika “polizia” kontzeptuarekin berdindu nahi duen kapitalaren
logikaren eskutik. Eta demokrazia jeneralak –ez abstraktuak– eskatzen duen
irekiera –demokrazia instituzionalak tupitu nahi duen zirrikitu utopikoa–
adierazteko moduak izango dira gizarte mugimenduak. Hemen jaso dugun
sinekdoke edo alegoria izaera horixe bera beste hitzez esanda,
demokraziaren uhinak heda daitezen erresonantzia (g)uneak sortzen
dituzte gizarte mugimenduak:
“La exclusión de lo político bajo capa de principios genéricos (la
mala abstracción que diría Hegel) es la característica de la política
postmoderna. Cuando, en cambio, inopinadamente, surge en un punto
concreto la generalidad prohibida, rompiendo el éter de la despolitización,
se
produce
una
resonancia
general
con
todas
las
emergencias/resurgencias/insurgencias políticas, que es el criterio de su
veracidad”.
Ildo honetatik, hautatu ditugun autoreen iritzian, demokrazia
gizakiaren emantzipazioarekin lotu beharreko kontzeptua izango litzateke:
gizakia edozein motako menekotasunetik askatzen duen prozesu historiko
amaigabe gisa ulertu beharko litzateke, alegia.
Ikuspegi honen arabera, demokraziak zerikusi zuzenekoa du lan
honetan hobetsi dugun eredu teorikoarekin. Hemen aztertuko ditugun
liskarrak ingurune politiko zehatza dute –demokrazia liberala– eta,
ondorioz, marko horretarako egokiak diren kategoria teorikoak landuko
ditugu haiek ikertzeko. Baina demokrazia emantzipazioaren ikurra baldin
bada, lehen begiradak orokorragoa izan beharko luke.
Zentzu honetan, Laclauk berak, ongi adierazten du liberalismo eta
demokraziaren arteko loturaren izaera kontingentea: beste demokrazia
modu batzuk irudika baldin badaitezke, “herri subjektuaren” osaketa
bilakatzen da demokraziari buruzko eztabaidaren markoa. Hortxe baitago
demokraziaren muina, aldaera desberdinak ulergarri eta posible egiten
dituen muina. Bere hitzak jasoko ditugu:
“[el analisis acerca de la democracia] es desplazado de la
estructura formal de un espacio político-simbólico hacia un “modo de
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vida” […] donde la subjetividad política es constituida [por medio de]
una pluralidad de prácticas y adhesiones apasionadas [que] entran en un
cuadro en el que la racionalidad individual o dialógica ya no es
componente dominante […] esta noción de la identidad democrática es
prácticamente indiferenciable de lo que hemos denominado identidad
popular. Todos los componentes están ahí: el fracaso de un orden
puramente conceptual para explicar la unidad de los agentes sociales; la
necesidad de articular una pluralidad de posiciones o demandas a través
de la nominación, dado que ninguna racionalidad a priori lleva a las
demandas a unirse en torno a un centro; y el rol principal del afecto en la
cementación de esa articulación. La consecuencia es inevitable: la
construcción de un pueblo es la condición sine qua non del
funcionamiento democrático. Sin la poducción de vacuidad no
hay pueblo, no hay populismo, pero tampoco hay democracia”
Esan nahi baita, demokraziak subjektu demokratikoa behar du, eta
subjektu hori osatzeko eskaera ekibalentzialen artikulazioa ezinbestekoa da.
Adierazle huts baten inguruan eskaera/posizio desberdinak artikulatzen
direnean sortuko da “herria”, izan ere,
“la posibilidad misma de la democracia depende de la constitución
de un pueblo democrático”.
“Herri demokratikoa” dio Laclauk, ezen, arestian esan bezala,
populismo guztiak ez baitira demokratikoak, logika demokratiko guztiak
populistak izango diren arren.
2. Herri-demokrazia eta liberalismo politikoa, gizarte mugimenduak
tentsio gunean.
Halere, azalpena kokatze aldera, lan honetan demokraziaz ari
garenean, eredu politiko zehatz baten kristalizatze historikoari buruz arituko
gara. Esan nahi baita, Ilustrazioaren iraultza arrazionalista eta gero, bereziki
Europan eta Ipar Amerikako Estatu Batuetan garatutako demokrazia liberala
izango dugu nahitaezko abiapuntu. Demokraziaren kristalizatze lekutu hau
ez da demokraziaren azken eredua izango, eta ez genuke azken eredua
bailitzan azaldu behar. Mendebaldeko zibilizazioan jokoan egon diren bi
printzipioen –berdintasuna eta askatasuna–, oreka historiko jakinaren eta
mugatuaren emaitza da. Ez gehiago, ezta gutxiago ere.
Izan ere, zenbait autorek, Chantal Mouffe-k (2003) kasu85, gogorarazten
diguten bezala, bi filosofia politiko kontrajarrien txertaketa tentsiodunaren
ondorio ezegonkorra da demokrazia liberala.86
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Mouffe, C (2003): La paradoja democrática. Gedisa Editorial. Barcelona.
Isaiah Berlinen askatasun negatiboen eta positiboen arteko desberdintze teorikoa ere
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Modu askotara adierazi da bi printzipio filosofiko hauen izaera:
antzinakoen eta modernoen askatasuna, askatasun negatiboak eta
positiboak, demokrazia eta liberalismoa… Era berean, modu askotara
uztartu nahi izan dira bi printzipio horiek: batzutan, bata bestearen ondorio
logikotzat hartuta, erabat uztargarriak direla esan zaigu; bestetan, berriz
erabat uztartu ezinak direla azpimarratu da, azkenik, kontrajarriak izanik
ere, biak ala biak direla ezinbestekoak, hots, bata ezin dela bestearen faltan
ulertu… Ikus dezagun honako irudian:

Izan ere, liberalismoaren eta demokraziaren arteko artikulazioaren
bideragarritasunaz zabal eta luze idatzi da teoria politikoan. Dena den,
ziurrenik hurbilketa interesgarrienetakoa Carl Schmitten kritika klasikotik
abiatzen da.87
XX. mende hasieran, Weimarreko errepublikari buruzko azterketa
teorikoaren haritik, aditu alemaniarrak liberalismoaren eta demokraziaren
errepublikar zibikoaren arabera. Ikus Berlin, I. (2004): Sobre la libertad. Edición de Henry Hardy. Alianza.
Madrid. Eta, gure ikusmoldea osazteko, geroago aipatuko dugun Skinner, Q.(1984): The idea of negative
liberty: philosophical and historical perspectives. Honako liburuan. Rorty, J. & Schneewind, B. & Skinner,
Q.: Philosophy in History. Cambridge.
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arteko oinarrizko kontraesana gaindiezintzat jo zuen. Indibidualismo liberala
eta homogenotasun demokratikoa, gobernu demokratikoaren identitatea eta
monarkiaren adierazpena den ordezkaritza, iritzi desberdinen arteko
elkarrizketa/lehia naturaletik datorren legea (veritas bezala ulertuta) edo
agintzeko nahia eta indarra duen borondate kolektiboaren legea (auctoritas
bezala ulertuta) ez lirateke, hortaz, uztargarriak izango. Azkenean,
politizatze demokratikoa eta “despolitizatze” liberalaren arteko tentsioaren
aurrean egongo ginatekeen aldetik, Schmittek liberalismoaren berezko antipolitikotasuna azpimarratuko du.
Mouffek gogoratzen duen moduan:
“La idea liberal de que el interés general deriva del libre juego de los
intereses privados y de que de la discusión libre pudiera desprenderse un
consenso racional universal ciega al liberalismo ante el fenómeno de lo
político, que para Schmitt sólo puede entenderse en el contexto de la
posibilidad siempre presente de la agrupación amiga o enemiga”.
Ildo beretik goaz lan honetan. Aurreko atalean esan dugun bezala,
hemen hobetsi den politikaren kontzeptuaren baitakoak baitira
antagonismoa eta gatazka. Hortaz, Moufferen eredu bera jarraituz,
printzipio liberala eta demokratikoa logika kontrajarrien meneko azalduko
ditugu hemen. Tentsio dialektiko gatazkatsuan dauden eta inoiz txertaketa
egonkorra osatuko ez duten printzipio gisa, alegia.
Alabaina, berezko kontrajarritasuna aintzat hartuta, eta Schmitten
kritika onartuta ere, Chantal Mouffek banaezinak ikusten ditu egun
demokrazia erradikalaren bere egitasmoa eta liberalismo politikoa. Narratiba
historiko absolutuen egokitasuna eta bideragarritasuna baztertzearekin
batera, jatorriz liberala den oinarrizko eskubideen erretorika demokrazia
erradikal horren atal ezinbestekotzat jotzen du Mouffek. Ondorioz, bere
iritzian, “borondate orokor bakarra izango lukeen herri bateratu eta
homogeno baten faltan –ez errealitate gisa, ezta helburu nahigarri moduan–,
gobernatu eta gobernatzaileen arteko logika demokratiko hutsak ezin du
ziurtatu giza eskubideen babesa”.
Hala, baldintza modernotan ongi komun “komuna” desagertua legoke
Moufferen iritzian, eta horregatik aniztasunaren aitorpen liberala
demokrazia modernoaren, demokrazia eredu askatzaile “bakarraren”
ezinbesteko osagai gisa ulertu beharko litzateke.
Hemen ez dugu ikusmolde horrekin guztiz bat egingo. Baina
azalpenaren abiapuntu bezala erabili genezake: liberalismo demokratikoa
lurraldezko eremu mugatuan ernaldu da –Estatuan–, borondate kolektibo
demokratikoaren eta gizabanakoaren askatasunaren tentsioak osatzen duen
arragoan. 88
88
Schmittek berak dioen moduan, politikak baztertze bat suposatzen du beti: gu/besteak
binomioa, kanpo/barne esparruen mugarritzea. Liberalismo demokratikoa edota demokrazia liberala
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Bertatik eratorri den oinarrizko eskubide eta askatasunen erretorikak
eta praktikak jatorri liberala dute, baina borroka demokratikorik gabe ez
ziren eraikiko orube horren gaineko solairu guztiak… Era, berean, bide
batez, tentsio liberal/demokratiko horrek ziurtatzen du inoiz teilaturik ez
zaiola jarriko eraikinari. Hots, ez dela erabateko gizarte itxiturarik izango.
Guztiok baitakigu eraikina beti gorantz osatu behar dela, eskubide eta
askatasunen solairuak bata bestearen ondotik eraikiz, oinarri liberala inoiz
erabat ukatuko ez duen lan demokratikoaren bitartez. Zerua ukitzerik izango
bagenu bezala ari gara eraikuntzan, baina ukitu(ko) dugula usteak bertan
behera botako luke eraikina, teilatu ezak ematen baitu eraikuntza lanerako
beharrezkoa den grina eta ziurgabetasuna, (g)izaki ororen iraupenerako
giltza bikoitza.
Horregatik, Moufferen ustez, aniztasun liberala ez litzateke ulertu
behar armonia demokratikoa lortzeko oztopo gisa, baizik eta egungo
demokraziaren
ezinbesteko
osagaia
legez.
Liberalismoa
arbola
demokratikoarekin inoiz erabat txertatuko ez den adarra da. Tentsio horrek
berak galarazten du, alde batetik, gizarte itxiera, politika demokratikoaren, –
edozein politikaren– arbuioa suposatuko lukeen itxitura, eta, bestetik,
gizabanako berekoian oinarritutako gizartearen ukazioa bera.
Eredu tentsiodun horretan, non kokatzen dira gizarte mugimenduak?
Hasteko eta behin, tentsio horren poloak gehiago zehaztu beharko
genituzke. Moufferen ikuspegia baztertu gabe, bigarren kontraesan maila bat
nabarmendu nahi dugu hemen. Izan ere, binomio xinpleegiak dira
aipatutako liberalismoa/askatasuna, edota demokrazia/berdintasuna.
Aitzitik, bai liberalismoa eta baita demokrazia ere bitasun kontraesankor gisa
ulertu daitezke.89
Lehenik, liberalismoak bi adiera ditu. Gizabanakoen askatasuna
mugatzen duen Estatu-agintearen ukazioa izango da politika liberalaren
helburua. Alabaina, identitate kolektiboen ulermen argirik ez duenez, era
berean Estatua tresna egokitzat joko du liberalismoak herri-nortasun
kolektibo berezituak ezabatzeko. Eredu liberalak nortasun kolektibo
uniforme baten baitako gizabanako (ustez) askeak behar ditu –
saltzaile/erosleak–, inolaz ere ez komunitate autonomo desberdinen kide
aktibo eta erabakitzaileak. Horixe da liberalismoaren paradoxa: akumulazio
kapitalistak Estatu uniforme eta sendoa behar du, pilaketa ziurtatzeko
ekonomian esku hartuko duen Estatua, baina, bestetik, akumulazio horren
marko ideologiko gisa, liberalismoak Estatuarengandik autonomo nahi du
gizarte zibila, Estatuaren joera berdintzaileengandik babestuta. Zentzu
mundu eremu jakinean osatu da bi printzipio kontrajarrien konpromiso historiko aldakorraren
emaitza legez. Munduaren gehiengoa aleazio bitxi horrekin egindako kaiola horretatik kanpo dago eta,
batzuen ustez, kanpo utzi beharko da konpromisoari eutsi nahi bazaio.
89
Liberalismoaren izaera eta esaeraren arteko kontraesana, eta demokraziaren adiera unibertsal
eta lekutuaren artekoa, ongi azalduta daude honako liburuan: Wolfe, A. (1980): Los límites de la
legitimidad. Contradicciones políticas del capitalismo contemporáneo. Siglo XXI. Mexico.
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horretan, liberalismo politikoak –ez ekonomikoak–, ideal abstraktu
zanpatzaileen aurreko lubakia eskainiko dio gizarteari, beti ere sistemaren
baitan.
Bigarrenik, demokraziak ere irakurketa bikoitza izan dezake: alde
batetik, demokrazia ideal normatibo unibertsal gisa uler daiteke, arrazoimen
ilustratuaren azken emaitza. Nortasun kolektibo abstraktu baten adierazpen
berdintasun zalea, berezitasun oro ezabatu nahi duen modernitatearen
adierazpen iraultzaile gisa uler daiteke demokrazia. Ordezkaritza politiko
liberal edo organikoan oinarrituta, herriaren protagonismo politiko zehatza
ukatuko du Demokraziaren adiera honek, eta XX. mendeko sarraski
handienentzako marko ideologiko egokia eskaini du: barne eta kanpo
inperialismoaren, faxismoaren edota estalinismoaren aurpegia hartuta.90
Baina, bestetik, demokraziak herri lekutu baten autogobernua adierazten du,
jendearen zuzeneko partehartzean oinarritutako komunitate berezituen
iraupena ziurtatuko lukeen filosofia lekutua, gertukoa, apala. Hots,
indarrean dagoen aginte sistemaren alternatiba legez aurkeztuko den eredu
herritar legez ere uler daiteke demokrazia.
Gauzak honela, gizarte mugimenduen lekua zinez konplexua izango da
modernitatean. Aldi berean, liberalismo politiko sistemikoaren eta herridemokrazia alternatiboaren defentsari izango baitira, liberalismo
ekonomiko eta demokrazia abstraktuaren aurka. Azken bi hauen uztarketak
berea duen arrazoinamendu-logika zanpatzailearen aurrean, gizaemantzipazioa aldarrikatuz.
Dena den, lehen argipen hori egin eta gero –demokraziaren eta
liberalismoaren bi irakurketen arteko bereizketa, alegia–, hemendik aurrera
aipatu bigarren kontraesanean kokatuko dugu gure azterketa. Hots,
demokrazia herritarraren logika alternatiboaren, eta liberalismoaren
desberdintze logika sistemikoaren artean dagoen kontraesanean. Hauxe
baita gizarte mugimenduen benetako tentsio-gunea.
Hala, gizarte mugimenduak txertaketa demokratiko/liberal konplexu
horren zauri sendaezinaren erdigunean arituko dira: (g)une demokratiko
herritarrari begira, eta hau lehenetsiz –Laclauk dioen moduan:
“Privilegiando el momento democrático”–, gehienetan. Baina baita ere, kasu
batzutan, gizartearen eta gizabanakoaren autonomiaren defentsan, dinamika
liberalaren adiera politiko sakonenari kasu eginez. Beste modura esanda,
gizarte mugimenduak gehienetan logika populistan arituko dira,
desberdintzearen logika liberala guztiz baztertu gabe.
Ezin baitugu ahaztu gizarte mugimenduak gizarte sistemaren
autonomiaren
ikurra
daramaten
eragileak
direla.
Tentsio
liberal/demokratikoaren arragoan dauden neurrian, ”herritar/talde
erabakitzaile parekoen, berdinen” izenean aritzeaz aparte, aginte egituren
90
Azurmendik (1998) gogoratzen digun bezala: “mendebalearen razionalizazio prozesu horren
fruitu heldua baizik ez baita faxismoa, Horkheimer eta Adornoren baliospenean”.
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aurreko “herritar/talde autonomo eta askeak” ere errebindikatzen dituztela,
alegia. Sistemaren ertzean bizi diren neurrian, hanka batek alternatiba dakar,
besteak, erreforma sistemikoa.
Izan ere, gizarte mugimenduen baitako bi joera islatzen baitira eragin
demokratizatzaile paradoxiko horretan: alde batetik, gizarte mugimenduek
duten artikulaziorako joerak, beraien eskaera partikularrak gaindituz,
ekibalentzia logikara eramango ditu, berdintasun demokratikoan oinarritzen
den subjektu kolektiboaren osaketa –herria, nazioa…– ahalbidetuz; eta,
bestetik, desberdintzerako logikak aginduta, gizarte mugimenduek
partzialtasunaren autonomia zaindu nahiko dute, subjektu pribatu eta
eragile instituzionalaren esku hartzea kontrolatuz. Demokraziaren paradoxa
bera da hau: edozein demokraziak subjektu kolektiboa behar du, muga
ezartzea, “gu” eta “besteak” bereiztea, gu horren boterea herri
subiranotasuna– zati eta atalen gainean jartzea. Baina era berean, “gu”
horren baitako aniztasuna zaintzea, boterea banatzea eta kontrolatzea behar
du demokraziak. Demokraziaren kristalizatze historiko honek, bederen.
Jarraitu dezagun zertxobait ildo honetatik. Gizarte mugimenduek,
gizarte zibilaren eragile aktibo gisa, gizarte politiko eta ekonomikoaren
bitartekaritzarekin lehian eta elkarlanean, Estatua dute jomuga. Ez dugu
Estatua edozein eraginaren menpe egon daiteken “botere hutsune” gisa
definituko.
Izan ere, Ripaldak gogoratzen duen moduan, zaindu beharko lukeen
benetako orokortasuna ukatuz, Estatu modernoak orokorrak ez diren interes
anitzen uztargarritasuna kudeatzeko tresna bilakatu da, eta bere
orokortasuna maila goreneko orokortasunen menpe jarriko da:
“Ahora el Estado debe hacer de puente burocrático-policialmediático entre lo plural y singular de una parte y, de otra, entre sus
subordinados y una hegemonía de carácter militar, tecnológico y
dinerario”.
Mugak muga, nabaria da, oraindik orain gatazkan dauden munduaren
ikuskera desberdinen helburu garrantzizkoa dela aginte behartzaile estatala
haien esanetara jartzea. Horretan saiatzen dira behintzat gizarte eragile
gehienak, eragile ekonomikoak eta politikoak. Garaian garaiko bloke
hegemonikoaren kristalizatze lekutu gisa ulertuta, borroka eta aginte tresna,
esparru, eta berez, eragile ere bada Estatua.
Dena den, borroka hegemonikoan jokoan dagoena ez da izango “Estatu
geruza” duen ustezko botere hutsune neutral hori zein partek hartuko duen
erabakitzea. Aitzitik, borroka horretan irabazi behar dena leku hori hartzeko
legitimotasuna da, komunitatearen adierazle hutsa bilakatzeko lehia irabazi
eta gero parte batek, unibertsalitate huts baten hezurmamitze konkretu gisa,
irabaziko duen legitimotasuna.
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Jarraian erakutsiko dugun irudian, hain zuzen ere, gure inguruneko
politika liskartsuaren gatazka-gune nagusienetarikoa erakutsi nahi izan
dugu, gizarte mugimenduen jardueraren norabide orokorrak eta, ondoren
hauen eduki normatiboak erakuste aldera.
Atal honetan esandakoaren laburpen grafikoa besterik ez da.
D.21. Gizarte Mugimenduak eta Estatua.

Arestian esan bezala, gizarte zibil, gizarte politiko eta ekonomikoaren
esparruek mugarritzen duten eremu konplexuan, demokrazia modernoak bi
tradizio kontrajarriak uztartu behar zituen: liberalismoaren legearen
inperioa, oinarrizko eskubideen defentsa eta gizabanakoen askatasun
negatiboak, alde batetik, eta, bestetik, demokraziak eskatzen duen
berdintasuna, agintari eta aginduen arteko bereizketa eza, eta herri
subiranotasuna. Lehen ikusi dugun moduan, gure ustean, uztarketa
historikoak ez ditu materialki barneratu ez liberalismoaren ezta
demokraziaren eduki indartsuenak: salbuespen egoera etengabean dauden
Estatu demo-liberaletan nekez esan genezake askatasun liberal guztiak behar
den bezala zaintzen direnik, are gutxiago demokraziaren zutabe den
herritarren soberania.
Liberalismoaren adiera formal hutsa, eta demokraziaren eredu
abstraktua nagusitu direlako izan da posible uztarketa hori indarrean
dauden erregimen demo-liberaletan. Izan ere, demokrazia herritarraren eta
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liberalismo politikoaren arteko lotura gatazkatsua baita berez, gaindiezina.
(Irudian, 1). Liberalismoak herriaren subiranotasunari mugak jarriko dizkio
oinarrizko eskubideen izenean, eta, era berean, gizabanakoaren askatasuna
herri erabaki subirano batek jaso, interpretatu eta mugatuko du. Horregatik
diogu logika bien artikulazioa gatazkatsua dela, eta unean uneko negoziazio
eta artikulazio hegemonikoek zehaztuko dutela noraino babesten den
askatasun liberala, noraino hedatzen den berdintasun demokratikoa.
Paradoxa demokratiko liberalaren locus horretan bizi dira, hain zuzen
ere, Estatua eta gizarte mugimenduak. (Irudian, 2) Azken hauek, Estatuari
begirako eragin eta botere-politikak bideratuko dituzte, iraultzatik
erreformara bitartean, eskuarki askatasunaren edota berdintasunaren eredu
hegemoniko alternatibo baten izenean. Estatuak, berriz, politikagintza sare
instituzionalizatua den aldetik, gizarte mugimenduak eta hauen eskaerak
barneratu nahiko ditu, onartuz, desitxuratuz ala ezabatuz, aginte ahalmena
sendotze aldera, bere baitan duen artikulazio hegemonikoaren esanetara, beti
ere. Alegia, liberalismoaren eta demokraziaren arteko oreka-eredu jakina
duen artikulazio hegemonikoaren esanetara.
Harreman liskartsu honen norabideei dagokionean, bi begizta topa
genitzake. Begizta horiek Estatuaren/gizarte politikoaren eta gizarte
mugimenduen norabideen konpentsazio legea erakutsiko lukete.
Esan nahi baita, lehenean (Irudian, 3) Estatuak/gizarte politikoak,
abstentzioaren edota ekimen aktiboen bitartez, liberalismo estatistarantz
jotzen dutenean, gizarte mugimenduek, erreakzio gisa, azpimarratu egingo
dute errebindikazio demokratikoa, herriaren erabakiaren gorentasuna
lehenetsiko dute, alegia. Horrelakoetan, ekibalentzia logika aplikatuz, herrieskaera gisa artikulatu daiteke mugimenduen desafioa. Oinarrizko
demokraziaren izenean, liberalismoari gehiegizko tartea uzten dion
demokrazia instituzionalizatua ezbaian jarriz.
Bigarrenean (Irudian, 4), aldiz, konpentsazioaren begiztak kontrako
norabidea hartuko du: Estatuak, bere legitimitate demokratikoan
oinarrituta91, gizarte zibilaren esparrua konkistatzeko edo kolonizatzeko
ahaleginak egiten dituenean, berdintasuna –uniformetasuna– lehenetsiz,
gizarte mugimenduek agintarien esku-hartzeari aurre egingo diote, gizarte
zibilaren –herriaren– autonomia eta askatasuna errebindikatuz. Eta
paradoxaren paradoxaz, logika kontrajarriak diren arren, eskubide eta
askatasun liberalen errebindikazio demokratikoa, populista burutuko dute.
Inoiz ez baitago jakiterik “herria” hutsunea nola beteko den. Horrelako
egoeratan, modernitate uniformizatzailearen aurka “herriaren autonomia”
errebindikatuko dute gizarte mugimenduek. Modernitate abstraktuaren
aurkako borroka horrek, benetako nazioa/herria defendatu nahi izango du,
iraultzaren, Estatu-nazioaren edota merkatuaren uniformetasunaren aurrean.
91

Diskurtso demokratikoaz ari gara. Horregatik ez du axolarik arrazoiketa demokratiko horren
azpian
legokeen
praxi
demokratikoaren
izaera,
demokrazia
hori
popularra
den,
autoritario/plebiszitarioa, edo jakobinoa.
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Gure gizarte liberal demokratikoetan bi begizta hauek batera egongo
dira indarrean, eta, ondorioz, norabideen bataz besteko garrantziaren
arabera, gizarte mugimenduek, osotasunean hartuta, beraien autonomia
eskaera edo erabakitzeko gaitasun demokratikoaren errebindikazioa
hobetsiko dute: unean uneko joera orokorrak topatuko ditugu mugimenduen
artean92, ala batez ere norabide bat –autonomiarena edo partehartzearena,
azpimarratzen duten eragileak, edo norabide batetik bestera igarotzen
direnak, ingurunearen edo garaiaren arabera.
Hauxe da, Laclauren hitzak gogoratuta, (g)une demokratikoa edo
liberala lehenestearen artean legokeen aldea. Azken finean, Laclauk eta
Mouffek gogoratzen duten bezala, artikulazioaren eta autonomiaren arteko
elkar mugatze ezinbestekoaren odei ertzean bizi baitira gizarte
mugimenduak 93.
Beste leku batean esandako jasoaz, botere eta eragin-politikaren artean
ari dira gizarte mugimenduak; norabide demokratikoa jarraituz arloko
borroka “ekibalenteak” artikulatzeko ahaleginetan saiatuko dira, bloke
hegemoniko berriak osatze aldera, edota eskaera partikularrak defendatuz,
desberdintze logika liberalaren esanetara jarriko dira, egitura hegemonikoak
birsortzean parte hartuz. Hautu hauen arteko aldeak ez dira inoiz
zorrotzegiak izango, eta gainera modu batean hasten dena, beste era batean
amaituko da askotan, ezinagatik ala, ustekabean, isolatua eta apala zirudien
ekintza kolektiboa, zabala eta oldarkorra bilakatzen delako.
Azalpen teoriko honetan zehar azaldutako kategoria batzuk jaso ditugu
honako irudian:

92
Estatuak norabide liberal edo esku-hartzaile muturrekoa hartzen duenean, gizarte
mugimenduek muturreko erantzuna bideratuko dute: Estatu sozialisten krisian gizarte zibilaren
erabateko autonomia aldarrikatu zuten hango eragileek: neoliberalismoaren garai honetan, berriz, gure
inguruko gizarte eragileen eskaera demokratikoa, parte-hartzailea sendotu egin da. Alegia,
ekibalentzia logikak aginduta bloke hegemoniko alternatiboa osatu nahian bideratzen den jarduera
politiko proaktiboa.
93
Laclau, E. & Mouffe,C. (1987): Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la
democracia. Siglo XXI. Madrid.
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Gizarte mugimenduen norabide horiek biek definituko dute haien
eragin demokratikoa, segidan ikusiko dugunez. Horregatik, begizta hauen
arteko jokoa kontuan hartu beharko da, noski, gizarte mugimenduak eta
demokraziaren arteko harremanak aztertzeko unean.
Dena den, egia da hemen aztertuko dugun gizarte mugimenduen
jarduera kolektiboan, ingurune historikoak hala aginduta, (g)une
demokratikoa lehenetsi dela, batik bat: euskal mugimendu ekologistak,
garaiko gizarte mugimendu ia guztiek bezala, botere-politika lehenetsi du,
eta horretarako eskaera desberdinak artikulatzen saiatu da ekibalentzia
logikaren arabera. Azkenean bloke hegemonikoen arteko lehia
demokratikoaren adierazle, gune aproposa bilakatu da, gero ikusiko dugun
moduan.
3. Gizarte mugimenduak demokratizazioaren giltza.
Alabaina, zer da (g)une demokratikoa lehenestea? Zertaz ari gara
demokratizazioaz ari garenean? Zer dakar demokratizazio prozesuak?
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Demokrazia eta demokratizazioaz aritzeko momentuan ikuspegi anitz
har daiteke. Berriro ere, Tillyren ekarpenean oinarrituko dugu hausnarketa
teoriko nagusia. Izan ere, gizarte mugimenduen ekintza kolektiboaren eta
demokraziaren arteko loturak aztertzeko hurbilketa mota ezin hobea eskaini
digu. Bere eredua jarraituz, herritarren eta agintarien artean dauden
harremanen kalitatea hartuko dugu irizpide gisa. 94
Gure azterketarako baliagarria den kontzeptuaren arabera, demokrazia
ibilbidea da, gizarte jakin batean “kontsulta babestura” garamatzan ibilbide
amaigabea.
Nola hurbiltzen gara “kontsulta babestua” titulupean aurkeztu dugun
gizarte harreman horretara? Hauek lirateke, Tillyren iritzian, kontsulta
babestuaren ezinbesteko baldintzak:
a)

Gobernuaren eta herritarren arteko harreman objektiboa,
orokorra eta iraunkorra. Bezero-patroi edo bestelako harreman
partikularren ezean, lurralde jakin batean bizitzeak harreman
ohikoak sortuko ditu agintariekin.

b)

Harreman horiek subjektu (ia) guztiak barne hartuko dituzte:
ez dago gobernupeko lurraldeetan bestelako gune subiranorik.

c)

Harreman horiek berdinak dira subjektuen edo subjektuen
kategorien artean. Esaterako, ez dago boto eskubidearen
murrizketarik, arrazoi ekonomiko, etniko edo bestelakoengatik.

d)

Gobernu-kideak, haien politikak eta bitartekoak, herritarrei
egindako kontsulta kolektibo lotesleen arabera aldatuko dira,
hauteskundeen bitartez edota herri galdeketak direla medio.

e)

Herritarrek, gutxiengoen kideek bereziki, agintarien jarduera
arbitrarioen aurreko babesa dute: legearen inperioa unibertsala
da.

Ikusten denez, aipatutako hauek ez dira ezaugarri absolutuak. Minimo
demokratikoen inguruko eztabaida antzuan erori nahi ez badugu, egokiagoa
da demokrazia prozesu bezala ulertzea: demokratizazioak aipatu baldintza
horietara hurbilduko gaitu, eta, aitzitik, ezaugarri horietatik urruntzen
garenean, “autokratizazioan” murgiltzen ari gara, hots, demokratizazioaren
eskailera amaigabean atzera, behera egiten ari gara.
Eremu semantiko berean, gobernu zabal, berdin, kontsultapeko eta
babesle horrek bere meneko herritarrekin osatzen duen betebeharren eta
eskubideen lotunea izango litzateke “herritartasun demokratikoa” deitzen
duguna.
94
Tilly, C (2004): Social Movements 1768-2004. Paradigm Publishers. Boulder. Eta Tilly, C. (2003):
When do Social Movements promote Democratization?, Ibarra-ren (2003) liburuan. (op.cit.)

227

Zeintzuk dira demokratizazioa eta honen araberako herritartasun
demokratikoa bultzatzen duten prozesuak, eta zeintzuk hauen baitako
mekanismoak?
Tillyk aipatutakoak laburbildu, eta honako irudian aurkeztuko ditugu:
D.23. Kontsulta babestua.95

Irudi honek erakusten duen moduan, hiru dira demokratizazioaren
oldarraldia sustengatzen duten prozesuak:
Gobernua kontrolatzen duten sareen trinkotzea eta sare
horren barneko berdintasuna. Edo beste modura esanda,
partehartzaile politikoen kopuruaren hazkundea, eta hauen arteko
loturen eta orekaren areagotzea. Prozesu honen ondorioa
gobernuaren kontrola ziurtatzea izango litzateke, bai zentzu
negatiboan –gehiegizko esku hartzea ekidinez–, baita positiboan ere,
erabaki politikoetan gizartearen ahotsa zuzenean islaraziz. Azken
finean, gizarte eragileen partaidetza politikoa areagotzen baldin bada,
“herriaren boterearen” helburutik gertuago egongo gara, batez ere
95
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eragile horien arteko harremanak, eta haien arteko oreka edo
berdintasuna areagotu bada. Ezen, demokrazia mundu-ikusmoldeen
arteko indar parekotasuna dagoenean ernaltzen baita.
Partehartzaile politikoen ugaltzea, elkartzea eta parekotasuna
prozesu demokraziagilearen adierazpen garrantzitsua da, eta estuki
atxikitzen zaio arestian jaso dugun “politikagintza sareen”
ikuspegiari. Erabakitze sarean (governance) sartu nahi izatea gizarte
mugimenduen helburu gisa jaso duen heinean, Ibarrak (2005)
politikagintza sareen eraginkortasunarekin lotuko du sare
alternatiboaren irekiera, ehuntzea, trinkotzea. Hala, politikagintza
sareen osaketa prozesu hori, kontsulta babestura hurbiltzen gaituen
prozesu demokraziagilearekin parekatuko da.96
Prozesu honen azpian zenbait mekanismo leudeke, Tilly-ren
iritzian. Irudian horietariko batzuk jaso ditugu: eliteetatik kanpo
dauden gizarte esparruekin koalizio osaketa mekanismoa,
liskarretan hain ezaguna den “protesta/errepresioa/hitzarmena”
zikloa, bitartekari politiko autonomoen ezabapena, indar militarren
kontrol burokratikoa, eta abar. Azkenean, mekanismo hauen
ondorioa aipatu prozesu mailan neurtu beharko litzateke: zein
neurritan sendotu eta berdindu dira sistema demokratikotan
gobernua kontrolatzeko beharrezkoak diren gizarte sareak?
Hauexek dira lan honetan demokratizazioaren neurgailu
nagusitzat hartu ditugun kategoriak: eskaeren eta identitateen
barneratzea/berdintzea, eta honetarako ezinbestekoa den
mekanismoa, hots, protesta/hitzarmen zikloa.
-

Gizarte desberdintasunen gutxitzea edota politizatzea. Gizarte
kategorien
arteko
parekotasunak
zerikusi
zuzena
du
demokraziarekin. Honela, zapalkuntza edota aukeren gehiegizko
metaketa esku gutxi batzutan demokraziaren etsaiak dira. Maila
politikoan eragileen parekotasuna ezinbestekoa zen moduan, gizarte
mailako desberdintasunen gutxitzea prozesu demokraziagilearen
bigarren bermea da. Halere, lehen pausoa desberdintasunak agerian
uztea izango da, politizatzea, alegia. Arraza, genero, etnia, erlijio edo
klaseen araberako desberdintasunak, edo, hobeto esanda,
diskriminazioak politizatzen diren neurrian, eztabaida publikora

96

Zentzu berean, Ibarrak berak, Barcenak eta hirurok, gai honi buruzko hastapeneko lan batean,
euskal gizarte mugimenduen eragin demokratikoa neurtzeko “aniztasun edo pluralismo demokratikoa
eta pluralismo komunikatiboa” eta “partehartze politikoa” kategoriak proposatzen genituen. Hemen
jasotzen den prozesua orduko ereduaren aldaera analitiko osatuagoa besterik ez da. Garai hartan
geniona jasoko dugu: “Gobernuaren portaerarenganako kontrola nahiz oposiziorako eta parte-hartze
politikorako eskubidea eraginkorki darabilten gizabanako eta taldeen gorakadak…, bultzagarriagoa bihurtu du
poliarkia demokratikoa…”. Ikus, euskaraz: Barcena & Ibarra & Zubiaga (1995) Mugimendu sozialak eta
demokrazia Euskal Herrian. UZTARO 14. UEU. Bilbo. Gazteleraz, Ibarra eta Tejerina-ren (1998 op.cit)
bilduman
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ekartzen diren neurrian, gatazka-gai bilakatzen diren heinean,
demokratizazioari atea zabaltzen ari zaio.97
Era berean, prozesu honen baitan hainbat mekanismo topatu
genitzake. Besteak beste: gizarte kategoria desberdinen arteko koalizio
osaketa,
esplotazioa
edota
aukeren
gehiegizko
metaketa
ahalbideratzen duten egitura hertsatzaileen desegitea, aipatu egoera
diskriminatzaile horiek sustengatzen dituzten antolaketen aldaketa,
komunikazioa eta hezkuntzaren bitartez…
-

Konfiantza sareen birsortzea eta lotura gobernuarekiko. Epe
luzerako arriskuei aurre egiteko gizakiok konfiantza sareak
antolatzen ditugu, elkarri babesa ematearren. Konfiantza horren
arabera, besteen esanetara geratzen gara, eta baita besteak gurera.
Demokrazia modernoaren ezarpenaren aurretik konfiantza sare
horiek gobernu edo agintarien eraginpetik kanpo zeuden, eta eskuhartze publikoa ustiatzailea zen neurrian, gizarte sareok sutsuki
defendatu zuten euren autonomia, inmunitatea eskatuz edo,
ahulagoak zirenean, ezkutatzea edo sabotajea erabiliz. Konfiantza
sareak “publifikatzeko”, konfiantza sare isolatuak desegin eta gero,
agintari eta herritarrak elkar laguntzarako konpromiso lotesleen
bitartez elkartu beharko dira. Honek ez du esan nahi, noski,
konfiantza sare pribaturik egongo ez denik. Alabaina, daudenek,
Estatuaren legezko bermea izango dute.
Konfiantza sare berrien sorrerak eta gobernuaren konfiantza
eskaintzak hurbildu egingo ditu herritarrak eta gobernua, herritarron
begietara agintearen onarpena eta bertan parte-hartzea jarrera
egokitzat azalduko zaigularik. Estatuaren ahalmenarekin, herritarrei
ziurtasuna bermatzeko gaitasunarekin lotura du prozesu honek,
azkenean, herritartasunak suposatzen duen aldebiko betebehar eta
eskubide hitzarmenarekin. Izan ere, Estatuari gaitasun minimoa
eskatu behar zaio demokrazia egon dadin, herritarrari gutxieneko
babesa eskaintzeko kapazitatearen ezean ez baitago demokraziarik.98
Hemen ere, prozesuari dagozkion hainbat mekanismo agertuko
zaizkigu, hala nola: gobernuaren konpromisoen kanpo bermeen
sorrera, lehengo konfiantza sareetan gobernuaren barneratzea,
indarrean dauden konfiantza sare zaharrek maneiatu ezin dituzten
arrisku berrien sorrera, eta, hortaz, babesik gabeko jende kopuruaren
hazkundea (Estatua bilakatzen da berme bakarra, eta herritartasuna
izango da berme hori zehazteko izapide juridiko-politiko
ezinbestekoa)…

97
Arestian aipatu dugun Warren-en (1999,op.cit) lanak oso ongi azaltzen du gatazka-ezaren eta,
ondorioz, politika-ezaren linboan dauden gaiak bitako egoeraren batean egon daitezkeela: inongo
botererik adierazten ez duten edo erabateko gizarte adostasuna islatzen duten egoerak, alegia; eta,
maizago, erabateko boterea erakusten dutenak, dominazio eta azpiratze absolutua erakusten dutenak.
Politizatzea, gaiak publiko eta gatazkatsu bilakatzea, beti ere demokratizatzearen adierazpena da.
98
Tilly (2003): “No Democracy survives in the absence of substantial governmental capacity”.
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Orain artekoa laburbilduz, zera esango genuke: modu loteslean
kontsultatua izango den herritartasun zabal, berdin (pareko) eta
babestuaren bidetik emandako urrats guztiak demokratizazioaren bidetik
emandakoak dira.
Demokratizazioaren prozesu eta mekanismoak zehaztuta dauzkagula,
bigarren pausoa eman behar dugu orain. Zein motako harremana dago
gizarte mugimenduen eta demokratizazioaren artean? Zein da kausa, eta
zein ondorio? Galdera hauek erantzuteko orduan, beste askotan bezala, Tillyren ikuspegia jarraituko dugunez, hasteko eta behin haren hitz zuhurrak
ekarriko ditugu hona:
“Social movements emerge with democracy, but by no means all
social movements promote democracy”.
Gizarte mugimenduek demokraziarekin duten harremana ezin uka
genezake, baina horrek ez du esan nahi derrigorrez haien jarduerak beti eta
edozein baldintzetan demokrazia sendotzen dutenik. Lotura horren hiru
planoak bereiztu beharko genituzke:
D.24. Gizarte Mugimenduak eta demokratizazioa.99
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Abiapuntua dinamikoa da, lan honetan zehar behin eta berriro
azpimarratu dugun moduan. Esan nahi baita, ez ditugu gizarte
mugimenduak eta demokrazia kontzeptu estatiko gisa aztertuko, alegia,
gizarte
antolakuntzak
eta
egiturak
bailitzan.
Aitzitik,
gizarte
“mugimenduak” eta “demokratizazioa” alderatu ditugu. Biak ere, prozesu
aldakor legez ikusita. Bien artean sor daitezken harremanak ikusiko ditugu
jarraian:
a) Lehenik eta behin, erdiko zutabean, demokratizazioa eta gizarte
mugimenduak laguntzen dituzten prozesuak edukiko genituzke. Nabari
denez, jadanik aipatu ditugun prozesu demokratizatzaileen eragina bikoitza
da: kontsulta babestuaren ibilbidean bultza egingo dute, eta, batera, gizarte
mugimenduen sorrera eta indartzea ekarriko dute. Baldintza horiek, azken
finean zera erakusten dute: Modernizazio prozesuaren norabide berean
kokatzen direla gizarte mugimenduak eta demokratizazioa, eta
modernizazio horrek har dezaken ibilbide zehatz batek, –agintarien kontrola,
gizarte berdintasuna eta herritarren babesa– bi fenomenoak indartzen
dituela: bai mugimenduak, eta baita demokrazia bera ere.
b) Demokratizazioa gizarte mugimenduen bultzatzaile ere bada,
noski. Minimo demokratiko batzuk bete behar dira gizarte mugimendurik
egongo bada. Dena den, minimo objektiboak baino gehiago dinamika
politikoaren noranzkoa aztertu beharko litzateke eragin hau atzemate aldera.
Egoera bainoago prozesua da kontua.
Horregatik, Tilly-ren iritzian, demokratizazio prozesuaren ezean, ez
legoke gizarte mugimendurik: Hastapeneko demokratizazioan, lehen WUNC
adierazpenak topatuko ditugu; aurrera egin ahala, arlo bateko gizarte
mugimenduak piztuko dira; demokratizazio prozesu indartsuetan, berriz,
gizarte mugimendu zabalak eta zeharkakoak, arlo desberdinetakoak
uztarturik ikusiko ditugu. Azkenik, demokratizazio prozesu globaletan,
gizarte mugimenduen nazioarteko sareak antolatzen hasiko (omen) dira.
Ibilbide logiko horrek demokratizazioak gizarte mugimenduen pizkundean
eta garapenean duen garrantzia erakutsiko luke.
Bestalde, MTT-k dioten moduan, demokratizazioaren prozesu
historikoa bi bide desberdin jarraituz burutu daiteke: Estatu sendoaren
bidetik edo Estatu ahularenetik. Estatuaren gaitasunak agintarien
kontrolerako ahalmena neurtzen du, haren jurisdikziopeko lurraldean
gizabanako, bitarteko eta jardueren gainean duten kontrola, alegia. Kasu
batzutan kontsulta babestuak agintarien gaitasunari aurrea hartuko dio.
Horrelakoetan, Estatu ahularen bidetik abiatzen da demokratizazioa, eta
herritartasun babestua lortu ostean sendotuko da agintarien ahalmena. Dena
dela, adibide historiko arruntagoa dugu bestea: lehenik, Estatuak agintzeko
ahalmena eskuratzen du, modu autoritarioan lortu ere, eta gero, apurka,
herritartasun babestuaren eta kontsultaren esparrua hedatuz doa.
Estatuaren ahalmenaren gaiak zerikusi handia du jarraian aipatuko
dugun naziogintza prozesuarekin. Besteak beste, agintzeko gaitasun hori
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jokoan baitago prozesu honetan. Naziogintza prozesua, azken finean, aginte
politiko baten ahalmentze prozesu sinbolikoa izaki, aldi berean, ahalmentze
prozesu hori agintearen kontrol demokratikoarekin lotuta egongo da. Hauxe
izango litzateke demokratizazioa eta naziogintza prozesuak uztartuko
lituzkeen lokarrietariko bat. Itzuliko gara gai honetara.
Kontsulta babestuaren eta agintzeko ahalmenaren arteko erlazioa argitu
nahian, MTT-k honako irudia eskaini digute.
Zertxobait moldatu dugu hemen:
D.25. Estatu eraikuntzaren ibilbideak.100
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Estatu ahularen edo sendoaren ibilbide demokratikoak herritartasun
osoan (A) oinarritutako kontsulta babestua du helburu. Estatua ahula denean
nagusitzen den tirania zatikatua (B), edo Estatua sendoa denean azaltzen den
egoera autoritarioa (C) atzean utzita.
Adibide gisa, Espainiako sistema politikoaren balizko prozesu
demokratiko historikoa marraztu dugu, oso modu sinplifikatuan. 1812ko
Konstituzio liberaletik hasita, oso nabarmena da demokratizazioaren ibilbide
gorabeheratsua: Estatuaren ahulezia ia egiturazko ezaugarri bilakatuta,
1868ko iraultza eta bi errepubliken saiakera zapuztuak salbu, egoera
autoritarioak nagusi izan dira, 1978ko konstituzioa onartu zen arte.
Kontsulta babestuaren eta herritartasun osotik gertu oso gutxitan egon da
Espainia azken bi mendeotan.101
Arestian esan dugun moduan, Estatuaren ahalmen minimoa
beharrezkoa da kontsulta babestu gutxienekoa egongo bada. Alabaina, modu
berean, Estatuaren ahalmen gehiegizkoak ere kontsulta babestua auzitan
jarri dezake. Ezin baitira kontsulta babestu gorena eta agintarien ahalmen
gorena uztartu: demokraziak agintarien kontrola, arbitrariotasun eza,
eskatzen badu, mugarik gabeko aginteak ez du demokraziaren zutabe
nagusiena zainduko, botere mugatua izatearen ezaugarrian islatzen den
zutabea, alegia.
Botere demokratiko hori auto-mugatua dela esan ohi da, baina klasiko
guztiek erakusten diguten moduan, botereak ez du bere burua berez,
borondatez, mugatuko. Kanpo mugak jarri behar zaizkio beti. Horixe izango
litzateke, hain zuzen ere, oraintxe ikusiko dugun moduan, gizarte
mugimenduen eragin demokratiko garrantzitsuena: agintariekin darabilten
liskarrean, haien ahalmena mugatu, kontrolatu egiten dute, eta ondorioz,
sistema politikoa, bere osotasunean, demokratizatu egingo dute,
halabeharrez egin ere.
c) Gizarte mugimenduak demokratizazioren bultzatzaile direlako
hipotesia oso lelo errepikatua da, bai mugimendu askoren diskurtsotan, baita
arloari buruzko lan akademiko gehienetan ere. Arestian esan bezala, bi
kategorien arteko harremana ezin uka genezake. Alabaina, hurbilketa
zehatzagoa eginda, a priori esan al daiteke gizarte mugimenduen eragina beti
demokraziaren aldekoa izango dela? Noiz eta zein baldintzetan laguntzen
dituzte
gizarte mugimenduek lehen
aipatutako
hiru prozesu
demokratizatzaileak?
Gai honen inguruan luze eta zabal idatzi da azken urteotan. Ekarpen
horien guztien artean jada klasikoa egin den Laclau eta Moufferena hobetsi
dugu hemen. MTT-ren mekanismo eta prozesuen hurbilketa teorikoarekin
ongi uztartu daitekeela uste baitugu.
101

Espainiako sistema politikoaren ibilbide ziklikoaz oso modu argitsuan idatzi du Javier PerezRoyo irakasleak. Ikus Perez Royo, J. (1992): La década moderada. CLAVES DE LA RAZÓN PRÁCTICA.
26. Madrid.
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Lehen ere esan dugun bezala, bi maisuen iritzian, gizarte mugimendu
berrien borroka bi prozesu historiko argira ulertu beharko litzateke:
“No se puede comprender la actual expansión de la conflictividad
social y la consiguiente emergencia de nuevos sujetos políticos, sin situar
a ambos en el contexto de mercantilización y burocratización de las
relaciones sociales, por un lado; y de reformulación de la ideología liberal
democrática –resultante de la expansión de las luchas por la igualdad–
por otro.”
Aniztasun hau ez da derrigorrez ulertu behar logika kapitalistak
bultzatzen duen zatikatze negatibo gisa. Autore hauen ustetan iraultza
demokratikoan sakontzeko aukera ere bilakatu daiteke aipatu
frakzionamendua. Daitekeela diote, ezen antagonismoa artikulatzeko modua
ez baitago inoiz aurrezarrita, borroka hegemonikoaren emaitza den heinean.
Horregatik, ekologismoa berdin izan daiteke autoritario edo erreakzionarioa,
libertario ala sozialista…
Lehenago aurkeztu dugun irudian gizarte mugimenduen eragin
demokratikoa zenbait prozesu eta mekanismoekin lotu dugu. Laburbilduz
eta Laclauk eta Moufferen kategoriekin uztartuz, hauexek izango lirateke
erradikalizatze demokratikoaren edo demokratizazioaren balizko
baldintzak:
-Eragile sozio-politikoen ugalketa: autonomia, boterea edota eragina
bilatu nahian. Laclauk eta Mouffek “identitateen autonomizatze erradikala”
deitzen dutena, inongo aldez aurretiko hierarkiari erantzuten ez dion
autonomizatzea da, baina, aldi berean, ekibalentziaren logikaren bitartez
artikulazioari ateak zabalduko dizkiona.
-Aurrekoarekin batera, eragileen arteko oreka eta berdintasunaren
(parekotasunaren) bultzada, koalizio osaketaren eta bitartekaritzaren
bitartez. Laclauk eta Mouffek “antagonismoen artikulazio hegemonikorako”
aukera gisa ikusten dutena.
-Gizarte desberdintasunen kontrako hesiak eraikitzea, menekotasuna
dakarten gaiak politizatuz, eztabaidatuz. Laclauk eta Mouffek “ekibalentzia
logika berdintasunezkoa (emantzipatzailea)” deitzen dutena.
-Konfiantza sareak barneratzea politika publikoan, guneen arteko
loturak antolatuz. Laclauk eta Mouffek “bloke hegemoniko alternatiboaren
osaketa” deituko luketena.
Aurreko kategoria orokorra jasoaz, prozesu hauen helburua “herria”
adierazle hutsean bilduz, herritar/talde erabakitzaile eta (berdinak)
parekoak sortzea izango litzateke.
Hortaz, aipatutakoa Tilly-ren aburuarekin osatuz, zera esango genuke:
gizarte mugimenduen jarduerak aipatutako ondorio hauek dakartzanean,
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orduan bai, orduan ibilbide demokratikoan laguntzen dutela, eta kontrako
ondorioak
eragiten
dituztenean,
berriz,
“desdemokratizazioa”
(dedemocratization) dakartela. Hauxe izango da lan honetan hartuko dugun
irizpidea.
Askotan prozesu hori mugimenduen ageriko helburu edota
diskurtsoetatik eratorriko da. Gizarte mugimendu askoren jardueraren eta
hizpidearen helburua sakontze demokratikoa izaten baita. Batik bat, gizarte
mugimendu berrien (GMB) bolada historikoan kokatzen direnen kasuan.
Kontrako adibiderik ere egon, badago, noski. Zuzenean, agerian,
demokraziaren aurkako errebindikazioak egiten dituzten gizarte eragileetaz
ari gara: eragileen ugalketaren kontra dihardutenak, beste eragileen legez
kanporatzea eskatuz, esaterako; desberdintasunak edo menekotasunak
indartzen saiatzen direnak; edota konfiantza sare pribatu isolatuak
bultzatzen dituztenak… Dena den, beti ere, esandakoari bainoago,
eragindako emaitzei egin behar zaie kasu.
Izan ere, egitasmo askatzaile edo emantzipatzaile erradikalak
eskatutako norabide estrategikotik kanpo ere, gizartearen azken itxitura
galarazten duten neurrian, isilki, nahi gabe bada ere, gizarte mugimenduen
presentzia hutsak eta jarduerak berak, edonolakoa izanik haien helburu
zehatza edo dikurtsoa, ia beti, eragin demokratikoak izango dituzte sistema
sozial eta politikoarengan. Eragin horiek lausoagoak baldin badira ere.
Esan nahi baita,
-Gizarte politikoa demokratizatu egingo da, partehartze zabalagoa eta
orekatuagoaren bidetik. Eragile sozio-politikoen ugaltzeak, berez, aberastu
egingo du gizarte politikoa, inoren monopolioa oztopatuz. Gizarte
autonomian emandako urratsak, gizarte politikoan ari diren eragileen arteko
harremanen biderkatzea, aniztasuna bera, azken finean, demokraziaren
bidetik emandako urratsak baitira. Era berean, gizarte ekonomikoak berez
duen joera kolonizatzaileak muga sendoagoak topatu beharko lituzke
mugimenduek ehundutako gizarte sare aberats eta trinkoetan.
-Gizarte zibila demokratizatu egingo da, konfiantza sareak osatzen
diren tamainan edota eragileen arteko berdintasuna areagotzen den heinean.
Normalean, joera publikoa duten konpromiso eta konfiantza sareak sendotu
egingo dira gizarte mugimendu indartsuak dauden gizarteetan. Gizarte gune
desberdinak zeharkatzeko eta lotzeko mugimenduek duten ahalmena eragin
demokratizatzaile horren aurrebaldintza izango litzateke. Konfiantza sare
horiek, gainera, esparru pribatutik aldentzen diren neurrian, gizarte
ekonomikoaren itzal oro harrapatzailetik autonomo egingo dira,
berdintasuna
areagotuz
edo,
gutxienik,
sistemak
dakartzan
desberdintasunak auzitan, eztabaidan, hots, politika liskartsuaren eremuan
jarriz.
-Estatua bera ere, agintaritza eremua, demokratizatu egingo da,
politikagintza sareak aberastu eta agintarien arbitrariotasuna mugatzen
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diren heinean. Politikagintza sareak (policy networks) zabaldu eta aberastu
egingo dira gizarte mugimenduak eremu publikoan dihardutenean.
Politikagintzan ahots gehiago barneratzen diren neurrian, erabaki
publikoetan parte hartzen dutenak eta horren erantzule izango direnak
ugalduz, sistema politikoa demokratizatu egingo da.
Demokratizazioren eduki desberdinak ahaztu gabe gure lanean azken
arlo honetan finkatu dugu azterketa: hautatuko adibide enpirikoen analisiari
ekiteko unean, politikagintza sarearen zabaltze prozesuan jarriko dugu
arreta berezia.
Halere, Letamendiak (2002) gogoratzen duen bezala, politikagintza
sareei buruzko eredu teoriko bakoitzak garrantzi handiagoa edo txikiagoa
emango dio sareen berezko izaera demokratikoari. Lehen kapituluan
esandakoa birjasoaz, ezin baitugu besterik gabe parekatu politikagintza
sareen osaketa edota zabaltzea, eta demokratizazioa. Eredu elitistak sarean
egiturazko harremanak aldagai pertsonalen gainetik ikusiko ditu, interes
ekonomiko eta politiko oso mugatuen mesederako finkatuta dauden
egiturazko harremanak, gainera. Hortaz, irakurketa elitistaren arabera,
politikagintza sareek, berez, demokrazia mugatuko lukete. Eredu pluralistak,
berriz, harreman pertsonalak nabarmentzen ditu, gobernuaren autonomia
eta sarearen barneko lehia. Hortaz, sareen argazkia irekiagoa, malguagoa
denez gero, sareek demokraziari mugarik ez lizkiekete berez ezarriko.
Azkenik, gurea egin dugun ikusmolde teorikoan, Jessop-en
elitismoaren aldaeran, “errealismo baikorra” nagusitzen da politikagintza
sareak (Policy network) definitzeko orduan:
-Politikagintza sareen kopurua mugatua da, eta ondorioz, erabakitze
sareak interes gutxi batzuen esanetara antolatuko dira beti.
-Sarearen egitura eta kideak sartzeko/kanporatzeko irizpideak
gizartean indarrean dauden egiturazko desberdintasunen adierazleak dira.
-Aurreko, egungo eta biharko borroka estrategikoek moldatu eta
eraldatuko dituzte desberdintasun horiek, eta ondorioz, politikagintza sareen
izaera bera.
Sare politikoen aberaste honek, azkenean, kapituluaren lehen zatian
esaten genuena ekartzen digu gogora. Demokratizazioa saiakera, prozesu eta
emaitza bezala ulertuta, integrazio, barneratze prozesu baten adiera bat
besterik ez da. Laclauren kategoria teorikoak erabiliz, esango genuke
eskaeraren demokratizazioa, eskaera herritar batek izan dezakeen bilakaera
dela, desberdintzea eta honekin batera sistemaratzea suposatzen duen
bilakaera.
Barne/kanpo muga (bir)moldatzearekin batera identitate kolektiboak
(berr)osatzen diren neurrian, sistema instituzionalean –politikagintza
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sarean– sartzea ez da inoiz prozesu lasaia izango. Gehiago edo gutxiago
indar harremanen aldaketa baitakar, artikulazio hegemoniko berri bat.
Zentzu honetan, politikagintza sareen demokratizatzea –eragile
berrien barneratzea eta hauen arteko parekotasunaren areagotzea–, eta
orokorrean gizarte zibil eta politikoarena ere, nekez burutuko dira
gatazkarik gabe.
Areago oraindik, esango genuke demokratizazioak botere egoera
jakin baten moldaketa suposatzen duen neurrian, “beti” beharko duela
dikotomia, antagonismoa, polarizazioa, gatazka.
4. Demokraziak antagonismoa behar du.
Liskarrak gizartean betetzen duen funtzioaren inguruko eztabaidan bi
hurbilketa nagusi daude lehian: Ikuspegi idealistak eta errealistak,
funtzionalismoa eta soziologia marxista… Eztabaida horien guztien lehen
zantzuak filosofia politikoaren hastapenetan topa genitzake.
Hemen hobetsi dugun hurbilketak
aldarrikatu du. Gatazka “batzuena”, bederen.

gatazkaren

funtzionalitatea

Izan ere, Hirschmannek bildu bezala, Hesiodok berak gatazka
kaltegarriak eta onuragarriak bereizten zituen: “gatazka onuragarriek lanean
jartzen dituzte alperrak, eta aberastasunaren bila saiatzeko grina ematen die
herritarrei.”
Hortaz, liskar mota guztiak berez txarrak ez baldin badira, ongi
bideratuz gero, onuragarriak ere gerta daitezke. Erroma klasikoan gertatu
bezala, maiz askatasunaren zaintzarako beharrezkoak diren eskubideak edo
erakundeak gatazka egoki horietatik eratorriko dira.
Machiavelli errealistaren hitz zuhurrak jasoko ditugu hemen:
“Cuando la materia no está corrompida, las revueltas y otras
alteraciones no perjudican; cuando lo está, las buenas leyes no
benefician…”. D, I, 17.
“… Toda ciudad debe arbitrar vías por donde el pueblo pueda
desfogar su ambición, sobre todo las ciudades que quieran valerse del
pueblo en los asuntos importantes”[…] “además los deseos de los pueblos
libres rara vez son dañosos para la libertad, porque nacen, o de sentirse
oprimidos, o de sospechar que puedan llegar a estarlo” […] ”Cómo la
desunión entre la plebe y el Senado hizo a la república [romana] libre y
poderosa”, […] “ y si los tumultos fueron causa de creación de los
tribunos merecen suma alabanza, pues además de dar su parte al
pueblo en la administración, se constituyeron en guardianes de la
libertad romana”, D, I, 4.
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Horregatik, ekarpen klasiko hauetan oinarrituta, azterketa zientifiko
modernoak ere gatazkaren alde positiboak nabarmendu ditu: gizarte
biologiaren hastapenetan (Darwin), teoria liberalaren aitzindarien lanetan
(Adam Smith) edota sozialismoaren teoria politikoaren aita ponteen
analisian (Marx). Eta, geroago, gatazkaren soziologian aritu diren aditu
guztien lanetan gatazkaren eragin sortzailea edota orekatzailea erdigunean
dago beti.
Gurean ere, Jokin Apalategik (1987) berretsi du gatazkaren ikuspegi
onuragarri hori. Eman esandakoak hurbilketa teoriko horren oinordekoak
besterik ez dira. 102
Alabaina, gatazka “onak eta txarrak” berezi baldin badaitezke, edozein
gatazka mota onuragarria al da sistema demokratiko liberalean?
Gatazka batzuk disolbatzaileak izan daitezken bezala, beste batzuk
gizartea sendotu egin dezakete. Hurbilketa pragmatiko zuzenena finalista
izango litzateke: gizarte sistema batek liskarrak kudeatu eta gainditzen
dituenean, egonkortu eta indartu egingo du bere egitura. Nietzschek zioen
moduan, “akabatzen ez nauenak sendotu egingo nau”. Gatazka ona litzateke
sendotzen gaituen neurrian, berau gainditzekotan, beti ere. Alabaina, ba al
dago jakiterik zein gatazka motak desegituratuko duen sistema eta zeinek
sendotu? Zein gatazka motak akabatuko gaituen, eta zeinek ez?
Marxismoak egindako bereizketa klasikoaren arabera, gatazka
antagonikoek suntsipenera eramango lukete sistema, antagonikoak ez
direnek, aldiz, sistema bera sendotuko lukete. Tamalez, ez dago erabiltzerik
horrelako bereizketa teorikoa errealitatearen prognosia egiteko, Estatu
sozialistek beraiek ongi ikusi behar izan zuten bezala.
Azkenik, gatazka gainditzeak sendotzen baldin badu gizartea,
Hirschmannek dioen bezala, gatazka gaindi errazak eta zailtasunez
beterikoak bereiztu beharko genituzke. Bere iritzian, sistema liberalak
liskarrak banaketa parametroetara eramateko gaitasun handia du, eta hortik
eratorriko da, hain zuzen ere, bere sendotasuna. Liskar zatikagarri horietan
arazoa banaketa-konpromiso baten bitartez konpondu daiteke –gehiago edo
gutxiago lortuta–, teorian behintzat. Gatazka zatigaitzetan, aldiz, dena ala
ezer ez, bata ala bestea ebatsi behar dute eragileek. Bereizketa hau ez da inoiz
garbia, liskar zatigaitzeneetan ere beti egongo baita negoziagarria den
aspekturen bat, eta alderantziz. Gainera, askotan modu batean pizten diren
liskarrak oso bestelakoan bilakatzen dira. Hauxe da edozein liskar soziopolitikoan jokoan dagoen sari nagusia: liskarraren definizioa bera, alegia.

102
, Gatazkaren azterketa zientifikoaren gain begirada egokia eskaintzen digute honako liburuek:
Apalategi, J. (1987): Gatazka eta bortxa. Euskal Herriaren eredua. Kriseilu. Donostia. Era berean, hemendik
kanpo, Schellenberg.J.A.(1982): The Science of Conflict. Oxford University Press. Oxford. Ildo beretik
Coserrek ekarpen arras interesgarria egin zuen gatazkaren onurei buruz, gai horretan klasikoa den
Simmelen lanak abiapuntu hartuta. Coser, L. (1956): The Functions of Social Conflict. Free Press. New York.
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Izan ere, lehengo kategoria batekin lotuz, botere-politikan gatazkak
“hau/bestea” eredukoak izango dira batez ere, eraginaren politikan, berriz,
“plus/minus” eredukoak. Hirschmannek gatazka zatigaitzak eta zatigarriak
deitzen dituenak, alegia. Sistema pluralisten helburua manea gaitzak diren
gatazka zatigaitzak, kudeagarriagoak liratekeen gatazka zatigarriak
bilakatzea izango litzateke. Alegia, botere politikatik eraginaren politikara
igarotzea; Protesta edo parte hartze oldarkorretik, arautura; Bloke
hegemoniko
alternatiboaren
erronkatik,
alternatibaren
integrazio
sistemikora. Arestian, ibilbide hori demokratizazioa deitu dugu.
Gizarte konplexuetan gatazka gehienak zatigarriak dira, baina aldiro
gatazka zatigaitzak pizten dira. Kultura aniztasunak edo genero
ikuspegiaren defentsak sorrarazten dituen liskarrak, auzi erlijioso edo
etnikoak, arazo ekologikoak… gehienetan gatazka zatigaitz bezala sortuko
dira. Esan bezala, sistemak eragin-politika zatigarrira eraman nahiko ditu
auzi horiek guztiak, horretarako desberdintze logika erabiliz. Izan ere,
“zatiketa gainezarrien” fenomenoak –cross-cutting cleavages– prozesu
horretan laguntzen du, zaila baita posizio horien guztien artean ekibalentzialogika gailentzea, eta, honekin batera, gaitza da artikulazio hegemoniko
berriak osatzea, ziurrenik modu zatiezinean azaleratuko diren artikulazio
hegemoniko alternatiboak.
Izan ere, herritar/talde bakoitzaren baitan gatazka maila desberdinetan
dauden kategoriak gurutzatzen badira, nekez osatuko da subjektu
eraldatzaile homogeneoa. Nabari denez, berriro ere, desberdintze logika eta
ekibalentzia logikaren arteko eztabaidarekin egin dugu topo, bai eta honek
“botere/eragin politika”, edota “gatazka zatiezina/zatigarria” binomioekin
duen zuzeneko erlazioarekin.
Amaitzeko, marxismo kritikoaren marko teorikoaren baitan, Laclauk
antagonismoaren inguruan esandakoak jasoko ditugu.
Kontraesan logikotik eta oposizio objektibo faktikotik haratago,
antagonismo harremanak ez dira sortzen identitate osoen –diskurtsibo edo
faktikoen– artean, identitate osoak eraikitzeko ezintasunaren ertzean baizik.
Gizarte-itxituraren mugan kokatzen da antagonismoa. Hortaz, gizartea ez
bada diferentzia guztiak barneratzen dituen osotasun borobila, gatazka
ezabaezina izango da.
Hemen landu ditugun erreferentzia teorikoak hartuta antagonismoa
modu desberdinetan adierazi daiteke, irudi honetan jasotzen dugun
moduan:103

103

Antzeko sailkapena proposatu digu Zizekek (2001) honako kategoriak bereizten dituenean:
“ultrapolitika” edo politikaren militarizazioa; “arkepolitika”, edo politikaren komunitarizazioa;
“parapolitika” edo aurkaritza-politika agonistikoa; “metapolitika”, edo politikaren teknifikazioa, eta
merkatal-negoziazioaren “pospolitika”. Antagonismoa kudeatzeko ereduak dira denak, hemen sinplifikatu
egin ditugu zertxobait.
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Antagonismoaren definiziorik orokorrena eginda, lau mota bereizi
ditugu. Bakoitzak bere logika propioa du, bakoitzak aurrez aurre kokatzen
diren subjektu-posizioak modu desberdinean definituko ditu. Eredu
bakoitzaren garapen teorikoan analisi-eskola zabalak osatu dira, aita (ama)ponteren baten inguruan, beti ere.
Ikuspegi liberal klasikoak –eredu agregatuak– ez du gatazka ukatuko,
baina merkatu lehia elitista mugatuaren eremura eramango du eztabaida
politiko oro. Lehiakideak, interes legitimodunak guztiak ere, batu egingo
dira beraien interesak hobeto garatzeko. Batze prozesu hori, alderdi
politikoen bitartez burutuko dena, hauteskunde lehiakorretan ebasten den
elite zirkulaziorako ezinbestekoa da. Azkenean, interesen lehia arautu horrek
oreka lekarkioke sistemari. Ikusmolde normatiboak –ongi komunaren
ingurukoak–, baztertuta leudeke eredu honetan. Edo, egotekotan, merkatujokoaren ondorio automatikoak lirateke.
Eredu deliberatzaileak, berriz, ikuspegi normatiboa birjaso egin nahi
du. Habermas, Rawls, Cohen, Benhabib eta beste askoren proposamenak,
desberdinak izanik, oinarri komuna dute: deliberazio tresna egokien bitartez
posible litzateke arrazionalitate liberala eta legitimitate demokratikoa
uztartuko lituzkeen erabaki politiko adostua hartzea.
Moufferen iritzian, ikuspegi deliberatzaileak muga gaindiezina du, ezin
baita irudikatu balio aniztasunetik kanpo legokeen bazterketarik gabeko
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kontsentso eremurik. Politikaren eremua ez baita eremu neutrala, soluzio
unibertsal arrazionalak aplikatzeko esparrua. Bizitza onari buruzko etika
desberdinak eta balizko moral unibertsala ezin bereizi daitezke, ez bada arlo
publiko eta pribatuaren arteko lubaki sakon eta zabala zulatuz, bizitzaren
eremu zabalak despolitizatuz, eta hemen hartu dugun ikuspegiaren arabera,
modu honetan, des-demokratizatuz.
Izan ere, Wittgensteinen ildoa hartuta, prozedura ororen baitan
oinarrizko konpromiso etikoa dago, eta konpromiso hori ezin daiteke isolatu
gatazkatik, ustezko prozedura neutral baten izenean ezabarazi nahi den
gatazkatik. Mouffek dioen bezala, arazoa ontologikoa da: ezen kontsentsu
arrazionalerako oztopo gisa ulertu daiteken aniztasun etikoa, era berean,
deliberazioaren aurrebaldintza bera baita. Aniztasun etikoaren gaindi
ezintasuna onartuko ez bada, eztabaida oro errorea, ezjakintasuna,
arrazionalitate eza edo maltzurkeria gainditzeko tresna mugatua bilakatuko
litzateke, aniztasunaren zentzua bera leher araziz. Rawlsen “jatorrizko
posizioa” eta “ezjakintasunaren beloa” a posteriori antolatutako justifikazioak,
fikzioak dira, ezin dute existitzen ez den (g)une neutral errealik adierazi.
Ikuspegi hau gure lanera ekarrita, hauxe izango litzateke “eraginaren
politika” oinarritzeko eredu teorikoa. “Botere-politikak” aldiz, beste eredu
teorikoa behar du.
Berdintasuna eta askatasuna txanpon beraren bi aurpegiak direla
pentsatzeak, herri-soberaniak eta oinarrizko eskubideen logikak jatorri bera –
cooriginalidad, Habermasen ereduan–, dutela usteak, eztabaida teknikora edo
amaiera jakina duen egiaren bilaketara mugatzen du politika. Hemen hobetsi
dugun hurbilketan, aldiz, tentsio gune hori gaindiezina da, eta unean-uneko
indar harremanak –borroka hegemonikoak– zehaztuko du beti ere behinbehinekoa izango den oreka. “Botere-politika” deitu dugunak, alegia,
zehaztuko du aldiro oreka ezegonkor hori.
Benetako eztabaida, hortaz, gatazka edo antagonismo hori kudeatzeko
moduan datza. (G)une demokratikoari lehentasuna emanda, ba al dago
eskubideen ikuspegia zaintzeko modurik?
Mouffek,
aipatu
lanean,
antagonismo
“antagonikoa”
eta
“agonistikoa”104 bereiztuko ditu, galdera horri baiezko erantzuna emate
aldera.
104

Adiera honen inguruan luze arituko gara amaiaerako atalean. Dena den, sarrera terminlogiko gisa
komenigarria izan daiteke hitzaren jatorriari buruz zertzelada batzuk ematea:
“-AGÓN: Lucha en la que se buscaba obtener la victoria sobre un adversario digno de uno para probar el valor y alcanzar
la gloria. Esta lucha obedecía a reglas admitidas por los dos antagonistas. El espíritu agonístico es un espíritu de
competición, de emulación: es el deseo de ser el mejor, el primero. Es aristocrático por naturaleza y origen, pero se difundió
por todas partes. Toda la civilización griega fue una civilización del agón. Los innumerables concursos gímnicos, artísticos
y e hípicos son su manifestación más brillante. Pero el agón no es solamente el concurso o la justa ritual que, con ocasión
de una fiesta religiosa, opone a diversos elementos de un mismo grupo. Es también el proceso que enfrenta al acusador y al
acusado, la lucha verbal que opone a los dos personajes principales de una tragedia, el debate en el que se enfrentan ante la
asamblea dos hombres y dos políticas, las luchas de prestigio entre las ciudades, sus disputas por la hegemonía, el
combate en que el ejército de hoplitas trata, no de destruir al otro, sino de arrojarle fuera del campo de batalla.
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Mouffe-ren hitzetan, azken mendeotako liskarraldi sozio-politiko
guztietan aipatu gatazka liberal/demokratikoaren finkatze hegemoniko
kontingentea egon da jokoan. Esan dugunez, adostasun arrazionalaren
bitartez paradoxa hori gainditu nahi izateak, oraingo indar harremanen
status quoaren onarpen itsua besterik ez dakar. Moufferen iritzian, ez dago
paradoxa hori gaindituko duen kontsentsu arrazionalik. Tentsio horren
betiko itxiera lortzeko saiakerak gatazka antagonikora, suntsitzailera
eramango gaitu nahitaez. Aitzitik, ikuspegi eraldatzailearen arabera,
kontsentsu faltsuaren bila ibili beharrean, gizarte eragileak aurkaritza
agonistikoan murgildu beharko lirateke, tentsio liberal/demokratiko hori
kudeatzeko dauden interpretazio kontrajarrien arteko lehia agonistikoan,
alegia: antagonismo “antagonikoak” suposatzen duen “etsai dinamika”
suntsitzailea alboratuta, oinarrizko giza eskubide unibertsalen babesak
ahalbidetuko
duen
“aurkari
dinamika”
hobetsiz.
Hala,
berdintasuna/askatasuna binomioaren irakurketa antagonikoen arteko
borroka agonistikoa bultzatu beharko litzateke, demokrazia erradikalizatze
aldera, Moufferen iritzian.
Horretarako, jarrera argi eta garbien inguruan sortutako nortasun
kolektiboak jarduera dikotomiko eta polarizatuan kokatu beharko lirateke.
Politikaren “amaierari” buruzko diskurtsoak, polarizazioaren ezabatzea
bilatzen duenak, politika tout court ukatzen ari da. Demokratizazioari ateak
ixten ari zaizkie.
Mouffek antagonismo agonistiko horren eremua zehatz mehatz
mugarritzen ez duen arren, lehia edo dema politiko arautura,
instituzionalizatura eramango du, batik bat. Agón kontzeptuaren
interpretazio klasikoa konplexuagoa da. Amaierako atalean berriro ere
itzuliko gara eredu agonistiko honi buruzko eztabaidara.
Hala, eredu agonistikoaren interpretazio honek, Cohen eta Aratoren
erradikalismo auto-mugatuak bezala, ekibalentziaren logikari muga teorikoa
ezartzen dio, eta Laclaurekin duen eztabaidaren harian Zizekek ohartarazten
duen bezala, praxi politiko oldartsuari aurre-muga jartzen zaion aldetik,
kamustu egiten du politikaren erradikalismoa.
Butler, Laclau eta Zizeken arteko eztabaidan, azkenak dioen bezala:
“La principal dimensión kantiana de Laclau radica en su
aceptación de la brecha imposible de cerrar entre el entusiasmo por el
Objetivo imposible del compromiso político y su contenido realizable más
modesto […] Si aceptamos esa brecha como el horizonte último del
AGONÍSTICO - Relacionado con los concursos y competiciones.
AGONOTETA - Magistrado elegido por el ciudadano, encargado de organizar el agón. Según los lugares, había uno o
varios agonotetas. El agonoteta preveía el alojamiento de los competidores, aseguraba el buen desarrollo de las pruebas, se
encargaba a veces de preparar los premios, era responsable de la gestión financiera y hacía el balance de las sumas
recibidas y gastadas, publicaba sus cuentas y los nombres de los vencedores. En las listas agonísticas aparecía
frecuentemente como falso epónimo. A partir de la época helenística tardía, solía pagar voluntariamente todos los gastos o
parte de ellos”. Iturria: Diccionario del mundo antiguo: http://historiarte.net/diccionario/
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compromiso político, ¿acaso no nos deja con una elección respecto de ese
compromiso: o debemos cegarnos al necesario fracaso último de nuestro
esfuerzo –regresamos a la inocencia y nos dejamos atrapar por el
entusiasmo– o debemos adoptar una postura de distancia cínica,
participando en el juego siendo a la vez totalmente conscientes de que el
resultado va a ser decepcionante?”
Aurrerago ikusiko dugun bezala, Laclauk kritika honi erantzun
aproposa emango dio, borroka partzialen eta totalen –Zizeken iritzian
kapitalaren logikaren aurkakoak, soilik– arteko eztabaidari dagokionean.
Gurea egingo dugu erantzun hori atal honen amaieran.
Dena den, Zizeken kritika ez da hutsala: zauri sendaezin horrek,
ekibalentzia logika demokratikoa eta desberdintze logika liberala elkar ezaba
ezintasunean islatzen den horrek, neurri batean, mugak jartzen dizkio
demokrazia ulertzeko modu berriei, oraindik ere imajina ezin direnei.
Ondorioz,
koiunturazkoa
izan
beharko
litzatekeen
logika
demokratiko/liberala –dimentsio bata eta bestearen neurriak neurri–
“politika posible bakarraren” gotorlekua bilakatuko da. Zizekek dioen
moduan, praxi oldartsua inozoen edota zinikoen esku utziz.
Mouffek praxi politiko erradikalari argiro exijitzen dio konpromiso
pluralista. Laclauk, berriz, auto-mugaketaren beharra gutxietsi gabe,
desberdintze logikaren erabateko ezaba ezintasun ontologikoa gogorazten
digu. Praxi politiko demokratikoaren zeruertzaren ukiezintasuna
adierazteko begirada mota desberdinak dira, azkenean. Lehena, Moufferena,
lotuegia dago agian jarduera politiko pragmatikora. Bigarrenak, Laclauk,
zeruertz hori urrutiago kokatzen duenez, totalizazio demokratikoari tarte
zabalagoa uzten dio, litekeenaren eremua zabalduz, demokrazia posiblearen
esparrua hedatuz.
Azkenean eztabaida honen oinarrian galdera hauexek egongo lirateke:
Demokratizazioa ziurtatu nahi badugu, zeintzuk dira gatazka
onuragarriaren mugak? Noraino mugatu behar du eragile erradikalak bere
jokaera gatazkatsua? Zein da aginteari ezarri behar zaion mugaren tamaina?
Ikusiko dugunez galdera zaharrak dira teoria politikoan, oso zaharrak.
Aginte erabatekoaren ezinaren isla da gatazka, eta, aldi berean,
ezintasun hori ziurtatzeko bermea. Aginte erabatekoak –autoritarioa ala
demokratikoa izan aginte hori–, lehen aipatu dugun tentsioaren ezabapena
ekarriko luke, eta zentzu horretan urrundu egingo gintuzke demokratizazio
prozesutik: “(balizko) erabateko demokrazian ez baitago demokraziarik.”
Rustowen hitzak jaso ditu Hirschmannek, eta hemen errepikatuko
ditugu. Maquiavelliren ildo beretik doazenez, egokiak iruditu zaizkigu eta:
“[…] La democracia llegó a existir, no porque las personas
quisieran tener esta forma de gobierno, ni porque hayan logrado un
amplio consenso acerca de valores básicos, sino porque varios grupos
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habían estado en pleito constante por mucho tiempo, antes de reconocer
su común incapacidad para imponerse y la necesidad de llegar a algún
compromiso o acomodo”.105
Gatazkatik eratortzen da demokratizazioa, eta demokratizazioak
gatazka ahalbidetzen du. Banaezinak dira bi kategoria hauek.
Demokratizazioa indarren orekaren emaitza da, eta, era berean, indarren
oreka bilatzen du. Horregatik, botere ezintasunak dakarren arbitrariotasun
eza bilakatu da demokraziaren adiera klasikoa. 106
Machiavelli-k zioen moduan:
“Un príncipe que pueda hacer lo que quiera está loco…”.107
Hala, aginte bermatzaile batek liskarra ongi kudeatu behar du,
demokratizazio prozesuak aurrera egingo badu. Kudeaketa hori eraginkorra
izan dadin legearen arabera antolatutako aginte sendoa beharko da, aginte
hori demokratikoa bada, are hobeto. Maisu florentziarrak emandako
iradokizunen ahotik, sistema politiko demokratikoak liskarretik elikatzen
dira, eta liskarra beste sistema motak baino modu eraginkorragoan kudea
dezakete:
“Por eso una república tiene una vida más larga y conserva por
más tiempo su buena suerte que un principado, porque puede adaptarse
mejor a la diversidad de las circunstancias, porque también son distintos
los ciudadanos que hay en ella…” D, III, 9.
Oreka eta arau bidezkoak beharrezkoak dira, hala ere, gatazkak ongi
kudeatu ahal izateko:
“..la causa de la tiranía es el excesivo deseo de libertad del pueblo y
el excesivo deseo de poder de los nobles. Y cuando no se ponen de acuerdo
para hacer una ley en favor de la libertad común, sino que una de las
partes se inclina a favorecer a alguno…” D, I, 40.
Aipu hauetan azalerazten den oreka aurre ikusezinaren eskutik,
azkenean, Del Águilak (1999) dioen moduan108, gatazka, liskarra, virtù edo
egokitasun politikoaren muinean jartzen ari gara. Gatazka, eta hauxe
bideratzeko ezinbestekoa den partehartze errepublikarra izango dira ongi
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Rustow, D. (1970) "Transitions to Democracy." Comparative Politics 2-3 .
MTT-ren hitzetan (op.cit): “Democracy results from, mobilizes and reshapes popular
contention.”Ikuspegi honekin bat egin dute beste zenbait autore errealistek. Esaterako, Hirschmann-en
los conflictos sociales como pilares de las sociedades de libre mercado, honako liburuan: Hirschmann, A.O.,
(1996): Tendencias autosubversivas. Ensayos. FCE. Mexico.
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Maquiavelo, N. (1987): Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Libro I, 58. Alianza.
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Del Aguila, R. (1999): Modelos y estrategias de poder en Maquiavelo. Honako liburuan: Aramayo.
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komunera hurbiltzeko bide bakarrak. Gatazka hori irekia, aurre ikusezina,
azarosoa izan arren, edo, hain justu, izateagatik.
Horregatik, Machiavellik ongi komuna lortzeko tresnarik eraginkorrena
konstituzio mistoa dela dio, botereen arteko barne borroka –kontrola, alegia–
errazten duelako.
Dena den, gaurko terminologiara ekarrita, zuzenbidezko Estatuak eta
botere banaketak dakarten auto-kontrolaren garrantzia gutxietsi gabe, kanpo
kontrola ere beharrezkoa dela esango genuke. Gizarte eragileen esku
legokeen kanpo kontrol mugatuaz ari gara.
Izan ere, Estatu ahula eta sendoaren arteko bereizketa jaso dugunean
esan bezala, Estatuaren ahalmen minimoa kolokan jartzen denean, alegia,
bere kapazitatea larriki krisian dagoenean, egoera demokratiko batek behar
duen zutabeetariko bat –herritartasun babestua, alegia– arriskuan egon
daiteke. Horregatik, agintzeko ahalmen urria gehiegizkoa bezain kaltegarria
izan daiteke demokraziarentzako. Arestian aipatu dugun esaldiaren
amaieran honela dio Machiavelli-k:
“… y un pueblo que pueda hacer lo que quiera no es sabio”.109
Eta, hortxe txertatu beharko genuke, zirkulua itxiz, Zizek, Mouffe eta
Laclauren arteko aipatu eztabaida: borroka eraldatzailearen mugaren
ingurukoa, alegia.
Halere, epilogoan ikusiko dugun moduan, hiru ikerlari hauen arteko
eztabaidak badu geruza sakonagoa, politika eta gerraren arteko loturaren harira
zenbait autore landu dutena, Arendt eta Weil, kasu. Amaieran itzuliko gara gai
honetara: hemen gatazkaren azaleko funtzionalitateaz aritu bagara, amaieran
gatazkaren eta politikaren izaerari buruzko eztabaida pisutsuagoari helduko
diogu.
5. Gizarte mugimenduak eta
boterearen arbitrariotasuna ekiditea.

demokraziaren

adiera

minimoa:

Esan bezala, demokraziaren adieratariko bat –minimoa– gehiegizko
aginte politikoaren kontrola baldin bada, borroka estrategiko horretan, hain
zuzen ere, demokratizazioaren borrokaren lehen (edo azken) lubakian,
gizarte mugimenduak egongo dira. Gizarte mugimendu sendoak dituen
sistema batean, agintarienganako kontrol demokratikoa areagotu egingo da.
Botere-politikan
edota
eraginaren
politikan
murgilduta,
gizarte
mugimenduak agintarien gehiegikeriak ekiditeko tresna aproposak dira
egungo gizarteetan.
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Hauxe izango litzateke gizarte mugimenduen zeregin demokratiko
garrantzitsuenetarikoa: sistema politikoaren kanpo kontrola burutzea,
alegia. Lehenago aipatu dugun begizta bikoitza gogoratuz, alde batetik,
agintarien gehiegizko esku hartzearen aurrean gizartearen autonomia
zainduko lukete mugimenduek; eta bestetik, gizartearen gehiegizko
autonomiaren aurrean, kontrol publikoa errebindikatuko lukete, ongi
komunaren aldarrika eginez. Bi eragin mota hauek eragin demokratikoak
dira, batzuetan kontrajarriak egon daitezken arren.
Beste modu batera esanda, atariko atalean aipatutako erradikalismo
(auto) mugatuaren eremuan, batzuetan “gizartea Estatuaren kontra” lelo
klasikoaren arabera jokatuko dute mugimenduek, gizartea Estatutik askatu
nahian, gizarte zibil autonomo eta demokratikoa eratu nahian. Besteetan,
aldiz, gizarteak Estatua menpeko izan nahiko du, errebindikazioen helburu,
edo errebindikazioak lortzeko tresna. Finean, gizarte eragileak eta hauen
eskaerak sistema politikoan barneratzea bilakatuko da jomuga nagusia.
Mugimenduek boterea bidean eskuratu/egikaritu nahiko dute, ez
“helmugara” iritsi eta gero.
Lehen esan bezala, ahots/erabaki orekatuen ugaltze parekatua baldin
bada demokraziaren oinarria, eta helburua, berriz, herritar babestu, aktibo
eta berdinak erabaki publikoen jabe izan daitezen, dudarik gabe, gizarte
mugimenduen eragin demokraziagilea kontuan hartzeko modukoa da. Eta
ez bakarrik orain artean landu dugun demokraziaren irakurketa politiko
estrategikoari dagokionean. Arestian esandakoa birjasoz, tentsio
liberal/demokratikoa erabat gaindiezina dela onartuta ere, gizarte
mugimendu aurrerakoien hautu estrategiko azpimarragarriena (g)une
demokratikoa lehenestea denez, haien eragin demokratizatzailea
konplexuagoa izango da.
Izan ere, Melucci-k eta Lyyra-k (1998)110 dioten moduan eragin hori ez
da soilik sistema politikoaren sarbidearen edo erabakitze prozesuan parte
hartzearen harira ulertu behar. Mugimenduen eragin demokratikoaren
neurketa egiteko, gutxienik beste bi aldagai hartu beharko lirateke kontuan:
eremu publikoaren autonomia maila, eta eremu publikoan ernaldutako
gaiak, eskubide edota erakunde bilakatu izana. Agian apalagoa da
ikusmolde hau, baina argi dago egungo gizarteetan, “eskubideak izateko
eskubidea” (Arendt), edo eskubideak helburu zein bitarteko gisa ulertzea,
beste garaietan nagusi ziren amets iraultzaileak ordezkatu dituztela.
Ondorioz, neurri batean, eskaerak eskubide bihurtzeko makina
martxan mantentzeko ahalegina bilakatu zaigu zeregin eraldatzaile nagusia.
Maila globalean izango balitz ez litzateke helburu samurra. Dena den,
eskubideen logikak, funtsean liberala izanik, muga ezagunak ditu sistema
honetan: akumulazio desoreka, eta honen ondorio den eskubideen hustuketa
materiala sistemaren oinarrian daudenez, nekez desagertuko dira, sistema
bera desagertu ezean. Politika emantzipatzaileak bi gaietan errebindikatu
110
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beharko lukeen berdintasun unibertsala ez dator bat sistema honen baitako
logikarekin. Horregatik, eskubideen erretorika, unibertsala izan beharrean,
abstraktua bilakatzen da gure gizartetan. Honetan ados leudeke Zizek eta
Ripalda laguna. Amaieran itzuliko gara gai honetara.
Gizarte mugimendu emantzipatzaileen azken helburua, hain zuzen,
eskubideen borroka partikular bakoitzaren unibertsaltasuna adieraztea eta
defendatzea izango litzateke, abstrakziotik ateratzea, alegia.
Eragin demokratiko hauek guztiak ezagutzeko, kasuan kasuko
azterketa egin beharko da. Prozesu eta mekanismo demokraziagile ezagun
horiek une eta ingurune bakoitzean neurtu beharko dira, mugimenduen
eragin demokratikoa zein den jakiteko.
Dena den, hori eginda ere, zaila izango da kausalitate katea erabat
argitzea. Hortaz, gizarte jakin batean sumatutako urrats demokratikoak
gizarte mugimenduei leporatu ahal izateko froga argi eta garbirik topatzea
ez da inoiz erraza izango.
6. Nazio eraikuntza, demokratizazioaren aldaera.
Atala amaitze aldera, Estatuaren gaitasunarekin eta demokraziarekin
zerikusi handia duen beste oldarraldi historiko mota zabalari eskaini behar
diogu arreta, laburki bada ere. Nazionalismoaz ari gara.
Lehenik eta behin, nazionalismoa, identitate edo nortasun politikoaren
egituratzearekin lotu beharko genuke. Zentzu honetan, nazionalismoak
gizarte mugimenduen dimentsio garrantzitsuenetarikoarekin zerikusi handia
izango luke: mugimenduak nortasun kolektiboen eroaleak eta, bide batez,
sortzaileak diren heinean, nazio identitatearen sortzaile eta ondorio izango
litzateke nazionalismoa, gizarte mugimendua bailitzan definituko bagenu:
nortasun kolektibo mota baten –nazioaren– osaketa prozesuan murgilduta
dagoen gizarte mugimendua, alegia.
Melucci-ren eremuan sartzen ari gara nortasunezko hurbilketa honen
eskutik, alabaina ez gara gure eredu estrategikotik gehiegi aldenduko:
nortasun kolektiboak ezin baitira ulertu gizarte-elkarreragin lehiatsutik
kanpo.
Izan ere, lan honetan, dimentsio estrategikoari eskaini diogu jaramon
handiena, eta ondorioz, nazionalismoaren oldarraldiak botere edo aginte
eraikuntzarekin eta demokratizazioarekin dituen harremanak azpimarratuko
ditugu. Ikerketa enpirikoan hauxe izango baita erabili beharko dugun
ikuspuntu teorikoa. Horretarako, gure gidari teoriko ohikoengana joko dugu
berriro ere.111
111
Lehen esan dugun bezala, nazionalismoari buruzko bibliografia azken urtetan asko ugaldu
da, ikergai eta ikuspuntu desberdinetatik ugaldu ere. Mugimendu nazionalisten aldaerak ere oso
anitzak baitira: Mugimendu nazionalista liberal zaharra, kolonialismoaren aurkakoa, ezkerreko
nazionalismo askatzailea, indigenismoa, liskarraldi etniko zaharrak eta berriak… Gertu ditugunak
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MTT-ren lanean nazionalismoa oldarraldi historiko zabal gisa aurkeztu
da. Ideologia edo sinesmena bainoago, oldarraldi mota bat izango litzateke
nazionalismoa, demokratizazioa bezala. Ondorioz, aipatu ikerlarien iritzian,
oldarraldi nazionalistetan behin eta berriro aipatu ditugun mekanismoak
atzemango genituzke: artekaritza, identitate aldaketak, lehia… Era berean,
oldarraldi nazionalistetan zenbait prozesu kateatuko lirateke: aginte
eraikuntza, bereziki, baina baita ere, desertzioa edota berdintasuneranzko eta
integraziorako joera. MTT-ren aburuz, nazionalismoa gizarte mugimenduak
ulertzeko erabilitako tresneria teoriko berberarekin aztertu daiteke.
Honako irudiaren garapena egingo dugu orain:
D.27. Nazio eraikuntza, demokratizazioa, gaitasuna.

Nazionalismoa, politika liskartsu legez, praxi politikoaren eta
diskurtsoaren bitartez adierazten da. MTT-k eta Ibarrak dioten moduan,
nazionalismoak elkarreraginezko harremanetan dauden bi adierazpen
politiko izan ditu: Estaturik gabeko nazio baten kide sentitzen direnek
burutzen duten errebindikazioa, batetik, eta, bestetik, Estatua jada baduten
jasotzearren: Letamendiaren lan guztiak, aipatu beharko genituzke, Juego de espejos (op.cit), besteak
beste; edo Ibarra, P (2005): Nacionalismo, razón y pasión. Ariel. Barcelona. Liburu horietan aipatzen den
bibliografia, besteak beste, baliagarria izan daiteke gaira hurbiltzeko.
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nazio kideek beraien naziotasuna Estatuan zehar hedatzeko, eta beste Estatu
edo nazioen aurrean babesteko burutzen duten politika. Bietan, identitatea
eta baliabide politikoak daude jokoan, nazio eraikuntza eta erresistentzia
uztartzen dituen estrategiaren baitan. Estaturik gabeko nazioak eta Nazioestatuak murgilduta daude etengabeko naziogintza lehiatsuan, eraikuntza
(positiboa) eta erresistentzia (negatiboa) konbinatuz. Naziogintza, finean,
elkarreraginezko prozesu historikoa baita.
MTT-k laburki adierazten duten moduan, nazionalismoak ardura
sinpleak izango ditu: Nork du indarra edota eskubidea agintzeko zein
lurraldetan? Eta, nork du eskubidea edota indarra zein populazioaren
izenean mintzatzeko? Horregatik, politika liskartsuaren adierak direnez,
nazio eraikuntza orok aginte eraikuntza prozesua estaltzen du, eta
alderantziz. Azkenean, aginte eraikuntza demokratizazioaren zutabeetariko
bat denez gero, naziogintza hori demokratizazioarekin erabat uztartutako
prozesua da: Alde batetik, nazio eraikuntzak demokraziaren esparrua
definitzeko saiakera lehiatsua adierazten duelako; eta, bestetik, naziogintza
prozesutan demokraziaren kudeaketa zehatza zein bloke hegemonikoaren
esku geratuko den eztabaidatzen delako. Hala, “agintea non eta nork”
galdegaiak batera datozen bi prozesuen –demokratizazioaren eta
naziogintzaren– arabera erantzungo dira beti.
Hala, nazio/aginte eraikuntza prozesu orotan demokratizazioaren
inguruko eztabaida piztuta egongo da. Izan ere, aginte gune modernoek
demokratizazioaren
osagai
den
agintzeko
ahalmena
erdiesteko
nazionalismoa erabili dute estalki ideologiko legez. Erabilera horren elburua,
irudian erakusten den moduan, Estatuaren edo oraindino Estatua ez den
baina izateko bidean egon daiteken –protoestatuaren– agintzeko gaitasuna
oinarritzea, legitimatzea izango litzateke.112
Gauzak honela, eskemaren goiko aldea aztertuta, argi dago nazio
eraikuntza eta demokratizazioa historikoki uztartuta dauden prozesuak
direla, eta bietan ezinbestekoa den agintzeko gaitasunak uztarri lana beteko
luke.
Izan ere, demokratizazioa aginte eraikuntza prozesua dela esan dugu,
aginte esparru baten baitan gizarte eskaera eta eragileen barneratzea
dakarrena. Demokratizazio horrek eragin paradoxikoa du: Barneratze honek
agintea mugatu egingo du, baina, era berean, barneratzeak dakarren
zabaltzearekin batera, aginte hori legitimatu egingo da.
Hauxe da, hain zuzen, demokratizazioa eta naziogintza lotzen duen
lehen lokarria, naziogintza ere aginte eraikuntza “mota” bat baita. Areago
oraindik, lehen aipatu ditugun kategoria teorikoak hartuz, nazioa herria
112

Arestian esan dugun bezala, Estatuaren agintzeko gaitasuna demokraziaren zutabeetariko
bat da, kontsulta babestua egon dadin baldintza minimoa. Baina, gaitasun hori, beti ere, bere
minimotasunean ulertuta. Ezen gehiegizko agintzeko ahalmenak demokrazia ito egingo baitu, ikusi
bezala.
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osatzeko “adibide” bat izango da, artikulazio hegemonikorako erabili
behar den adierazle hutsaren jantzietariko bat. Horregatik genion arestian
hemen ezagutu duguna “populismo abertzalea” izan dela. Honela,
naziogintza edo nazio eraikuntza demokratizazioaren aldaera bat bezala
definitu genezake. Alde batetik, diskurtso eta praxi demokratikoa erabili
daitekeelako nazio eraikuntzan, beti horrela egingo ez baldin bada ere, eta
bigarrenik, nazioaren osaketa historikoak naziokide parekoen erabakia eta
barneratze publikoa –demokratizazioa– suposatzen duelako.
Azurmendik (1998) ongi gogoratu digu Arendt-ek defendatu duen
abertzaletasun eta demokratizazioaren arteko uztarketa naturala:
“Arrazismoa eta abertzaletasuna elkartezinak lirateke:
abertzaletasunak herrian sinesten du, ez arrazan; el racismo francés
fue el más consecuente, porque nunca cayó en la debilidad del
patriotismo”.
Hala, irudiaren beheko aldeak erakusten duen bezala, nazio eraikuntza
praktiko eta diskurtsibo horretan, demokratizazioaren baitan aztertu ditugun
beste zenbait prozesu ere agertuko zaizkigu. Diskurtso mailan, nazio
eraikuntzaren justifikazioa demokratikoa izan ohi da: herriaren nahiaren,
nazioaren borondatearen adierazpenak bailitzan plazaratzen baitira
errebindikazio politiko nazionalak.
Praxian ere, demokraziak, edo nahi bada, “kontsulta babestuak”, lotura
zuzenekoa du politika nazionalistaren zutabe den autodeterminazio
printzipioarekin. Nazioa eraikitzeko bidea “kontsulta” –herriaren zuzeneko
adierazpena– izango litzateke, “egunero egiten omen den herri kontsulta”
metaforikoa, –Renan–, edo une historiko jakinetan deitzen den erreferendum
materiala.113
Eta, aurrekoarekin batera, nazio eraikuntzak “babesa” eskainiko die
nazio kideei114: nazio komunitatearen nortasunezko babesa, nazioaren
konfiantza sarea eta, kasurik hoberenean, baita eskubide eta askatasunen
bermea ere. Kasurik hoberenean diogu, ezen nazionalismoak, agintzeko
gaitasun gorenaz hornitu denean, demokraziak beharko lukeen babesa
kolokan jarri izan baitu, batez ere, nazio-kide ez direnen kasuan.
Nazionalismoaren oldarraldi mota eta Estatuaren agintzeko ahalmena ez
daitezen muturreko adieratan uztartu, ezinbestekoa izango da gizarte
113
Klasikoetara joko dugu: “ Nazio [batek] iragan bat suposatzen du, baina orainean gertakari
ukigarri baten bidez laburbiltzen da. Baimenean, hots, elkarrekin bizitzen jarraitzeko garbiro
adierazitako nahian: nazio baten existentzia (barkatu metafora) egunero gauzatu behar den plebiszitoa
da”. Renan, E. (1887): Zer da nazioa? Antxustegi, E. (Itzul.) (1998): Filosofia politikorako irakurketak I.
UPV/EHU. Leioa.
114
Komunitaristen ekarpenak (Kymlicka, Taylor…) dira babes komunitarioaren eta
demokraziaren arteko harremana hobeki nabarmentzen dutenak. Ildo beretik, nazionalismoa eta
kontsulta babestuaren artean dagoen lotura teoriko/praktiko zehatza aztertzeko,ezin hobea da Millerren liburua. Miller, D. (1997): Sobre la nacionalidad. Autodeterminación y pluralismo cultural. Paidós.
Barcelona. Ikuspegi lekutuagoa eta kritikoa behar izanez gero: Etxebarria, X., eta beste batzuk (2002):
Derecho de autodeterminación y realidad vasca. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz.
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mugimenduen jarduera, agintea kontrolatzeko jarduera demokraziagile
ezagunaz hornituta.
Dena den, azalpen honek ez du ukatzen nazio eraikuntza historiko
gehienak, Estatu sendoaren –hots, indarraren– bidetik zuzendu direnik.
Horrela izanda da ia beti. Dena den, demokratizazioarekin gertatu bezala,
nazio eraikuntzak, azkenean, kontsulta babestuaren bidea hartu izan du,
nazio-kide herritar eskubidedunaren instituzioa aitortzera arte. Halere, bide
hori ezin genezake “naturaltzat” jo. Beti ere, eskubideen aitorpena dakarren
emaitza sozio-politiko oro, borrokatua izan baita, borroka hegemonikoaren
bitartez irabazia. Oraindik ere, nazio-kide eta herritarraren artean dagoen
alde juridiko eta praktikoa gai gatazkatsua da Estatu demokratiko guztietan.
Azken atalean luzatuko dugun hipotesi zabalaren aurrekari gisa azaldu
ditugu hauek guztiak. Demokratizazioa eta nazio eraikuntza oldarraldi edo
politika liskartsu mota gertu-gertuko fenomeno gisa nahita aurkeztu
ditugu. Nazionalismoa –aginte eraikuntza eta babes komunitarioa
suposatzen duen neurrian– demokratizazio mota bat da; edo, bestemodu
batean esanda, demokratizazio prozesuak, batzuetan, naziogintza adiera
hartzen du. Eta horrelakoetan izan ohi da indartsuen. Izan ere, “herriaren
nazio adiera” hori jantzi, oskola oso egokia baita artikulazio hegemonikoa
lortzeko eta antagonismoa pizteko, gizarte lerrotzea lortzeko bitarteko
sinboliko biziki sendoak baitarabiltza nazionalismoak.
Honek ez du esan nahi, noski, naziogintza beti eta garai guztietan
demokratizazio prozesuarekin pareka daitekeenik, eta are gutxiago
naziogintza hori demokratikoa izango denik derrigorrez: diskurtso eta praxi
demokratikoak erabilitako nazio eraikuntza prozesua, alegia. Uztarketa
tentsioduna, zalapartatsua da honako hau, eta gizarte mugimenduak,
nazionalistak eta bestelakoak, murgilduta egon ohi dira beti gori-gori dagoen
arrago horretan. Gure lan enpirikoan hautatu dugun mugimendua, ikusiko
ditugun liskarraldiak, ez dira salbuespenak izango.
c. Euskal mugimendu ekologista: prozesu demokratiko eta
nazionalaren erdigunean. Lehen hipotesiak.
Demokratizazioari eta naziogintzari buruzko hurbilketa teoriko laburra
egin eta gero, lan honen hipotesiak luzatzeko euskal protesta ziklora itzuli
beharrean gaude. Lan honetan ezin izango dugu jaso gertaera historiko
honen konplexutasuna, ezta urrik ere. Hipotesiak planteatu ahal izateko
beharrezkoak zaizkigun ezaugarri azpimarragarrienak azaltzen saiatuko
gara. Besterik ez.
Euskal protesta zikloa Espainiako trantsizio politikoarengandik bereizi
ezina da. Burgoseko prozesuak 1970ean eragindako leherketa soziopolitikoan hasitako protesta zikloa, demokratizazio oldarraldi zabal baten
baitan kokatu behar da. Sistema autoritariotik 1978ko Konstituziora daraman
erreforma politikoa demokratizazio prozesu gisa defini genezake:
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Diktadorea hil eta gero, Espainia “kontsulta babestura” eramatea izan zen
prozesu politiko haren helburua. Eta, naziogintza prozesu oldartsua bera ere
demokratizazio horren aldaera bezala hartu behar da: Espainiako estatuaren
deszentralizatze prozesuarekin batera euskal abertzaletasunak zabaltzen
duen nazio/aginte eraikuntza eztabaidatsua, alegia. 115
Prozesu hauek guztiak banaezinak dira, hego Euskal Herriari
dagokionean, bederen.
MTT-ren lan klasikoan, iraultzailea ez den aldaketa politikoaren
adibide legez aipatu da Espainiako trantsizioa. Dena den, “haustura
itundua” eliteen arteko konbergentzia prozesuaren ondorio zuzena izan zela
onartuta ere, politika liskartsuarekin zerikusi sakonagoa duten beste zenbait
mekanismo eta prozesu abian jarri ziren erreforma politiko hartan. Arlo
sozio-ekonomikoan 60. hamarkadan gertatutako egiturazko aldaketa oinarri
hartuta –gizarte kapitalista, pragmatiko eta laikoa ekarri zuena– , barne eta
kanpo eliteen arteko akordiorik egon baldin bazen, Estatuko herri eta
nazioetan, fabriketan eta kaleetan izandako liskarren bultzadagatik izan zen.
Errepresioak ezin izan zuen kontrolpean mantendu demokraziaren izenean
eta lan baldintzengatik mobilizatzen zen langile mugimendua, arnasa libro
hartu nahi zuen ikasleria, askatasuna nahi zuen mugimendu abertzalea,
berdintasuna nahi zuen eliza aurrerakoia, edota partehartze handiagoa nahi
zuen auzo elkarteen mugimendua.116
MTT-k dioten moduan, mekanismo eta prozesuak kateatu egin ziren
protesta zikloari demokratizazioaren edukia eman ahal izateko: “Identitate
aldaketak”, Espainiara beharrean, Europara begira jarri zuen jendea edota
bere nazio/erregio propiora; “artekaritzak” zubiak eraiki zituen oposizioko
indarren artean, bai eta oposizioaren eta aurreko “erregimenaren” jarraitzaile
malguenen artean, sektore batzuen “erradikaltzeak” muturreko politikak
isolatu egin zituen, tarteko indar moderatuen “konbergentzia” bultzatuz…
Azkenean, oldarraldi iraultzailea izan zitekeena, protesta ziklo
demokraziagilea bilakatu zen, eta urte gutxiren buruan, salbuespenak salbu,
piztutako indar eraldatzaile guztiak apaldu, baretu egin ziren.
Hipsher-ek (1998) dioen moduan, trantsizio garaietan gizarte
mugimenduen eraginik garrantzitsuena demokratizazioa izan ohi da, baina,
115
Berriki idatzitako liburu batean, Joseba Zulaikak aldi historiko horren ardatza ETA-rengan
jarri du, eta, Jokin Gorostidi abertzale eta ezkertiarraren bizitza aipatu du protesta zikloaren metafora
gisa: Txabi Etxebarrieta ETAko buruzagia Jokinekin omen zuen zita 1968ko udaberrian Guardia zibilak
Tolosan hil zuenean, ondoren, protesta zikloaren hastapena izan zen Burgoseko Juizioan izan zen
epaitua Jokin, eta aurten, 2007an, agian zikloaren amaieraren adierazle izan nahi duen 18/98 makrosumario politikoan prozesatua zegoela, Iruin abokatuarekin bere deklarazioa prestatzetik etxera
bueltan zetorrela bihotzekoak jota hil zen Jokin. Horiek izango lirateke zikloaren hasiera eta amaiera
uneak, Itziarko irakaslearen iritzian. Wishful thinking ote? Zulaika, J. (2006): ETAren hautsa.
Alberdania.Donostia.
116
Protesta ziklo osoan zehar errepresioak eta honi emandako erantzunek eragindako biktimen
datuak Trantsizioari buruzko lan desberdinetan sakabanatuta daude, arloz arlo. Euskal Herriari
dagokionean, bere ikuspegiaren zabaltasunagatik eta zorroztasunagatik, Sabino Ormazabalen lana
aipatuko dugu: Ormazabal, S. (2003): Un mapa (inacabado) del sufrimiento. Ed. Robles-Arangiz Institutua.
Octubre. Bilbao.
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era berean, demokratizazio horren eraginik garrantzitsuena mugimendu
berberen gainbehera eta erakundetzea izango da. Horretan datza, esan
bezala, demokratizazioa. 117
Gainera, eliteen arteko akordio mugatu horrek, eztabaida
demokratikotik at utzi zuen zenbait gai. Orduko ingurune politikoak
bestelako aukerarik baimentzen ez omen zuelako. Erreforma bezala
planteatzen diren aldaketa politikoetan, sistema zaharra ez denez erabat
desagertzen, baldintzak ezarriko dizkio beti erregimen berriari:
D.28. Espainiako trantsizio politikoaren akordio mugatua.

ESPAINIAKO
TRANTSIZIO ALDIA
PROZEDURARI
BEGIRUNEA

1976-1977

BAI.
VIII. OINARRIZKO LEGE FRANKISTAREN ARABERA (Erreforma Politikorako
Legea 77-1-1) DEITU ZIREN 1977ko HAUTESKUNDE DEMOKRATIKOAK

LEGITIMITATE
ALDAKETA

BAI.
TERTZIO edo HEREN FRANKISTETATIK ESPAINIAKO HERRIRA

BALDINTZARIK
GABEKO
EDUKIA

EZ: EDUKI MUGATUA. “Kontsentsoaren” izenean:
-AMNISTIA BAINA AMNESIA.
-AUTONOMIA BAINA AUTODETERMINAZIORIK EZ/BALDINTZARIK
GABEKO ESKUBIDE HISTORIKORIK EZ. (Abertzaleak adostasunetik kanpo)
-ALDERDIEN LEGEZTATZEA BAINA KLASE POLITIKO FRANKISTAREN
JARRAIPENA, EZARRITAKO MONARKIA BARNE. (“Txaketa aldaketa”).
-ZUZENBIDEZKO ESTATU SOZIALA BAINA HONEN GARAPEN MUGATUA
(Moncloako Itunak 77-10-24)

Euskal sistema politikoari dagokionean, Espainiako trantsizio
demokratikoak bi prozesu jarri zituen abian, batera jarri ere: erakunde
zaharren demokratizazioa, eta erakunde autonomiko berrien antolaketa.
Ezen trantsizioak aurreko egitura politikoen demokratizazioa ekarri ez ezik,
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Hipsher, P.L. (1998): Democratic Transitions and Social Movements Outcomes. Giugni et al,
aipatu liburuan. Ez da gure helburua Espainiako Trantsizio politikoa sakonki aztertzea. Asko idatzi da
gaiari buruz. Hemen bizpahiru aipu bibliografiko klasiko bat besterik ez dugu jasoko, izan ere,
trantsizioaren beraren azpian dagoen konpromisoa dela eta, oraindik orain Espainiako historiografiak
ez baitu hasi trantsizioari buruzko (auto)mugarik gabeko hausnarketa. Ohiko irakurketarako
baliagarria da liburu “sistemiko” honetan aipatutako iturriak: Tezanos, J.F. & Cotarelo, R. & De Blas,
A. (eds.) (1989): La transición democrática española. Editorial Sistema. Madrid. Eta, kontrako ildotik,
“galdutako aukerari” buruz, desenkantuaren kronika goiztiar gisa: Vidal-Beneyto, J. (1981): Diario de
un ocasión perdida. Kairos. Barcelona.
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erakunde berriak ere sortu baitzituen. Ondorioz, berrikuntza horretan
Estatuaren izaera bera aldatu egin zen. Espainiako Estatu-nazioaren
berrantolaketa egin zen 1978ko Konstituzioa onartu zenean. Estatu bateratua
izateari utzi gabe –ez baita eredu federalik, oraingoz, ezarri–, deszentralizatu
egin da aginte politikoa. Espainiako barne aniztasuna antolatzeko
egituraketa autonomiko honek, alabaina, ez ditu ase Estatuan indartsu iraun
duten errebindikazio nazionalak. 118
Hortaz, Espainiako trantsizio demokratiko hori, euskal sistema
politikoaren ikuspegitik, nazio edota aginte eraikuntza prozesu baten gunea
ere izan da. Alta, euskal aginte eraikuntza prozesu hori gatazkatsua izan da.
Kontsentsu mugatua izan baitzen 1979koa, abertzaletasunaren zati zabal bat
kanpoan geratu zelako: ezker abertzalea sistematik kanpoko indar soziopolitiko gisa, trantsizioaren protesta zikloari eutsiz, eta abertzaletasun
moderatua, berriz, Linzen hitzetan, indar “erdi leial” gisa arituz. 119
Izan ere, hasierako akordio autonomiko hura ahulduz joan da urtetik
urtera: bere barne mugetaz haratago, 1979ko Euskal Autonomia Erkidegoko
Estatutuak izan duen interpretazio kamutsak zapuztu egin ditu
errebindikazio abertzale moderatuenak ere. Gabezia horrek “bigarren
trantsizioaren” beharra nabarmendu du. Urteotan bizitzen ari omen garen
trantsizio prozesua, hain zuzen ere.120
Morlino adituak trantsizio politikoak aztertzen dituenean, hiru
aldagai nagusi jarri ditu aldaketa prozesuaren erdigunean: Legitimitatea,
eraginkortasuna eta mobilizazioa. Hiru aldagai horien egoerak erakusten
omen du zein den aldaketaren unea, eta baita honen heldutasun maila ere.121
Legitimitatea, babesa mereziko lukeen sistema politikoak jaso beharko
lituzkeen jarrera positiboekin identifikatuko da. Sistemarengan konfiantza
duen jende kopuruak emango du legitimitatearen maila. Eta honen
neurketarako zeharkako irizpide anitz erabili ohi da: iritzi inkesten bitartez,
abstentzio tasak neurtuz, haien interesak kaltetzen dituzten erabaki
publikoen aurrean interes eta presio talde indartsuenen erantzuna aztertuz,
bortizkeria politikoaren garrantzia ikusiz, edota sistemaren kontrako indar
edo alderdi politikoek duten oihartzuna ezagutuz, besteak beste.

118
Ehunaka lan idatzi da Espainiako sistema autonomikoari eta honen balizko bilakaerari
buruz. Didaktikoenen artean bi baino ez ditugu aipatuko: Aja, E. (1999): El Estado autonómico.
Federalismo y hechos diferenciales. Alianza editorial. Madrid. Eta, Fossas, E., & Requejo, F. (eds) (1999):
Asimetría federal y Estado plurinacional. El debate sobre la acomodación de la diversidad en Canadá, Bélgica y
España. Trotta. Barcelona.
119
Zubiaga, M. (1999): La autodeterminación como cambio político. Honako bilduman: Gomez
Uranga, M., Lasagabaster, I., Letamendía, F., eta Zallo, R. (coord) (1999): Propuestas para un nuevo
escenario. Democracia, cultura y cohesión social en Euskal Herria. Manu Robles-Arangiz Insititutua. Bilbao.
120
Zallo, R. (1997): Euskadi o la segunda transición. Erein. Donostia. Euskal gatazka politikoaren
eta honen balizko konponbidearen inguruko bibliografia ere oso zabala da. Hurbilketa juridikoak,
politikoak, ideologikoak, etiko-filosofikoak… Sukaldari bakoitzak bere errezeta propioa garatu du.
Bilduma nahikoa osatua eskaini digu Pedro Ibarrak bere lan batean. SARTU BILDUMA
BIBLIOGRAFIKOA.
121
Morlino, L. (1985): Cómo cambian los regímenes políticos. CEC. Madrid.
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Legitimitate neurgailu horiek Euskal Herrian indarrean dagoen sistema
politikoari aplikatuz gero, nabarmena da hamarkada hauetako legitimitate
defizita: arestian aipatu dugun 1978ko Konstituzioaren inguruko
erreferendumaren emaitzak, bortizkeria politikoaren presentzia eta
mugimendu anti-sistemiko sendo baten iraupena, esaterako, legitimitate
defizitaren sintoma aski argigarriak dira.
Bide beretik, eraginkortasunaren dimentsioari dagokionean ere, ezin
esan daiteke sistema baten efikaziaren neurria den segurtasun publikoa
bermatua egon denik azken hamarkada hauetan: euskal gizarteak bizi izan
duen polarizazio latzak “gizarte bakea” kolokan jarri du etengabean.
Hain zuzen ere, hirugarren dimentsioak, aldaketaren aldeko
mobilizazioarenak erakusten du hobekien euskal trantsizioa, luzea izateaz
aparte, ez dagoela oraindik orain amaituta. Mobilizazio zabal eta sakon
horrek aldaera desberdinak izan ditu –bortitzenetatik instituzionaletara–,
euskal protesta zikloa sendo iraunaraziz, eta, ondorioz, aldaketa politiko
sakonaren beharra etenik gabe mahai gaineratuz.
Izan ere, euskal aginte politikoaren demokratizazio mailari buruz –
erabaki politikoen azken iturriaren izaerari buruz–, eta ahalmen mailari
buruz –aginte horrek besteekin izan beharko lukeen loturari buruz–,
oraindik orain dirauen liskarrak trantsizio politikoen fase logikoak
baldintzatu egin ditu gurean: 1978an jaiotako Espainiako erregimen berriak
ez du kontsolidatzerik edo egonkortzerik lortu Euskal Herrian. Zentzu
horretan esaten da trantsizioa amaitu gabe dagoela oraindino.122
Ramon Zallo lankidearen (1997) sailkapena jarraituz, oldarraldi
honetan, arazoak, liskarrak (contencioso) eta gatazkak pilatu dira. Arazo
nazional eta sozial orokorrak, Estatu egituraren inguruko liskarra, kultura
nortasunaren ingurukoa eta gizarte ereduari dagokiona; eta, azkenik, liskar
horien araberako gatazkak: abertzaleak eta indar estatalisten artekoa,
abertzaleen artekoa, ezkerreko eta eskuineko indarren artekoa, eta,
amaitzeko, joera sistemiko, anti-sistemiko edota alternatiboen arteko
gatazkak. Euskal esparruan eragile sozial eta politiko guztiak gatazka
horietan murgilduta egon dira, posizio, estrategia eta aliantza aldakorretan
gainera. Horrenbeste gatazka ardatz egoteak hauspotu egin du ezbairik gabe
gure protesta zikloa eta, orokorrean, euskal gizartearen bizitasuna.
Auzi kultural/identitarioa eta sozio-ekonomikoa alde batera utzita,
maila politikoan egondako eztabaidagai nagusiak bi izan dira:

122
Esan bezala, “transitologia” diziplina teoriko arrakastatsua izan da urteotan. Hemen jaso
dugun ikuspegi teorikoa hainbat esku-liburutan irakur daiteke: Linz, J.J.(1987): La quiebra de las
democracias. Alianza. Madrid; Cotarelo, R. (comp.)(1992): Transición política y consolidación democrática.
España (1975-1986). CIS. Madrid; O’Donnell, G. & Schmitter, P. & Whitehead, L. (comps.)(1988):
Transiciones desde un gobierno autoritario. 3 Vols. Paidós. Buenos Aires; Santamaria, J.(comp.)(1981):
Transición a la democracia en el sur de Europa y America Latina. CIS. Madrid.
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-Demokratizazioa noraino? Zenbateraino zabaldu behar dira
sistemaren ateak? Noraino eman behar zaio gizarteari politikagintzaren sare
edo esparruan (policy network) zuzenean parte hartzeko aukera? Azken
finean, zein da gizarte zibilaren zeregina gizarte politikoak eta erakundeek
duten agintzeko monopolioren baitan?
Eta, aurrekoari lotuta:
-Zein bide hobetsi behar da nazio eraikuntzarako? Bide autonomikoa
nahikoa al da? Naziogintza mota horretarako zeintzuk dira bidaide
egokienak? Zeintzuk epeak, esparruak, estrategiak? Zeintzuk dira aginte
eraikuntza mota horren menekotasunak eta mugak?
Estatuetako eragileekin egondako gatazka eremua ahaztu gabe, egitura
autonomikoa indarrean jartzen denetik, auzi bi horiek barne auziak bilakatu
dira, euskal sistemaren baitako auziak: Abertzale izan ala ez izan, Estatuen
eredupean jokatzea deliberatu zuten indar sistemikoak, alde batetik, eta,
bestetik, abertzale izan ala ez izan, eredu demokratiko edota nazional
alternatiboa nahi zuten indar anti-sistemiko desberdinak. Lehenago esan
bezala, esparru anti-sistemiko hori ENAM-en jarduerak gorpuztu du hein
handi batean. Honek ez du esan nahi, noski, buruz buru, aurrez aurre jarri
diren ikusmolde horiek monolitikoak izan direnik. Binomio horren alde
bakoitzaren baitan ere, noski, barne lehia eta liskarrak egon baitira.
Azkenean, Herri batek duen barne aniztasun guztiarekin, bi (edo hiru)
“herri” kontzeptu egon baitira kontrajarriak, aurkatuak.123
Bi herri, bi nazio, bi (proto) Estatu, esan beharko genuke.
Azken finean, Letamendia lankideak dioen bezala (1997):
“La mímesis o naturaleza especular, de estos nacionalismos [que
usan la violencia política] respecto del Estado-nación difiere de la de los
no violentos en su radicalidad y alcance: mientras que los últimos
mimetizan tan sólo la comunidad –y, en ocasiones, la sociedad– nacional,
los nacionalismos violentos, que contestan la legitimidad del uso estatal
de la fuerza, mimetizan al Estado en lo que tiene de centro monopolizador
de la violencia. En su fase madura, la doble mímesis del Estado y de la
Nación les lleva a construir una estructura dual, formada por un grupo
armado organizado como contra-Estado y por una comunidad civil de
legitimación de este grupo a modo de contra-nación.”
Ispiluzko naziogintza horretan, nazionalismo periferiko muturrekoena
eta Estatukoa bata bestearen parean egon dira, bata bestearen isla infinitua
erakusten.
123

Aldebiko lehia sakon hori areagotu egin zen 1988tik aurrera, “Ajuria eneko ituna” deitua
izan zen akordio politikoarekin. Dena den, akordioaren krisiak berak ongi erakutsi zuen gatazka
ardatz gehiegi dagoela Euskal Herrian kontra-mugimendu gisa policy edo politics network egonkorrak
antolatzeko. Aurrerago itzuliko gara gai honetara, Letamendiaren (2002) lanaren eskutik.
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Alabaina, gure kasuan, bi horien artean hirugarren ispilua lekutu da,
erabat gardena, erabat opakoa izan ez dena. Hirugarren nazio eraikuntza
mota hau, abertzaletasun moderatuak bultzatu nahi izan duen hori,
Estatuarekin eta ezker abertzalearekin lehian –batekin elkarlan gatazkatsuan,
bestearekin “elkarlanezko” gatazkan–, aginte autonomikoaren sostengu ia
bakarra izan da hamarkada hauetan zehar. Nazio eraikuntzaren leloa
diskurtso ideologiko bezala ulertzen badugu, batez ere aginte eraikuntza
sendotzea izan da indar instituzional hauen ardura azpimarragarriena,
erakunde autonomikoen gaitasuna finkatze aldera.
Eredu hirukoitz horretan, barne aniztasuna ukatu gabe, bizpahiru nazio
eraikuntza eredu, bizpahiru demokratizazio eredu egon dira lehian,
antagonismoan. Batzutan abertzaleen arteko aliantza aurkatu zaio
Espainiako Estatu eraikuntzari; bestetan, aldiz, Estatuko eta Euskal Herriko
indar instituzionalak, sistemaren kontrako eragileen aurrean jarri dira. Beti
ere, euskal demokrazia eta nazio eraikuntza ulertzeko modu kontrajarriak
egon dira jokoan. Gauzak honela, lehia eremu gogorrena, bortizkeria maila
apalagoan burutu baldin bada ere, bertan egon da, Euskal Herrian: Bertako
eragileen artean egondako demokratizazioaren mugen, eta naziogintzaren
moduen inguruko lehia gatazkatsuan, alegia.
Ikus dezagun irudian:
D.29. Hipotesi orokorra.
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Laclauren hitzak hona ekarrita, Euskal Herrian artikulazio/bloke
hegemoniko lehiakorrak aritu dira hamarkada hauetan: Naziogintza eta
demokratizazioa modu desberdinetan ulertzen zuten blokeak aritu dira
lehia hegemonikoan, etenik gabe.
Horregatik, benetako trantsizio politikoan bizi izan gara azken
hamarkadetan. Trantsizio luze eta gatazkatsuan, ezen blokeen arteko
polarizazioa eta antagonismoa modurik garratzenean bideratu baita:
Demokratizazioa eta nazio/aginte eraikuntza bilbatzen dituen prozesu
liskartsuaren baitan. Ondorioz, azken berrogei urteotan Euskal Herriak bizi
(izan) duen trantsizioa politikoa, demokratizazio eta nazio/aginte
eraikuntza prozesu oldartsu legez defini genezake.
Non burutu da lehia hori? Zein izan da lehia horren jokaleku
nagusia?
Gure hipotesi orokorrak abiapuntu ezaguna du: Gizarte mugimenduak
zuzenean egon dira murgilduta Estatu modernoaren eraikuntza nazional eta
demokratikoan, berau laguntzen ala kontra egiten, beti ere, liberalismo eta
demokraziaren uztarketaren gune kontraesankorrean kokatuta.
Logikoa da honako planteamendua gizarte mugimendu abertzaleak,
edota zuzenki demokrazia eskatzen dutenak egon badaudela jakinda.
Alabaina, lehenago nabarmendu dugun bezala, esan bidezko lana egiten
duten hauetaz aparte, gizarte mugimenduak, orokorrean, dena delakoa
izanda ere haien ageriko errebindikazioa, demokratizazioaren eta aginte
eraikuntzaren auzien erdigunean aritzen dira, edo, beste modu batera
esanda, erdigunea “dira”, modu behin behineko eta koiunturazkoan izan
arren.
Hurbilketa honek eztabaida teoriko aberatsera garamatza hala
beharrez. Besteak beste, Zizek eta Laclau adituek darabilten ezbaiak zerikusi
handia du hemen luzatu nahi dugun hipotesiarekin.124
Hegel eta Lacan gogora ekarrita, Zizekek dioen moduan, unibertsal eta
partikularraren arteko harremana dialektikaren esanahiari kasu eginez
ulertzen badugu, onartu beharko genuke borroka historiko zehatzak aldi
berean absolutuari buruzko borrokak direla. Esan nahi baita, edozein gizarte
borroka partikularrean unibertso guztiaren etorkizuna legoke jokoan.
Bere hitzetan esanda:
“Una lucha social particular es al mismo tiempo la lucha en la que
se está decidiendo el destino del universo entero”.
124
Hemen jaso ditugun hausnarketak sakonago jarraitu daitezke honako lanetan: Butler, J.,
Laclau, E., Zizek, S. (2003): Contingencia, hegemonía, universalidad: diálogos contemporáneos en la izquierda.
FCE. Mexico; Laclau, E. (2005): La razón populista. FCE. Buenos Aires. Zizek, S. (2006) Arriesgar lo
imposible. Conversaciones con Glyn Daly. Trotta. Madrid.
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Adierazpen potolo hori gure lan apalera ekarrita, hipotesi gisa esango
genuke aztertu ditugun liskar ekologistetan, euskal demokraziaren eta
nazioaren bilakaera eta etorkizuna bera egon direla jokoan.
Zein zentzutan baina?
Hasteko eta behin esan beharra dago, kapitalari buruzko borroka
zentraletik at leudekeen liskar partzialen inguruko balorazioa egiterakoan,
neurri
batean
atzera
egiten
duela
Zizekek,
partikularraren
unibertsaltasunaren tesi horri dagokionean. Esaterako, bere iritzian,
nortasunaren inguruko borroka, generoari lotutakoa, edota –gure kasuan–,
borroka ekologista bera ezin dira, inolaz ere, gizarte eraldaketa globalaren
abiapuntutzat jo. Arazo partzialak konpontzen saiatze hutsak “gradualismo
erreformista anti-utopikora” eramango gaitu, Zizeken iritzian. Horregatik,
bere ustetan, klase borrokak gainezarriko lituzke beste borroka mota guztiak.
Kapitalaren logikak beste borroka guztien joko eremua egituratzen baitu
goitik behera.
Hala, Zizekentzat borroka ekologista ez litzateke inoiz izango
artikulazio gune bat, edo point de capiton bat. Stavrakakisek, Arditi eta Lacan
ekarri dizkigu kontzeptu hori definitzeko orduan:
“[…] el point de capiton alude directamente a los botones que
sujetan la tapicería del diván y que anclan el relleno y forman una
superficie llena de tensiones (fuerzas). Esta superficie representa […] el
espacio social y cada botón, un punto nodal. [En los puntos nodales]
convergen y se entrecruzan un plural de líneas de fuerza y formas de
resistencia, se forman identidades colectivas, surgen objetivos de lucha,
aparecen tácticas de intervención y también formas de regulación y
control”.125
Zizeken iritzian, aberastasunaren banaketa, edo Estatismoa, esaterako,
benetako nodoak diren bitartean, ekologismoa gune horien diskurtso
osagarri posible bat izango litzateke, ez besterik. Hortaz, ekologismoa –
signifikatzaile flotagarri bezala–, eranskin soila izango litzateke ekosozialismoan,
eko-nazionalismoan,
eko-faxismoan,
edota
ekokontserbadurismoan.
Honen aurrean, beste muturrean, ideologia “berdearen” defentsa
egongo litzateke. Erradikalismoaren errautsetatik berpiztuta, ideologia
berdearen arabera ingurumenaren dislokazioak beste dislokazio guztiak
gainezarriko lituzke: borroka demokratikoa, generoarena, osasunarena,
sozio-ekonomikoa… Azkenean, Stavrakakisek dioen bezala, naturaren –
errealaren– ikuskera fantasmatiko batean oinarritzen den utopia honek
konponbidea eskainiko luke gizarte dislokazio guztietarako, natura
125
Ikus, Stavrakakis, Y. (1999): Fantasía verde y lo real de la naturaleza: elementos de una crítica
lacaniana. Tópicos en educación ambiental nº1. Academia Nacional de Educación Ambiental. Mexico.
Eta berak aipatuta: Arditi, B. (1992): La totalidad como archipiélago. El diagrama de puntos nodales.
Conceptos. Ensayos sobre teoría política, democracia y sociología. CDRP ediciones. Asunción.
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harmonikoaren
ispilu
izango
litzatekeen
gizarte
sostengarrian,
antagonismorik gabeko “bake berdean”. Eraikin ideologiko/fantasmatiko
horrek beharko lukeen etsaia industrialismoa litzateke, gizaki industriala,
kontsumista, desarrollista…
Guk erdibidea hartuko dugu hemen. Alde batetik, natura ezin da
utopia harmoniko gisa definitu, hots, gizartearen –edo nazioaren–
desiratutako osotasun harmonikoaren proiekzio gisa. Izan ere, “erreala” ezin
daiteke “konpondu”. Ondorioz, ez dugu borroka ekologista beste borroka
guztien gainezarpen totalizatzaile gisa definituko. Ez da point de capiton
bakarra, ezta, a priori, nagusia ere. Baina, bestetik, Zizeken ikuspegia
alboratuta, ekologismoaren inguruan point de capiton bat osa daitekeela
uste dugu.
Hala, borroka desberdinen –demokratiko edota nazionalen, gure
kasuan– artikulazio gunea –point de capiton– izateko borrokatu du euskal
ekologismoak: ingurumenaren –lurraren– defentsan emandako urrats
estrategikoak, aldi berean, naziogintza eta demokratizazio eredu jakin batean
emandako pausoak bezala ulertarazi nahi izan ditu.
Berriro ere, Zizekek (2001) hain gustukoa duen terminologia
psikoanalitikoa erabilita, Lurraren defentsa, errebindikazioa “sintoma”
izango litzateke pentsamendu berde horren arabera. Borroka ekologista,
arazo nazional/demokratikoaren azaleko ondorioa izan beharrean,
“nazioaren eta demokraziaren gaia” tente mantentzen duen ardatza izango
litzateke. Horregatik, ikusmolde honen arabera, sintoma “sendatuta” –
lurraren ustiaketa–, gaixotasuna bera –nazioaren askatasun demokratikoaren
falta– sendatuko litzateke, “medikuntza ohikoan” ez bezala.
Izan ere, beste point de capiton ohikoetan –naziogintzan, esaterako–, ari
diren eragileak ekologismoa nodo nagusiaren jantzi diskurtsibo gisa ulertuko
dute. Borroka ekologistan “dago” borroka nazional/demokratikoa, ala
honen adierazpen bat besterik ez da, beste askoren artean? Eztabaida
konponezin hau landuko ditugun liskarretan askotan azalduko zaigu. Euskal
mugimendu ekologistaren koalizio zabalaren baitan azaldu ere.
Ildo beretik, ikuspegi orokor honekin lotuta legoke Laclauren ekarpena.
Azken honen aburuz, desberdintze logikak agindutako errebindikazio
isolatu eta puntualetatik haratago, askotan nortasun kolektiboek
partzialtasunen
artikulazio
hegemonikoak
egituratzen
dituzte,
126
ekibalentziaren logikaren bitartez, hain zuzen ere.
Honek ez du esan nahi ekibalentzia edo desberdintze logikak tentsioan
ez daudenik edozein gizarte borrokan. Bi logiken arteko tentsio
konponezinaren locus-a da, finean, gizarte jarduera. Horregatik, bi logikak
126
Nabari denez, azkenean, behin eta berriro aipatu ditugun hainbat mekanismo lirateke
ekibalentziaren logika horren araberako artikulazio hegemonikoaren itzulpen praktiko enpirikoak:
artekaritza estrategikoa, ekibalentzia instituzionala, zubigintza diskurtsiboa… Mekanismo horiek
guztiak artikulazio horretarako tresnak besterik ez dira.
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guztiz gailendu ezin baldin badira, batzutan ekibalentzia unea lehenesten
duten gizarte identitateak izango ditugu, bestetan, aldiz, desberdintze logika
gailenduko da. Dena den, ekibalentzia harremanen ondorioz osatutako
artikulazio hegemoniko horren lekua, gunea izango litzateke aipatutako
point de capiton hori, diskurtsoaren/praxiaren bitartez mugimenduak osatu
nahi duena. Horregatik, Laclauren iritzian point de capiton horien zerrenda ez
dago itxia. Esaterako, ekologismoa izan daiteke totalizatzearen (g)une
partzial horietariko bat.
Ekibalentzia une hori osatzea askoz ere errazagoa izango da, Laclauren
iritzian, artikulazio guneak a petit objektuaren funtzioa betetzen badu.
Horretarako, bere partzialtasunetik abiatuta, errebindikazioak gizarte/nazio
osotasun (ezinezkoaren) lorpena ordezkatu beharko du. Hala, “herrierrebindikazio” gisa, “totalizatu” egingo da errebindikazio partziala. 127
Bere hitzak zuzenean jasoko ditugu jarraian:
“Para alguien identificado con una configuración hegemónica, esa
configuración es todo lo que existe como un objetivo. No es un momento
más en el eterno fracaso empírico por alcanzar un ideal. La alternativa
que presenta Zizek […] se desmorona una vez que se ha hecho una
investidura radical en un objeto parcial (una vez que el objeto “ha
sido elevado a la dignidad de Cosa”). Y este objeto, aunque siempre
parcial, podría implicar un cambio radical o una transformación social
global. […]. La Cosa como tal no puede ser tocada en ningún punto en
forma directa, sin su representación a través de un objeto”.
[…] “No existe ninguna lucha o demanda que no tenga un área de
irradiación equivalencial, Zizek se equivoca cuando presenta las luchas,
por ejemplo las multiculturales, [edo ekologistak] como secundarias y
totalmente integrables dentro del sistema existente. De hecho, presentar
el problema en términos de cuál de ellas es más fundamental, es
totalmente inapropiado. […] La centralidad siempre está relacionada con
la formación de identidades populares que no son otra cosa que una
sobredeterminación de demandas democráticas. La centralidad de cada
una de ellas no va a depender de su ubicación dentro de una geometría
abstracta de efectos sociales, como pretende Zizek, sino de su articulación
concreta con otras demandas en una totalidad popular. Esto obviamente
no garantiza el carácter progresista de esa totalidad, pero sí crea un
terreno dentro del cual pueden tener lugar varias tentativas
hegemónicas”.

127
Gure ahalmenetik kanpo dago, Lacan-en pentsaera konplexuaren analisia. Laclauk berak
jasotzen duen moduan erabili dugu hemen petit a objektua: “En primer lugar tenemos el momento de
plenitud mítica que buscamos en vano: la restauración de la unidad madre/hijo o, en términos políticos, la
sociedad completamente reconciliada. Luego tenemos la parcialización de las pulsiones: la pluralidad de
objetos “a” que, en algún punto, encarnan la plenitud en última instancia inalcanzable.” Laclau, E.
(2005) Op,:Cit.
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“La totalización requiere que un elemento diferencial–
errebindikazio ekologistak, adibidez– asuma la representación de una
totalidad imposible, euskal demokraziaren eta nazioaren
perfektutasuna, esaterako.”
Dena den, ezin pentsa genezake totalizatzea gizarte eremuaren
monopolioa dela, eta desberdintzea, aldiz, erakunde sistemarena.
Desberdintzearen eta ekibalentziaren logikak totalizatze instituzionalista
zein populistan daude presente:
-Laclauk gogoratzen duen moduan, diskurtso instituzionalistan
“desberdintzearen” printzipio unibertsala eremu komunitario homogeneo
batean ekibalentzia nagusia bilakatuko da: desberdintze guztiak –interes
guztiak– berdin balioko dute osotasun zabalaren baitan, denak dira, haien
partzialtasunean, legitimo. Erakundeak haien arteko oreka zaindu beharko
luke.
-Diskurtso populistan, aitzitik, osagai partzial batek osotasun legitimo
bakartzat aintzat hartzea nahi izango du. Hala, desberdintzearen logikaren
araberako demanda demokratikoak, sistema instituzionalak irentsi
ditzakeenak, eta sistema instituzionalarentzat erronka kontrolaezinak
bilakatzen diren demanda herritarrak, edo, hobeto esanda, herrikoiak berezi
beharko genituzke.
Laclauren beraren hitzetan:
“Sabemos que el populismo requiere la división dicotómica de la
sociedad en dos campos –uno que se presenta a sí mismo como parte que
reclama el todo–, que esta dicotomía implica la divisón antagónica del
campo social, y que el campo popular presupone, como condición de su
constitución, la construcción de una identidad global a partir de la
equivalencia de una pluralidad de demandas sociales”
Honela, lan honetan aztertuko ditugun errebindikazio ekologistek
izaera herrikoia hartu (nahi izan) zuten hasiera batean:
-Alde batetik, berez, janzkera totala –demokrazia/nazioa– jaso duten
errebindikazio partzialak lirateke aztertuko ditugun errebindikazio
ekologistak: Leitzarango gatazkan planteatutako errebindikazioa euskal
protesta zikloan naziogintzaren eta demokratizazioaren arloan proposatzen
ari den eskaera bera da, finean: euskal gizarte-itxiera, borobiltzea suposatuko
lukeena, koiuntura historikoak ekarritako dislokazioa konponduko
lukeena.128
Hots:
128
Maila sakonagoan, inguruabar historikotik kanpo: moratoria, modernitatearen tren
geldiezinari eskatzen zaio; alternatiba, nazio/herri borondateak estatu/aginte eraikuntza ororen
aurrean defendatzen da; eta erreferenduma, gizartearen borondate adierazpen salbatzailea bilakatzen
da.
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(0. Hasierako baldintza, ziurrenik beste guztien gakoa dena, “kanpoan
dagoena“ aitortzea, zertifikatzea)
1. Errepide egitasmo instituzionalaren luzamendua, edo nahi bada,
egituratze autonomikoaren moratoria edo luzamendua.129
2. Errepide egitasmo alternatiboaren legitimotasuna eta proiektu
instituzionalarekin alderatzeko eskubidea, edo, nahi bada, marko juridiko
alternatiboaren legitimitatea, eta proiektu politiko guztiak alderatzeko
aukera.
3. Eta, azkenik, errepide egitasmoen arteko hautua herri-kontsulta
baten bitartez ebastea, edo, nahi bada, marko politikoen arteko hautua
herriari zuzenean galdetuta konpontzea: autodeterminazio erreferenduma.
Aukera demokratiko honen bigarren eredua, azkenean liskar ekologistan
eta gatazka nagusian, modu berean, agertzen dena, “negoziazioaren
eredua” izango litzateke.
-Eta, bestetik, errebindikazio ekologista, beste zenbait errebindikazio
zehatzekin artikulatu den heinean, herri-totalitatea –mugimenduaren
koalizioaren kontzeptuan “euskal herritarren erabakiaren” (g)unea–
osatzeko ahaleginen adierazpena izango litzateke. Artikulazio horretarako
eskura izan du euskal ekologismoak, alde batetik, populismo abertzalearen
ekibalentzia-logika, eta bestetik, bere izaera “politikoa”. Izan ere, point de
capiton bakarra izatera iritsi gabe agian, ezin ahaztu daiteke euskal
ekologismoak historikoki izan duen jite “politikoa”, hots, errebindikazio
ekologista demokraziarekin, garapen ereduarekin –hortaz, kapitalaren
logikarekin lehia zuzenean–, eta eskubide nazionalekin lotzen duen izaera
politikoa. 130
Amaitzeko, saiakera totalizatzaile hauek guztiak ahalegin
herrikoiaren erakusleak direla diogu, ezen lehia hegemonikorako joko
eremuak izan baitira liskar ekologistak. Gizarte mugimenduaren ikuspegitik,
ekibalentziaren logikaren eskutik, borroka ekologista “herria” totalitate gisa
osatzeko ahaleginaren locus-a litzateke. Sistema instituzionalaren aldetik,
berriz, desberdintze logika defendatuz, interes desberdinen –partzialen–
129
Erloju historikoa zeron jartzea: 1976an, agian, Xibertako elkarrizketetan eta itun
autonomikoa/KAS alternatibaren arteko nazio-hausturan edo dislokazioan.
130
Kapitalaren logikaren kritikak hartu beharko lukeen lehentasunaren inguruan Zizekek duen
kezkak ez du lekurik, aztertu ditugun liskarretan. Izan ere, kapitalaren logikaren inguruko auzia ez
dago eztabaidatik kanpo, erdigunean baizik: demokrazia/nazioaren ulerpen moduak eta pilaketa
kapitalistaren inguruko eztabaida nekez bereiztu daitezke liskar ekologista hauetan. Ekologismoak
tout court hazkunde ereduaren eztabaidarekin duen zerikusiaz aparte, euskal ekologismo politikoak
eta, honekin batera, borroken artikulazio ahalbidetzen duen populismo abertzaleak, izaera ezkertiarra
dute. Aurrez aurre dagoen sistema instituzional autonomikoak norabide neoliberala duen bezala.
Hortaz, liskar hauetan gatazka ardatz guztiak pilatzen dira. Dena den onartu beharko da kapitalaren
logikaren inguruko auziak liskarrak aurrera egin ahala lehentasuna galdu zuela, eta borroka hori soilik
indar anti-sistemiko alternatiboen esku geratu zen. Errebindikazioaren barneratzearen edo
demokratizazioaren ondorioa da kapitalaren logikaren kritikaren ahultzea, eta, azkenik, Zizeki
arrazoia emango dio, hein batean bederen.
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eskaerak (des)artikulatzeko jardueraren gune gisa ulertu beharko litzateke
liskarra. Logika instituzionalean, ordezkaritza politiko instituzionalaren
oinarria den “gizarte/herri” horretan errebindikazio ekologista beste askoren
artean bat besterik ez baita.
Gure hipotesiaren arabera, ahalegin totalizatzaile hori saiakera gisa
agortu zen. Aztertuko dugun liskar ekologista nagusian, errebindikazio
herrikoia izan nahi zuena errebindikazio demokratikoa bilakatu zen.
Ekibalentzia logikaren mugak ikusita, desberdintze logikara jo zuen gizarte
ekimenak. Beste terminologia erabilita, botere-politikatik eragin-politikara
igaro zen gizarte mugimendua.
Dena den, demokratizazio prozesu hori martxan ipintzeko –
protesta/negoziazio/barneratze zikloa edo prozesua abian jartzeko, alegia–,
ezinbestekoa izan zen protesta. Azkenean, Leitzarango liskarraren neurriak,
hedapenak –Eskala/polarizazio mailak– definitu zuen negoziazioaren
eremua eta barneratze baldintzak. Hurrengo liskarrean ez zen horrelakorik
gertatu.
Honekin batera, hausnarketa arriskutsuagoan sartuko gara. Borroka
ekologista a petit objektu gisa antolatu zenez, eta neurri batean point de
capiton ere bilakatu zenez, Leitzarango liskarra euskal protesta zikloan
jokoan zegoen eredu politiko/ekonomiko nazional eta demokratiko
alternatiboen arteko borroka hegemonikoaren jokaleku bilakatu zen. Hala,
Leitzarango liskarraren amaierak auzi nagusiak demokratizazioaren bidea
hartu zuen unea islatuko luke. Geroko bilakaera politiko orokorra, neurri
batean, baldintzatu zuen. Oso modu xinplean, xinpleegian esanda,
Leitzarango liskarrean amaitu (nahi izan) zen euskal protesta zikloa, eredu
politiko alternatiboen arteko lehia hegemoniko gisa ulertuta, bederen.

7. Laburbilduz, hipotesi zehatzak.
Analisi enpirikoarekin hasi aurretik, eta atal honetan esandakoa gogoan
hartuz, aurrera begira proposatu nahi ditugun hipotesi zehatzak
laburbilduko ditugu orain. Jarraian doazen hipotesi hauek guztiak
aurrebaldintza ezaguna dute: Gizarte mugimenduen jarduera kolektibo
tipikoa, WUNC parametrotan burututakoa, protesta jarduera da: jarduera
liskartsua, alegia.
Aztertutako bi liskarraldien analisian oinarrituta baldin badaude ere,
hipotesi horiek maila zabalekoak –“makro” mailakoak– dira. Hortaz, alde
batera utzi ditugu liskarren baitako hipotesi ertainak, edota “mikro”
mailakoak. Horrek ez du esan nahi interesgarriak ez direnik. Modu batean
edo bestean azalpenean zehar agertu direlako ez ditugu birjasoko.
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Bestalde, aldez aurretik onartzen dugu hipotesiak ez direla konklusio
eztabaidaezinekin lotuta azalduko. Are gutxiago eredu teoriko berritzaile
batekin. Hipotesiak dira tesia. 131
Orain arte esandakoa laburbilduz eta hipotesi horiek argitze aldera,
honako irudia proposatzen dugu:
D.30. Hipotesi zehatzak.

131

Borges-ek zioen moduan: “Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser
interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis”. Borges, J.L.
(1951): La muerte y la brújula. Emecé. Buenos Aires. Gure lasaitasunerako egokiago da, agian, bigarren
aipu hau, gero jasoko dugun Espositoren (1999) liburuan, Arendtek, Weilen idatzi bat tarteko,
Plancken ahotan jarri duena. Buruargi horiek guztiak ados jarri baldin badira zuzena izango da: “El
creador de una hipótesis dispone de posibilidades prácticamente ilimitadas, y está tan poco limitado por el
funcionamiento de sus órganos sensoriales como por los instrumentos de que se sirve. Puede decirse incluso que
se crea una geometría en su fantasía… Por ello, ninguna medida podrá confirmar o invalidar directamente una
hipótesis; sólo podrá destacar su mayor o menor conveniencia”.

266

BAT: Nork burutzen du protesta? Gizarte mugimenduak aldaketa
prozesutan protagonistak dira. Hiru paradigmen arabera burutzen dute
ekintza kolektiboa: botere-politikaren, eragin-politikaren eta nortasunpolitikaren arabera, alegia. Jarduera horien izaera eta neurria enpirikoki
ezagutzeko, mekanismo eta prozesuak tresna baliagarriak dira. Zehazki
esanda,
bi
mobilizazio
episodiotan
–Leitzarangoan
eta
Urbina/Maltzagakoan– euskal mugimendu ekologistaren jarduera eta honen
eraginak adierazle teoriko/enpiriko horiek erabilita uler daitezke.

BI: Zertarako protesta? Sistemaren ikuspegitik, demokratizazioa
integrazio prozesu gisa uler daiteke, eredu ordezkatzaile, korporatibo eta
partehartzailearen bitartez burututako aginte/nazio eraikuntza. Gizarte
mugimenduen ikuspegitik, berriz, kanpoko eskaerak politikagintza saretan
barneratzea eta hauek berdintzea izango litzateke demokratizazioaren
eduki
nagusia.
Prozesu
demokratizatzaile
horiek,
batik
bat,
mobilizazio/akordio ziklotan burutuko dira. Hala, demokratizazioa eta
honen aldaera den nazio/aginte eraikuntza gizarte mugimenduek
bultzatutako liskarraldietan erabaki (tzen) da. Zentzu horretan, liskarraldi
ekologistak eztabaida sakonagoaren aieruzko alegoria –a petit objektu– gisa
azalduko zaizkigu: euskal gatazka nazional eta demokratikoa liskar
ekologisten esparruan jokatu dira.

HIRU: Zein protesta eredu? Demokratizazioak indar-harremanen
aldaketa suposatzen duen neurrian, botere-politikaren araberako protesta
behar du. Izan ere botere-politikatik eragin-politikara doan ibilbidea bera da
demokratizazioa. Botere-politikak behar duen ekibalentzia logikaren
araberako artikulazio hegemonikoa zenbait mekanismo eta prozesuen
argira ezagutu daiteke. Eragin-politika hutsetik abiatuta nekez burutuko da
demokratizaziorik. Leitzarango liskarrean botere-eredutik eragin-eredura
igaro zen mugimendua, Urbina/Maltzagan, aldiz, ez zenez eragin-politika
gainditu, ezin esan daiteke demokratizaziorik egon zenik.

LAU: Nolako protesta? Ekibalentzia logikan oinarritutako artikulazio
hegemonikoa eta honen araberako botere-politika antagonismoan
oinarritzen da. Gizarte mugimenduen esparru berariazkoa antagonismo
agonistikoarena da, eredu antagoniko hutsaren eta eredu deliberatzailearen
artean. Leitzarango liskarrean antagonismo agonistikoaren eremuan jokatu
zuen mugimenduak batik bat. Urbina/Maltzagakoan, berriz, eredu
deliberatzailea izan zen nagusi. Eredu bi horietan mekanismo eta prozesu
desberdinak topatuko ditugu.
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BOST: Norainoko protesta? Liskarraldiaren antagonismo mailak eta
artikulazio hegemonikoaren hedapenak erakutsiko digute mobilizazio
isolatu baten aurrean gauden, protesta zikloan, ala episodio iraultzailean
murgilduta. Zehazki esanda, euskal protesta zikloaren aldi bakoitzeko
egoera edo eskala liskarraldi ekologistetan egondako eskala aldaketa eta
polarizazioaren arabera ezagutu daiteke. Zentzu horretan, Leitzarango
liskarraldian protesta ziklotan ohikoa den gizarte indarren artikulazio gunea
–point de capiton– osatu dela esango genuke, euskal populismo abertzaleak
lagunduta. Aitzitik, Urbina/Maltzagako auziak ez zuen mobilizazio ziklo
mugatua gainditu.
Hala, gizarte mugimendu liskartsuak behar dira demokratizaziorako.
Gizarte mugimenduen eragin demokratizatzaile indartsuena bere
liskarrerako ahalmenean datza: eskala aldaketa –artikulazio hegemonikoa–
eta polarizazioa –antagonismoa– bultzatzeko ahalmenean, alegia. Hortaz,
demokratizazioa bultzatzeko gaitasuna botere-politikan murgildu behar dira
gizarte
mugimenduak
Eragin-politikan
apaldu
egingo
da
demokratizaziorako gaitasun hori. Zehazki esanda, euskal mugimendu
ekologistaren mobilizazio batzuk –Leitzarangoa, kasu honetan– agintearen
eraikuntza, eta honen zein gizarte politikoaren demokratizazioa ahalbideratu
dituzte.
Izan
ere,
demokratizazioak
botere-politika
behar
du.
Barneratze/parekatze prozesua den neurrian, demokratizazioak, eta honen
aldaera den nazio/aginte eraikuntzak, politikagintza sarearen baitako indar
harremanaren aldaketa dakar. Hala, ekibalentzia logikaren araberako
artikulazio hegemonikoa, eta antagonismoan oinarritutako botere-politika
beharrezkoak dira demokratizaziorako. Aldiz, sistema instituzionalaren
desberdintze logika, eraginaren politikara garamatzana, ez da
demokratizaziorako egokia. Euskal mugimendu ekologista botere-politikatik
eragin-politikara jo duenean demokratizazioaren ibilbidea egin du,
Leitzaranen bezala. Urbina/Maltzagako liskarra, berriz, eragin-politikaren
ereduan garatu zenez, demokratizaziorik ez zen egon.
Amaierako hipotesi zalantzagarriagoa botako dugu, tentuz bota ere:
gure ustean, Leitzarango gatazkaren hasieratik Urbina/Maltzagako
liskarraldiaren amaierara doan ibilbideak protesta ziklo orokorraren izaera
aldaketa ekarri zuen. Errebindikazio ekologistaren demokratizazio prozesua
–eskaeraren barneratzea eta isolatzea ekarri duena, alegia– protesta zikloaren
demokratizazioaren metafora iragarlea izan daiteke.
Hala, 1992tik aurrera gatazka politiko orokorrak izandako bilakaera
ulertzeko liskar ekologistetan gertatutakoa ezagutu behar da. Alde batetik,
Leitzarango liskarraren amaierak komunitate politiko instituzional itxiaren
irekiera –Ajuria eneko Itunaren hausturan islatzen dena– suposatu zuen,
baina, aldi berean, aginte autonomikoa egonkortu zuen. Bestetik,
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Leitzarango liskarraren konponbideak sistematik kanpoko
barneratu zuen, baina errepide-ibilbidearen moldaketaren truke.

eragilea

Hauxe da Leitzarango liskarraren protesta/negoziazio zikloaren
laburpen sinplea. Eredugarria al da ziklo hori, protesta ziklo orokorrari
begira?
Gure ustean, desberdintasunak desberdintasun, Leitzarango auzian
1990etik 1992 urtera artean gertatutakoa, 1998-2008 aldian bizi izan denaren
metafora iragartzailea izan da. Edo gutxienik, eragile batzuk horrela
aurreikusi dute euskal trantsizioaren amaiera: irekiera/barneratze/
erreforma eredu dinamikoaren arabera, alegia. Itzuliko gara gai honetara.
Gai sakonagoak eta ilunagoak ditugu azken hauek. Ba al dago esaterik
liskarraldi ekologista, eszenatoki izateaz aparte, demokratizazio prozesu
zabalean gertatutakoa baldintzatu duela, edo, maila apalagoan bada ere,
lagungarri gertatu dela euskal demokratizazioan eta aginte/nazio
eraikuntzaren ibilbideari dagokionean? Hipotesi gisa, baiezkoan geundeke.
Dena den, horrelako ondorioak atera ahal izateko, behar beharrezkoa
izango da, demokratizazioarekin eta aginte/nazio eraikuntzarekin lotuak
dauden mekanismo eta prozesuak enpirikoki aztertzea. Ez dugu lan hori
egin. Zabalegia litzateke. Inoiz egingo den lanarentzako eredu teorikoa
eskaini nahi izan dugu hemen, besterik ez.
Hipotesiak hipotesi, MTT-k aipatzen dituzten makro-prozesuak edo
oldarraldiak –gizarte mugimendua, protesta zikloa, iraultza (edo bederen
honen posibilitatea), nazionalismoa eta demokratizazioa– batera agertu
zaizkigu urteotako euskal garabide sozio-politikoan. Euskal Herrikoa
benetako protesta zikloa izan da, eta demokratizazioarekin batera nazio
eraikuntza izan dira protesta ziklo honen gai nagusiak, eta bi arlo horietan
izan den garapena, beti ere, liskarraren poderioz etorri da. Honekin batera,
argi dago euskal mugimendu ekologistaren mobilizazioaren azterketarako
hautatu ditugun auziak132, hamarkada hauetan Euskal Herriaren historia
astindu duen protesta ziklo zabalaren erdigunean kokatzen direla.
Horregatik, aztertuko ditugun liskarraldietan, mugimendu zehatz
baten mobilizazio prozesua eta bere mekanismoak aztertzeaz aparte,
ezinbestekoa da protesta zikloari dagozkion prozesu/mekanismoak bai eta
iraultza, naziogintza eta demokratizazio oldarraldietan agertzen direnak
ikertzea.
Hala ere, jakin badakigu abian diren mekanismo eta prozesuak ikusita
bakarrik ez dagoela esaterik zein izango den aldaketa sozio-politikoaren
132

Oldarraldien izaera komuna nabariagoa izango litzatekeen Lemoizko liskarra ere gure
ikerketan barneratu izan bagenu, orduan ia banaezina baitziren mugimendu ekologistaren hizpidean,
antolaketan edota bitartekoetan eraikuntza nazionalaren irakurketa iraultzailea, demokratizazio
eskaera eta errebindikazio ekologista. Tamalez, hurrengo ikerketa baterako utzi beharko dugu
Lemoizko auziaren azterketa sakona.
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izaera. Liskarraldien azken emaitzak erakutsiko du zein izan den aldaketaren
modua –mobilizazio isolatua, mobilizazio zikloa, protesta zikloa ala iraultza
den–, eta zein izan den eduki mailan –nazio eraikuntzan, demokratizazioan–
gertatutakoa. Tamalez, gizarte ikerlarien lana gertatutakoa ulertzea da,
iragartzea bainoago.
Hala, MTT eta Laclauren arteko uztarketaren eskutik, mobilizazioa eta
gatazka ulertzeko marko teoriko zabal eta ertainen arteko bilkura egin dugu.
Ibilbidea amaitzeko, hedapen motzeko ikuspegia osatzeko mekanismoen
operazionalizatzea landu beharko genuke. Arlo horretan emandako urratsak
hurrengo atal metodologikoan ikusiko ditugu.
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E. IKERKETAREN ARDATZAK: ZER AZTERTU ETA NOLA?
IKUSPEGI METODOLOGIKOAK.

1.Sarrera. Hurbilketa teorikoa.
Klandermans eta Staggenborg (2002) ikerlariek dioten bezala1:
“There is nothing so practical as a good theory”
Zentzu honetan, aurreko ataletan azaldutako mekanismo eta prozesuen
teoria oso egokia iruditzen zaigu gizarte mugimenduen ekintza kolektiboa
aztertzeko. MTT-ren eskutik egindako ibilbidean zehar, eredu teoriko
indartsua izan daitekeela ikusi dugu. Halere, teorian oso praktikoa izan
arren, errealitate enpirikoarekin alderatzen ez den teoriak ez du etorkizun
handirik.
Tesi honetan euskal gizarte mugimendu ekologista partaide izan duten
bi liskarraldi hartu ditugu aztergai gisa. Liskarraldi horietan talde, ekintza
kolektibo, mekanismo, prozesu, finean gertakizun asko bildu da. Ezinezkoa
da hamabost urtetako gizarte errealitate aldakorra horrelako lan batean osoosorik islatzea. Eta errealitate enpiriko harrapagaitz horrek eskatuko lukeen
teorizazio sakona ere gure ahalmenetik at dago.
Horregatik guztiagatik, aipatutako tresna teoriko berrien erabilera
enpiriko hau, lehen saiakera bezala ulertzea nahiko genuke. Aurrera
begirako iradokizunak egin nahi dituen saiakera legez. Jarraian esango
dugun moduan, gero eta gehiago, gizarte errealitatea antzeman ahal izateko
ikerlari banakoen indarrak ez baitira nahikoak. Tresna metodologikoak
uztartu behar diren heinean, ikerlari talde zabalak, diziplina anitzekoak,
ezinbestekoak bilakatu dira. Hortaz, eskaintzen den apaltasunez, eskatzen
den zuhurtziaz irakurri beharko lirateke ondorengoak.
Gizarte mugimenduen inguruko lan akademikoak izan duen
zabalkuntza oparoa ikerketa tresnetan izandako malgutasunari zor zaio.
Hasteko eta behin, arlo desberdinetatik elikatu da: soziologiatik, noski, baina
baita zientzia politikoa, psikologia, antropologia edo kultura ikasketatik ere.
1

Atal hau lantzeko honako bi iturri orokorretan jasotako lanak erabili ditugu, batez ere:
Klandermans, B. eta Staggenborg, S. (eds) (2002): Methods of Social Movement Research. UMP. London.
Eta, Diani, M eta Eyerman, R. (eds) (1992): Studying Collective Action. SAGE.London.

271

Uztarketa honekin batera, nabari denez, tresna metodologikoen elkar osaketa
etorri da.
Tresna kuantitatibo zein kualitatiboen nahasketak ongi adierazi du
dogmatismo metodologikorik ez dela egon: iritzi inkestak, elkarrizketa
sakonak, artxibategien analisi historikoa, ikuspen partehartzailea, kasu
bakarreko azterketak, analisi konparatiboak, diskurtso eta narrazio analisiak,
simulazio matematikoak, protesta ekintzen azterketa, antolaketa anitzeko
eremuak edo sare ikuspegiak, bizitza historiak,… Nekez topatuko dugu
horrenbeste ikerketa teknikaz baliatu den diziplinarik.
Hain zuzen ere, gizarte mugimenduen inguruko ikerketaren
arrakastaren arrazoiak ongi jaso dituzte aipatu berri ditugun ikerlariek eta
baita Tarrow-ek, esandako liburuaren amaierako atalean:
-Metodo asko batera erabili izana. Esan bezala, metodoen hirukoizteak
emaitza ezin hobeak eman ditu ikerketa enpirikoan. Metodo berberaren
etengabeko errepikapenak baino askoz ere aberatsagoa baita metodo anitzen
uztarketa. Gurean ez dugu triangelatze hori muturrera eramango, baina
saiakera kuantitatibo/kualitatiboak nahastea behintzat ez dugu erabat
baztertuko: Aukera, ekintza eta bitarteko objektiboak metodo
kuantitatiboekin ezagutuz eta, esaterako, tresna kualitatiboak erabiliz,
estrategien arrazoinamenduak ulertzen saiatu.
-Hedapen ertaineko teoriak hobetsi izana. Teoria orokorregiak edo
enpirismo abstraktuegiak alboratuta, gizarte mugimenduen analisiak maila
ertaineko teoriak hautatu ditu: mobilizazio prozesuak ulertzeko jendarte
ingurunetan pizten diren mekanismoak analisi maila eta garai desberdinetan
aztertuz, ekintza liskartsua aski ongi ezagutzeko aukera izan du gure
diziplina akademikoak. Hauxe da, hain zuzen ere, MTT-ren lanak jarraituz
hemen hautatu dugun bidea.
-Gizarte mugimenduen eta beste arlo akademikoen infusioa. Kasu
askotan, gai honetara hurbildu diren ikerlariak gizarte mugimenduetan
militante izandakoak dira, oso gertutik ezagutzen dute ikertzen ari diren
fenomenoa. Gertutasun honek erraztu egin du ezbairik gabe ikerlarien
sarrera gizarte mugimenduen antolaketetan. Alabaina, era berean,
hurbiltasun horren ekar dezakeen “kutsadura” gai topikoa bilakatu da gure
arloan, eta ikerlarien “profesionalizatzea”, urruntze politiko eta intelektuala,
nagusitzen ari da (Diani & Eyerman 1992, op. cit) azken urteotako ikerkuntza
jarrerari dagokionean. Ez beti onerako.
-Analisi konparatiboaren hedatzea. Hasierako zatiketa geografikoteorikoa ahaztuta dago hein handi batean. Joera europarraren eta
amerikarraren arteko lubakia, eskola teoriko bakoitzak tresna
metodologikoen inguruan zuen berekoikeriak zulatu zuena, gaindituta dago
dagoeneko, zenbait faktoreei esker. Hala nola: ikerketa tradizioen arteko
zubigintza, ikerlarien arteko lan harreman pertsonalen ugaltzea,
mugimenduen beraien arteko konbergentzia, eta tresna metodologiko batzuk
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–protesta ekintzen datu bilketa, inkestak, kasuko analisiak– berez eskatzen
duten ikuspegi konparatiboari esker, adibidez. Hutsunea ez da erabat bete,
dena den. Estatu Batuetatik eta Europatik kanpoko politika liskartsuari
dagokionez, ez dago, oraindik orain, alderaketarako zubi metodologiko
nahikorik.
-Azkenik, ikerlarien ikuspegi zabala eta eraikitzailea nabarmendu
beharko genuke. Gorputz teoriko itxien arteko lehia antzua baino gehiago,
arlo honek eztabaida eraikitzailea, elkar hobekuntzara bideratutako
eztabaidara eraman ditu indar gehienak. Adibide esanguratsua dugu atal
teorikoan landu dugun “Aukera Politikoen Egitura” tresnaren inguruan
gertatutakoa. Prozesu politikoaren eskolak landutako tresna honek, kritika
zorrotzak jaso izan ditu, “estrukturalegia” izanik omen, prozesu kulturalak
ahaztu egin dituelako, eta Estatuari begirako mugimenduak bakarrik hartu
dituelako kontuan. (Goodwin & Jasper 1999, besteak beste). Kritika horren
emaitza, APE kontzeptuaren hobekuntza izan da: Ikerlari “APE zale” askok
eta askok, MTT-k beraiek barne, “aukeren eta oztopoen esleipena”
azpimarratzen hasi dira, egituraren osagai lurrunkorrak nabarmentzen,
edota egiturengan mugimenduen estrategiek duten eragina aztertzen.
Ezaugarri hauen guztien emaitza oso ona izan da, esan bezala.
Klandermans, Staggenborg eta Tarrow-ek (2002) hiru arlotan sumatu dute
aurrerakuntzarik garrantzitsuena: Gizarte mugimenduen antolaketen
ezaugarritzean
eta
hauen
eraginen
azterketan;
Mugimenduen
erreklutamenduan eta parte hartzearen bilakaeran (mobilizaziorako
potentziala deitu duguna), eta, azkenik, protestaren dinamikari dagokion
arloan. Aipatu liburuan zehazten dira aurrerapauso horiek, baina gaia gurera
ekarriz, dudarik gabe hirugarrena izango litzateke hemen luzatzen dugun
ekarpenaren eremu berariazkoa: protesta zikloaren azterketatik, ibilbide
liskartsuaren analisira doan pauso teoriko/praktikoan lekutu baitugu gure
lana.
Aipatu hiru ikerlarien hitzetan:
“[…] once we realize that single movements are embedded in
different contexts of contention and interact with other actors in a
iterative dance of mobilization an demobilization, of identity formation
and innovative collective action, and understand that trajectories of
contention need not to take a parabolic form, we are free to focus on how
different mechanisms produce different overall shapes and intensities of
contention, and different outcomes”.
Aurreko atalean gure ustean argiro adierazi dugun bezala, hauxe da
hemen hautatu dugun hurbilketa.
Sarrera teoriko hau amaitzeko, aurrera begirako erronka
teoriko/praktikoak jasoko ditugu, lehengo ikerlarien lana abiapuntu hartuta.
Metodologiari dagokionean ekidin beharreko desbideraketak edo kontuan
hartu beharreko aldagaiak hauek lirateke, besteak beste:
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-Kulturari buruzko ikerketek, arlo teorikoan garrantzia hartu duten
arren, oraindino ez dute hedakuntza enpiriko handiegirik izan. Aldaketa
kulturalak edota diskurtso mailako eraginak neurtzeko tresnak ez daude aski
garatuak. (Gamson 1998)
-Metodologia batzuen arrakastak –protesta ekintzen datu bilketak,
esaterako–, ikerketa gehiegi bideratu dezake ageriko arlo liskartsura,
fenomeno ezkutuagoak edo berriak gutxietsiz. Tresna kualitatiboak indartu
egin behar dira ikusezinezko mekanismo eta prozesu horiek atzemateko.
Azkenean, iturri desberdinetatik datozen datuen trukaketa eta
estandarizazioa litzateke errealitate agerikoa eta ezkutukoa atzemateko
giltza.
-Gizarte mugimenduen jardueren analisia ezin banandu genezake
gizarte aldaketaren azterketatik. Horregatik, denbora oso aldagai
garrantzitsua da ikerketa mota honetan: eragin isolatuak, unean unekoak,
liskarraldi iraunkorraren baitan kokatu behar dira beti. Protesta ekintzen
datutan oinarritutako ikerketak helburu horretan lagun dezake, baina tresna
kualitatiboak –elkarrizketak…– beharrezkoak izango dira denboran zehar
gerta daiteken beste zenbait aldaketa ulertzeko: mobilizaziorako egituren
aldaketak, iritzi publikoren erantzuna, partehartzaileen pertzepzioa… eta
beste.
-Gizarte mugimenduen ikerketak aurrezagutzarako tresnak indartu
egin beharko lituzke. Ekintza kolektiboa ustekabea izaten da usu, ezin aurre
ezagutu daiteke. Halere, mobilizazio eta protesta zikloak erdigunean jartzen
baldin baditugu, bertan mekanismo kate logikoak eta prozesuak
identifikatuz, errealitatea aldez aurretik iragartzeko aukera gehiago izango
dugu. Hauxe da gure ikerketan hautatu dugun hurbilketa 2.
Baldintza metodologiko hauek guztiak betez gero, erronka teorikopraktiko ausartagoak burutzeko ahalmena izango dugu. Klandermans eta
aipatutako beste ikerlarien iritzian hauek lirateke bide berriak. Gehienak
jadanik indarrean dauden metodoen zabalkuntzak besterik ez dira:
-Ekintza bitarteko berrien errepertorioen analisia, oso liskartsuak ez
diren gertakizunen bilketak… Edota aspaldiko tresna kualitatiboen
sakontzea, eztabaida taldeen erabileraren bitartez, adibidez3.

2

Areago oraindik, zenbait ikerlarik egin bezala, oraindik orain amaitu gabe dagoen liskarraldi
baten azterketan murgiltzea izango litzateke horretarako biderik emankorrena eta, aldi berean,
arriskutsuena. Gure kasuan, Abiadura Handiko Trenaren kontrako mobilizazio kanpainaren
azterketari ekitea izango litzateke egokiena. Hastapeneko datuak bildu ditugun arren, lanaren tamaina
ikusita, hurrengo baterako utzi dugu. In motion azterketa hauei buruz, Klandermans eta besteak
aipatzen duten adibidea, jaso dugu: Favre, P. et al.(1990): La Manifestation. Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques. Paris.
3
Focus group interviews edo eztabaida taldeetan burututako elkarrizketak Zesar Martinez
lankideak erabili ditu bere tesi egin berrian. Sarrera atalean jasota dago.
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-Politika liskartsua eta instituzionalaren arteko elkar harremanen analisi
sakonagoa, lotura konkretuenetatik abstraktuenetara joaz: gero eta
ohikoagoak egin diren harreman liskartsu zehatzen azterketa –
poliziagintzari
dagozkionak,
esaterako–,
eta
baita
elkarreragin
informalagoak edo konbentzionalagoena ere, politikagintza partekatuarekin
zerikusia dutenak, adibidez. Hasierako atalean aipatu dugu politikagintza
sareen azterketak izan dezaken erabilgarritasuna.
-Estatu-nazioaren eremu politikoa ez denez jada gizarte mugimenduen
jarduerako esparru bakarra, mugimendu “nazionalak” gero eta gehiago
nazioz gaindikoak diren heinean, hauek aztertzeko beharrezkoak diren
hurbilketa akademikoak landu beharko dira aurrerantzean.
-Bestalde, arestian ikusi dugunez, gizarte mugimenduen mekanismo
tipikoak politika liskartsuaren mota desberdinetan azaltzen dira. Politika
liskartsu guztia lapiko berean nahasten duten teoria orokorregietan galdu
gabe, analisi konparatiboa erabiliz, mekanismo horien analisia eta
mekanismo kateen izaera aztertu beharko dira, McAdam, Tarrow eta Tilly-k
egin bezala. Hauxe izango da, hain zuzen ere, gure hurbilketa
metodologikoaren zutabe nagusia. Apaltasun osoz burutu nahi dugun
lanaren zutabea. Esan nahi baita, Klandermans, Staggenborg eta Tarrow-ek
(2002) dioten moduan:
“Social movements research, like all science, is nothing more or less
than an attempt to understand reality, be it individuals’ willingness to
sacrifice, a sudden wave of protest, or a process of transition. Theories, no
matter how masterfully built, are of course only hipothetical models of
reality, and research methods are our tools for testing and expanding
them”.
Hemen egin duguna ez da teorizazio berria, are gutxiago maisuki
eraikia, errealitatearen eredu hipotetiko xumea baino ez da, eta erabiliko
dugun tresneria metodologikoa teorizazio horren testa, hastapeneko testa
besterik ez da.

2.Gure hurbilketa metodologikoaren ezaugarriak.
Erronka hauek guztiak aintzakotzat harturik, errealitate enpirikoa
atzemateko landuko dugun hurbilketa metodologikoan alde desberdinak
elkar osatzen ahaleginduko gara.
a. Kasu-azterketa: Leitzarango eta Urbina/Maltzagako liskarraldiak.
Hasteko eta behin, hemen esku artean duguna kasu baten –bien–
azterketa da. Snow & Trom-ek (2002) ongi azaldu dituzte metodologia honen
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zutabe nagusiak4. Adiera tautologikoa dirudien arren, kasu baten azterketa,
kasu edo fenomeno zehatz baten analisi sakona litzateke, metodo desberdinen
triangelatzearen bitartez egindako azterketa. Haien hitzetan jasota:
“We can conceptualize the case study as a research strategy that
seeks to generate richly detailed, thick, and holistic elaboration and
understanding of instances or variants of bounded social phenomena
through the triangulation of multiple methods that include but are not
limited to qualitative procedures”.
Lehenik, “kasua” zer den –eta zeintzuk diren– finkatu beharko da.
Hemen aztertuko ditugun kasuek muga geografiko eta tenporal jakinak
dituzte: Euskal Herria hartu dugu esparru nagusitzat, eta ikerketa aldia, 1986
urtetik, Leitzarango auziaren hasieratik, 2001 urtera bitartekoa izango da.
Bigarrenik, kasuaren azterketa antzeko fenomenoen analisitik bereiztu
beharko da, gure adibidean, esaterako, landuko dugun mobilizazio eremua –
ekologista– garai horretan gertatutako beste gizarte mobilizazioetatik
bereiztuko dugu. Areago oraindik, hautatutako kasuan batez ere
mobilizazioaren zenbait mekanismo eta prozesu azpimarratuko ditugu, gure
ahalmenetik kanpo baitago garai horretako euskal liskarraldi ekologistak
osotasunean sakonki aztertzea. Hala, mobilizazio ibilbide osoa hartuko dugu
gaitzat, baina ezin izango ditugu ikertu liskarraldiaren geruza guztiak.
Aitzitik, osotasuna, edo nahi bada, nolabaiteko orokortasun holistikoa,
liskarraldiaren eragin orokorrei eskainiko diegun arretatik eratorriko da,
demokratizazioarekin eta nazio/aginte eraikuntzarekin liskarraldiak izan
duen zerikusiaz hausnartu nahi baitugu.
Dena dela, aldez aurretik onartzen dugu tesi honetan proposatzen
dugun lan enpirikoak ez duela doi-doi kasu azterketa metodoak eskatuko
lukeen zorroztasuna eta sakontasuna izango. Iturri mugaketa dela eta, batez
ere. Ez baititugu mugimenduaren barne-materialak aztertuko ezta ere
elkarrizketa sakonik egingo.
Bigarrenik, garai horretako euskal mobilizazio ekologistaren azterketak,
izen-abizen ezagunak izango ditu: Leitzarango gatazka eta Urbina/Maltzaga
autobidearen inguruko auzia. Kuantitatibo eta kualitatiboki azterketa
enpirikoaren ardatza, beti ere, Leitzarango auzia izango da,
Urbina/Maltzagakoa haren ondoriotatik eratortzen baita zuzenean. Azkenik,
AHT-ren ingurukoaz ez dugu ezer asko esango, ez behintzat modu
kategorikoan. Liskarraldiaren hasiera besterik ez baitugu ukituko.
Zergatik hautatu ditugu auzi hauek?

4

Snow, D.A., & Trom, D. (2002): The Case Study and the Study of Social Movements. Aipatutako
liburuan, Klandermans & Staggenborg (eds).
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MTT-k liskarraldiak mugarritzeko komenigarriak diren ezaugarriak
eman dizkigute haien lan ezagunean. Liskarraldi gisa defini daitezken
gertakizunetan hainbat mekanismo biltzen da bizpahiru prozesu
desberdinetan. Mobilizazioa eta polarizazioa batera datoz, eta hauekin batera
nortasun/eskaera aldaketa. Halere, liskarraldiak ez dira entitate naturalak.
Atzera begira jarrita, bertan esku hartu dutenek, lekukoek, ikerlariek
mugatzen dute liskarraldiaren eremu historikoa. Honela, Leitzarango
liskarraldia edo Urbina/Maltzagakoa a posteriori definitu dira liskarraldi
gisa. Denak, elkarreragin iraunkorraren guneak izan dira, non eskaerak,
estrategiak, protesta ekintzak, nortasunak, aldatuz joan diren, non
mekanismo desberdinak piztu eta prozesu zabalagoetan kateatu diren, non
oldarraldi nagusien indarrak neurtu diren. Azkenean, arestian esan bezala,
liskarraldiok oldarraldi demokratiko eta nazionalaren neurgailu, metafora,
kausa eta ondorio bilakatu dira. Liskarraldien definizioa bera borrokatua
izango da, noski, finean definizio horrek berak baldintzatzen baitu auziaren
emaitza nola ulertuko den, arrakasta ala porrot gisa. Noren arrakasta, noren
porrota izan den.
Hautatu ditugun liskarraldietan, MTT-k eskatu bezala, mobilizazioa –
eta desmobilizazioa–, polarizazioa –eta konbergentzia–, edota nortasun
aldaketak, botere oreka berriak eta birlerrotzeak antzeman ditugu. Liskar
oparoak, mekanismo eta prozesutan aberatsak izan direlako hautatu ditugu.
Dena den, auzi hauek aukeratzeko arrazoi sinpleagoak ere badira:
1.

Liskar bi horiek erronka zailak, korapilotsuak izan dira euskal gizarte
mugimendu ekologistarentzako: Iritzi publikoak ez zuen gaien
inguruko iritzi argirik, edo, neurri batean, egitasmoen aldeko jarrera
baitzuen. Erosotasuna dakarten azpiegiturak omen dira, ez dakarte –
Lemoizko zentral nuklearra bezala– arrisku orokorrik, eta askotan
lehendik kaltetuak zeuden edo ezezagunak diren lurralde eremuak
ukitzen dituzte.

2.

Garapen ereduari dagokion erantzun orokorretik haratago, alternatiba
mugatuagoa proposatzeko aukera ematen dute auzi mota hauek:
ibilbide bat edo beste, esaterako. Ez Lemoizko zentralaren edo Itoizko
urtegiaren kasuan bezala. Hortaz, gatazka eredu anitz, estrategia
konplexuagoak bidera ditzake mugimenduak: egitasmoaren alternatiba
teknikoa, beto absolutua, beto erlatiboa…

3.

Ez dira tokiko auzi mugatuak. Lurralde eremu zabala hartzen dute eta
horrek mugimenduari esfortzu berezia eskatzen dio: Nazio mailako
mobilizazio prozesua martxan jartzeko aukera, edota beharra. Ildo
beretik, tokiko taldeetatik harago eraman beharreko borrokak dira:
Itoitzeko auzia oso lekutua egon da, arazoa bera ere, neurri batean
behintzat,
lekutuagoa
dagoelako.
Ekintza
moldeak
tokiko
parametroetatik haratago joan dira hautatutako auzietan.
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4.

Gaiaren hedapena dela eta, erakunde publiko desberdinak daude
harrapatuta: Euskal Herritik kanpokoak alde batera utzita –Europa eta
Estatua–, udalak, lurralde historikoak, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako
Gobernua, guztiek ere liskarraldietan parte hartu behar izan dute.
Horrek aberastu eta zaildu egin du mugimenduaren joko estrategikoa.

5.

Leitzarangoa gatazka-hazia den neurrian, bere konplexutasunagatik
eredu hartzen duguna, haren eraginak aztertzeko beste auzia
“antzekoa” izan behar da, gaiari dagokionean bederen: biak
komunikazio eta garraio azpiegitura erraldoien inguruan sortutako
liskarrak dira.

6.

Ildo beretik, bi auzietan mugimendu ekologistaren eragile ia berberak
aritu izan dira, edo, gutxienik, eragile batzuk bi auzitan aritu dira:
horrek mobilizazio ziklo oso bat aztertzeko aukera ematen digu, eragile
batzuei dagokienean bederen.

7.

Ibarraren lanean (2000), esaten den moduan, aukeratutako eredu
teorikoak emaitza aberatsak emango baditu, maila ertaineko prozesuak
aztertu behar dira: ezin dugu aztertu euskal mugimendu ekologista
orokorrean, era bertean, herri txiki batean egondako auzi batek agian ez
du etekin emankorrik izango… Hortaz, maila ertaineko auziak dira
hautatu ditugunak.

8.

Mugimendu ekologistaz ari gara. “Eraikuntza” nazional eta
demokratikoaren inguruko lehia bere osotasunean adierazi dezaketen
auziak dira, hortaz. Hitz-jokoaz harago, eraikuntzaren inguruko
eztabaida dago aztertuko ditugun liskarralditan: azpiegitura erraldoien
eraikuntza burutzeko moduak, hari aurre egiteko moldeek, azken
finean, eraikuntza nazional eta demokratikoaren metaforak dira.

b. Modu konparatiboa, aldi berean eta denboran zehar
Bigarrenik, kasu edo kasuak, osotasunean aztertzen ez diren arren,
modu konparatiboan landuko dira, edo nahi bada, eredugarria izan den
kasuarekin bestea alderatuta. Snow and Trom-ek synecdochical or revelatory
case bezala definitzen duten auzi mota, Leitzarango auzia izango da gure
ikerketan, arestian esan dugun moduan. Mobilizazio ziklo zabal batean
hauxe izan baita beste liskar askorentzako erreferentzia nagusia, abian jarri
diren mekanismo eta prozesuen kantitatea eta kalitatea kontuan hartuta.
Dena den, aberatsa izanda ere, kasu bakarra hartuko bagenu ziurrenik ez
genuke mekanismo eta prozesuen indar esplikatzailea behar den moduan
aprobetxatuko.
Giugni-k (1999) dioen moduan:
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“Only comparisions can yield generalizable results about
consequences of social movements”.
Horregatik, analisia gehiegi zaildu gabe, Leitzarangoaz aparte,
konparaketa xumea egin ahal izateko beste auzi bat hartu dugu aztergai gisa,
Urbina/Maltzaga errepidearen ingurukoa.
MTT-k binaka, hirunaka, aztertu dituzte auzi desberdinak, modu
konparatiboan. Mekanismo eta prozesu esanguratsuenak hautatu dituzte
alderaketa egiteko. Zergatik hemen bai, han ez, hemen horrela, eta
hurrengoan bestela? Haien analisian mekanismo berrien pizteak bezain
beste, hauen arteko konbinaketa desberdinak agintzen du liskarraldien
eragin edo emaitzetan: Zergatik izan dira hain diferenteak ekintza
kolektiboaren ondorioak, mekanismoak ia beti berdinak direnean? Halako
mekanismoa errepikatu arren beste modu batean garatu zelako. Mekanismo
berriren bat landu zelako, edo mekanismoen kate begiak beste modu batean
lotu direlako prozesuan zehar. Ikuspegi hau galdu gabe, gure lanean,
hautatu ditugun liskarraldietan mobilizazioaren maila desberdinetan
piztutako mekanismo nagusiak identifikatu eta alderatuko ditugu. Edo
horretan saiatuko gara, bederen.
Konparaketa egiteko bi dira hurbilketa posibleak: muturreko kasuak
hautatu ala antzekoak direnak. Gure kasuan konparaketan sartuko ditugun
auziak ez dira elkarrengandik gehiegi aldentzen, ez gaiaren arabera, ezta
sasoi historikoari dagokionean. Nolabait mugimendu berberaren –
ekologistaren– mobilizazio ziklo berean kokatzen dira biak. Estrategia
honekin, hain zuzen ere, mekanismo/prozesuen alderaketa eraginkorragoa
lortze aldera auzi nahiko homologagarriak aukeratu ditugu.
Dena den, bigarren maila batean, Leitzarangoa eta Urbina/Maltzagako
liskarra alderatuz, beste irizpide bat ere aintzakotzat hartu dugu. Esan nahi
baita, bi auzietan gertatukoa ikusiz gero nabaria da bata bestearen kontraeredu gisa ulertu daitezkeela: gaia antzekoa, eragileak ia berberak izanik,
liskarraren dinamikak eta emaitzak, berriz, ez baitute zerikusirik.
Bestetik, kasuak aztertzeko erabili behar diren ikuspegi teorikoen
halabeharrezko uztarketari dagokionean, Snow eta Trom-ek analisi
longitudinalaren beharra azpimarratzen dute. Alegia, denbora epe batez egin
behar da kasuen konparaketa. Hautu honek badu, izan ere, ondorio
korapilotsurik. Auzien arteko bereizketa ardatz tenporalak ahalbideratzen
duen arren, mugimenduaren nolabaiteko jarraikortasunak eta, batez, ere,
auzien arteko teilakatze kronologikoak zaildu egin dezakete konparaketa.
Ezen atal enpirikoan ikusiko dugunez, aipatu auziak aldi bereko auziak
baitira. Lehena, Leitzarangoa, amaitu gabe dagoenean abian baitago bestea.
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Gure azterketan ildo kronologikoa ardatz nagusia izango da.5 Analisi
diakroniko hori, halere, liskarraldiak teilakatzen diren neurrian, ikuspegi
sinkronikoarekin ere uztartu beharko da.
Izan ere, euskal mugimendu ekologistaren mobilizazio zikloaren tarte
historiko batean, aldi berean irekita dauden bi liskarren datuak jasota, bertan
piztutako mobilizaziorako mekanismo eta prozesuak identifikatzen saiatuko
gara. Datuak antolatzeko unean ere, auzia bainoago, tempus-a izango da
erreferentzia printzipala.
Ibilbide dinamikoaren azterketa honen lehen arazoa, MTT-k gogoratzen
dute: noiz hasten dira auziak? Noiz amaitzen? Gure hautua arbitrarioa izan
daiteke, hautu guztien moduan, baina 1986. Urtea ipini dugu analisiaren
hasiera une gisa, orduan abiatzen baita publikoki Leitzarango auzia. Hortik
aurrera, urtez urte joango gara mugimenduaren ibilbidearen zantzuak
bilatzen, aztertzen, 2001. Urtera arte. Urbina/Maltzagako auzia amaitutzat jo
daiteken unera arte, euskal mugimendu ekologistaren arreta nagusia aldatu
zen unera arte: AHTren kontrako elkarlana ekimena sortu zen unera arte,
alegia. Hamabost urte, guztira.
c. Protesta ekintzen datu bildumatik, eragileen ekimenetara
Hirugarrenik, protesta ekintzen datu bilduma hartuko dugu
informazio bilketarako iturri nagusitzat. Halere, datu bilketa horretan,
mugimenduaren protesta ekintzez aparte, mugimenduaren beraren,
erakunde publikoen eta eragile sozio-politikoen agerraldiak, adierazpen
edota ekimenak jasoko ditugu, protesten bildumak arautzen duen
metodologiarekin.
Azaldu ditzagun ikerketa tresna honen ezaugarri nagusiak.6
Koopmans & Rucht-ek (2002) dioten moduan mugimenduaren protesta
ekintzak mezuak dira, aurkariei, lagunei, agintariei eta iritzi publikoari
mugimenduak bidaltzen dizkien mezuak. Lehen kapituluan jasotzen genuen
Tilly-ren ekarpenaren haritik, protesta da WUNC adieraren muina, gizarte
mugimenduen jarduera kolektiboaren arima. Beste zenbait eragile sozial edo
politikoek ere ekintza kolektibo ez arautua edo protesta ekintzak burutuko
5

Sorkuntza artistikoaren prozesuan Augusto Zubiaga anaiak ederki erakutsi du ibilbide
kronologikoan neurtu beharreko faktoreak, Finean, berak gizabanako sortzailearen mailan egindakoa
eta hemen gizarte mugimendu “sortzaile” baten inguruan egiten ari garena oso antzekoa da.
Elkarreragina ahaztu gabe, berak indibiduo baten ibilbidea azaltzen duen bitartean, guk
elkarreraginezko egintza estrategiko kolektiboa hobetsi dugu, baina, modu batera edo bestera,
sorkuntza prozesu baten azpian leudekeen mekanismo eta prozesuetaz ari gara biok, faktore horiek
orokorgarriak izan ala ez. Ikus: Zubiaga, A. (2003): Descripción de un proceso creativo en el ámbito de la
cinematografía experimental. Doktorego-tesia. UPV/EHU. Leioa.
6
Gai honetan bi izan dira gure iturriak. Rucht, D. & Ohlemacher, T.(1992): Protest Event Data:
Collection, uses and Perspectives, lehen aipatutako liburuan. Diani, M. & Eyerman, R. (eds)(1992):
Studying Collective Action. Eta, batez ere, Koopmnas, R., & Rucht, D. (2002): Protest Event Analysis.
Aipatutako liburuan, Klandermans, B., & Staggenborg, S. (eds)(2002): Social Movement Research.
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dituzte, baina mugimenduen kasuan, hauxe da haien izaerari dagokion
tresna garrantzitsuena: atentzioa deitzeko, aldarrikatzeko, mehatxatzeko,
eskaerak ikustarazteko eta entzunarazteko, gizartean eta eremu politikoan
eragina izateko biderik inportanteena protesta dute.
Hortaz, protesta ekintzen azterketa gizarte mugimenduen jarduera
ezagutzeko modurik eraginkorrenetakoa izango da, ezbairik gabe. Honen
bitartez, denboran eta espazioan zehar protestaren mapa egiteaz aparte,
protestaren izaera, eduki diskurtsiboa, iraunkortasuna, tamaina, jomuga,
modua, ondorioak eta erreakzioak ezagutzeko aukera izango dugu. Bigarren
urrats batean, aldagai horiek guztiak kontuan hartuta, gure ustean, posible
izango da mekanismo eta prozesu askoren operazionalizatzea lortzea.
Protesta baita hainbat mekanismoen erakusle adierazgarriena.
Horregatik, protesta ekintzen analisia (Protest Event Analysis)
ikerketarako tresna metodologiko erabilienetarikoa izan da. Gai honetan ere,
Tilly (1975) aitzindari gisa jo genezake, batez ere epe historiko luzeen
azterketari dagokionean. Besteak beste, ezin ahaztu daiteke Tarrow-en (1989)
lan klasikoa, Italiako protesta zikloaren azterketarako egindakoa. Ikerlarien
azken belaunaldiak aurrekoen gabeziak gainditzen saiatu dira, informazio
iturri desberdinak erabiliz, edota lan konparatibo zabaletan sartuz, protesta
ekintzak aztertzeko nazioarteko ikerketa taldeak sortu dira.7
Koopmans eta Rucht-en iritzian, protesta datuen bildumak, honako
gaiak hartu beharko ditu kontuan:
-Analisirako unitatea. “Protesta ekintzak” izan ohi dira tresna
metodologiko honen analisi unitateak. Lehen esan dugun bezala, gure
hautua zabalagoa eta malguagoa da. Koopmans et Rucht-ek, aukeren artean,
“political claims-making” unitatea ere aipatzen dute, eta horixe hartuko dugu
guk abiapuntutzat: Mugimendu, eragile eta agintarien adierazpen/eskaera
politikoak kontuan hartu ditugu bilketa fitxak osatzeko momentuan8. Egia
da, halere, gizarte mugimenduaren ekimenetan jarriko dugula arreta berezia.
Datuak biltzeko hemen erabili dugun kodigoa ikerketa zabalago batetik
hartu dugu. Joxemi Zumalabe Fundazioak, Sabino Ormazabalen patronatu
kidearen eskutik, bultzatutako lanerako prestatutakoa da, eta egitasmo
horren helburu zehatzen baitan ulertu behar da jarraian doan fitxa. Ikerketa
horretan, Euskal Herriko gizarte mugimenduek 25 urteetan bultzatutako
ekintza kolektiboaren ezaugarri garrantzitsuenak jaso nahi dira. Kulturaren
aldeko gizarte mugimenduari buruzko alea argitaratzear dago.
7

Tesi honetan erabiliko ditugun datu batzuk, hain zuzen ere, Iñaki Barcenak eta Pedro Ibarrak
burututako nazioarteko egitasmo ezagun batetik hartuta daude: Rootes irakasleak zuzendu duen TEA
(Transformation of Environmental Activism) proiektutik, alegia. Egitasmo honetan, Europar Batasuneko
zazpi herritan –Euskal Herria, barne– ekologismoak erabilitako protesta ereduaren analisi
konparatiboa egin da, 1988tik, 1997ra bitartean. Gero zehatuko dugu iturria.
8

Access programa informatikoa erabili dugu fitxak osatzeko.
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Irudia E.1. Datu bilketarako fitxa 1.

Horregatik, hastapeneko ikergaia zabalagoa delako, lehen fitxa honetan
gaiak eta azpi-gaiak aurreikusten dira, mobilizazioaren arlo sozial orokorra,
gizarte mugimendu desberdinak eta, azkenik, liskarraldiak bereizteko
asmoz. Gure kasuan, mugimendu ekologista hartu dugunez eremu
bakartzat, gaiaren laukian liskarraldia ipini dugu –Leitzaran,
Urbina/Maltzaga–, eta azpi-gaiaren laukian, berriz, mugimenduaren
ekimenak, eragile sozio-politikoenak eta erakundeenak bereizten saiatu gara.
Zentzu honetan esaten genuen unitate analisia mugimenduaren protesta
ekintza baino zabalagoa izango zela gurean.
-Aldagai esanguratsuak eta inguruneko beste datuak. Esan bezala,
fitxa hau ikerketa egitasmo orokorrago baterako pentsatuta dagoenez, jaso
ditugun hainbat datu osagarri agian ez dira gure helburutarako hain
esanguratsuak. Dena den, bada ezpada ere guztiak bildu ditugu. Hasteko eta
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behin, lehen fitxa honetan, normala denez, ekimenaren data jaso dugu eta
baita ere gaiak egunkarian argazkirik izan duen ala ez9.
Lehen fitxatik eratorriak beste bi azpi-fitxa ere osatu ditugu, aipatu
aldagai esanguratsuen kopurua aberaste aldera.
Irudia E.2. Datu bilketarako fitxa 2.

Lehenean, mugimenduaren ekimenaren ezaugarri zehatzak jasotzen
saiatu gara. Besteak beste, ekimenaren lekua; batera antolatutako ekimen
deszentralizatuak izan ote diren; ekimenaren protagonistak edo
arduradunak; parte hartu dutenenen kopurua; eta, batez ere, ekimen mota,
sailkapen erdi ireki baten bitartez: ekitaldi kulturalak, adierazpen arautuak,
ez-arautuak, jabegoaren kontrakoak, ekintza bortitzak. Azkenik, hauen
denen barnean, mota gehiago zehazten saiatu gara: manifestaldia, prentsaagerraldia, eserialdia, sabotajea dela…

9

Irudien datu-base osagarria antolatzeko baliagarria izateaz aparte, ekimenaren argazkiak
bestelako informazioa ere eman dezake: Egunkariak berriari ematen dioen garrantzia, protestaren
ikusgarritasuna…
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Gure ikerketan horrenbesteko garrantzirik izango ez duen arren,
mugimenduaren ekimenak jasotako erantzuna ere jasotzen saiatu gara. batez
ere erakundeen “errepresio” legez definitu daiteken erantzuna.
Irudia E.3. Datu bilketarako fitxa 3.

Honako fitxan adierazten denez, erantzunaren lekua, erantzun
publikoaren arduradunak eta zuzenean poliziagintza burutu duen seguritate
indarraren datua bildu ditugu. Erantzun mota ere zehazten da, zerrenda erdi
irekian: erasoak –pertsonal eta materialak–, debekuak eta hauen motak, eta
beste zenbait erantzun moten kopuruak: Atxiloketak, kartzelaratzeak,
zaurituak, torturak salatu dituztenak, eta hildakoak. Azkenik, beste zenbait
erantzun zehatzagoak ere azaltzen dira fitxan, nahiz eta gure kasuan gutxi
erabiliko ditugun, protesta ziklo zabal baterako pentsatutako kategoriak
baitira: itxitako komunikabideak, irrati libreak, gaztetxeak, kaleratzeak,
diskriminazio kasuak…
Lehen fitxaren amaierara itzuliaz, “testua” laukian, eragilearen
diskurtsoaren klabe garrantzitsuenak jasoko ditugu, diskurtsoen azterketa
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egin ahal izateko; eta, azkenik, “kronologia” laukian, jasotako datuaren
nondik norakoak bilduko ditugu, liskarraldiaren kontakizun historiko osoa
burutze aldera. Azken finean, MTT-k egin duten moduan, ekimenen datu
kuantitatiboak bainoago, ibilbide liskartsuaren ezagutza narratiboa izango
baita gure ikerketaren zutabe metodologiko nagusia. Ibilbide honetan ikusi
eta aztertuko ditugun gertakizunetatik eratorri beharko dira mobilizazioaren
arlo desberdinetan abian jarriko diren mekanismoak, baita hauen kateatzetik
piztuko diren prozesuak.
Zentzu honetan, eraginen kate kausala ezagutzeko aztertuko ditugun
liskarraldi ekologistak ingurune sozio-politiko zabalagoan kokatu beharko
genituzke, Koopmans eta Rucht-ek (2002) dioten moduan. Protestaren
ingurune aldagai horiek ekintza zehatzen datuek eskaintzen duten
informazioaren osagarri arras interesgarriak dira, eta agian hauek
ezagutzeko biderik errazena iturri berberera jotzea da, kasu honetan,
egunkari berberera.
-Iturriak, metodologia, ereduak, kodeak. Protesta ekintzen datuak
eskuratzeko arlo akademikoan gehien erabilitako iturria eguneroko prentsa
izan da, dudarik gabe. Beste iturri osagarriak, poliziaren artxibategiak,
esaterako, ez dira usu eskuragarri egoten, edo denbora luzea, luzeegia, igaro
eta gero egiten dira publiko. Prentsaren erabilerak, noski, desbideraketa
metodologikoa dakar velis nolis.10
Lehenik eta behin, komunikabideen esku uzten da errealitatearen
definizioa, haiek jaso ez dutena ez omen da inoiz existitu. Koopmans eta
Rucht-ek dioten moduan, protesta ekintza txikiak, xumeak, moderatuak edo
ikusgarriak ez direnak ez dira maiz jasoko komunikabideetan. Halere,
iragazki funtzio hori ez da berez txarra, azken finean eragin sozialik ez duen
protestak eta hortaz gure helburuetarako interes handirik ez duen protestak
ez baitu oihartzun komunikatiborik izango. Oihartzun komunikatiboak
garrantzia areagotu egin dezake, baina gutxitan geratuko da oihartzun
komunikatiborik gabe berez garrantzitsua den protesta.
Bigarrenik, ezin uka daiteke, egunkarien norabide ideologikoak
derrigorrez desbideraketa dakarkiola datuen bilketari. (Zubiaga & Ibarra
1999, Fillieule, 1995)11. Batez ere, gure kasuan, egunkari bakarra hautatu
dugunean informazio iturri bezala. Ezen, desberdinak izanik, eremu sozioideologiko beretik eratorritako iturriak baitira 1998 bitarteko datuak biltzeko
erabili dugun Egin egunkaria, 1998tik 1999 hasierara artekoak jasotzeko
aukeratu dugun Euskadi información periodikoa (198 egunez), eta, 1999ko
Urtarrilaren 30etik 2001era arte hautatu dugun Gara egunkaria. 1977ko

11

Gure ikuspegi metodologikoa oinarritzeko erabilitako bibliografia laburra hauxe da, lehen
aipatutakoaz gain: Zubiaga, M & Ibarra, P. (1999): el discurso ecologista en la prensa vasca. Inguruak 24.
Bilbo.; Barranco, J & Wisler, D.D. (1996): Validity and systemacity of newspaper data in Event Analisys.
Second European Conference on Social Movements. Gasteiz.; Fillieule, O. (1995): Methodological Issues
in the Collection of Data on Protest Events: Police Records and National Press in France. Conference on
Protest Event Analisys. Berlin.
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irailaren 29an lehen alea atera zenetik, 25.000 lagunen diru laguntza zuzena
dela medio, Egin egunkariak aurreko atalean aipatutako euskal herriko
“gizarte mugimenduen gizartearen” bozeramale funtzioa bete zuen, 1998an
Espainiako Audientzia Nazionalak itxi zuenera arte, 18/98 sumarioaren
barnean, ETA-ren egituraren atal izateagatik, omen. Jarduera eta diskurtso
alternatibo eta anti-sistemikoen tribuna publikoak izan dira urte askotan,
lehenik “Egin”, gero “Euskadi Información”, eta, azkenik, “Gara”
egunkariak. Horrek ez du esan nahi, noski, gizarte mugimenduen jarduera
egunkari horietan soilik jaso denik. “Euskaldunon Egunkariak”, lehenago,
eta “Berria” egunkariak, geroago, antzeko funtzioa bete dute euskal gizarte
mugimenduekiko. Iturriaren koherentzia mantentze arren ez ditugu hautatu.
Izan ere, Leitzarango auzia hasi eta urte batzuetara sortu baitzen
“Euskaldunon egunkaria”.12
Gure aipatu lanean esan bezala, beste euskal egunkariak denboraren
poderioz ateak zabaldu dizkiete mugimenduei. Nabarmena izan da
inguruneak, ekologiak, edota orokorrean diskurtso “berdeak” izan duen
hedapena, baita egunkari sistemikoenetan ere: gizarte aldaketaren seinale?
Atal enpirikoan murgilduko gara eragin diskurtsiboaren itsaso nahasian.
Lehengora itzuliz, datu bilketan egon daiteken desbideraketa onartuta
ere, euskal gizarte mugimenduen protesta ekintzak eta bestelako ekimenak
ezagutzeko hautatutako prentsa-iturria informazio biderik egokiena dela
uste dugu. Are gehiago, lan honetan gizarte mugimenduaren ikuspegitik
landuko ditugunez liskar desberdinak, bereziki aproposa iruditu zaigu
mugimendutik gertuen egon daiteken informazio iturria erabiltzea: neurri
handi batean mugimenduaren bozeramailetza publikoaren funtzioa bete
baitute, bai Egin egunkariak, bai eta haren ondorengoek.
Ildo horretatik, aipatutako lanean Ibarrak eta biok genion moduan:
“Asumir esta desviación no debe llevarnos a despreciar esta fuente
analítica; lo que debemos hacer es tratar de asumir los prejuicios y ver a
través de estos prejuicios”.
Ildo beretik, Kriesik dioen bezala (1995):
“given the fact that newspapers are always biased, it is futile to
spend too much energy on trying to eliminate bias […]”.

12

Gizarte mugimenduen ahots zuzen zuzena izan da, –hau ere Espainiako Audientzi
Nazionalak itxi zuenera arte–, Euskaldunon Egunkaria argitarapena. 90.000 euskal herritarren
laguntzarekin, 1990eko abenduaren 6an jaio zenetik itxi zutenera arte, 2003ko, otsailaren 20an, gizarte
mugimenduen ahotsa euskaraz jaso du egunkari honek. Jarraian piztutako Berria egunkariak lekukoa
hartu dio. Iturri hauek zuten abantaila –euskarazko iturriak dira biak–, ukaezina da, baina gure
helburutarako egokiagoa zen hautatutako EGIN, 1986tik aurrerako datuak behar baikenituen.
Bestalde,
adierazpen
askatasunaren
jazarpen
judizialaren
datuak
eskuratzeko,
ikus
http://www.egunkaria.info, edota, http://www.18-98plus.org.
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Dena den, egia da gizarte mugimenduen jardueraren azterketa sakona
egin nahi izanez gero, beste iturri batzuetara jo beharko genukeela.
Egunkarietako errealitatea ez da gizarte errealitatea. Gabezia hori
justifikatzeko arrazoi nagusia ikerlari banakoaren ahalmen falta da, dudarik
gabe. Ikerketa taldeak beharko lirateke horrelako lan zabal eta sakonak
burutu ahal izateko.13
Gaur egun liskarraldi zabal baten azterketa orokorra egin ahal izateko
kudeatu behar den informazio iturrien multzoaren tamainak –taldeen barne
materiala, poliziaren edo erakundeen datuak, iritzi inkestak, elkarrizketa
sakonak…– ikerlari banakoaren indarrak gainditu egiten ditu erabat.
Mekanismo, prozesu, eta eraginak sakonki aztertzeko ikerlari taldeak
beharko dira aurrerantzean.14
Lan honetan mekanismo/prozesuen tresna analitikora hurbilketa
xumea besterik ez dugu egin nahi, hastapenekoa. Eta hurbilketa den
neurrian, zabala, orokorra eta, nahitaez, azalekoa izango da. Arlo enpirikoan
behintzat.
Esan bezala, prentsatik ateratako liskarren ibilbide kronologikoa,
mugimenduaren eta beste zenbait eragile eta agintarien jarduerak, ekimen
edota protesta motak, gehi horien inguruan luzatutako diskurtsoak erabiliko
ditugu mekanismo eta prozesuek identifikatu ahal izateko. Diskurtsoari
dagokionean markogintza estrategiak aztertuko ditugu, atal teorikoan
aipatutako metodologiaren eskutik. Tesia aurkeztu eta gero, ikerketaren
jarraipen gisa, elkar hizketa sakonekin eta eztabaida talderen batekin osatu
ditugu aipatu datuak, garai horretako historia eragileen ahotsarekin
aberasteko.
Hortaz, lehen ikerketa saioa den honetan, 1987tik, 2001era bitartean,
2663 datu-sarrera kudeatu ditugu guztira. Hamasei urte horietan hau izan da
“Egin”, “Euskadi Información” eta “Gara” egunkaritan Leitzaran,
Urbina/Maltzaga eta AHT-ren inguruko auziei buruz topatutako berrien
kopurua. Kasu guztietan edizio nazionala hartu dugu irizpidetzat, kasu
batzutan toki mailako berriak ere jaso diren arren. Egunkariaren sekzio
desberdinetan bildu dira sarrera hauek, eta ia denak gazteleraz. Askotan,
mugimenduaren leloak, halere, euskaraz jasotzen dira.
Maneiatu dugun datu kopurua grafikoki ikuste aldera jarraian doaz bi
irudi. Ongi azaltzen dute Leitzarango auziaren eta besteen artean dagoen
desoreka kuantitatiboa, eta baita ere aipatu epeak (1987-2001) hautatzeko

13

Beste arazo bat ere badago: euskal gizarte mugimenduen jarduera ezagutzeko urte askotan
egunkari ia bakarra izan dugu eskura, hemen hautatutako EGIN, hain zuzen ere. Beste egunkariak,
ikuspegi sistemikoan oso murgilduta gehienak, oso arreta gutxi eskaini diete gizarte mugimenduei.
Gai honen inguruan lan interesgarria hauxe dugu: Ortiz, D.G. & Myers, D.J. & Wells, N.E. & Diaz, M.E.
(2005): Where do we stand with Newspaper Data? Mobilization 10. San Diego.
14
Koopmans & Rucht-ek (op. cit.), halere, beste muga zentzudunagoa ere aipatzen dute: The
amount of extra events gained by adding a second source is significantdly less than the increase in coding time”.
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arrazoia. Bigarren auziaren
finkatzeko arrazoia, alegia:

–Urbina/Maltzagakoaren–

amaiera

data

Irudia E.4. Datuen bilduma historiko orokorra.

Datuen desoreka ikusita, liskarraldien norabidea antzeman ahal
izateko, Leitzarango liskarraren urterik aberatsenak baztertu beharko ditugu,
beste bi auzien mobilizazio maila hobeto neurtze aldera. Hona 1993tik
aurrerako urteen emaitza, beste eskala batean:
Irudia E.5. Datuen bilduma 1993tik aurrera.
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Irudi hauek ongi erakusten dute aurreko kapituluan esaten genuena:
Aztertuko dugun aldi historikoan mobilizazio ziklo sakona, Leitzarangoa,
oso-osorik aztertzeko aukera izango dugu, eredu paradigmatiko gisa.
Bigarrenik, honen ondorio zuzen gisa bigarren auzi bat ere,
Urbina/Maltzagakoa, osorik aztertu ahal izango dugu. Ezbaian zegoen
errepide-azpiegitura oraindik orain –2007an– amaitu gabe dagoen arren,
liskarraldi ekologista amaitutzat jo baitaiteke, 2001etik aurrera, zenbait
herritan egondako arazo mugatu batzuk salbu. Eta azkenik, garai horretan
bertan hasitako AHT-ren inguruko mobilizazioaren lehen gertakariak
erakutsi nahi izan ditugu, hurrengo ikerketa baterako pizgarri moduan.
2663 sarrera horiek hartuta, urtez urteko, hilabetez hilabeteko, egunez
eguneko kronika bat egin dugu, mekanismo eta prozesu azpimarragarrienak
identifikatzeko. Hauxe baita, jarraian ikusiko dugun bezala, gure helburu
nagusia. Eranskin gisa doa, tesiaren amaieran.

3.Metodologiaren helburuak, mekanismo eta prozesuen
harira.
Amaitzeko, atal enpirikoan erabiliko dugun metodologia atal teorikoan
proposatu dugun eredura ekarri beharko dugu, hura honen zerbitzura jarriz.
Berriro ere, gure helburuak laburbildu beharko ditugu: Hautatu ditugun bi
liskarraldien arteko aldeak, antzekotasunak, agenda zaharberritua erabiliz
aztertu nahi ditugu, auzi horietan piztutako mekanismo eta prozesuak modu
konparatiboan landuz, batean zein bestean abian jarritako eraginak –
zehatzak, zabalak, orokorrak– alderatuz, eta etorkizunera begirako
iradokizunak eginez. Ez da nolanahiko helburua, nabari denez.
Zehatzago esanda, protesta ziklo zabalean murgilduta, euskal
mugimendu ekologistak bultzatutako bi liskarraldietan zehar izandako
mobilizazio prozesuan, eta hauekin lotutako beste prozesu batzutan –eragile
osaketa, polarizazioa, eskala aldaketa– egondako mekanismoen arteko
alderaketa egin nahi dugu.
Hasteko eta behin auzi bakoitzaren mobilizazioaren maila
desberdinetan –aukerak/mehatxuak, antolaketa, bitartekoak, diskurtsoa,
eskaera/nortasuna–, aktibatzen diren egiturazko, elkarreraginezko eta
egintzako mekanismoak identifikatzen saiatuko gara, hauen arteko
harremanak argituz. Gero, bigarren urratsean, mekanismo klabeak kontuan
hartuz, mobilizazioaren ibilbideari eta edukiari dagozkion prozesu gutxi
batzuen kateatzea topatzen ahaleginduko gara, mobilizazioaren eragin
zabalak atzemate aldera. Azkenik, prozesu horiek oldarraldi orokorraren
modu eta edukiekin, alegia, euskal protesta zikloan jokoan egon diren
demokratizazioarekin eta nazio/aginte eraikuntzarekin, izan dituzten
loturak hipotesi gisa luzatuko ditugu.
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Auzien arteko alderaketari dagokionean, lehenik, atal berezia eskainiko
diogu
liskarraldien
mekanismo/prozesuen
mapa
desberdinen
konparaketari. Nabaritutako aldeen arrazoiketa bat proposatuko dugu, ahal
den neurrian. Bigarrenik, soka kronologikoa jarraituko dugunez, denbora
errealean ikusiko ditugu auzi batean abian jarritako mekanismoek besteetan
izan duten eragin zehatza. Batez ere, Leitzarangoan aktibatutakoek
Urbina/Maltzagakoan izan zuten eragina izango dugu aztergai.
Lan honetan, MTT-ren agenda berriari egiten zitzaizkion zenbait kritika
onartu egin ditugu, eta, ondorioz, kritika horietan eskatutako egokitzapenak
kontuan hartzen saiatuko gara.
Besteak beste, gogoratu dezagun ahots kritiko batzuk ziotena: “Ez al
litzateke egokiagoa artekaritza mekanismoa, adibidez, eraginkorra ala
antzua izan daitekeen mobilizazio estrategia gisa aztertzea? Eta, batez ere,
artekaritzaren porrot edo arrakasta horren arrazoiak topatzen saiatzea? Ez
ala ausartegia kate kausal mekanikoen bila aritzea?
Horregatik guztiagatik, gai honetan ere, Rucht-en iradokizunarekin bat
egin dugu: mekanismoen indar kausala erakustea baldin bada helburua,
zergatik ez ditugu aztertzen liskarraren intentsitatean, modutan, lekutan edo
eragileen bilkuretan gertatzen diren aldaketak? Esaterako, hainbat
mekanismo eta mobilizazio prozesuaren arteko kate kausala aztertu
beharrean, mobilizazioaren baitako ezaugarrietan mekanismo horiek duten
eragina erakustea izan beharko litzateke gure jardueraren helburua.
Hala, orduan jasotzen genuen hurbilketa metodologikoa hauxe izango
litzateke: Mekanismo/prozesu ezagun batzuk hautatu, analisi kualitatibo
zein kuantitatiborako atondu, eta liskarraldi desberdinetan duten
funtzionamendua argitzen saiatu, erregulartasunak eta aldeak
identifikatuz eta aldakortasun horren arrazoiak, hipotesi, gisa luzatuz.
Neurri batean hauxe da hautatutako eredu metodologikoa.
MTT-k gogoratzen duten moduan, mekanismo eta prozesuen aktibatze
eta kateatze desberdinak lekututa daude. Mobilizazio ereduak, historia eta
aurreko praktiken arabera ulertu behar dira beti. Mekanismoen ereduak lege
unibertsalak topatu nahi ditu, egia da, baina tokiko historiaren edo marko
kultural nazionalen gertuko ezagutza ezin baztertu daitezke. Are gutxiago
gure kasuan, analisirako hautatu ditugun liskarraldiak, esparru sozial,
historiko eta geografiko berekoak baldin badira. Hain zuzen ere horregatik,
hautatu dugun ikergaiagatik, uste dugu errazagoa izango zaigula
identifikatzea hemen, Euskal Herrian, sendoak, ezagunak eta ulergarriak
(izan) diren mekanismo eta prozesuak. Ez gurean bakarrik gertatzen
direlako, baizik gurean behin eta berriro gertatzen direnez, aldi historiko
honetan –euskal protesta ziklo garaikidean–, gure prozesu sozio-politikoaren
ezaugarri garrantzitsu gisa jo genitzakeelako. Hauxe izango da azken
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helburua: sasoi historiko honi dagozkion euskal mekanismo eta prozesu
tipikoen azalpena egitea.
Azkenik, gai korapilotsu bat heldu behar dugu: operazionalizazioaren
arazoa.
Nola neurtu mekanismoak, prozesuak eta eraginak? Nola detektatu
mekanismo bakoitza? Nola identifikatu prozesu nagusiak? Nola ezagutu
oldarraldi mailako eragin orokorra?
MTT-k metodologiari buruz egiten zituzten iradokizunak laburki
jasoko ditugu berriro ere. Eta, jarraian irakurketa kritikoaren eskutik gure
helburu metodologikoak aurkeztuko ditugu.
-Liskarraldiak ikergai nagusitzat hartu beharra. Gauza jakina da
liskarraldiak gizarte-eraikuntzak direla. Liskarraldiarekin zerikusia izan
duten eragile zein ikerlarien atzera begiradak eraikitzen dituela haren mugak
eta ondorioak. Alegia, auziek ez dutela berezko esentziarik. Errealitatearen
eraikuntzaren onarpenak ezin du, alta, ikerketa osoa ikusmolde
konstruktibista hutsean kokatu. Horregatik, “ikerlari-eragile” tentsioan
zehaztu beharko dira liskarraldiaren mugak, hasiera, amaiera… Jakin
beharko dugu bereizten politika arautua eta liskartsua, oldarraldi mota bat
eta bestea, gero denen azterketa zeharkakoa egin beharko dugun arren;
batzuetan tipikoak diren prozesu eta mekanismoak besteetan agertzen ote
diren ikertuz.
-Ez da liskarraldia bere osoan azaldu nahi izan behar. Metodologia
berriaren eskutik, liskarraldiaren azalpen estentsiboa egin beharrean,
mekanismo eta prozesu esanguratsuenen identifikazioan saiatuko dira
ikerlariak, konparazio lana egiteko moduan zehaztuz. Ikerketa programa
berriak zuhurra izan nahi du, inolaz ere ez oro argitzailea.
-Mekanismo mota guztiak integratu beharra. Harremanezko
mekanismoei arreta berezia emateak ezin du alboratu mekanismo kognitibo
zein ingurunezkoen analisia, eta hauek haiekin duten lotura. Mekanismo
kognitiboak izan dira pertsuasioaren ikerlariek hobetsi dituztenak, bai jarrera
fenomenologiko zein arrazionalistak jarraituta. Bestetik, ingurune
mekanismoei lehentasuna eman diete RMT eskolako ikerlari batzuk. Hain
zuzen ere, mekanismo mota desberdinen arteko bereizketa eta elkar
harremanen ezaguera izango da ikerlarien ardura garrantzitsuenetako bat.
Mekanismoen fintze teorikoa eskatzen digute McAdam, Tarrow eta Tilly-k.
-Datu enpirikoetatik kategorietara. Markatzaile enpiriko argiak behar
ditugu mekanismoen operazionalizazioa lortzeko: Noiz, zein datu
enpirikoen arabera esan genezake “artekaritza” abian dagoela edota
“polarizazio prozesua” edo “eliteen desertzioa” gertatzen ari dela liskarraldi
zehatz batean? Finean, mekanismoen oinarri enpirikoa demostratzeke dago
oraindik. Beraiek proxie deitzen dituzten tresna operazionalizazionalak edo
markatzaile enpirikoak zehaztea da benetako gakoa. Aipatu ikerlariek
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markatzaile (proxies) horien falta sumatzen dute, eta beldur dira politika
liskartsuaren analisiak ez ote duen inoiz gaindituko narratiba zentzuzko
hutsa(la) izatearen mugak.
-Mekanismoek ez dute gizarte gertakizunen kausalitatea aldez
aurretik argituko. Azkenik, mekanismotan oinarritzen den ikerketak ez
duenez azalpen deterministarik onartzen, ez egiturazko, ez kulturalik ezta
indibidualistarik ere, kontingentziaren arazoarekin jokatu beharko du une
oro. Edozein liskarraldi piztu dadin baldintza nahiko edota beharrezkorik ez
dago. Mekanismo berak edota mekanismo kate zein prozesu bertsuek ez
baitute beti emaitza berbera ekartzen: batzutan erradikalizatzearen
mekanismoak, esaterako, konbergentzia politikora garamatza, besteetan,
berriz, gerra zibilera.
Hauxe da gizarte ikerketaren erronkarik zailenetarikoa. Errealitatea eta
eredu teorikoen arteko lotura egiteko tresnak, zubi egokiak, proxieak
topatzea, alegia. Agenda klasikoan lantzen ziren kategoria teorikoetan zaila
zen askotan jauzi teoriko/praktikoa hori egitea, baina gure kasuan, eredu
teorikoa berria den neurrian, are zailagoa gerta daiteke. Horregatik, gure
hurbilketa enpirikoa mugatua izango da: lehen hurbilketa narratiboa azaldu
eta gero, eta jasotako datuen argira, etorkizunean mekanismo eta prozesu
batzuk operazionalizatzeko proposamen apal gutxi batzuk iradokizun gisa
luzatuko ditugu. Besterik ez dugu egin nahi izan. Besterik ezin izan dugu
egin.
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F. ATAL ENPIRIKOA (I): EUSKAL MUGIMENDU
EKOLOGISTA. LEITZARANGO GATAZKA.

1.

Euskal mugimendu ekologistari buruz, zertzelada batzuk.

Atal honen tituluak dioen bezala, ez dugu euskal mugimendu
ekologistaren historia egiteko ez asmorik ezta ahalmenik ere. Aztertu
ditugun liskarrak kokatzeko beharrezkoa dugun hurbilketa deskriptibo
laburra izango da jarraian doana. Horregatik, gaiari buruz orain arte
idatzitakoa hartuko dugu iturri, lan historiko sakonagoak eskatuko lituzkeen
tresna enpiriko osagarriak erabili gabe.1
Euskal mugimendu ekologistaren mende amaierako bilakaera irudi
baten bitartez adieraziko dugu. Ez dira bertan talde edo ekimen guztiak
jasoko; hamarkada hauetako mugimenduaren bizitasuna islatu nahiko
bagenu maindirea beharko genuke marrazkia egiteko. Eta hori ere agian ez
litzateke nahikoa izango. Egitura eta dinamika nagusiak azalduko ditugu
irudian. Gero, taldeen antolakuntzazko bilakaera edo liskarren ezaugarritzea
bainoago, mugimendu ekologistaren ezaugarri orokor batzuk azpimarratuko
ditugu. Urteotako euskal mugimendu ekologistan, aldi berean, lau sare egon
dira indarrean. Geruza topologiko bakoitzean –tokikoa, lurraldezkoa,
nazionala eta nazioartekoa–, sortutakoekin batera, ia une oro, bosgarren sare
mota bat ere topa genezake, liskarraldi zabal bakoitzean egituratu dena, esan
1

Hortaz, kapitulu honen iturri nagusia aspaldiko ikerketa taldearen ekoizpena bera izango da.
Besteak beste: Barcena, I. & Ibarra, P. & Zubiaga, M. (1995): Nacionalismo y ecología. Conflicto e
institucionalización en el movimiento ecologista vasco. Los Libros de la Catarata. Madrid; Barcena, I. &
Ibarra, P. & Zubiaga, M. (1996): Nationalism and Social Movements: Estonia, Slovenia and the Basque
Country. Discoursive Resonance and Harmonisation. Institute of Political Science of the Hungarian
Academy of Sciences. Budapest; (1997): The evolution of the relationship between Ecologism and
Nationalism. Honako liburuan: M. Redclift and G. Woodgate, The International Book of Environmental
Sociology, Edward Elgar, Cheltenham. Barcena, I. & Ibarra, P. & Zubiaga, M. (1998): Movimientos
sociales y democracia en Euskadi: Insumisión y ecologismo, Honako liburuan: P. Ibarra & B. Tejerina,
Movimientos Sociales, Transformaciones políticas y cambio cultural. Trotta. Madrid. Euskaraz:
Barcena, I. (1993): Ukraina, Estonia eta Euskadi, Arazo nazionala eta ekologiaren ispiluetan. Poder y
democracia liburuan, Instituto de Nacionalismos Comparados, Gasteiz. Eta, beste ikerketa kideekin:
Barcena, I. & Ibarra, P. (1997): New forms of collective action in the ecologist Movement in the Basque
Country. First Regional Conference on Social Movements. Tel Aviv. Barcena, I. & Ibarra, P. & Torre, J.
Guarrotxena, E. (1999): The Ecologist protest in the Basque Country: From Nationalism to Localism. ECPR
Joint sessions. Manheim. Ajangiz, R. & Barcena, I. (2001): Euskal Herriko Gizarte Mugimenduak.
Deustuko unibertsitatea. Bilbo. Eta batez ere: Barcena, I. & Ibarra, P. (2001): The Ecologist Movement in
the Basque Country. From Nationalism to Localism. Honako bilduman: Eder, K. & Kousis, M. (eds) (2001):
Environmental Poltics in Southern Europe. Kluwer Academic Publishers. Dohrdrecht. The Netherlands.
Azken ekarpenen iturri enpirikoa, Euskal Herriari dagokionean, Bárcena eta Ibarra irakasleen
zuzendaritzapean 1997tik aurrera burututako “TEA (Transformation of Environmental Activism)
European Research Project” nazioarteko ikerketa izan da. Hortik atera ditugu zenbait taula eta datu.
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bezala, denborazko hutsunerik gabe: Lemoizko zentral nuklearraren
kontrako kanpainan osatutako sarea, NATO antolakuntza militarraren
aurkakoa, Leitzarango autobiari buruzkoa, Itoizko urtegiaren kontrakoa, eta,
azkenik, Abiadura Handiko Trenaren (AHT) aurkakoa. Teilakatu egin dira
liskar horiek guztiak, bai denboran, bai eta aktibatu diren sareei dagokienean
ere. Tokiko auzien maila gaindituta, liskarraldi zabal izatera iritsi ez diren
aferetan ere, ad hoc sare apalagoak antolatu dira, Urbina/Maltzaga
autopistaren kontrako kanpainan, esaterako. Beste leku batean adierazi
dugun moduan, liskarraldi ekologista nagusietan eratutako sare-artikulazio
horixe izan da, hain zuzen ere, euskal protesta zikloaren izaera aldiro-aldiro
erakutsi diguna.
TEA ikerketa proiekturako Barcena, Ibarra, Guarrotxena eta Torre
lankideek egindako taula honetan nabari denez, aztertutako aldiaren bi
muturrak –Lemoizko liskarra eta AHTkoa– kanpoan utziz gero,
Leitzarangoa eta Itoizkoa izan dira, orain artean, mugimenduaren agerraldi
gehien eragin dituzten liskarraldiak2:
F.1. Gertaera (event) ekologisten kopurua Euskal Herrian: 1988-1997.3

Dena den, 90. hamarkadaren hasierako eta amaierako gertaerak
Leitzarango eta Itoizko auziekin bakarrik lotzea sinplekeria litzateke. Izan
ere, lanaren beste taula batean erakutsi dugun bezala, bi gailurdun grafiko
horretan, bigarrenaren izaera lehenarena baino aberatsagoa da: Leitzarango
garaian ia gertaera guztiak auzi horrekin lotuta zeuden, 90. Hamarkadaren
amaiera aldean, berriz, egoera konplexuagoa da. Esaterako, 1994/95ean eta
1998/99an Urbina/Maltzaga auziari buruzko gertaera asko topatu ditugu,
2

Dena den, atal metodologikoan onartu dugun moduan, horrelako datu bildumetan
ikusgarritasun handiagoa duten liskarrak eta horien inguruko ekimenak modu fidelagoan islatzen
dira, maila apalagoan burutzen diren tokiko ekimenak baino. Ezin da ahaztu gertakizunen berri
izateko, nahitaez, hedabideetara eta hauen iragazkietara jo behar dugula ikerlariok: toki mailako
ekimen asko eta asko iragazkiaren zuloetatik behera, arraskara doaz.
3
Iturria: TEA proiektua. Barcena, I. & Ibarra. P (2001)
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aldi berean AHTri zegozkionak ere aipagarriak ziren, baita, hemen erakutsi
bezala, Itoizko liskarraren ingurukoak.
Hala, aipatutako bost saregintza prozesu horiek sortu duten amarauna
edozein taulak erakutsi dezakeena baino trinkoagoa eta aberatsagoa izan da,
ezbairik gabe. Alabaina, euskal mugimendu ekologistaren (EME) bilakaera
historikoan sare guztiak indarrean egon arren, aldi bakoitzean geruza batek
hartu du lehentasuna: Liskarraldia aski zabala delako –Lemoizko eta
Leitzarango gatazketan ad hoc sareak hartutako garrantziagatik, adibidez–,
maila nazionaleko egiturak ahulak direlako –urteotako AHTren kontrako
kanpainan tokiko sareak erakutsitako protagonismoa, lekuko– ala indartsuak
direlako, Eguzki sortu zenean antolatutako egituraketa nazionalak erakutsi
bezala.
Hortaz, sare guztiak presente egonik, abagunearen arabera batetik
bestera joan da argindarra, gizarte-indarra. Bestalde, nabari denez, saregeruza horiek ez dira inoiz konpartimentu estankoak izan: toki mailan
eragile nazionalak azalduko dira (Eguzki eta Eki, batez ere), zer esanik ez ad
hoc ekimen guztietan (Leitzaranen, AHTn, Itoizen ere, maila apalagoan
baina…). Era berean, maila nazionaleko antolakuntzetan eta liskarretan toki
mailako sareen garrantzia ukaezina izan da.
Jarraitu aurretik, ikus dezagun aipatu irudia:4

4

Esan bezala, ezin dugu irudiaren aberastasun osoaren azalpen idatzia hemen egin, irudia bera
mugatua izan arren. ANPED: 1991n sortutako Iparreko Herrien Aliantza Ingurumen eta Garapenaren
alde; CEAN: Espainiako Koordinadora anti-nuklearra, 1977an sortua; CODA: Espainiako talde
ekologisten koordinadora, 1978an sortua. EHB: Euskal Herriko Berdeak; CCVNN: Comisión Costa
Vasca No Nuclear; KK.AA: Komite Anti-nuklearrak. Besteak, lanean zehar jaso dira. Zenbait datu
historiko
biltzeko
baliagarraiak
izan
zaizkigu
talde
ekologisten
web
orrialdeak:
www.ecologistasenaccion.org; www.lurra.org; www.berdeak.org; www.sindominio.net/sositoiz;
www.sindominio.net/ahtez/
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Talde bilakaera
Elkarlanerako saiakerak
Mugimendu bakezale/antimilitarista
Agian, ahulagoa izan da lurraldezko saregintza eta baita nazioartekoa
ere. Lehenaren kasuan, Araban, Nafarroan eta, batez ere, Iparraldean
sortutako lurraldezko sareen iraunkortasuna edota autonomia Euskal
Herriaren kohesio sozio-politikoaren araberakoa izan da. Lotune zehatzak
egon diren arren –1979ko Lemoizko martxa, Txirrinka, AHTren inguruko
kanpaina…– Iparraldeko sare ekologistak izaera auto-zentratua izan du,
Hegoaldeko
ekimenetatik
aldenduta.
1990ean
sortutako
CADE
koordinadorak ongi erakusten du Iparraldearen autonomia hori. Nafarroako
sare ekologistak ere izaera nahiko berariazkoa izan du –ANAT/LANEren
indarrak edota Itoizko auziaren tokikotasunak erakutsi bezala–, nahiz eta
Hegoaldeko beste lurraldeetako dinamikarekin lotuagoa egon den. Arabako
nolabaiteko berezitasuna, aipagarria izan arren, mugatuagoa egon da
antolakunde ekologista nazionalak –Eguzkik, batez ere– bertan izandako
presentzia bereziaren kariaz. Gipuzkoa eta Bizkaia, berriz, saiakera
nazionalak izan nahi zuten ekimenen oinarri materiala bilakatu dira askotan,
nazional tituluaren azpian, izaera bizkaitarragoa –Eki, Erreka…– eta
Gipuzkoarra –Eguzki–, edo nafarra/arabarra –Lurra…–, ezkutatu diren
aldetik.
Irudia abiapuntu hartuta, euskal mugimendu ekologistaren ezaugarri
orokor batzuk jasoko ditugu orain, azken urteotako bilakaera ulertze aldera:
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a. Mugimenduaren tokiko izaeraz.
Euskal mugimendu ekologistaren lokaltasuna, gizarte mugimendu
askorena bezala, berezko ezaugarria da. Gizarte kapitala komunitate txikitan
–ez agian txikienetan– pilatzen denez, ia beti gizarte mugimenduen
saregintzak eta jarduera kolektiboak tokiko mailan du abiapuntua.
Jarraian erakutsiko dugun irudian, azken hamarkadatan Euskal
Herrian piztu diren ehunaka tokiko ekimenen adibide gutxi batzuk besterik
ez ditugu jaso: Tokiko kezka orokorrak bultzatuta edota tokiko arazo
zehatzen batek eraginda, talde eta ekimen ekologistak nonahi sortu dira 30
urteotan: jaio eta desagertu, eraberritu, ekimen zabalagoetan bilbatu, zatitu…
Dinamika bizia izan du toki mailan euskal mugimendu ekologistak.
Tillyren ekarpena jasoz, Barcena eta Ibarrak “komunitatean
oinarritutako mugimendu ekologistaren” adierazpena bailitzan definitu dute
fenomenoa:
“Such local groups are almost always what Tilly calls community
based environmental movements; that is to say, networks of groups
(neighbours, women, cultural associations, and also local ecologist
organisations) that are reacting against an aggression on what they
understand to be their common living space. […] Are capable of building
global discourses and of using multiple and varied mobilisation
resources”.
Tokikotasun horren arrazoiak ez dira oraindik orain sakonki ikertu.
Alabaina, horietariko batzuk egiturazkoak direla esan daiteke: Euskal
Herriaren lurralde antolaketan udalek duten garrantzia, udalerri mailako
kultura politiko aberatsa, tokiko nortasun kolektiboaren indarra, herrien
tamaina ertaina eta haien arteko lotura historikoak, bailaraka bereziki…
Honekin batera, maila orokorragoan sumatzen ari diren prozesuak aipatzen
dituzte Barcenak eta Ibarrak: Alde batetik, sistema politikoaren
demokratizazioak berak lagundu omen du tokiko izaera horren indartze
prozesuan.
Politikagintza-sare
lokalak
sendotu
egin
dira
demokratizazioarekin, eskumenez betetzearekin batera irekiagoak dira
mugimenduaren jardueraren aurrean… Eta gizarte ekimenak zirrikitu horiek
aprobetxatu ditu, maila nazionalean gotortuagoa dirudien aukera politikoen
egitura saihestuz. Leitzarango auzian ederki asko ikusiko ditugu
mugimenduaren toki mailako pipi-jate horren adibideak, eliteen deslerrotze
mekanismoa aktiba zedin bilatzen zutenak. Izan ere, liskar honetan tokiko
dinamikak garrantzi izugarria izan zuen.
Bestetik, ezin ahantz daiteke mundu mailako dinamika dela
tokikotasuneranzkoa. Zatikatua dagoen mundu post-modernoan toki
mailako jarduera aldaketa globalaren giltzarria omen da. Ikuspegi
progresista
hedatuenarentzat,
tokikotasun
hori
unibertsalaren
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errebindikazioa adierazteko modurik egokiena da, interes partikularretan
oinarritutako globalizazioaren aurrean.5
Gurean ere, mobilizazio gehienak toki mailan burutzen dira. Ikus
ditzagun TEA proiektuan bildutako datuak:
F.3. Euskal mobilizazio ekologistaren eremua: 1988-19976

Dena den, tokiko izaera hori, esan bezala, ezaugarri tipikoa da gizarte
mugimenduen artean. Ez da euskal mugimendu ekologistaren monopolioa.
Manuel Jimenez ikerlariak Espainiako Estatuan ere aldagai berbera
antzeman du.7
Hortaz, tokikotasuna ezaugarri berria dela esaten baldin bada,
berritasun hori beste parametrotan ulertu beharko da. Artekaritzaren
mekanismoa eta eskala aldaketaren prozesua oraindik tresna teoriko bezala
landu gabe zeudenean –nihil novum sub sole– Jimenezek berak gogoratzen
5

Barcena eta Ibarrak aipatuta, De Sousaren lana –lokalismo globalizatua definituz–
interesgarria da hausnarketa hori ezagutzeko. Ikus: De Sousa Santos (1997): Hacia una concepción
multicultural de los derechos humanos. Análisis Político, 3. Amaieran, tesi honen epilogoan, berriro ere
birjasoko dugu partikular, orokor eta unibertsalaren arteko eztabaida ideologikoa. Izan ere,
tokikotasunaren baitan ikusmolde asko bildu baitaitezke: Interes partikular eta partzial hutsetan
oinarritutako tokikokeria –NIMBY fenomenoa– ala unibertsala nahi den interes lekutuaren defentsa,
besteak beste. Errebindikazio ekologista asko eta asko NIMBYak bailitzan gutxietsi nahi izan dira
askotan, orokortzat azaltzen diren interes partikularren aurreko erresistentziaren alternatibotasunaren
zintzotasuna ukatuz. NIMBY izendapenaren erabilera mespretxuzko hori salatu du Josu Larrinaga
lankideak, tokiko erresistentziaren balio demokratikoa azpimarratuz. Larrinaga, J. & Barcena,I. (2006):
Beyond the NIMBY Syndrome. Global dimensions of local environmental activism in the Basque Country.
Working Paper. ECPR. Nicosia.
6
Iturria: TEA proiektua. Barcena, I. & Ibarra.P (2001)
7
“Un rasgo distintivo de la protesta ambiental en España sería su carácter local”. Kontua da Espainia
mailako ikerketa askotan tokiko adierazpentzat jotzen dena, Euskal Herriari dagokionean, maila
nazionalean burutu dela. Dena den, Jimenezen lanean ikuspegi desberdin hori kontuan hartuta omen
dago, eta tokikotasunaren ulermena, hortaz, zuzena da. Jimenez, M. (1999): Consolidation through
institusionalisation? Dilemmas of the Spanish environmental movement in the 1990s. Environmental Politics
8. Espainiako mugimendu ekologistaren bilakaera historikoa jarraitzeko liburua egokia da hau:
Fernández, J. (1999): El ecologismo español. Alianza. Madrid. Baita ere, hori eta beste mugimenduen
bilakaera aztertzeko Jaime Pastorren lana, besteak beste: Pastor, J.(2001): El movimeinto ecologista. Notas
sobre su evolución y diversidad. Sistema. 192/163.
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duen moduan, liskarraldi ekologistetan tokikotasun horren orokortzea da
eraginkortasunaren gakoa. Leitzarango auziaren azterketatik ondoriotutako
datu batzuk azalduko ditugu orain, liskar hura “tokikotasun orokortuaren”
adierazpen ezin hobea izan zelako:
F.4. Leitzarango liskarraren geografia.

Orokortze diskurtsibo edota zabaltze geografiko hori sumatzen ez
denean mintzatu beharko da tokikotasuneranzko bilakaeraz. Ez
mugimendua berez tokikoagoa delako, artikulazio zabal eta orokorragoaren
gabezia dagoelako baizik. Jarraian ikusiko dugun moduan, orokortze horrek
bi aterki behar ditu, diskurtso orokortzailea –aberria, lurra, demokrazia
edota anti-kapitalismoa– eta sare-harremanen katramilatzea.
b. Diskurtso demokratikoa, etno-ekologista eta anti-kapitalista duen
mugimendua.
Esan nahi baita, mugimendu ekologistak tokiko ekimenetatik
zabaletara jauzia eman duen bakoitzean bere errebindikazioa diskurtso
orokor baten bitartez markotu izan du beti: Aberria –Euskadi ala Lemoiz–,
demokrazia –elkarrizketa eta akordioa–, edota lurraren defentsa: Desarrollismo
txikitzailea pikutara!
Diskurtso orokor horietan guztietan, gutxi asko, hiru dira
jarraikortasuna izan duten ildoak: Demokraziaren balioaren aldarrika, batez
ere, zuzenekoarena edota partehartzailearena; nazioaren nolabaiteko
naturalizatzea –lurra–, eta garapen(keria)aren kritika.
Hirugarrenetik hasita, Lemoizko garaitik hona garapen eredu
dominatzailearen aurkako jarrera argia hartu du euskal mugimendu
ekologistak. Azpiegitura erraldoi guztien azpian dagoen hazkunde
etengabearen ereduaren arbuioa ildo iraunkor eta sendoa izan da: Argindar
zentralak, autopistak, itsas portuak, abiadura handiko trenak, urtegiak…
Liskarraldi zabalenek jomuga anti-desarrollista nabarmena izan dute gurean.
Euskal ekologismoa ezkerreko gizarte esparru anti-sistemikoan ernaldutako
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hazia izanik, sen anti-kapitalista jatorrizkoa du. Korpus ideologiko horren
bilakaerak berak eraman du, mundu mailako bilakaerarekin batera,
garapenaren eredu neo-liberala arbuiatzera. Horretan islatzen baita azken
hamarkadan, garai bateko borroka anti-kapitalista klasikoa.
Bestalde, nazionalismoaren eta ekologismoaren arteko uztarketaz atal
teorikoan esandakoa gogoratuz, modernizazioaren aurreko erantzun gisa bi
mugimenduek dituzten loturak areagotu egin dira prozesu historiko horren
gune bizia izan den Euskal Herrian. Zehazki esanda, euskal mugimendu
ekologistak berea egin du etnoekologismoaren ekarpen ideologiko
berritzailea:
“For the new ecologists the notion of sovereignity is linked to the
natural image of ethnoecological principles of variety and identity of
ecosystems. This is also expressed in the right to life and the selfdetermination of ethnic groups and nations, in order to determine their
ecological responsibility, destiny and environmental approaches towards
survival and development”.8
Lurraren defentsan saiatzen denean, ekologismo berri hau lur zehatz
eta lekutu horretan garatu den herria, kultura –etnia– defendatzen ari da.
Ingurunearen kudeaketa tradizionalean oinarritutako arrazionaltasun
alternatibo batek ekosistemaren iraupena ziurtatuko duela aldarrikatu du
bere diskurtsoan, modernizazio liberalak dakarren xahuketa irrazionalaren
aurrean.
Ikusmolde ekologista horrek identitatearen aldeko eta neoliberalismoaren aurkako jarrera hartu duen bezala, beste bi mugimendu
historikoek ere barneratu egin dute arazo sozial eta nazionalek duten
dimentsio ekologikoa: “Ekologizatze” honen ondorio dira azken
hamarkadetan garatu diren eko-sozialismoa eta eko-nazionalismoa.9
Gurean ere, aberriaren definizio pragmatiko bezain mitikoak –lurra–,
nazioaren definizio politiko abstraktuagoari lekua hartu dio eragile askoren
diskurtsoan. Batez ere kanpo lehia zena –euskal soberania oro konpontzaile
gisa, atzerriko erasoaren aurrean–, tokiko barne lehia bilakatu da: bertako
garapen zaleekin ekologistek –eta ezkerreko abertzaleek– darabilten borroka.
Azken hamarkadako diskurtsoak aztertuta, bertako elite globalizatuak –
Estatuko eliteak bainoago– bilakatu dira euskal ekologismoaren aurkari
nagusiak. Are gehiago eragileen azkenaldiko diskurtso eta jarduerak
aztertuz gero: euskal abertzaletasunaren baitako borroka hegemonikoaren
adierak bilakatu dira AHTri buruzko liskarra, eredu sozio-ekonomikoari
8

Barcena, I. & Ibarra, P. & Zubiaga, M (1997): The evolution of the relationship between Ecologism
and Nationalism. Honako liburuan: M. Redclift and G. Woodgate, The International Book of
Environmental Sociology, Edward Elgar, Cheltenham. Etno-ekologismoan eta ekonazionalismoan
sakontzeko lan horretan bertan aipatutako iturriak baliagarriak dira, besteak beste: Taylor, B.R. (ed)
(1995): Ecological resistance Movements: The Global Emergence of Radical Popular Environmentalism. Albany:
State University of NY Press; Toledo, V.M. (19929: What is Ethnoecology? Origins, scope and implications of
a rising discipline. Ethno ecologia, 1. April. Eta Barcena, I. (1993): Etno-ecology or econationalism? A brief
introduction to the ecological and nationalist movements in Estonia, Ukraine and the Basque Country. First
European Conference on Social Movements. WSZ. Berlin. October.
9
Lehen aipatuetakoez aparte, Euskal Herrian itzal handiko ildoa den eko-sindikalismo
abertzaleaz Iñaki Barcena lankideak idatzi du. Barcena, I. (2005): Ekosindikalismoa: Ekologismo eta
sindikalismoaren arteko kontraesanak eta kidegotasunak. Manu Robles-Arangiz Institutua. Bilbo.
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dagokiona edota soberaniaren inguruko auzi politiko orokorra bera ere.
Kanpo-borroka dirudiena, gehienetan, barne-borroka besterik ez baita.10
Horregatik, akaso, beste garai batzutan zuen indarra galdu baino,
marko diskurtsibo nazionala moldatu egin dela esango genuke. Diskurtso
nazionalak berak –ekologismoa bidaide edo suspertzaile izan duenak–
tokikotasuneranzko joera hartu du azken urteotan. Alde batetik,
nazionalismoaren baitako barne eztabaida “tokikoak” lehentasuna hartu dio
“kanpo etsaiaren” leloari, eta bestetik, nazioaren eremu sinbolikoaren
eraikuntza bera ere gero eta gehiago tokiko dinamikatan oinarritu da. Alegia:
Lurraren defentsa fisiko, eta hortaz lekutuan, euskalkien errebindikazioan,
herri(eta)ko
festen
defentsan,
bailaren
nortasun
berezituaren
aldarrikapenean…11 Balizko ikerketa berri baterako hipotesia besterik ez da.
Anti-desarrolismoaren eta “ekologismo etnikoaren” arteko lokarri
eraginkorrena euskal mugimendu ekologistak berea egin duen diskurtso
demokratikoa izan da, dudarik gabe. Euskal ekologismoak demokrazia –
“herriaren erabakia” eta “herritarren erabakia”– errebindikatu du sistema
politiko ordezkatzailearen gabezia demokratikoaren aurrean. Markogintza
demokratiko hori –erreferendumaren errebindikazioan islatzen dena,
adibidez…– gatazka politiko nagusiari begira aitzindaria izan da dudarik
gabe.
Markogintza diskurtsibo konplexu eta oparo hori jarraian aztertuko
ditugun liskarretan azalduko dugu zabalago. Izan ere, aipatu dugun
bilakaeran Leitzarango liskarra erabakitzailea izan zela uste dugu.
c. Indar anti-sistemiko guztiekin katramilatutako mugimendua.
Euskal mugimendu ekologistaren bilakaera ulertezina da azken
berrogei urtetan Euskal Herriak bizi izan duen trantsizio prozesuari
jaramonik egin gabe. Lehen ere esan dugu demokratizazio –barneratze–
prozesua mugatua izan dela erakutsiz, euskal populazioaren zati
esanguratsu batek –ezker abertzalearen inguruan taxutu denak–, sistema
politikoaren kontrako jarrerari eutsi egin diola urteotan, sare anti-sistemiko
indartsuak osatuz. Euskal mugimendu ekologista sare horien baitan jaio zen.
Orain baino sare zabalagoak zirenean ziur aski, diktadurapeko borrokak izan
zirelako hastapenekoak, Lemoizkoa bereziki.
Gizarte
mugimendu
berriak,
definizioz,
sistema
politiko
ordezkatzailetik kanpoko zerak dira. Gizarte mugimenduak arlo
desberdinetan aritu arren, haien tapaki ideologikoa teilakatu egingo da,
neurri handi batean. Hortaz, arlo anitzetan osatzen diren sareak
katramilatuta egoten dira gehienetan. Sare batzuk hegemonizaziorako joera
10

Artikulazio hegemonikoen arteko talka –soberanismoa/autonomismoa– liskar ekologista
baten inguruan piztuko ote den ez dago aldez aurretik esaterik, baina azken urteotako artekaritza
prozesuak ikusita –abertzale ezkertiarrak, sindikalistak anti-desarrrollistak, ekologistak…–, agian
AHTren inguruko afera talka-gune hori izan daiteke.
11
Aspalditik dabil Jose Allende ekologiako katedraduna, CCVNN-eko kidea eta euskal
ekologismoaren erreferentzia teoriko nagusienetarikoa, lurralde antolaketari dagokionean, bailaren
garrantzia azpimarratzen. Iritzi artikulutaz aparte gaiaren inguruko lan interesgarria: Allende, J.
(2000): Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad. UPV/EHU. Bilbo.
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izango dute, beste batzuk aldiz autonomoagoak izango dira, baina, beti ere,
sistematik kanpoko sare-katramila konplexua, bereiztezina eta aldakorra
izango da.
Sare anti-sistemiko zabalaren baitan elkarlanerako joerak, lehiazkoak
edota aurkakotasunezkoak piztuko dira, taldeen zatiketa, sorrera edo
bilbatzea eraginez. Euskal mugimendu ekologista ez da horretan
salbuespena izan. Hasiera batean, Lemoizko garaian eta Eguzki zatitu arte,
sare anti-sistemiko desberdindu gabearen baitako arlo-gune nahiko
homogeneoa izan zen ekologismoa: bertan biltzen ziren joera asanblearioak,
libertarioak, ezkertiar edota abertzaleak… Geroago, sare anti-sistemikoen
desberdintze
prozesua
areagotu
zenean,
euskal
ekologismoa
heterogeneoagoa bilakatu zen: Sare anti-desarrollistak, ezker abertzalearen
baitakoak, ezker muturrekoak, bakezaleak… Heldutasun organizatiboak –
Liberatuen agerpenak–, eta batzuen zein besteen hegemonizazio saiakerak
euskal ekologismoaren desberdintzea eta zatikatzea ahalbidetu zuten.
Desberdintze honen ondorioz indartu ziren, esan bezala, bai
tokikotasuneranzko joera eta baita elkarlan horizontalerako proposamen eta
saiakerak. Sistemaren kanpoko gizarte jardueraren izaera konplexuago
horrek zaildu egiten baitzituen lehen garaiko ikuspegi globalagoak, edo,
bigarren aldiko goitik beherakoak, bertikalistak.
Antolakuntza eredutan, guneen arteko harremanetan eta eragile
guztien diskurtsoan sumatutako bilakaera hori, ekintza kolektiborako
bitartekoen moldaketan ere islatu zen: Hedabideei begirako ekimen txiki eta
erakargarrien azalpena, harreman instituzionalen zabaltzea, adiera
bortitzenen apaltzea edota desobedientzia zibilaren eremuan kokatutako
ekintzen ugaltzea…12
d. Izaera liskarzalea eta alternatibarako gaitasuna duen
mugimendua.
Ezaugarri ideologiko, diskurtsibo eta antolakuntzazko hauek ondorio
nabarmena izan dute: Euskal mugimendu ekologistaren aurkakotasunezko
izaera, enfrentamendurako joera.
Jimenezek gogoratzen duen bezala, Espainian ekologismoa
kontserbazionismotik abiatu zen, eta trantsizioaren amaieran ezkerreko
gizarte saretan nagusitutako joera bakezalearen ondorioz, bitarteko
moderatuen aldeko hautua egin zuen. Gero, antolaketen burokratizatzea ez
ezik, talde/ekimenen saretze sendoa osatu da aterki-egitura desberdinen
bitartez: CODA, Ecologistas en acción…
Euskal Herrian, berriz, oso bilakaera desberdina izan du mugimendu
ekologistak. Lemoizko zentral nuklearraren aurkako borroka zabal, gogor eta
arrakastatsua izan da euskal mugimendu ekologistaren hazia. Hazi horretan,
12

Horrek ez du esan nahi ekintza molde berritzaile horiek aurretik erabili ez zirenik, Lemoizko
liskarrean, esaterako. Artikulazio zabalen faltan sumatutako maila nazionaleko mobilizazio erraldoien
gabeziak azaleratzen ditu bestela estalita geratzen diren ekintza molde xumeagoak. Bestetik, ETA
erakundearen urruntze estrategikoa arloko auzietatik baretu egin du liskar ekologistaren garai bateko
garraztasuna. Bitartekoen inguruko bilakaera TEA ikerketan kontsultatu daiteke. Barcena & Ibarra
(2001).
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bere kode genetiko ia osoa –ez guztia– zegoen gordeta, geroko izana eta
egina:13
-Izaera anti-kapitalista edo anti-desarrollista, bitartekoen inguruko
taburik eza, ezkerreko abertzaletasunarekin aliantza iraunkorra,
profesionalizatze eta burokratizatze mugatua, menekotasun ekonomiko
eskasa, eduki anti-instituzionala izan duen erradikaltasuna:
“The central target of environmental protests is the public
administration itself. Big infraestructural projects form the central axis
of a permanent conflict with local, provincial, autonomous or state
authorities.14”
-Baina, esan bezala, Lemoizkoa ez da euskal ekologismoaren kode
genetiko bakarra. Era berean, erakundeen kontrako botere-politika horrek,
beto hutsaz haratago, eredu alternatiboaren proposamena ekarri du maiz,
alternatiba edo zuzenketa landua, bestelako garapen eredua erakusten
duena. Gure hipotesia gogoratuz, nahi bada, nazio eraikuntza eredu
alternatiboa erakusten duen saiakera. Izan ere, euskal ekologismoaren enbor
nagusia –ez bakarra, alta– ekologismo politikoaren eremuan kokatzen da.
Bigarren karga genetiko honen adierazpenik argiena Leitzarango
auzian ikusi zen. Alabaina, bigarren arima honek zabaldu zezakeen
erakundetzeranzko ibilbideak ez zuen jarraipenik izan. Arrazoi
desberdinegatik: Batetik, euskal mugimendu ekologista, antolakuntza bezala,
ahulduta irten zelako liskar hartatik; Bestetik, erakundeen zabaltzea oso
mugatua izan zelako; azkenik, auzi nazional orokorrak ez zuelako orduko
eredupean –Lizarra/Garazi akordioren bitartez– konponbiderik izan. Arazo
nazionalaren elikagai anti-sistemikoak indarrean jarraitzen duen bitartean
zaila izango da euskal gizarte mugimenduen erakundetze prozesua
burutzea.
Sorreran, botere-politikaren eredupeko ekologismoa –Lemoiz– izan
genuen. Gero, botere-politikaren eredutik eragin-politikaren eredura
igarotzeko saiakera mugatua –Leitzaran– egin zuen euskal ekologismoak.
Itoizen erresistentzia ikusgarria baina mugatua, eta abilezia juridikoa handia
baina antzua uztartu ziren… Gaurko mugimendu ekologista eredu argi
baten faltan dabil, botere-politikaren beharra gogoratuz, eragin hutsaren
politika normalizatua ekidin nahian… Oraingoz, ahalkean.
Dena den, ez ditzagun konklusioak aurreratu.
Ezaugarri hauek guztiak, eta gehiago, jarraian aztertuko ditugun
liskarrean plazaratu eta uztartu ziren. Alberto Frías laguna zuzen dabil
13

Alberto Frías ekologista historikoak ongi gogoratzen duen moduan: “Lemoizko oinordeko
gara, onerako eta txarrerako“. Lizaso, M. (2007): Alberto Frías, Eguzkiren ordezkariari elkarrizketa. Nabarra
Aldizkaria.76. Zka. 2007ko Uztaila.
14
Barcena, Ibarra, eta besteek (2000) idazten duten bezala, TEA ikerketa proiektuan bildutako
datuen arabera 1987-1998 hamarkadan, protesta ekologisten %71,8k erakundeak izan dituzte jomuga.
Egitasmoen ezaugarriak ikusita –obra erraldoiak– tartean egon dira beti eraikuntza enpresak.
Erakunde eta enpresen arteko harremanak, enpresek liskarretan jokatu duten ezkutuko paper
erabakitzailea, interes publiko/pribatuaren mugarritzearen analisia… Gai hauek guztiak hurrengo
atalean aipatuko ditugun arren, ikerketa zehatz eta sakonagoaren zain daude.
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Eguzki Lemoizko gatazkaren oinordeko dela esaten duenean, baina, gure
ustetan, gaurko euskal mugimendu ekologistak guraso bi ditu: Lemoizko
gatazka eta Leitzarango liskarra, biak ere, guraso guztiak bezala, “onerako
eta txarrerako”.

2.

Leitzarango autobidearen inguruko auziaren hastapenak.
(1972-1986)
a. Lehen hamarkadaren kronologia laburra: 1976/1986.

Leitzarango autobidearen egitasmo publikoak historia luzea du. Lan
honetan azken hamar urteak azalduko ditugu sakonki: gizarte erantzuna
antolatzen denetik, autobia inauguratu arteko urteak. Alabaina, liskarrak
zenbait aurrekari izan zuen. Aurrekari horien azalpenean erakunde
publikoen eta enpresen hasierako ekimenaz aparte, gizarte mugimenduaren
lehen urratsak ezagutuko ditugu. Abiapuntu horretan ere, gero sendotuko
den zenbait mekanismo sumatu daiteke.
Hastapeneko kronologia hau bi alditan banatuko dugu: Nafarroako
autopistaren lehen zatiari dagokiona, eta hemen aztertuko dugun auziaren
aurrekari zuzenekoak jasoko dituen aldia, Gipuzkoa eta Nafarroa arteko
loturari dagokiona.15
Lehen aldia:
Egitasmoaren aurrebaldintza ezinbestekoa, Frankoren garaian 1972an, alegia egindako “Autopisten legea” da. Lege honen arabera, enpresa
emakidadunek autopistak egiteaz gain, hauek kudeatzeko eskubidea lortu
zuten, honenbestez aberasteko aukera ederra erdietsiz.
Nafarroako Diputazioak, lege berria aprobetxatuz, Nafarroa
zeharkatuko zuen autopistaren egitasmoa martxan jartzeko erabakia hartu
zuen. Garai horretako Diputazioko arduradunek, lehendakari ordea zen
Felix Huarteren eskutik bereziki, obraren emakida edo kontzesioa
“Audenasa” enpresa-elkarteari eman zioten. Elkarte horretan bildu ziren
enpresak, besteak beste, hauek izan ziren: “Huarte y cía”, “Dragados y
construcciones, S.A.”, eta bi banku, “Hispano-americano” eta “Central”. Azken
honek Rafael Aizpunek zuzentzen zuen “Banco de Crédito Navarro”
bereganatu berria zuen. Obra-lanak esleitzeko egin zen lehiaketara “Laborda
Aured” enpresa kataluniarra ere aurkeztu zen, aurreko taldeak eskainitako
baldintza hobeak aginduz, gainera. Hala ere, 1973ko ekainean “Audenasa”ren izenean azaldu zen “Hudana” taldeari eman zitzaion emakida edo
kontzesioa. Batzorde erabakitzailean, besteak beste, Huarte anaiak –Felix eta
Luis–, eta Jaime Ignacio del Burgo egon ziren.

15

Jarraian doazen datu kronologiko guztiak Sabino Ormazabal kazetari eta ekologista lagunak
egindako bilketa lanetik hartu ditugu. inoiz egin beharko den euskal herri mugimenduen historiarako
ezinbestekoa den datu-bilketa lanean saiatzen ari da. Tesi honen egileak eta, orokorrean,
mugimenduak nekez ordainduko du bere esfortzua.
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Emakidaren esleipenean egondako irregulartasunak zirela eta,
1974ko martxoaren 25ean eman zuen epaiaren bitartez, Iruñako LurraldeEntzutegiko administrazioarekiko auzietako salak, aipatu emakida bertan
behera utzi zuen. Dena den, 1974ko Uztailean bertan, Nafarroako
Diputazioak berretsi egin zuen Huarte taldearen aldeko erabakia.
Lanak hasita, beste zenbait arazo izan ziren: nekazariei kalteordainketa barregarriak (11-13 pezeta metro karratuko), lehen zatia egin eta
gero milatik gorako langileen kaleratzea, bide eta ubide natural zein
artifizialen mozketa, herri-lurren zatiketa, basoen txikizioa, etab.
Lehen fasea, Noain eta Tafalla artekoa, 1976ko urtarrilean zabaldu
zen. 77ko irailean, berriz, “autopista vasco-aragonesa” delakoarekin lotura
burutu zen.
Bigarren aldia:
1976an, Amadeo Marco-k zuzenduta, Nafarroako Diputazioak
autopista Gipuzkoaraino eramatea erabaki zuen. Leitzarango aranetik
bertaratuko litzateke.
1977ko maiatzean, “Audenasa”-ko eta Obra Publikoetarako
ministerioko (MOPU) teknikariak Andoaingo udaletxean bildu ziren, udal
agintari, elkarte eta herritarrekin. Teknikariek autopistaren egitasmoaren
aurkezpena egin zuten, balizko ibilbidea erakutsiz: San Estebaneko
maldetatik, eta futbol zelaitik gertu, Sorabilla ingurutik sartuko litzateke
autopista Andoainen.
Han bildutako “Hauzolan” auzo elkarteko hainbat kidek, beste
batzuekin batera, egitasmoak zeuzkan arazoak salatu zituzten eta, bide
batez, Leitzarango harana babestu beharra aldarrikatu zuten. Hauxe izan
zen Leitzarango autobiaren kontrako mugimenduaren lehen pausoa.
Ostera, “Audenasa”-ren arazo ekonomikoak zirela kausa, atzeratu
egin zen egitasmoa. 1978ko apirilaren 6an, Del Burgoren ekimenaz,
Diputatuen kontseiluak “Nafarroako” Autopistarako 9000 mila milioiko
abala eman zuen: UCD alderdiko Pedro Pegenaute eta PSOEko Gabriek
Urralburuk aldeko botoa eman zuten.
1978ko azaroaren 28an bidali zen BOE-n argitaratzeko,
Autopistaren Gipuzkoako tartea hasteko ezinbestekoa zen informazio
publikorako aldiaren deia. Hala eskatzen baitzuen, 1974ko Abenduko 9ko
“Ley de carreteras” zenak.
Izapide honekin batera sortu zen “Leitzarango haranaren
defentsarako komitea”.
Bitartean, 1979ko lehen hilabetetan, Gipuzkoako Diputazioa beste
ibilbide batzuk aztertzen hasia zen. Urte honetan, “Estudio informativo de la
autopista de Navarra. Segunda fase. Conexión con Guipúzcoa” egin zen.
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1980an lehen faseko azken tartea zabaldu zen. Urte horretan
bertan, “Euroestudios” enpresak Gipuzkoako Diputazioaren enkargupean
ibilbiderako egon zitezkeen alternatibak –bost guztira–, jasoko zituen
txostena egin zuen.
1980ko urriaren 24tik 26ra Andoaingo “Kaskabeltza” zelaian
bildu zen autobiaren kontrako eta Leitzarango haranaren defentsarako
lehen kanpaldia. Ekitaldi partehartzailea izan zen, eskulanak, antzerkia eta
musika jaialdia barne, Iñaki Eizmendi eta Imanol kantariekin eta Haritza
taldearekin.16
1981eko irailaren 17an Nafarroako Diputazioak autopistaren
bigarren fasea martxan jartzea erabaki zuen. Obra-lanen hasiera 1982ko
Apirilerako
aurreikusi
zen.
Ordurako,
Nafarroako
Diputazioak
Gipuzkoakoaren konpromisoa bazuen, baita Gasteizko Jaurlaritzarena ere.
Elkarren arteko koordinazio bilerek ez zuten aurrerantzean etenik izango.
1981ean bertan, alternatibak aztertuta, aukera bi nabarmendu
ziren erdialdeko tartea betetzeko: Lekunberritik, Gorriti, Areso eta Urto
lotzen zituena, eta Lekunberritik Leitzara Uitzitik zihoana.
1981eko Urriaren 9tik 12ra bigarren akanpada (kanpaldia) egin
zen, Bertxineko ibarbidean, Leitzarango aranean. Bilkurak kutsu kulturala
eta ekologista hartu zuen: eskaera nagusia, Leitzaran parke naturala
izendatzea.
1981eko Irailaren 26an Euskadiko Ezkerrak autopistaren bigarren
fasearen aurka egingo zuela aldarrikatu zuen, bai Gasteizko Legebiltzarrean
bai eta Parlamentu Foralean ere. Azaroan berretsi egin zuen alderdi honek
aipatu jarrera, behar zen lekutan hiru bideko errepidea –tipo Redia–
alternatiba bezala proposatuz. EMK alderdiak ildo bertsutik, autopistaren
kontra egin zuen. Egitasmoaren alde azaldu ziren, ia eztabaidarik gabe,
UPN, UCD, PNV eta PSOE. HB ez zegoen ados, emakida esleitzeko
moduagatik eta lurraldezko antolaketarako beste aukerak baztertzen
zirelako. Nafarroa eta Euskal Herriko beste lurraldeak lotu beharra aitortzen
zenez, autopistaren ordez autobidea edo errepide azkarra proposatu zuen.
Beti ere, “obra-lanetan langabetuei lehentasun osoa emanez, arlo
publikorako berreskuratuz obra, eta kaltetu guztien esku-hartze
demokratikoa ziurtatzen bazen”. Ekologista ospetsu batzuk, Mario Gaviria
kasu, orduko errepidearen hobekuntza proposatu zuten, bigarren fasearen
bitartez aurrekoaren iruzur ekonomikoa estali nahi zela salatuz. Audenasa-k
1978tik hasita urteko 1500 miloi pezeta inguru galduta baitzituen ordurako,
1981erako, alegia.
1981eko amaieran eta 1982ko urtarrilean jasotako 800 sinadura
aurkeztu ziren egitasmoaren aurka. Autopistak kaltetuko zituen herritar
hauen kexuarekin batera, hainbat udalen eta udalbatzen alegazioak ere
aurkeztu ziren: Leitza, Larraun, Areso, Arakil, Gorriti, Baraibar, Azpiroz,
Oderitz, Aldatz, Lekunberri, Mugiro, Etxarri, Arruitz, Uitzi, Errazkin, Atallu,
16

Garaiko mugimenduaren terminologiaren arabera “akanpada” zena, hemen gehienetan
“kanpaldia” deituko dugu. Zuzentzaile ortografikoak hala aginduta.
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Azkarate, eta Arribe. Alegazioetan, nekazaritzari eta abeltzaintzari
autopistak egingo liekeen mina, eta aranen zatiketa aipatu ziren kalte
ekologiko larrien bezala. Gipuzkoarekin komunikabideak hobetzeko
alternatibak bilatu behar direla onartzen zen, dena den. Herri Batasunak,
García de Dios garraioetarako arduradunaren ahotik, elkartasuna adierazi
zien aipatu eragileei, eta 1982ko urtarriletik aurrera, autopistaren bigarren
fasearen aurka azaldu zen. Ordutik, errepide zaharraren hobekuntza
proposatu zuen.
1982ko otsailaren 19an asanblada zabala egin zen Berastegiko
udaletxean, eta inguruko herrietako jende asko bildu zen. Autopistaren
egitasmoa biziki arbuiatu zen, lur hoberenak eramaten zituelako. Inguruko
herrietan antzeko bilerak burutu ziren aste horietan.
1982ko Irailaren 9tik 12ra Bertxinen egin zen hirugarren
kanpaldia, “Leitzaran” taldeak antolatuta. Nafarroako koordinadora
ekologistak ere bertaratzeko deia egin zuen.
1983ko
martxoaren
17an
Nafarroako
Diputazioak
bi
Diputazioetako eta Jaurlaritzako teknikariek egindako txostena aztertu zuen,
autopistaren obra-lanak hiru epetan egitea erabakiz. Publiko egindako
aurrekontua hauxe izan zen: 12.115 miloi pezeta Nafarroako tartea egiteko
eta 8.538 miloi, berriz, Gipuzkoakoa burutzeko. Hortik aurrera, hainbat
ezkutuko bilera egin zuten administrazioek, bi urte geroago, 1985eko
azaroan, Martin Elizasu Diputatuak berak onartu bezala.
1984ko Urtarrilaren 31n Nafarroako Diputazioko batzorde
iraunkorrak foru-lege bat onartu zuen, zeinaren bitartez Diputazioak bereak
egin zituen Audenasa-ren zorrak. Apirilaren 13an Nafarroako Diputazioak
eta Estatuak “Nafarroako Autopista” enpresaren erdia erosi zuten. Bost egun
lehenago, apirilaren 7an, HB-k deituta, manifestaldia egin zen Iruñean itun
horren kontra: “Cuidado con las carteras, que viene Del Burgo” eta “Audenasa, un
robo como una casa” leloekin.
1983, 1984 eta 1985 urteetako informazioa urria da. Urteotan, garai
bateko autopistaren ideia baztertuz, bi administrazioak autobidearen alde
agertu ziren. Gizartearen oposizioak egitasmoaren eta ibilbidearen
aldaraztea ekarri zuen, eta honekin batera, antza, pausoak ezkutuan egin
behar izatea. Bertxineko kanpaldiek jarraipena izan zuten.
1985eko martxoaren 25ean Gipuzkoako batzar nagusietako
ingurugirorako batzordea bildu zen, aukeratutako ibilbidearen ingurumeneragina neurtzeko. A-2 deitutako ibilbidea hautatu zuten, Leitzarango
magal-erditik zihoana, horren gatazkatsua ez omen zelakoan.
Juanjo Zubimendi bera, artean EEko batzarkidea zena, 1985eko
abenduaren 27an harrituta agertu zen gaiaren inguruan zegoen informazio
faltagatik: Gipuzkoako aurrekontuen egitasmoan, bat-batean, Gipuzkoako
autopista nondik egingo zen zehazteko 180 miloi pezeta agertu zirenean
egindako galderek ez zuten erantzunik jaso, Nafarroako gobernuarekin
zenbait puntu adostu gabe zegoela aitzakiatzat harturik. Azaroan,
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emendakinak sartzeko aukera ez zegoenean, eman ziren eskatutako
argibideak.
1986ko apirilean “Autobiaren Aurkako Koordinadora” (AAK)
(Coordinadora anti-autovía) sortu zen.
Hasierako urratsak ezagututa, liskarrean zehar ikusiko ditugun
errepide-egitasmo desberdinak hobeto ezagutze aldera honako irudia topatu
dugu garaiko “Ingurugiroa” gehigarrian:
F. 5. Nafarroa eta Gipuzkoa errepidez lotzeko aukerak.

Ezbaian dagoena planteatu eta gero, zeintzuk dira hastapeneko garai
honetan mobilizazioaren arlo desberdinetan sumatu daitezken mekanismo
eta prozesu nagusiak?
b. Nortasuna, antolaketa, eta eskaera.
Lehen urteotan, auzian zehar etengabean errepikatuko diren
nortasun/eskaera mekanismoak indarrez agertu ziren. 1977ko Maiatzean,
Andoaingo Hauzolan taldeak liskarrean zehar ikusiko dugun eskaeraren
oinarrizko definizioa plazaratu zuen: “Autobidea ez, eta Leitzarango harana

308

babestu”. Honen bestez, eskaera/nortasunaren eraikuntza mekanismoaren
lehen urratsa emanda zegoen.
Edukiari dagokionean, ageriko eskaera horrek bi modutan ukitu zuen
sistemaren sabaia.
Izan ere, frankismoa amaitu berria egonda, ez zirudien
mugimenduaren eskaerarekiko onargarritasun sistemikoa, egiturazko
mekanismo gisa, gehiegi aldatu zenik. Ondorioz, obra publikoen eremuan,
administrazioaren ohiko itxikeria horrek auziari izaera liskartsua eman zion
lehen unetik.
Esan bezala, batetik, mugimenduaren eskaeraren edukiak berak
kolokan jartzen zuen sisteman nagusi zen hazkunde eredua, eta honen
zerbitzura erakunde eta eraikuntza enpresen artean osatutako ekimen
partekatua. Hastapeneko eskaera, egitasmo publikoaren edukiari dagokio
batik bat, erabaki publikoaren formari bainoago: “Gizarte sektore batek
Gipuzkoako azken aran basatia babestu nahi zuen.” Esaldi bakun horretan
laburbiltzen zen lehen errebindikazioaren mamia.
1982ko kanpaldirako deialdian egindako eskaera zehatza –
“autopistaren aurka; hibaien errekuperazioaren alde; Leitzarango haranaren
alde”– beste planteamendu sozio-politikoekin osatu zen: “konstruktoreen
aberastasuna, kontsumoa, garraio pribatua, gizarte kapitalistaren garapen
irrazionala…” kritikatuz. Euskal ekologismoak hurrengo hamarkadetan
landuko zuen errebindikazio-bilduma presente dago jada lehen kanpaldi
hauetan. Areago oraindik, sistemaren oinarri sozio-ekonomikoen kritika
horretan, beste zenbait eduki ere topa genezake hasieratik: “auzoetako bizi
modua, herrien neurri gabeko hasiera osasunerako zerbitzuen egoera, gazte
eta zaharrentzat lokal falta, dibertsiorako leku gabeziak…” Kuriosoki “arazo
ekologiko” gisa definitzen ziren hauek guztiak. Euskal ekologismo
politikoaren kode genetikoan gordeta dago eredu aldaketa globala.
Ildo “sozio-politiko” hori sendotuz, geroxeago, mugimenduak muga
sistemikoak bigarren modu batez ukitu zituen: erakunde publikoen
erabakiak hartzeko monopolioa ere ezbaian jarri zuen. Oso une delikatuan
ukitu ere, erakunde demokratiko berrien sorrera unean, alegia.
Leitzarango egitasmoari buruzko errebindikazioa, halere, ez zen oso
zurruna, erakundeen definizio faltaren ondorioz. Nafarroa eta Gipuzkoa
arteko lotura hobetu beharra onartzen zen, baina ez Leitzarandik igarota, edo
autopista berri bat eginda: “honen aurrean gure jarrera argia da, autopistaren
aurka gaude, haranetik pasa ala ez pasa”.17
Ildo honetatik, garai hartan, Gaviria aditu ekologistak Iruña eta
Donostia artean dagoen errepidearen hobekuntza proposatu zuen, geroago
alternatibaren ildoa izango zena aurreratuz. Era berean, Gipuzkoako
Aldundiak “Euroestudios” enpresari ibilbide desberdinen aukerak aztertzea
enkargatu zionean, amaierako eztabaidaren muina erakusten ari zen:
Komunikazio hobekuntzaren beharrari buruzko uste konpartitua, eta
errepide-trazaketa argi baten falta.
17

1982an Bertxinen bildutako kanpaldirako deialdi-agirian jaso bezala.
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Nabari denez, eskaeraren inguruko auziaren oinarriak ezarrita zeuden
jada. Oinarri kontrajarriak ziruditen, baina modu batean edo bestean
uztargarriak ere baziren: Autobiakoa ez zen inoiz izan Lemoizko zentralaren
egitasmoa, “zero batuketa” jokoaren menpe legokeena. Auziaren hasierako
parametroak ikusita, beto erlatiborako aukera, soluziobide erdibidekoa,
posible zen Leitzaranen, teoria mailan behintzat.18
Agian nabarmentzekoa izan daiteke, eskaeraren inguruko lehen eragin
gisa, egitasmo publikoak 1983, 1984 eta 1985 urteetan izandako geldiunea.
Hiru urte horietan, mugimenduaren lehen mobilizazioak eta gero,
egitasmoak ez baitzuen ibilbide agerikorik izan. Dirudienez, administrazioa
autobidea eta autopistaren artean duda-mudan egon zen garai hartan. Dena
den, geldiune horren kausa gizarte erantzuna izan ote zen, edo besterik gabe,
atzerapenaren arrazoia erakundeen baitakoa izan zen zehaztea, beti bezala,
ez da kontu erraza. Halere, garaiko egunkarian, 1981 urtean, atzerapenaren
markogintza diskurtsiboaren zantzua topatu dugu, mugimenduaren
arrakasta gisa adierazita: “La movilización popular paraliza el proyecto de
autopista del MOPU”.
Bestalde, mugimenduaren antolaketari eta nortasunari dagokionean,
1986tik aurrerako gertakizunak azaltzerakoan aztertuko ditugu sakonago
haiei dagozkien egiturazko, egintzazko eta elkarreraginezko mekanismo
desberdinak.
Dena den, lehen esan dugun bezala, auziaren hastapenean, 1978ko
azaroan, Hauzolan” Andoaingo auzo elkarteak “Leitzarango haranaren
defentsarako komiteari” bide eman zion unean, autobiaren aurkako
koordinadora sortzeko oraindik zortzi urte falta zirenean, oso nabarmenki
sumatu daiteke Frankismotik indartsu zetorren auzo mugimenduaren itzala.
Frankismoaren kontra ari diren eraketen gizarte jabetza mekanismoa euskal
mugimendu ekologistaren pizkundearen oinarrian dago, dudarik gabe, eta
baita Leitzarango egitasmoaren aurkako hastapeneko herri-erantzunean
ere.19
Kontuan hartzekoa da hasieratik islatu zela nortasun osaketa
mekanismoaren aberastasuna. Garaiko kanpalditan –1985ekoan esaterako–,
Andoaingo Gaztetxea, Bardeak/Lemoiz bizikleta martxan ibilitako
ekologistak, Iruñako Komite Ekologista… bildu ziren, ekologismo
historikoaren eta mugimendu autonomoaren arteko uztarketa aurrerantzean
oparoa izango zela erakutsiz.
c. Bitartekoak.

18

“Zero batuketa” jokoa eragileek definitzen duten arren, objektu osaketa mekanismoaren
bitartez, egia da auzi batzuk objektiboki posibilitate gehiago ematen dituztela horrelako joko mota bat
piztu dadin: ez baitu inongo zentzurik zentral nuklear bat potentzia erdian arituko dela negoziatzea…
Bai ordea errepide bat handik ala hemendik eramatea, edo autopista ala autobia gisa egin dadin
eztabaidatzea. Bestalde, gero ikusiko dugun bezala, negoziaezina negoziagarria bilakatzea da
demokratizazioren prozesurik tipikoenetarikoa.
19
Ezin ahaztu genezake Lemoizko liskarrean herriz herri antolatutako ekimen anti-nuklearrak
auzo elkarteekin egon zirela uztartuta. Ikus Ibarra, Barcena, Zubiaga. (1995).
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Bitartekoen inguruko mekanismoei dagokienean, hasierako urte
hauetan nabarmentzekoa da “kanpaldiaren” erabilera berritzailea. Lehen
esan dugun moduan, 1980ko urriaren 24tik 26ra Andoaingo “Kaskabeltza”
zelaian bildu zen autobiaren kontrako eta Leitzarango haranaren
defentsarako lehen akanpada edo kanpaldia. Bigarren kanpaldia, berriz,
1981eko Urriaren 9tik 12ra egin zen, Bertxineko ibarbidean, Leitzarango
aranean. Lehen fase honetako hirugarrena ere, 1982ko Irailaren 9tik 12ra leku
berean egin zen, Bertxinen, “Leitzaran” taldeak antolatuta. Hastapeneko
lurralde hedapena erakutsiz, Nafarroako koordinadora ekologistak ere
bertaratzeko deia egin zuen. Bilkura hauek guztiek kutsu kulturala, jaigirokoa, izan zuten, eta hurrengo faserako aitzindariak izan ziren,
bitartekoen inguruko berrikuntza mekanismoa abian jarriz. 1982ko
kanpaldiaren deialdiak dioen bezala: “konkretuki dei egiten diegu musiko,
poeta, artesano, (“grupos marginales”, ere deituak ziren gaztelerazko
bertsioan), margolari, antzerki talde eta gogoa duen guztiei…”. Dena den,
ekintza moldeen berrikuntza baino gehiago, aurreko liskarraldi ekologista
nagusian –Lemoizko gatazkan–, ezagututako ekintza moldeen iraunkortasun
historikoaren, denboraz haratagoko artekaritzaren adibide gisa ikusi beharko
genituzke aipatu kanpaldiak.
Dena den, Doherty-k (1999) gogoratzen duen moduan, “protestaldi
eremuen” –kanpaldien– mobilizazio eredu erradikal ez-bortitza nazioarteko
sareetan garatutako baliabidea da. 20
Garai honetan ere sinadura bilketaren tresna erabili zen, kaltetutako
herrietako biztanleen arbuio zabala eta zeharkakoa jasotzeko asmoz.
Esaterako, 1981eko amaieran eta 1982ko urtarrilean 800 sinaduratik gora
aurkeztu ziren. Aurreko adibidean bezala, sinadura bilketa ezin daiteke
bitarteko berrikuntza gisa ulertu, dudarik gabe ekintza kolektiborako tresna
klasikoa eta unibertsala baita: fisikoki elkartu gabe, eta aldez aurretik
finkatutako iritzi baten inguruan jendea biltzeko modu ezin hobea da
sinadura bilketa, WUNC adierazpen tipikoa. Aipatutakoa, auzi honi
dagokion lehena besterik ez da.
Azkenik, garai hartan udalek aurkeztutako alegazioak aipatu behar
dira. Alegazio hauek mugimenduaren bitarteko gisa ulertu daitezke,
erakunde batek bultzatutako izapide administratiboak izan arren. Arestian
jaso bezala, garai honetan, hainbat udalen eta udalbatzen alegazioak
aurkeztu ziren egitasmo publikoaren kontra: nekazaritzan eta abeltzaintzan
sumatuko ziren kalteak eta aranen zatiketak ekarriko zituenak salatzearekin
batera, Gipuzkoarekin komunikabideak hobetzeko alternatibak bilatu behar
zirela onartzen zen aipatu alegazioetan. Aurrerago erabiliko ziren izapide
administratibo askoren aurrekariak dira hauek guztiak. Datozen ataletan
sakonago aztertuko ditugu.

20

Mundu anglosaxoian “protest camp” eredua aski ezaguna da gizarte-ekintza ekologistaren
arloan. Ikus Doherty, B. (1999): Manufactured Vulnerability: Eco-activists Tactics in Britain. Mobilization 4
(1). San Diego. Honekin lotuta, aurrerago gogoratuko dugun moduan, aztertzeko gaia da
mobilizazioaren “lekuak” duen garrantzia: mendiko mobilizazioa izan, hirikoa… Dinamika berezituak
piztuko dira jarduera kolektiboa burutzeko hautatutako eremu geografikoaren arabera. Euskal Herrian
ikerketa eremu interesgarria izan daiteke. Honetaz ere, maisuak badu zer esanik. Ikus Tilly, C. (2000):
Spaces of Contention. Mobilization 5. San Diego.

311

Bitartekoen
inguruko
egiturazko
mekanismoei
dagokienean,
mobilizaziorako eta errepresiorako potentzial zehatzaren aldaketa, esaterako,
ezin dugu neurtu. Garai hartan mobilizatzeko eta erreprimitzeko bitartekoen
inguruan gizarteak zer onartu zezakeen, edo onartu zezakeenari
dagokionean aldaketarik izan al zen jakiterik ez dugu eskuartean dugun
tresneria enpirikoarekin.
d. Diskurtsoa.
1986 urtetik aurretiko diskurtsoa ez dugu sistematikoki jaso. Dena den,
garai hartan ere auziaren markogintza mekanismoa antzeman genezake.
Egia esan, aurrerago topatuko ditugun hizpide nagusi gehienak lehen fase
honetan azalduko zaizkigu: “Leitzarango harana da babestu beharrekoa,
abeltzaintza eta nekazaritza kaltetuak, errepideak hobetu behar dira, eta diru
xahuketa edo honekin lotuta legokeen ustelkeria salatu”. Bitxia da azken gai
hau, ustelkeriarena alegia, auziaren hasieran mugimendu eta eragile
politikoen diskurtsoaren ardatzetariko bat izan zela, batez ere Nafarroan..
Lehen unean, Del Burgo eta Huarte anaiak izan ziren salatuak, amaieran,
berriz, Gabriel Urralburu eta bere alderdikideak.
Ikusiko dugun bezala, Leitzarango auziaren inguruko diskurtsoa
ustelkeriaren leloarekin hasi eta amaitzen da. Diskurtsoa bakarrik izan
bazen, gaitz erdi. Tamalez, gerora auzitegietan argitu bezala, egitasmo
publikoa ezin izan da, bere osotasunean, arduradun publiko eta eraikuntza
edo seguritate enpresen ustelkeriatik bereiztu.
Bestalde, eragile politikoei dagokienean azpimarratzekoa da hasierako
une hauetan –70. Hamarkadaren amaieran– alderdi gehienek autopistaren
aldeko jarrera. Orokorrean, iruzurra salatu bai, baina Nafarroarekin lotura
hobetzeko bide egokitzat jotzen zuten autopista. Adibide batzuk emango
ditugu: Juan Mari Bandres, orduko euskal senatari abertzale ezkertiarra
autopistaren alde agertu zen 1978ko apirilean, eta, ildo beretik,
uztaila/abuztuan, autopistaren eraikuntzarekin jarraitzeko eskatu zioten
Nafarroako Diputazioari EKA, LKI, EKIA, PTE edota EAJ alderdiek, UGT eta
CSUT sindikatuekin batera. Herri Batasunak ere egitasmo publikoren aldeko
jarrera zuen garai hartan, beti ere baldintza batzuk betez gero: “obra-lanetan
langabetuei lehentasun osoa emanez, arlo publikorako berreskuratuz obra eta kaltetu
guztien esku-hartze demokratikoa ziurtatzen bazen”, alegia. 1982tik aurrera, ezker
abertzalearen indar politiko nagusiaren diskurtso eta iritzi aldaketa, neurri
batean, mugimenduaren jarduerari zor zaio. Eragin horren bilakaera,
mugimenduaren aukera politikoen kudeaketarekin zerikusi zuzena izango
duena, gatazkan zehar aztertuko dugu.
e. Aukera Politikoak.
Hastapeneko urte hauetan, aukera politikoen inguruko egiturazko
mekanismo nagusia, Espainiako sistema politikoak izandako trantsizio
politikoa bera da, alegia, inguruabarreko mekanismo gisa ulertu behar
dugun sistema politikoaren aldaketa demokratikoa. Inguruabarreko
mekanismo horren unerik esanguratsuenak, 1975 eta 1978 urteen artekoak,
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Nafarroako azpiegitura ereduaren garapenaren bi faseak bereizteko egokiak
dira: Autopistaren lehen fasea diktadurapean burutzen da, gizarte
mugimenduen eragin nabarmenik gabe; 1976/7an bigarren fasea abian
jartzen denean, berriz, trantsizio politikoa hasita dago, eta ondorioz lehen
auzo-elkarteen protestek leihatila politikoa zabalik aurkituko dute. Dudarik
gabe, erregimen aldaketan islatzen den ingurune mekanismo horrek erraztu
egin zuen mobilizazio prozesuaren abiaraztea.
Ingurune mekanismo honetan gehiago sakonduz, aipatutakoa
demokratizazio prozesua izan zen neurrian, prozesu horretan esanguratsuak
diren ingurune mekanismo adierazgarriagoak topatzen saiatu gara, besteak
beste: desertzioa, patroi-bezero sareen desegitea… Dena den, Leitzarango
auziaren lehen fasean eta bigarrenaren hasierako aldi honetan egondako
egitura politiko-administratiboak eta, Nafarroan bereziki, egitura horien
kudeatzaileak, ez zirenez gehiegi aldatu, ez ditugu mekanismo
demokratizatzaile horiek detektatu: ez dirudi aurreko patroi-sareak desegin
zirenik, eta egia esanda, desertzio mekanismoa nahiko azalekoa izan zen.
Gizarte mugimenduenganako jarrerari dagokionean, behintzat.21
Trantsizio demokratikoaren ondorio argiagoak sumatzeko 80.
hamarkadara itxaron beharko da. Neurri batean, mugimenduaren hasierako
erantzuna ahalbidetzeko erregimenaren aldaketa formalak ingurune
mekanismo gisa jokatu bazuen ere, demokratizazio prozesu zabala
auziarekin batera burutu zen, paraleloki eta, gure ustean, elkarren arteko
eragin etengabean. Dena den, ez ditzagun konklusioak aurreratu.
Hasierako aldi honetan, aukera politikoen kudeaketan sumatu
daitezken egintzazko eta elkarreraginezko mekanismoei dagokienean, datu
esanguratsuenak alde bietako eragile sozial eta politikoen hasierako
konbergentzia eta koalizio osaketa izango lirateke. Kaltetutako udal
txikietako agintariak, ezkerreko alderdi gehienak –EE barne–, eta ezker
abertzalearen eragileak, Leitzarango egitasmoaren kontra mugimenduaren
aliatu gisa agertu ziren lehen unetik. Beste aldean, auziaren ibilbidean zehar,
ñabardurak ñabardura, autobiaren alde elkarturik agertuko ziren UPN,
UCD, PNV eta PSOE alderdiak. Gerora jarrera aldaketa batzuk egon baziren
ere, lubakiaren bi aldeak finkatuta zeuden Autobiaren Aurkako
Koordinadora sortu zenerako.
Garai hartan, mugimenduaren aukera politikoen esleipenak jarraitu
beharreko bidea argia zen: lehenik, zuzenean kaltetutako udaletako jendea
bildu, bigarrenik, 1979tik aurrera udal erakunde demokratikoak eskaintzen
zituzten tresna politikoez baliatu, eta, azkenik, egitasmo publikoaren ardura
zuten lurralde erakundeen arteko desadostasunak aprobetxatu. Izan ere,
1985 urriaren 3an Gipuzkoako Aldundiko bozeramaleak aitortu bezala,
erakundeen arteko akordiorik ez zegoen artean, desadostasun tekniko21

Espainiako trantsizioan desertzioaren mekanismoak aldaera bitxia hartu zuen: elite politiko
frankistek erregimen autoritario zaharrarenganako fideltasuna utzi eta aginte-posizioa galdu gabe,
erregimen demokratiko berria sostengatu zuten, oposizioko beste edozein eragile bezala: cambio de
chaqueta deitua izan zen mekanismoaren bitartez, hori ere mekanismoa, fideltasun politikoaren
inguruko desertzioa ezn hobeki adierazi zen: falangeren jaka edo, hobeto esanda, alkandora urdinetik,
klase politiko berriaren jantzi grisera igaro zen klase politiko frankista. Schmitter eta O’ Donell-ek
(1986), aurreko erregimenean zituzten pribilegioak erregimen berrian mantentzeko edota handitzeko
ustea eta horren araberako estrategia darabiltenak swingmen deitzen dituzte.
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politikoak tarteko: errepide soila edo autopista, ibilbidea Berastegiko aldetik
edo Leitzarango gailurretatik…22
Hasieratik, egitasmoaren ibilbide eta izaeraren inguruko zalantzak
sakonak izan ziren erakundeetan. “Zalantza-aukera” horretaz baliatuko da
dudarik gabe mugimendua: lehenik eta behin egitasmoa atzeratzeko, gero
alternatiba bat aurkeztu ahal izateko, azkenik, akordio batera iristeko.
Mekanismo gisa definituta, erakundeen dibergentzia mekanismoaren
aurrean gaude.
Urte hauetan mugimenduak egindako mehatxuaren esleipenak
frankismotik zetorren itxiera politikoa eta gardentasun demokratiko eza izan
zituen hizpide.
Aurrekari esanguratsu hauek kontuan harturik, gure ikerketa enpirikoa
–egunkaritik ateratako datuetan oinarrituta– 1986ko maiatzean hasiko da,
Autobiaren Aurkako Koordinadoraren (AAK) fundazio agiria argitaratzen
denean.

3.

Autobiaren Aurkako Koordinadoraren (AAK) sorrera.
Lehen liskarrak. (1986-1988).
a. Kronologia zehatza: 1986/1988.

Aurreko atalean kronologia azaltzeko unean, fitxetatik ateratako datu
zehatzen faltan, Leitzarango auziaren hasierako gertakizun nagusiak
bakarrik jaso ditugu. Oraingoan, aipatu gertakizunak modu analitikoagoan
azalduko dira, osatutako fitxak erabilita. Analisian aipatzen ez diren datu eta
data zehatzak eskura daude eranskin gisa doan fitxa bilduma orokorrean.
Jarraian aurkeztuko dugun taula, datu bilduma horren adibide mugatua
besterik ez da, eta lan enpirikoan egindako analisiaren nondik norakoak
ezagutzeko jaso dugu hemen.
Honela, egunkariko fitxak antolatzeko erabili ditugun kategoriak hauek
dira:
-“Auzia” laukian, lan enpirikorako hautatutako liskarraldiak zehaztuko
dira: Leitzarango autobiaren inguruko liskarra, eta Urbina/Maltzaga edo
Eibar/Gasteiz ardatzari buruzkoa, alegia.
-“Ardura” laukian, berriz, jasotako gertaeraren arduradun nagusia
zehaztuko da. “Mugimendua” aipatzen dugunean liskarraldi bakoitzean
protagonismoa hartu duen gizarte mugimenduaren antolakunde nagusiak
aipatuko dira. “Eragileak” kategoriapean, auzian zer esana eta zer egina izan
duten beste eragile sozial eta politikoak, alderdi politikoetatik hasi eta

22

Segituan baztertu zena, hasierako Espainiako Ministerioaren (MOPU)-ren egitasmoa izan
zen: Leitzaran ibaia 18 aldiz (!) zeharkatzen zuen. Garai honetan, gero alternatibarekin batera mahai
gaineratuko zen Araxes-eko ibilbidea ere alboratu egin zuten erakundeek.
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Merkatal Ganberetara arte. Azkenik, “Erakundeak” titulupean, maila eta
esparru desberdinetako erakunde publikoen ekimenak jasoko dira.
-“Data” laukian, gertakizunaren data jasoko da, egunkarian jaso zen
moduan.
-“Giltzarri diskurtsiboak” laukian, eragileen diskurtsoa aztertzeko
kontzeptu-giltzak jasotzen saiatu gara. Egia esanda giltza diskurtsibo horien
bilduma ez dago sistematizatuta, baina halere markogintza diskurtsiboa
ezagutzeko egokiak direla uste dugu, batez ere mugimenduak burututako
diskurtsoa aztertzeko.
-Azkenik, “kronologia” atalean, auziaren ibilbide historikoan jazotako
gertaera guztiak bildu ditugu. Egunkaritan jaso ahal izan ditugunak, noski.
Horregatik, “guztiak” direla diogunean, beti ere, haututako egunkarian
agertutakoez ari gara. Atal metodologikoan esan bezala, horrek ez du esan
nahi hortik kanpo gaiaren inguruko beste gertaerarik egon ez denik,
egunkari guztiek haien galbahetik pasatzen baitute errealitatea.
Mugimenduari dagokionean behintzat, erabiliko dugun iturria nahikoa
fidagarria delakoan gaude. Dena den, onartu beharko da beste eragile eta
erakundeen ekimenei dagokienean agian defiziten bat egon daitekeela
kronologia horretan. 23
KRONOLOGIA 1986 (Maiatza)-1988 (Abendua)

Ardura
Auzia

Data

Giltzarri diskurtsiboak

1

Leitz-

Erak.

1986/05/10

2

Leitz.

Erak.

3

Leitz.

Erak.

4

Leitz.

Erak.

5

Leitz.

Mug.

6

Leitz.

Mug.

1986/05/22 Gipuzkoa eta Nafarroa
politikoki hurbildu,
Pasaiako portua Nafarroa
eta Aragoirekin, errepide
zaharra desegokia
1986/05/23 Resolver comunicación
con Gipuzkoa, nacionales,
internacionales, fomentar
desarrollo en Navarra
1986/06/23 Unos pelaos que no
entienden de los
beneficios de la autovía
1986/06/23 Obra faraónica, destrozo
ecológico, derroche,
peligro, militarización,
desinformación, beneficio
privado
1986/06/24 Alternativa, mejora,
información pública,
interlocución social,
luzamendu, autovía de la
muerte, destrucción étnica

Kronologia
Gipuzkoarako autobiaren egitasmoa
Nafarroako Parlamentura igorri dute
Autobidearen plangintza onartu
Gipuzkoako Diputazioak

Nafarroako Parlamentuak baietza
autobidearen eraikuntzari.
Andoaingo alkateak (EAJ) AAK-ren
txosna bahitzen du.
AAK-k txosnaren bahiketa salatu.

AAK Iruñea-Donostia autobiaren
kontra eta oraingo errepidea
hobetzearen alde.

23

Gertakizunak egunkarian gazteleraz jasota daude gehien bat, guk denak itzuli ditugu. Dena
den, giltza diskurtsiboak jatorrizko hizkuntzan mantentzea hobetsi dugu, hizpidearen edukia harik eta
fideltasun handienarekin jasotzeko aldera.
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7

Leitz.

Mug.

1986/06/29

8

Leitz.

Mug.

9

Leitz.

Erak.

10

Leitz.

Mug.

11

Leitz.

Mug.

12

Leitz.

Mug.

1986/07/06 Desinformación,
manipulación, falta de
contraste
1986/07/23 Desbloqueo de
comunicaciones,
Europa,(Urralburu) Unir
Navarra con Gipuzkoa,
como nacionalista
(Murua), habrá
información, estudios
suficientes, respeto a la
ganadería
1986/09/12 Sin base legal, insuficiente
estudio, despilfarro,
geografía adversa,
destrucción étnica
1986/09/18 Razones para una
oposición (1). La autovia
Irurtzun-Andoain,
cuestión pendiente.
Alegría por retraso,
Mejora, garantizar
democracia,
interelocución,
información, costes.
1986/09/26

13

Leitz.

Mug.

14

Leitz.

Mug.

15

Leitz.

Mug.

1986/10/08 Daños en el valle de
Leitzaran.
1986/10/11 La densidad de tráfico
Iruñea-Donostia no
justifica la autovía,
mejora, dificultades
geográficas, climáticas
1986/11/13

16

Leitz.

Mug.

1986/12/08

17

Leitz.

Mug.

1986/12/31

18

Leitz.

Mug.

1986/12/30

19
20

Leitz.
Leitz.

Erak.
Mug.

1987/01/06
1987/01/07

21

Leitz.

Erak.

1987/01/08

22

Leitz.

Mug.

1987/01/09
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Bizi-martxa eta Mendi-martxa
Lekunberri eta Leitza artean, 28 eta
29an.
ETB-ren politika informatiboaren
salaketa
Gipuzkoako Foru Aldundia (GFA) eta
Nafarroako Foru Gobernuaren (NFG)
arteko hitzarmena sinatzen da,
Irurtzun-Andoain autobia egiteko.

Alkateak eta kaltetutako gizarte
eragileak onartezina irizten diote
autobidearen eraikuntzari.
AAK-ren iritzi artikulua.

Irurtzun-Andoain autobiaren kontrako
sinadura-bilketa
Ibilaldia Andoaindik Berastegira
II. Aste ekologistan AAK-ren hitzaldia.

Oreretako bigarren aste anti-nuklear eta
ekologista
Hitzaldiak herri kaltetuetan eta
kontzentrazioa Lekunberrin
Autovía Irurzun-andoain: AAK-ren iritzi artikulua
razones para una
oposición (2):¿Cómo se
hacen las carreteras?
Clima adverso
Desprecio a la ciudadanía, AAK-k Aldundia gonbidatzen du
imposición y fuerza
Autobiaren inguruko eztabaida
publikora.
Lanak esleitzen dituzte.
Autovía IrurtzunAAK-ren artikulua
Andoain, razones de una
oposición (3). Cómo
convertir unos montes en
una pista de aterrizaje.
Sacrificio del valle de
Leitzaran.
Impacto severo pero
GFA-k Leitzarango autobiaren
necesario, desinformación kontrako alegazio guztiak baztertzen
pero alegaciones
ditu.
analizadas
La Construcción de la
AAK-ren iritzi artikulua

23

Leitz.

Mug.

24

Leitz.

Mug.

25

Leitz.

Mug.

autovía es más rentable
que la mejora de la N240
(pero para las
constructoras).
1987/01/14 Razones para una
oposición (4). La autovía
Irurtzun-Andoian no
responde a necesidades
civiles.
1987/01/21 Autovía IrurtzunAndoain: razones para
una oposición.(y V)
Contraproyecto posible
Líneas básicas para un
contraproyecto posible.
1987/01/28 Mentira

26

Leitz.

Mug.

1987/02/08

27
28

Leitz.
Leitz.

Mug.
Mug.

1987/02/12
1987/04/06

29

Leitz.

Mug.

1987/04/09

30

Leitz.

Mug.

1987/04/11

31

Leitz.

Erak.

1987/04/11

32

Leitz.

Mug.

1987/05/04

33

Leitz.

Mug.

1987/05/06

34

Leitz.

Mug.

1987/05/08

35

Leitz.

Mug.

1987/05/09

36

Leitz.

Mug.

1987/05/15

37

Leitz.

Mug.

1987/06/28

38

Leitz.

Erag.

1987/06/30

39

Leitz.

Mug.

1987/09/18

AAK-ren iritzi artikulua

AAK-ren iritzi artikulua

AAK-k J.M.Elosegi, Gipuzkoako
Ingurugiro zuzendariaren dimisioa
eskatzen du.
Confluencia colectivo
1987ko Kanpainaren hasiera:
afectados por proyectos
erakusketa ibiltaria
Aurkezpena Gipuzkoan
Poltronería, premio atila, Salaketa ekologikoaren erakusketa
deforesta que algo queda Iruñean
Ocultación,
Bere aldekoak diren eta Gipuzkoako
desinformación,
Aldundiak ezkutatutako dokumentuak
manipulación
aurkezten ditu AAK-k.
Autobiari ez
Nafarroako Gobernuaren ingurumen
politikaren kontrako giza katea.
Mejora comunicaciones, GFA-ren publizitatea, autobiaren alde.
unión
Gipuzkoa-Navarra. no
hay impacto importante
ni despilfarro, ánimo de
seguir informando
Anuncio propagandístico AAK-ren denuntzia publikoa eta
pagado, debilidad
egutegiaren aurkezpena
Andoain-Irurtzun autobiaren aurkako
kateatzea Donostian.
Autobia hizpide mahai-inguruan
Donostian.
"Autobiarik ez", "Leizaran Autobiaren kontrako Manifestazioa
parke naturala", "Leizaran Donostian.
salba dezagun",
"Leitzaranetik ez dira
pasako", "Autobia
erokeria"
La Autovía no se
AAK-ren balorazioa
construirá nunca,
valoración positiva,
confianza en los
tribunales
"Autobiari ez"," Gure
Autobiaren kontrako manifestazioa
lurraren defentsan",
Iruñean
"Goma-2 para la autovía",
"Zonas verdes para
Iruñea"
Injustificado, desarrollista Irurtzun-Andoain autobiaren
y tecnicista, destrucción
egitasmoaren gelditzea eskatuz,
de pueblos, gasto, mejora, hautetsien agiria
paralización,
A los nuevos cargos de la AAK-ren artikulua
Diputación, oferta de
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tregua,mejora, previo
estudio, costes,
insostenible, apoyo
popular
40

Leitz.

Mug.

1987/10/23

41

Leitz.

Mug.

42

Leitz.

Mug.

43

Leitz.

Erag.

44

Leitz.

Mug.

45

Leitz.

Erak.

46

Leitz.

Mug.

47

Leitz.

Erag.

48

Leitz.

Erag.

49

Leitz.

Mug.

50
51

Leitz.
Leitz.

Mug.
Erak.

52

Leitz.

Erak.

53

Leitz.

Erak.

1987/11/16 Desinformación,
intoxicación, maquillaje,
debilidad, vicios
inaceptables
La coordinadora antiautovía denuncia la
decisión del Gobierno de
Nafarroa de mantener el
proyecto
1987/12/17 La alternativa es un
AAK-ren aldarrikapena
proyecto cultural, mejora
Araxes a estudio por la
DFG, gran éxito
El estudio de una opción
alternativa... Una gran
victoria del movimiento
popular"
1987/12/22
Nafarroako HB-k Irurtzun-Andoain
autobiaren egitasmoaren birplanteatzea
eskatzen du
1988/01/11 Algo más sobre la autovía AAK-ren artikulua
de enlace con Nafarroa,
estudio de la alternativa
un éxito,
preocupación,garantías,
participación,
1988/01/13
Billabonako Udala-k autobiaren
aurkako jarrera hartzen du
1988/01/23 Autobidea erokeria
Autobidearen kontrako
koordinakundeak antolatutako
ekitaldia Leitzan
1988/01/28 No destrucción de formas Larrauneko HB-k alkatearen Autobiari
de vida
buruzko jarrera salatzen du
1988/02/10 Acertada gestión
Gipuzkoako Merkatal ganberak GFA
zoriontzen du Errepideen inguruko
kudeaketagatik
1988/02/21 Autobiak alternatiba
Irurtzunen kontzentrazioa Autobiaren
badu, autobiarik ez,
aurka
amnistia bai, zain
ditzagun haitzak, basta
una buena carretera,
abertzale y amor a la
tierra, contra el
desarrollismo
"Autobiak alternatiba
badu", "Autobiarik ez,
amnistia bai", "Zain
ditzagun bi haitzak"
1988/03/19
Billabonan kalejira
1988/03/24
Areso y Gorritiko udalek Autobiarako
aurretiazko zundaketetarako baimena
ukatu dituzte
1988/03/26
Nafarroako Gobernuaren agiria:
Autobiaren lehen fasearen ibilbidearen
egitasmoa uztailean amaituko dela dio
1988/04/05
Gorritiko udalak autobiaren obretarako
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Autobiaren aurkako kanpaldia
Andoainen
GFA-ren desinformazioa eta toxikazioa
salatzen du AAK-k.

baimena eman.
Autobiaren kontrako maskarada
Oreretan
Maskarada Altsasun
Sentir mayoritario,
AAK-k Irurtzun-Andoain autobiaren
estudio dilatorio. Presión egitasmoa aurkeztu Estrasburgon
social
Maskarada Hernanin
Sentir mayoritario,
Kaltetutako zonaldeak kontrako jarrera
chantaje institucional
berretsi

54

Leitz.

Mug.

1988/04/16

55
56

Leitz.
Leitz.

Mug.
Mug.

1988/04/22
1988/04/30

57
58

Leitz.
Leitz.

Mug.
Mug.

1988/04/30
1988/04/30

59
60

Leitz.
Leitz.

Mug.
Erak.

1988/05/01
1988/05/03 Ligero retraso

61

Leitz.

Mug.

62

Leitz.

Mug.

1988/05/07 Intransigencia, no a las
fiestas controladas, fiesta
y reivindicación
1988/05/01

63

Leitz.

Mug.

1988/05/14

64

Leitz.

Mug.

65
66

Leitz.
Leitz.

Mug.
Erak.

1988/05/20 Autobiari ez, autobiak
alternatiba badu
1988/06/01
1988/06/03

67

Leitz.

Mug.

68
69
70

Leitz.
Leitz.
Leitz.

Mug.
Mug.
Mug.

71

Leitz.

Erag.

72

Leitz.

Mug.

73

Leitz.

Erag.

74

Leitz.

Erak.

75

Leitz.

Mug.

1988/06/15 La autovía tiene
alternativa, renovación de
comunicaciones necesaria,
CA organismo
independiente, razones y
movilización
1988/06/16
1988/06/17
1988/06/18 Autobiak alternatiba badu
baina ez dute aztertu nahi
1988/07/16 Desarrollo de inversiones,
aprovechamiento Pasaia,
superación del
aislamiento, urgencia
1988/08/24 El proyecto es el de
siempre, impresentable y
rechazable, utilizan la
mentira
1988/09/11 Tolosa ciudad de
servicios, prosperidad,
crisis, postergamiento,
debe pasar por Tolosa,
además de respeto al
medio
1988/09/26 Equilibrio territorial
preexistente, eje norte-sur
1988/09/30 Al Sr. Aragón, Consejero
de Obras Públicas del
Gobierno de

Maskarada Ordizian
Nafarroa-Gipuzkoa koordinazio
komisioak Irurtzun-Andoain
autobiaren eraikuntza egitasmoak
esleitzen ditu.
Maskarada Leitzan, Andoaingo
Autobiaren kontrako komiteak
(Eguzki) deituta.
Autobiaren kontrako atentatu txikiak:
makineria, ibilgailuak, eta Euroestudios
eta Tycsa enpresek egitasmoa egiteko
beharrezkoak dituzten baliza, eta
laginak kaltetuz.
Autobiako Land-rover baten aurkako
ekintza Leitzan
Autobiaren kontrako manifestazioa eta
maskarada Tolosan
Maskarada Bilbon
Zundaketa lanak egiteko udal baimena
ukatu Billabonak EE y EA)
AAK-ren artikulua

Auto karabana Egian
Maskarada Iruñean
Autobiaren kontrako manifestazioa
Donostian.
Gipuzkoako Merkatal Ganberak
premiazkoa deritzo Nafarroarako
Autobiari.
AAK-ren ordezkariek Lan publikoetako
Nafarroako Sailburua den Aragon
jaunaren dimisioa eskatu
Tolosako HB-ko Komite lokalak
Udalaren jarrera finkatzea exijitu

Tolosako Udala Autobiaren aurka,
lurralde mailako arrazoiak direla eta
AAK-ren artikulua.
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76

Leitz.

Mug.

77

Leitz.

Erak.

78

Leitz.

Mug.

79

Leitz.

Erak.

80

Leitz.

Mug.

81

Leitz.

Mug.

82
83

Leitz.
Leitz.

Mug.
Mug.

84

Leitz.

Mug.

85

Leitz.

Erak.

86

Leitz.

Erag.

87

Leitz.

Erak.

88

Leitz.

Mug.

89
90

Leitz.
Leitz.

Mug.
Erak.
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Navarra.Intolerancia,
prepotencia, falta de
diálogo, alternativas, no
simple mejora de impacto,
debate público
1988/09/30 "El proyecto de autovía se
deslegitima cada vez más
en todos los foros", la
autovía no es la solución,
autobia ez da
konponbidea, chantaje,
amedrentamiento,
1988/09/30 Niega cualquier retraso en GFA-ko Lan publikoetarako
la decisión sobre la
Diputatuaren agerraldia
autovía con Nafarroa, el
estudio alternativo un
despilfarro
1988/10/21
Autobiaren kontrako kontzentrazioa
Donostian
1988/10/25 Inaceptables las presiones Errepideen ingurumen eraginari
ejercidas contra su
buruzko Symposium-a positiboki
celebración
baloratzen du Aldundiak
1988/10/27 Symposium-farsa, pintar AAK-k eztabaida publikorako deia
de verde un proyecto
egiten dio Gipuzkoako Aldundiari
inaceptable, el estudio
alternativo es un despiste
1988/11/05 La Coordinadora antiautovía llama a todas las
personas de "espíritu
joven".
1988/11/05 Autobia erokeria
Iruñean enkartelada
1988/11/11 Mejora de
AAK-k "Lurraldea" aurkezten du:
comunicaciones y respeto Irurtzun-Andoain autobiaren egitasmo
de sensibilidad popular
instituzionalari alternatiba gisa.
con patrimonio
medioambiental
1988/11/12 Solidaridad del
Autobiaren kontrako manifestazioa
ecologismo internacional, Donostian.
autobidea ez da
konponbidea, alternatiba
Lurraldea
1988/11/22 Vía rápida, potente, eje
Prentsa agerraldia elkarrekin: Aragón
europeo, reducción de
eta Antolín Leitzarango autobia
impacto
defendatu.
1988/11/30 Ventajas técnicas y medio EA alderdiak autobiaren aldeko jarrera
ambientales
ofizialki hartzen du
1988/12/20 Apuesta clarísima, no
Leitzarango autobiari erakundeen argi
afecta al pacto con EE
berdea. GFA Leitzarango autobiaren
aldeko behin betiko jarrera adierazten
du
1988/12/20 Se amplía la base social y AAK-ren adierazpena.
popular de rechazo a la
autovía IrurtzunAndoain, contradicciones
en EE y EA, prepotencia,
altanería, intervenciones
en Euskera
1988/12/20
Autobiaren aurkako kateatzea
1988/12/20 El impacto será severo.
Tajadura, Ingurumen Sailburuaren
prentsa agerraldia, gai berberari buruz
Lan publikoetakoa den Aragonek egin
eta gero

Hurrengo fitxa kronologiko/diskurtsibo guztiak eranskin bezala doaz
tesiaren amaieran, 2600etik gora dira eta. Jarraian jasoko ditugun gertakizun
eta diskurtsoak aipatu fitxa horietatik atera ditugu.
b. Antolaketa, nortasuna eta eskaera: Autobiaren Aurkako
Koordinadora (AAK) eta “Autobiarik ez!” errebindikazioa.
Alternatibaren prestaketa.
Apirilaren 25ean Lekunberrin erakuntza bilera egin eta gero24, 1986ko
maiatzaren 21ean Autobiaren Aurkako Koordinadoraren (AAK) fundazio
agiria argitaratu zuen Egin egunkariak, eta ekainaren 5ean eragile ekologista
berriaren aurkezpen publikoa egin zen, Billabonan.
Lekunberrin bildutako 50 bat lagun haiek, asanblada gisa eratu zuten
Autobiaren Aurkako Koordinadora. Denborak aurrera egin ahala, eta
liskarra korapilatuz joan zen heinean, lan eta ardura espezializazioa areagotu
egin zen Koordinadoran: aurki, kide liberatuak beharrezkoak gertatu ziren,
nolabaiteko batzorde eragile baten esku utzi behar izan ziren zenbait
erabaki… Ez dugu lan honetan barne dimentsio hori bereziki landuko edota
baloratuko. Kanpora begirako erabaki estrategikoak aztertuko ditugu, batik
bat. Dena den, zeharka bada ere antolaketarekin zerikusia duten gertaerak
behin eta berriro azalduko zaizkigu.25
Antolakuntzarekin batera nortasun kolektibo berria sortu zen.
Autobiaren Aurkako Koordinadoraren osagarriak aztertuta oso uztarketa
aberatsa topatu dugu: kaltetutako kontzejuen edo udalekin zerikusia duten
pertsonak –horietariko batzuk alkate edota zinegotziak–, egitasmoak
zuzenean kaltetutako baserritarrak eta artzainak, auzo elkarteetako kideak,
apaizak, Gipuzkoako eta Nafarroako talde ekologista txikietako kideak,
adituak, mendizaleak, eta baita gazte anti-desarrollista edo alternatiboak
ere…26 Nortasunaren osaketaren mekanismoaren bitartez identitate
konplexua eraiki zen: osagarri urbanoak eta nekazal mundukoak, balio
materialista eta post-materialisten alde ari direnak, merkatariak eta gazte
okupak… Belaunaldi diferenteak edota printzipioz kontrajarriak izan
zitezkeen interesak bildu zituen nortasun kolektibo berriak.
Bilkura hau ulertzeko, kontuan hartu behar da zenbait sektoreetan
autobiaren egitasmoak “irainen bat bateko ezarpen” mekanismoa jarri
24

Sabino Ormazabal kazetariak, garaian berak zuzentzen zuen Egineko “Ingurugiroa” atalean
aurreratu egin zuen gero, ekainean, plazaratuko zen berria. Iragarlea izan zen Sabino: “Darán que
hablar”. Aipatutako atal informatibo horrek, prentsan aitzindari izateaz aparte –1981ko irailean jaio zen
Jesus Torquemada eta Koldo Castilloren eskutik–, euskal gizarte mugimendu ekologistaren
bozeramaile kuasi-ofizialaren papera bete zuen garai hartan. 1983an Ormazabalen gidaritzapean,
gehigarri horrek hainbat sari jaso zuen: Euskadi Irratiak politika komunikatiboari emandakoa,
Lurraren lagunak II, eta 1995ean Eusko Jaurlaritzaren “Biotxu” saria, “ingurugiroari buruzko heziketa,
babespen eta zaintza iharduketagatik (sic)”.
25
Barne antolaketaren arloan ere hainbat mekanismo topa daitezke: oligarkizatze mekanismoa,
oinarri/buruzagien arteko haustura… Jarduera hori guztia ezagutzeko ezinbestekoa da AAK eta
Lurraldearen barne idatziak aztertzea. Lazkaoko Beneditarren artxibategi historikoan daude guztiak,
Etorkizuneko ikerlarien zain. Juan Joxe Agirre zaindari fidel eta ausartaren babespean.
26
Zerrenda agortzeko asmo eta ahalmenik gabe: Nafarroako Komite ekologistetako jendea,
Donostiako Antigua auzoko gazte batzordea, Lorea talde ekologistako kideak, EMK alderditik
etorritakoak, Andoaingo herritarrak, Donostiako asanblada ekologistakoak…
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zuela martxan: ordura arte garapenaren irudi tipikoa izan zena,
komunikabide berrien eraikuntza, alegia, irain edo eraso bezala ulertzen hasi
zen zenbait gizarte esparrutan: krisian zegoen nekazal mundua, azpiegitura
honen egitasmoa bizitza tradizionalak jasango zuen azken labankada izango
zela pentsatzen hasiko dzen; bailara historiko batzuetako –Tolosaldeko,
Goierriko– merkatari txikiek kolokan ikusi zuten haien etorkizuna;
mendizaleek galzorian inguru naturalak… Mekanismo honen ondorioz,
kaltetuen esparrua zabaldu egin zen liskarrean zehar, mugimenduaren
aukera sendotuz.
Hain zuzen ere, kaltetu gisa azaldu ziren udalen parte hartzea oso
garrantzitsua izan zen hasiera hasieratik. Aukera politiko gisa ere azalduko
dugu ezaugarri hau, baina udal-erakundeen xumetasuna kontuan izanik,
toki mailako erakunde sare hori mugimenduaren koalizioaren kide moduan
aritu zela esan daiteke. Zentzu honetan, udal txiki askoren artean, oso egoera
antzekoan zirela ikusita, Leitzarango egitasmoa ulertzeko modu komuna
hedatu zen, nolabaiteko “ekibalentzia instituzionalaren” edo beste modu
batera esanda, “antzekotasunen esleipen” mekanismo elkarreraginezkoa
martxan jarriz. Horixe da Billabona, Areso, Arakil, Leitza eta abarren kasua.
Nork bere burua bestearen lepotik ikusi zuen.
Aitzitik, ez dirudi arlo ekologistako aurreko antolakundeekin
artekaritzarik, eraketa jabetzarik edo mailegurik egon zenik. Mobilizazio
ekologistarako prest gizarte esparru nahiko zabala bazegoela onartuta ere, ez
dirudi Koordinadorak komite anti-nuklear eta ekologisten eraketez edo
garaian antolatuta zeuden talde ekologisten bitartekoez jabetu zenik. Ez
hasieran behintzat27
Mailegu mekanismoa, egotekotan, antolaketa-ereduaren arloan suma
genezake. Esaterako, Lemoizko gatazkan adituek28 izan zuten garrantzia
aintzat hartuta, Leitzarangoan ere hasieratik zenbait gertuko adituen
laguntza izan zuen mugimenduak, Mario Gaviria soziologoarena, edo Iñaki
Bolibar arkitektoarena, kasu. Mugimendu ekologistak bere eskaeraren
arrazionaltasuna, objektibotasuna, sinesgarritasuna eta zuzentasuna aditzera
emateko usu erabili du aditu zientifiko, akademiko edo unibertsitarioen
ekarpena. Izan ere, mundu modernoan, eztabaida teknikoa eta politikoa ezin
bereiztu daitezke: estaldura teknikoena duten auzietatik ere ezin baztertu
daiteke dimentsio politikoa. Eta alderantziz. Finean, edozein erabaki politiko
arlo teknikoan gauzatu edo galduko da. 29
Antolaketa arloan zehaztu ditugun inguruneko edo egiturazko
mekanismoei dagokienean, iritzi inkesta daturen ezean ere, argi dago
mobilizazio ekologistarako potentzial nahiko altua zegoela 80.
27

AAK sortzear zegoela, 1986ko apirilaren 26an, Gipuzkoako ekologistek ibilaldia eta festa
antolatu zuten Azpeitian; maiatzaren 11n, berriz, Donostian IPES elkarteak “Jornadas de reflexión
ecologista” bildu zituen, eta bi ekimenotan, ekologismoaren baitakoak izanik, ez dugu Leitzarango
auziaren inguruko zantzurik topatu.
28
CCVNN edo Comisión para una Costa Vasca No Nuclear taldean bildutako adituen eta pertsona
erreferentzialen lana erabakitzailea izan zen hasierako uneetan Lemoizko eta beste kostaldeko zentral
nuklearren aurkakotasunak sinesgarritasuna izan zezan. Hor bildu ziren: Aipatutako,Jose Allende,
Juan Mari Eskubi, Juan Tomás Esziondo… Horietako batzuk Leitzarango auzian ere zer esan
aipagarria izan zuten.
29
Habermas, J.(1984): Técnica y ciencia como ideología. Tecnos. Madrid.
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hamarkadaren amaieran, Lemoizko liskarrean lortutako arrakastaren
ondorioz, besteak beste. Zentzu honetan, liskar historiko haren
antolakundezko eragin gisa ulertu genezake mobilizaziorako potentzialaren
balizko indartze hori.30
Era berean, inkesten datuak falta ditugun arren, pentsa genezake
Trantsizioaren lehen fasearen amaierarekin batera erakundeen agintzeko
legitimitatean egondako aldaketa –sendotze aldera, izatekotan–,
inguruneko mekanismo gisa ulertuta, ez zela oso handia izan. 1986 urtean
demokratizazioak ekarritako erakundetzea hastapenetan zegoen oraindik
ere, eta erakunde politiko jaioberriek ez zuten geroko sendotasuna erdietsi.
1987tik aurrera, antolaketari dagokion mobilizazio arloa asko aberastu
zen. Lehenik eta behin, AAK-k “artekaritza mekanismoa” aktibatu zuen
beste egitasmo erraldoien kontrako ekimenekin edo taldeekin kontaktuan
jarriz. Besteak beste, Itoizko urtegiaren aurkako edota Perdongo kuartelaren
kontrako protestekin. Hauekin batera, zenbait talde antimilitaristekin
egondako artekaritzaren bitartez, “okupa” mugimenduko gazteak,
antimilitaristak eta anti-desarrollistak bildu egin ziren mugimendura.
Bestetik, euskal ekologismoaren antolakuntza komunaren egitasmoa sortzear
zegoen. 1987ko otsailaren 21ean, Altsasun 300 bat lagun bilduta, abiapuntua
eman zitzaion euskal erakunde anti-nuklear eta ekologista nazional berriari,
Eguzkiri. Antolakuntza berrikuntza honek eragin zuzenekoa izan zuen
liskarrean, ezbairik gabe.31
Euskal Mugimendu ekologistaren historia laburra egin dugunean,
gainetik azaldu dugu Eguzki antolakuntzaren sorreraren testuingurua.
Hemen, Eguzkiren azterketa baino gehiago, organizazio nazional honen eta
AAK-ren artean sortutako harremanak ikertu nahi ditugu. Izan ere, 1988tik
aurrera Koordinadora eta Eguzkiren artean “gizarte eraketen jabetza
mekanismo lehiatsua” jarri zen abian. 1987tik aurrera, AAK-k nahita
bilatutako egintzazko mekanismo horren ondorioz, elkarreraginezko
“mailegu mekanismo” moduan, ala, bestela ere, inguruneko “antolaketa
eskuragarrien
osaketa”
mekanismo
gisa,
Autobiaren
Aurkako
Koordinadorak eskura izan zuen eragile ekologista nazionalaren
antolakuntzazko ondare gehiena. Hortik aurrera, bi eragileen arteko lehia,
elkarlana, eta askotan nahasketa ere etengabeak izan ziren. 32
Harreman hori, emankorra izanda ere, ez zen tentsiorik gabe garatu.
Eguzki autobiaren Aurkako Koordinadoraren barnean zegoen, baina Eguzki
antolakunde nazionala zenez, irizpide nazionalarekin jokatu behar zuen,
beste zenbait errebindikazio ekologista alboratu. Bestalde, mugimenduaren
aliatu politiko indartsuena zen ezker abertzalearen esparruan kokatuta
zegoen Eguzki, koordinadorako beste zenbait kide ez bezala. Hala, Eguzkik
Koordinadoraren norabide estrategikoa baldintzatu zuen ezbairik gabe;
baina, era berean, Koordinadora ez zegoen guztiz Eguzkiren esanetara, eta
30

Alberto Friasek aipatzen zuen Lemoizko “onerako eragina”.
Patuaren keinuak: uztaila horretan bertan, EAJ eta EAren arteko iskanbilek goia jo zuten
unean, Gipuzkoako Diputazioan gobernu akordioa osatu zen, Leitzarango liskarrari eutsi beharko zion
tandemak zuzenduta: EA eta EE.
32
Bestelako “laguntzaileak” ere izan zituen Koordinadorak, funtzio desberdinak betetzen
zituztenak. Esaterako, “Leitzarango lagunak” taldea, aranaren egoera ekologikoaren jarraipen estu
egiteaz arduratu zena.
31
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liskarrak aurrera egin ahala aipatutako elkarlana gero eta lehiatsuagoa
bilakatu zen.33
Organizazio anabasa honen adibideak lirateke, esaterako, 1988an zehar
deialdi publikoetan egon zen ahots nahaspila. Esaterako, garaiko mobilizazio
baterako deialdian “el comité anti-autovía de Andoain (Eguzki)” irakurri dugu.
Nork deitu zuen mobilizazioa? AAK-k? Eguzkik? Aldi horretako ekimen
gehienetan –AAK-k uztailean asanblada orokorra egin zuenean, adibidez–,
bi deitzaile agertzen ziren: AAK eta Eguzki. Koordinadora antolakuntza
autonomoa izan arren, Eguzkiren itzalpean edo eraginpean aritu zen
askotan, eta alderantziz.
Aukera politikoen atalean ikusiko den moduan, 1988tik aurrera ezker
abertzaleak herri mugimenduaren arlokako antolakundeak osatzea edota
lerrokatzea deliberatu zuenean, Eguzkiren baitan sortutako aspaldiko
tentsioak berpiztu ziren, zatiketa gertatu arte. Ondorioz, AAK eta
mugimendu ekologistaren arteko harremanak korapilatu egin ziren oso, bi
antolaketa ekologista nazionalen eraginak bildu eta gurutzatu baitziren
Koordinadoraren baitan: Eguzki eta, talde berria, Eki. 34
Antolakuntza mailan neurtu daiteken konplexutasun hori,
nortasunaren osaketa mekanismoaren mailan ere islatu zen, noski.
Diskurtsoaren markogintzan sumatuko den AAK-ren “abertzaletzea”,
aipatutako antolakuntza ekarpen honi –Eguzkiren sorrerari–, eta
mugimenduaren aldeko ezker abertzalearen konpromiso mobilizatzaileari
zor zaie ziur aski. Azken hau berantiarra izan baldin bazen ere.
Dena den, objektu edo eskaeraren osaketari dagokionean, 1988ko
daturik garrantzitsuena –azaroaren 10ekoa–, Lurraldea alternatiba izango
zenaren aurrekariaren aurkezpena izan zen. Honekin batera, urte horretan,
AAK-ren asanblada orokor bi deitu ziren, antolaketa mailan ere jauzi
kualitatiboa ematea beharrezkoa zela erakutsiz. Atal teorikoan defendatu
dugun bezala, eskaeraren aldaketarekin batera, “nortasun (eta antolakuntza)
aldaketa mekanismoa” prestatzen hasia zen: Autobiaren Aurkako
Koordinadoratik, Lurraldea Koordinadorara. Baina horiek, denak 1990eko
kontuak dira. Aurerago ikusiko ditugu.
Bestalde, ingurune mekanismo gisa hau ere, agian azpimarratzekoa da
mobilizaziorako potentzial zehatzaren indartzea. Ez dugu orduko
mobilizazio datu zehatzik baina, 1986an Txernobilen gertatutako istripuaz
geroztik, euskal mugimendu ekologista loraldi baten hasieran zegoela esan
daiteke, aipatutako Eguzkiren sorrera prozesu aberatsa eta sakona ongarri.35
33

Askotan esan dugun moduan, gatazkaren barne ibilbidea jarraitzeko eta antolakuntzaren
barne aldagaiei dagokiona ikertzeko, beste iturri enpirikoak beharko genituzke: eragileen artxiboak
edota orduko protagonistekin elkarrizketa sakonak. Ez dugu hurrengo lan baterako baztertuko aukera
hau.
34
Zentzu honetan, 1988ko hasieran, Eguzkik bere organizazioaren autonomia politikoa
aldarrikatu zuen, antolakunde “autonomo eta soberano” gisa azalduz. Dena den, ezker abertzalearen
parametro orokorretan jarraitzen zuela ezin uka daiteke. Gizarte mugimenduekin lan egiteko moduen
inguruan ezker abertzalearen baitan zegoen eztabaida sakona Eguzkin ere islatu zen, egitura tenkatuz
eta, azkenean, beste arrazoiekin batera, zatiketa eraginez.
35
Esanguratsua 1987an bertan, maiatzean, Orion bildutako “Jornadas de intervención ecologista”
haietan, antolakunde bateratuaren ibilbidean, 60 talde ekologista bildu zirela.
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1987ko uda hasieran, Eguzki sortu eta gero, kanpaina ekologistak
ugaldu eta dibertsifikatu egin ziren, mobilizaziorako potentzialaren
egiturazko mekanismoa sendotuz: mendi-pisten kontrako borrokak Urbasan
eta Aralarren, Perdoneko Kuartelaren kontrakoa, Erandioko hildakoen
inguruko ekimenak, Urolako trenaren aldeko agerraldi publiko jendetsuak,
Bardeetako Poligonoaren kontrako ekimenak, Itoiz, Lemoizera martxa…
Hurrengo urtean ere –1988an zehar– errebindikazio ekologista
desberdinen inguruan Eguzkik arrakastaz deitutako ekimenak kontaezinak
dira: aurrekoez aparte, OTAN-en kontrakoa, Garoñara martxa, usoen
kontrapasako ehizaren aurka eta Ulia babesteko kanpainak, erreka eta ibaien
kontaminazioren kontrako jaitsierak, Igeldoko mini-zooaren aurkako
kanpaina, ertzaintzaren antenak, hondartzen osasun egoera, tximistorratz
erradioaktiboak, kontaminazioaren inguruko jardunaldiak… Milaka lagun
mobilizatu zen auzi horien guztien inguruan. 1988an Eguzkik 2000 bazkide
lortzeko kanpaina abiatu zuen. Horrek argi erakusten du orduko euskal sare
ekologista potentzialaren neurria.
Alta, mobilizazio ekologistarako potentziala handia baldin bazen ere,
gai desberdinak ukitu behar zituenez, sakabanatzea ekidinezina zen. Hauxe
da, hain zuzen, Eguzki antolaketa nazionalaren ekarpena: lekuan lekuko
arazo eta ekimenak gaindituz, nazio mailako irakurketa eta kronograma
bermatu nahi zuen Eguzkik. Alabaina, ikuspegi desberdin horiek –nazio
mailakoa eta auzi zehatz bati zegokiona– uztartzea ez zen kontu erraza.
Nork eramango zituen zein errotara ur emari ekologista horiek?
Adierazgarria da, bestalde, antolakuntza arlo honetan, nazioartean
lortu zen artekaritza. 1988tik aurrera, AAK-k gero eta esparru zabalagoetara
hedatu baitzuen bere harremanezko sarea: hasteko, Estatuko sare antinuklearrarekin (CEAN) harremana landuz, gero, Greenpeace nazioarteko
taldearekin,
euro-parlamentari
askorekin,
edota
Anchuras-eko
alkatearekin…36 Diskurtsoaren bitartez sendotu nahi izan zen artekaritza
hori: “frente europeísta y cultural…”.
Era berean, inportantea izan zen mugimenduaren nortasun osaketarako
1988 urtean zenbait gizarte sektoreetan sumatu zen “irainen bat-bateko
ezarpena”, edo nahi bada, “eliteen interesen kaltetzea”. Mekanismo hauen
arabera uler genezake Tolosako gizarte esparru zabaletan autobiaren kontra
mamitzen ari zen oposizioa, herria komunikazio ardatz nagusietatik kanpo
geratzen ari zelako. Honelako mekanismoek aberastu egin zuten
mugimenduaren nortasuna, mugimenduarekin bat egiten zutenen
sentsibilitate aniztasuna, eta hortaz, mugimenduaren zabaltasuna.
Tolosako fenomenoak aukera politikoen mailan jarraipenik izango zuen
gerora. Ildo beretik, nortasun anitzaren irudiaren inguruan mugimenduak
zuen kezka beste deialdi bitxi batean islatu zen: 1988ko azaroan, kanpainaren
amaiera bezala Donostian egin zen manifestaldirako deialdian, tendentzia
eta adin guztietako jendea –de espíritu jóven– interpelatu zuen mugimenduak,
ordura arteko “gazte” eta “alternatibo” irudi markatuegia aberaste aldera,
edo.
36

Nazioarteko Topaketak, Donostian, 1988ko azaroaren hasieran.
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Gero ikusiko dugun bezala, 1988an abiatutako erakundeen estrategia
politiko berriak zerikusi handia izan zuen mugimenduak isolatzearen
inguruan orduan izan zuen kezkarekin.
Antolakunde
ekologistaren
errekonozimenduari
dagokionean,
erakundeen aurretiko jarrera malgutu ez ezik, tinkotu ere egin zen:
zertifikazio mekanismoari dagokionean ez zen garai honetan berririk egon.
Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) edota Nafarroako Foru-Gobernuak
(NFG) ez zuten fase honetan Autobiaren Aurkako Koordinadora baleko
solaskidetzat errekonozitu. Areago oraindik, Aragón sailburu nafarraren
hitzetan, “talde minoritarioak izateaz aparte, susmagarritzat jo behar ziren
mugimenduaren interesak, agian berariazkoak ez zirelako”. Erakundeen
aldetik gero areagotuko zen estrategia diskurtsiboa abian zen jada:
mugimendu ekologista ezker abertzale anti-sistemikoaren aldaera edo
meneko gisa aurkeztea, alegia. Hemendik aurrerako polarizazio prozesuaren
hastapenetan gaude.
Azkenik, garai honetako eskaerari dagokionean esan beharra dago
“objektu osaketa mekanismoa” modu irekian planteatu zela, beto hutsaz
haratago: AAK-k bere aitorpena –zertifikatzea– eskatzen zuen hasteko eta
behin, gero egitasmoaren luzamendua edo behin-behineko esekipena,
alternatiba desberdinen analisi teknikoa, informazio publikoa eta, azkenean,
erabaki demokratikoa, erreferendumaren bitartez37. Era berean, Nafarroa eta
Gipuzkoaren arteko komunikabideak hobetzearen beharra onartzen zen.
Eskaeraren osagarri ezinbestekoa, hasieratik, Leitzarango haranaren babesa
zen: parke natural gisa izendatua izan zedin errebindikatzen zen.
Zentzu honetan, Leitzarango eskaeraren osaketa eredugarria bilakatu
da Euskal Herrian gerora piztu diren kanpaina ekologista askorentzako:
gizarte eragilea onartzea, egitasmo publikoa geratzea, alternatiba guztiak
ezagutzeko aukera izatea, eta aukerak eztabaidatu eta gero, erabakia
hartzea, modu harik eta demokratikoenean. Hauxe da behin eta berriro
errepikatu den errebindikazio-eredua. Arlo-liskarretan eta gatazka nagusian,
modu bertsuan.
Izan ere, Leitzarango liskarrean eskaera ez zen modu itxian edo
negoziaezinean aurkeztu, beto absolutu gisa. Eskaera planteatzeko modua
eredu deliberatzailean koka genezake goitik behera: Mugimenduak
politikagintza sarean (policy network) sartu nahi du, eta bertan zer esana
eduki, gero, erabakia herriaren esku utzi dadila eskatuko du. Eskaeran ez
dago ekologia sakonaren zantzurik, eta garapen ereduari egiten zaion kritika
ere ez da eskaera nagusiaren bitartez bideratzen. Bestelako markogintza
diskurtsiboan erabiltzen dira lelo alternatibo horiek.
Hala, hizpide anti-desarroilista eta ekologista sakona diskurtso
suspertzaile gisa –motibaziorako markogintzan–, erabiliko dira. Ondorioz,
gero ikusiko dugun moduan, mugimenduaren diskurtsoa, eskaera bera
baino erradikalagoa izango da une askotan. Muturretan dauden
37
Zuzeneko demokraziaren tresnen eskuragarritasuna –erreferendumarena, esaterako– gizarte
mugimenduen jarduera errazten du, bere aukera politikoak biderkatuz. Espainiako sistema politikoan
oso mugatua da zuzeneko demokraziaren eremua, trantsizioa alderdi politiko sistemikoen interesen
arabera burutu baitzen. Gaiaren inguruan ikus: Kriesi, H.P. (1994): Social Movements and Direct
Democracy. XVIth World Congress of the International Political Science Association. Berlin.
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antolakuntzak artekatzeko muturreko diskurtsoak eragin loteslea du, eskaera
materialaren
enborrarekin
edo
diskurtsoaren
lelo
nagusiekin
kontraesankorra izan arren.
Eskaeraren osaketa egintzazko mekanismoa da, mugimenduaren
hautuaren ondorioa. Baina, era berean, hasieratik ekimenean bildutako
eragileen aniztasunak eskatzen duen kontsentso minimoa adierazten duenez,
mugimenduaren zabaltasunari ordaindu zaion prezioaren erakuslea
bilakatzen da. Eskaera osatzeko modua eta honekin lotuta dagoen
nortasun/antolakunde osaketa, eta baita honen araberako markogintza, edo
bitarteko erabilera, eztabaidarik korapilotsuenetakoa da gizarte mugimendu
ororentzat: eskaeraren erradikaltasuna/koherentzia eta mugimenduaren
zabaltasuna gehienetan alderantziz proportzionalak baitira. Eztabaida-gune
hau Leitzarango liskarrean oso modu lazgarrian azaldu zen.
AAK-k hasieratik egindako eskaera osaketa malgua geroko bilakaera
ulertzeko oso argigarria da. Eskaera osaketa mota honekin orduko
Nafarroako eta Gipuzkoako gizarteetan aurreikusi zitekeen iritzi giro
zabalenarekin bat egin nahi izan zuen mugimenduak, eragileen arteko
“eskaera konbergentzia mekanismoa” errazte aldera. Hala, liskarraren
hasieratik konbergentzia horretarako egokia zen eskaera osaketa egin zuen
mugimenduak: azkenean, erakundeekin egingo zen konbergentzia “gunea
eta unea” finkatzea izan zen ordutik aurrerako liskarraren mamia.
Halere, AAK-ren eskaera malguki planteatu arren, garaiko sistema
politiko demokratikoak ez zuen aintzat hartu. Eskaeraren kutsu politikoak
berak, edukiak bainoago, sistema politiko jaioberri eta ahularen oinarriak
kolokan jartzen baitzituen. Arestian esan bezala, “eskaeraren onargarritasun
sistemikoan” ez zen egon hortaz, trantsizioarekin batera, aldaketa
mekanismo sendorik sumatu: politika ordezkari partidista –ahulen–
monopolioa izaten jarraitzen zuen.
Prozesu politiko honen ikerlariek azpimarratzen duten bezala, orduko
aldaketa demokratikoaren baldintza nagusietariko bat erabakitzeko
ahalmena alderdi politiko eta erakundeen esparrura mugatzea izan zen.
Herri ekimenari ateak itxi eta gero, politika ororen erakundetzea eta
profesionalizatzea Espainiako trantsizio politikoaren oinarrizko zutabeak
izan ziren. Euskal Herriko garaiko erakundeak ere filosofia berarekin osatu
ziren.38
Ondorioz, autobiaren ibilbidearen inguruko eztabaida baino gehiago –
gogoratu erakundeek beraiek ere ez zutela gai hori batere argi–39, erabaki
38

“Politika kaleetatik ateratzea” helburu sistemikoa bilakatu zen Espaianiako trantsizioan,
Goitik egin beharreko aldaketa O’ Donell eta Schmiterren lanetan oso ongi argudiatzen da: “La
evolución hacia sistemas democráticos (liberales, gehitzen du Requejok) se propicia desde la utilización de
medios no democráticos”. Requejo, F. (…). Op, cit. Euskal Herrian, politikaren elitizatzea erabat lortu ez
baldin bazen ere, burutzear omen dagoen “bigarren trantsizio” delako horretan, ziurrenik, mekanismo
berbera errepikatuko da. Ikus: Zallo, R. (1997): Euskadi o la segunda transición. Nación, cultura, ideologías y
paz para un cambio de época. Erein. Donostia. Edo, Zubiaga, M. (2004): Eliteen otordua. Gara egunkarian
argitaratutako iritzi-artikulua.
39
Azkenean, Nafarroako eta Gipuzkoako erakundeek 1986an hitzartutakoaren arabera,
Gipuzkoatik ikusita, A-2 Alternatiba deitutakoa, eta Nafarroatik begiratuta, “Azpirotzeko bariantea”
izan ziren hautatuak. Printzipioz, “autobia” eredupean, errepide arrunta edo autopista (bide-saria)
baztertuta. Dena den, erakundearen aldetik “objektu osaketa” mekanismoa ez zen inoiz behin-betikoa
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politikoak hartzeko modua egon zen jokoan. Auziaren hasieratik amaiera
arte. Eskaera mugatua zenak, sistema eraiki berriak osatutako legitimitate
elitista hauskorra kolokan jarri zuen. Erabaki publikoak nola hartu behar
ziren eztabaidatzerakoan, sistema bera zegoen ezbaian. Izan ere, atal
teorikoan esan bezala, auzi honetako muinean euskal sistema politikoaren
eraikuntza demokratiko/nazionala bera egon da.
Eztabaida sakon honen adibide interesgarria, “Leitzaran parke
naturala” eskaera bideratzeko modu berritzailea bera izan zen. Eskaerabitartekoa-diskurtsoa ongi uztartuz, Andoainen, 1987ko apirileko ekitaldian,
herriak “por aclamación popular” jada parke naturalaren deklarazioa egina
zuela aldarrikatu zuen mugimenduak. Izapide honen bitartez, neurri batean
mugimenduak erakundeari begirako “emulazio mekanismoa” erabiltzen du:
”Zuek ez baldin baduzue parke naturala legez aldarrikatzen, guk egingo
dugu; herriak egingo du zuzenean, gure bitartez”. Erakundearen lekuan
jarrita, mugimenduak ezbaian jarriko du haren agintzeko legitimitatea.
Nabari denez, oldarraldi zabalaren muina ukitu dugu. Azpian dagoen
eztabaida sakonarekin egin dugu topo, berriro ere: demokrazia ulertzeko
moduarekin.
1987tik aurrera eskaerari dagozkion egintzazko mekanismoak
perfekzionatu egin ziren. Objektu aldaketa bainoago, eskaeraren
egokitzapena eta aberastea gertatu zen. Hasteko eta behin, “razones para una
oposición” iritzi artikuluen bildumaren azken aleak argitaratu ziren, kontraegitasmoaren ideia plazaratuz. 1987an zehar, egitasmo alternatiboa izango
zena prestatzeari ekin zion mugimenduak.
Esan bezala, 1988 Lurraldea alternatibaren lerro orokorren plazaratze
urtea izan zen. Mugimenduak “objektu aldaketa mekanismoa” indarrez,
oso modu garatu eta jasoan jarri zuen martxan: egitasmo alternatibo
orokorra, konplexua, teknikoa, aberatsa prestatu zuen gizarte eragileak.
Leitzarango harana babestu eta jada baziren errepideen –Araxesekoa,
Sakanakoa eta Belatekoa– hobekuntza proposatzen zen Lurraldea
alternatiban. Betoz haratago, lehen aldiz, euskal mugimendu ekologista
alternatiba zehatzen eremuan kokatu zuen bere burua.40
Non zegoen sistemaren onargarritasun sistemikoa honelako
alternatibaren aurrean? Zein zen arazoa, erabakia hartzeko prozedura
“demokratikoegia” ala erabakiaren edukia, hots, obraren tamaina eta, hortaz,
aurrekontu/onura ekonomikoaren neurria? Ala biak? 1989tik aurrera ikusiko
ditugu muga sistemiko horien bilakaera, ingurune mekanismo gisa.
Azkenik, fase honen amaieran eta Lurraldea alternatibaren garaian
bete-betean sartu aurretik, mugimenduaren eragin sumagarri partziala egon
zela esan daiteke. Gipuzkoako Foru Aldundiak alternatibak aztertu behar
izan, eta 1987tik aurrera, autopista/autobiaren arteko ezbaia behin eta berriro berpiztu zen. Aurrerago,
ibilbidearen inguruko eztabaida nagusitzen denean, gehiago zehaztuko dira aukera tekniko hauek
guztiak.
40
Bitxia da objektu aldaketa eta alternatibaren eremu honetan, Mario Gaviria, Iñaki Bolibar
adituek eta Jonan Fernandez, AAK-ko kideak 1988ko urrian emandako prentsa aurrekoa, non
Autobiaren alternatibarik egokiena bezala abiadura handiko trena proposatu zuten.
“Garapenkeriaren” bandera geroago hartuko zuen AAK-k edo, gutxienik, koordinadora hartan
bildutako sektore batzuk.
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zirela onartu baitzuen garai honetan. “Araxes aukera” deitua izan zena
landu izana aitortu zuen GFA-k, Leitzarango autobiaren aldeko behin-betiko
erabakia hartu aurretik. Gipuzkoan sumatu zen egitasmo publikoaren
atzerapena AAK-k arrakastatzat jo zuen baina, aldi berean, erakundeak
omen hasitako alternatibaren azterketa hori maniobra atzeratzaile edo
dilatorio gisa salatu egin zuen.41
Amaitzeko, objektu aldaketa garrantzitsu baten lehen zantzua topa
genezake 1988ko urte amaieran. Kasu honetan eskaeraren edukiari bainoago,
jomugari dagokio aldaketa. Mehatxu esleipenaren mekanismoarekin
uztartuta, eta honen araberako markogintza diskurtsiboa lagun,
mugimenduak autobia egitasmoaren erantzule eta arduradunen zerrenda
zabaldu zuen garai hartan. Ordura arte, Nafarroako eta Gipuzkoako
erakundeak baldin baziren AAK-ren protestaren jomuga, 1988tik aurrera,
egitasmoaren emakida lortu zuten enpresak –zunda lanetan ari ziren
Euroestudios eta Tyesa– izan ziren salatuak: lan baldintzak errespetatzen ez
zituztelako eta zinpeko guardiekin egiten zutelako lan. Garabide luzea
izango du ildo diskurtsibo honek.
c. Diskurtsoa: Gastu ekonomikoa, bizimoduari eta naturari kaltea
eta errepideen hobekuntza, alternatibari begira.
Autobiaren Aurkako Koordinadorak diskurtso moderatua planteatu
zuen lehen unetik. 1986 urtearen amaieran eta 1987 hasieran argitaratutako
iritzi artikulu sail baten bitartez –Razones para una oposición–, arazoaren
diagnostikoa eta arduraduna, konponbidea eta mobilizaziorako motibazioa
luzatu zituen mugimenduak. Bost artikulu horietan oso ongi laburbiltzen da
mugimenduaren estrategia diskurtsiboa.
Artikulu horiek eta mugimenduak bi urte eta erdi horietan esandakoa
jasoz honako irudia osatu dugu, diskurtsoaren nondik norakoak argitze
aldera:42

41

1988ko amaieran, Leitzarango autobiaren aldeko erabaki formala hartzerakoan, Araxes
soluzioaren inguruko txostena publiko egin gabe, honen konklusio ezkorrak plazaratu zituen
Aldundiak, 20 miloi pezetako gastua justifikatu nahian.
42
Leitzarango liskarrean mugimenduak erabilitako diskurtsoaren azterketa zehatzagoa
Antonio Rivas-ek egin zuen bere doktorego-tesian. Rivas, A. (1998): Un modelo para el análisis de la
dimensión ideática de los movimientos sociales: El discurso del movimiento ecologista vasco. UPV/EHU. Leioa.
Edo, Ibarra, P & Rivas, A. (1996): Environmental public discourse in the Basque Country: The conflict of the
Leizaran motorway. Comparative Social Research, Sup 2.
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1988)

F.6. Markogintza diskurtsiboa Leitzarango liskarraren hasieran (1986-

MARKOGINTZA
DISKURTSIBOA
EKONOMIA
1986

1988
BIZIMODUA
1986

DIAGNOSTIKOA:
ARAZOA, ARDURA
Costes,
presupuestos
falseados,
dilapidación, obra
faraónica, derroche,
beneficio privado de
las constructoras

PRONOSTIKOA:
KONPONBIDEA
Alternativa más
racional

MOTIBAZIOA
Más pasta para
jóvenes parados

Destrucción e
invasión étnica,
derecho a conservar
sus formas de vida,
Desarrollista

Aislamiento
comunicado para el
mantenimiento de la
cultura euskaldun,
amnistia

Gure lurraren
defentsan, AAK
nacionalista,
abertzale y con amor
a la tierra,

Leitzaran, parke
natural

Leitzaran defenda,
salba dezagun, ez
dira pasako, zain
ditzagun bi haitzak,

Contraproyecto
posible,

Autobiarik ez,
erokeria, Goma 2
contra la autovía,

1988
NATURA
1986

1988
KOMUNIKABIDEAK
1986

Cómo convertir unos
montes en una pista
de aterrizaje.
Sacrificio del valle de
Leitzaran.
Menos hormigón
para montes y valles,
destrozo ecológico,
No responde a
necesidades civiles.
Clima adverso,
peligro, autovía de la
muerte, dificultades
geográficas, no es la
solución

1988

ERABAKITZE
PROZESUA
1986

1988
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Prepotencia,
altanería,
militarización,
desinformación, ETB:
manipulación, falta
de contraste, DFG y
GFN, Desprecio a la
ciudadanía,
imposición y fuerza,
intransigencia

razonable, acercar
Iruñea-Donostia
mejorando la actual
carretera, renovación
comunicaciones,
Alternatiba
Lurraldea: mejora de
comunicaciones,
sensibilidad popular y
patrimonio
medioambiental

Contraproyecto
posible,

Garantizar
democracia,
interelocución,
información, oferta de
tregua a las
instituciones,
luzamendu, estudio,
participación,

Alegría por retraso,
Debilidad,
propaganda, No se
culminará, confianza
en los tribunales, Se
amplía la base social
y popular de
rechazo a la autovía
Irurtzun-Andoain,
AAK independiente,
espíritu joven,
contradicciones en
EE y EA.

Autobiak alternatiba
badu, la alternativa
es un proyecto
cultural, Autobia ez
da konponbidea

Irudi honetan, ikuspegi kualitatiboa hartuta, mugimenduak egintzazko
mekanismo gisa abian jarritako markogintza diskurtsiboa jasotzen saiatu
gara. Markogintza hori arlo desberdinetan landu zuen mugimenduak,
egitasmoaren dimentsio “salagarri” desberdin guztiei kasu eginez. Izan ere,
bere hitzetan, autobiak “galera ekologiko, sozial, ekonomiko eta etnikoa”
baitzekarren.
Irudian, ekonomia, bizimodua, natura, komunikabideak eta erabakitze
prozesua bereiztu ditugu. Lehen arloan, AAK-k arazoa diru xahutzean,
ustelkerian eta onura pribatu hutsa hobetsi izanean kokatzen du. Irtenbidea,
beste dimentsiotan bezala, arrazionaltasunaren esparrura eraman nahi da,
nahiz eta motibaziorako markogintza, gazteen langabeziarekin lotzen den,
krisi ekonomikoaren kariaz, orduko marko nagusian edo munduaren
interpretazio
hegemonikoan
garrantzi
handikoa
baitzen
“gazte
langabetuaren” sinboloa.
Ez da hau gai baketsua izango, noski. Elkarreraginezko lehia
mekanismoa abian dago lehen momentutik. Lehia diskurtsiboa eremu
desberdinetan burutuko da, baina eremu nagusiak, auzian zehar
mantenduko direnak, lehen unean finkatu ziren. Zentzu honetan, arlo
ekonomiko horretan lehia mekanismoaren adierazpenak dira mugimenduak
salatzen duen diru xahuketa –Menos hormigón en los valles, más dinero para los
jóvenes parados–, eta, kontrara, erakundeak nabarmentzen duen lanpostuen
sorrera –580 lan postu–, esaterako43.
Markogintza mekanismoaren bigarren arlo garrantzitsua, “bizimodua
edo nortasuna” kategorian kokatu dugu. AAK-k kaltetuen bizimodu eta
nortasuna galbidean ikusiko du autobiarekin. Egitasmoak dakarren
desarrollismo edo “garapenkeria” eraso “etnikotzat” joaz. Nortasun
nazionalaren marko nagusiarekin konektatu nahi du mugimenduak bere
diskurtsoa: autobiak zeharkatuko dituen mendi eta haranak eta bertan gorde
den identitate etnikoa –euskara–, babestu egin behar dira, “isolamendu
komunikatua” mantenduz.44 Bitxia da ekologismo sakonari edo, nahi bada,
kulturaren ikuspegi idilikoari mugimenduak eskaintzen dion garrantzi
diskurtsiboa, “isolamendua” soluziobide gisa proposatzen baitu. Garai
hartan, euskal kulturaren inguruko interpretazio marko nagusia, oraindik
ere oso lotuta dago nekazal mundu idealizatuarekin. Hemen –baita
nortasunaren osaketa mekanismoarekin lotuta ere– koka genezakeen
nazionalismoaren oldarraldi zabaletan MTT-k aipatzen duten “nortasunari
mehatxua” mekanismoa, kasu honetan markogintza diskurtsiboaren
mekanismo bezala ulertuta.

43

Autobiaren inguruan, edo, hobeto esanda, azpian, dagoen urmael ekonomiko ilun eta
lokaztua, lehen esan dugun bezala hizpide egonkorra izango da mugimendurentzat liskar osoan zehar.
Arrazoiketa ekonomikoa, garapenaren hitz potoloaren azpian, askoz ere gordinagoa izan zen
eragilearen ustean. Ez zuen argudio faltarik izan: aberaste partikularren arrazoia alde batera utzita ere,
1986an bertan, erakundeak publikoki aitortu zuen Autobiak estaliko zuela Nafarroako autopistaren
zulo ekonomikoa.
44
Abertzaletasunaren marko nagusiarekin sintonizatu nahian etengabean egiten den
markogintzaren beste adibide bitxia: mugimenduak bere agerpen publikoetan euskara erabili izana
nabarmendu zuen askotan. Dena den, liskarrean zehar mugimenduak erabilitako hizkuntza publiko
nagusia gaztelera izan zen. Fitxetan jasotako datuak ikusita eta egunkariaren hautuak suposa dezaken
desbideraketa aintzat hartuta ere, euskaraz datozen berriak oso bataz besteko txikitan geratzen dira.
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Ildo honen dimentsio ekonomikoaren inguruan, 1986an bertan, geroago
gogortuko den beste lehia esparrua ere zabalduko da: zuzenean kaltetuta
gertatuko diren nekazari eta abeltzainak erakunde eta mugimenduaren
estrategia diskurtsiboaren erdigune bilakatuko dira. 1986ko uztailaren 23an
Gipuzkoako ahaldun nagusiak, Imanol Muruak, eta Nafarroako Foru
Gobernuko buruak, Gabriel Urralburuk autobia egiteko hitzarmena sinatzen
dutenean, horixe izango da diskurtso instituzionalaren helburuetariko bat:
kaltetuak –nekazari eta abeltzainak, alegia– lasaitzea.
Motibaziorako markogintzan ere abertzaletasunaren marko nagusiaren
garrantziaz jabe gintezke. “Gure lurraren defentsa” (amor a la tierra), leloaren
bitartez euskal mugimendu ekologistaren nortasunaren ardatzetariko bat
adierazi nahi da: lurraren, “gure” lurraren defentsa eta babesa. Munduko
beste mugimendu ekologisten kasuan bezala, hauxe da, hein handi batean,
euskal ekologismoaren abiapuntua eta helmuga: “Gure lurra defendatu/
defend our land.” Ekologismo sakonari, etno-ekologismoari, mugimendu
ekologista abertzaleak zabaltzen dion lehen atea. Lemoizko liskarrean ahotan
zegoen “nazioa” askoz ere politikoagoa, abstraktuagoa zen.
Noski, diskurtso ardatz honen inguruan ere, lehia mekanismo bizia
aktibatuko da, abertzaletasunaren marko nagusiarekin sintonia hobekien
nork lortzen duen erabakitze aldera: AAK-k bere burua “nazionalista (!) eta
abertzaletzat” joz, autobiak dakarren galera etnikoa salatzen badu,
Gipuzkoako foru-erakundeak, bere aldetik, autobiaren bitartez “Gipuzkoa
eta Nafarroa politikoki hurbilduko” dituela dio, abertzaletasunaren
errebindikazio historikoarekin bat egin nahian. Horrekin batera, noski, nazio
eraikuntzaren edukiarekin zerikusia duen ikuspegi ekonomikoa hartuta,
Pasaiako portua Nafarroa eta Aragoirekin lotu behar direla esango du
Aldundiak. Alderdi sozialistaren esku dagoen Nafarroako Foru-gobernuak,
berriz, garapena laguntzeaz aparte, Gipuzkoarekin, Espainiako Nazioarekin
eta nazioarteko eremuarekin –Europarekin–, komunikazioa hobetu beharra
azpimarratuko du. Komunikazioen gaia beste marko interpretatzaile
nagusiaren arabera politizatuz. Arlo nazionalari dagokionean hitz-jokoa
erraza
da:
marko
diskurtsiboan
dagoen
ezbaia,
eta
marko
juridiko/politikoaren ingurukoa bat datoz eta.
Arlo honetan, esanguratsua da Leitzan, 1987ko otsailean, edota Iruñean,
ekainaren 28an, egindako manifestazioan, “Goma 2 para la autovía” oihukatu
izana. Lelo horren bitartez, zubigintza diskurtsibo ideologiko eta historikoa
egiten ari zen, beste garaiko “Lemoiz goma bi” eskaeraren oihartzuna
eraberrituz. Leitzaranen, ETA-ren esku hartzea beranduago etorri zen, eta
uztea, berriz, lehenago. Ildo bertsutik, nabarmentzekoa da Irurtzunen 1988ko
otsailean egindako kontzentrazioan mugimenduak jaurtitako mezu
abertzaleak osagarri politiko zuzenagoa izan zuela, nolabaiteko zubigintza
mekanismoa aktibatuz: “Autobiarik ez, amnistia bai.” Kasu honetan,
aurrekoaren sintonia aski intuitiboaz haratago, nabarmena da ezker
abertzalearen diskurtsoarekin sintonizatzeko asmo zuzena, orduko aliantzei
eta nortasun osaketari men eginez.
Oro har, orduko Gipuzkoako Foru-erakundeetan eta Eusko Jaurlaritzan
nagusi ziren alderdiak abertzaleak izanik, eta mugimendu ekologistaren
eremu ideologikoa ere gehien bat koordenada horietan egonik,
abertzaletasunaren marko nagusiaren (master frame) inguruko lehia
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diskurtsiboaren mekanismoa maiz ikusiko dugu auzian zehar. Esan bezala,
oldarraldi zabalago baten –naziogintzaren eduki eta moduen inguruko
eztabaida sakonaren– adierazpen diskurtsiboak besterik ez dira.
Ikus dezagun irudia:
F.7. Lehia diskurtsiboaren eremuak 1986/1988.

“Gure lurraren” defentsaren ildo bertsutik, naturaren babesarekin
lotutako markogintza ere aztertu beharko litzateke. Egia da, aurreko atalean
ikusi bezala, Euskal Herrian nagusitu den ikuspegi ekologista, politikoa izan
dela gehien bat: Naturaren babes egokia haren kudeaketa herritarrarekin
parekatu da, ingurumenaren ukiezintasun absolutuan baino gehiago. Zentzu
honetan, nabarmena da mugimenduaren diskurtsogintzan irakurketa
politiko horri eman zaion garrantzia.
Dena den, liskarraren abiapuntuan Leitzarango haranaren defentsa
zegoenez, jomuga honen inguruko markogintza diskurtsiboa ere denboran
zehar mantendu zen. Liskarrean bihotzean apaldu egin zen arren, amaieran
indarrez birjaso zen lelo hori. Arazoaren definizioa eginda –destrozo ecológico,
sacrificio del valle de Leitzaran–, konponbidea, berriz, Leitzaran parke natural
gisa babestea zen. Motibaziorako markogintza –Leitzaran salba dezagun, ez
dira pasako, zain ditzagun bi haitzak…, eremu naturalen idealizatzearen
bidetik egingo da, gune batzuk –Irurtzungo bi haitzak, esaterako– haren
birjinatasunaren sinbolotzat hartuz: babestu behar den natura idilikoaren
sinbolo, mugimenduaren irmotasunaren sinbolo. Leitzarango harana, giza
orbanik gabeko azken aran natural gisa aurkeztuz, galtzear dagoen eta gorde
beharreko identitateren sinbolo bilakatu nahi zen, lehen aipatu dugun
abertzaletasunaren marko nagusiarekin konektatzeko bitarteko ezin hobe
gisa.
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Markogintza
diskurtsiboaren
beste
edukiekin
jarraituz,
“Komunikabideak” titulupean, autobiaren egitasmo zehatzaren inguruko
markogintza diskurtsiboa jaso dugu. Auziaren hasieran mugimenduak
garrantzi berezia eman zion egitasmo publikoaren arazotze edo
problematizatze teknikoari: beste zenbait argudioez aparte, obraren arazo
tekniko, geografiko edota klimatikoak, eta trafiko kopuruak teknikoki
aztertuta inongo beharrik ez egotea nabarmendu zituen. Eremu
psikologikoago batean, baita arriskua eta beldurra ere: “Autovía de la muerte”.
Finean, autobiaren egitasmoa, arazoz beteriko egitasmoa bilakatu nahi zuen
mugimenduak. Lehen aipatu ditugun hastapeneko artikuluetan oso modu
adierazgarrian erakutsiko dira arazo horiek, mugimenduaren hitzetan
egitasmoa “erokeria” bilakatuko luketenak.
Dena den, gai batean adostasuna dago eragile guztien hizpidean:
Nafarroa eta Gipuzkoa artean dagoen errepide sare zaharra desegokia da.
Diagnostiko honek, adostasun minimoen eremuan kokatuko du
komunikazio egitasmo berri baten beharra.45 Horregatik, hasieratik, kontrako
jarrera hutsaz haratago, egitasmo alternatiboaren beharrezkotasunaren leloa
berea egin zuen AAK-k.
Ildo beretik, 1987tik aurrera, alternatiba tekniko garatuaren esperoan,
kontra-egitasmoaren inguruko markogintza estrategia interesgarria abiatu
zuen AAK-k. Oraindik teknikoki garatu gabe ere, Lurraldea alternatibaren
ildo orokorrak une egokian plazaratu zituen, koiuntura korapilotsuari –
erakundeen erabaki formalari– erantzuna emanaz. Lehenago aipatu dugun
nortasunezko kezka aintzat hartuz, mugimenduaren alternatiba “egitasmo
kultura” bezala aurkeztuko da 1987ko abenduan: “La alternativa es todo un
proyecto cultural”. Hots: bizimodua ulertzeko era alternatiboa, elkarbizitzaren
aldekoa edo dimentsio guztiak barne hartzen dituena…
Era berean, 1988an AAK-k bere burua “frente europeísta y cultural” gisa
aurkezten duenean, egitasmo publiko zehatzagoaren inguruko ezbaia
gainditu nahi du, auziari dimentsio sakonagoa emate aldera. Hautua,
mugimenduarentzat, ez da obra-egitasmoen artekoa, mundu-ikuskera
desberdinen artekoa baizik.
Nabari denez, eskaeraren markogintza konplexua, aberatsa dugu esku
artean. Hasierako “autobiari ez” leloa ordezkatuz, 1988ko bi alditako
kanpainatan, udaberrian eta udazkenean, hurrenez urren, bi izan ziren
Koordinadorak erabili zituen lelo nagusiak: “Autobiak alternatiba badu
(baina ez dute aztertu nahi)”, eta “autobia ez da konponbidea”. Araxes
soluzioa deitua izan zenari buruz erakunde publikoa ezkutuko txostena
prestatzen ari zen unean, 1988ko lehen sei hilabetekoan, mugimenduak
alternatibaren ideia luzatzen du. Ordura arteko beto jarrera –autobiari ez–,
baikortu egingo da: jada ez da “autobia edo ezer ez”, errepide alternatiba
proposatzeko prest dago mugimendua. Bigarren fasean, autobia bera
bilakatu dela arazo azpimarratuko du AAK-k: “Autobia ez da konponbidea”.
45

Atal teorikoan esan dugun moduan mugimenduaren helburuen matrizearen osaketa ez da
inoiz jarduera baketsua izaten. Ezta helburuen araberako diskurtsogintza ere. Hortaz, aipatutako
adostasun hori –komunikazioa hobetu beharra– ez da helburutzat joko mugimenduaren sektore
batean, garapenkeriaren aurkako jarrera argiena duen sektorean, alegia. Eskaera/diskurtsoaren
inguruko barne tentsioa gauza arrunta da gizarte mugimenduetan. Aurrerago, Lurraldea sortu eta
gero, nabarmenagoak egingo dira kontraesan horiek, barne zatiketa eragin arte.
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Dena den, zirkulu diskurtsiboa itxiz, Donostiako 1988ko azaroaren 12ko
manifestazioaren lehen pankartan, berriro ere leloa bikoitza da: “Autobia ez
da konponbidea/Alternatiba Lurraldea”. Bezperan, azaroaren hamaikan,
aurkeztu ziren egitasmo alternatiboaren lehen ildo orokorrak. Ezin uka
dakioke AAK-ri ikuskizun mediatikoaren erabilera zuhurra, informazioaren
dosifikatze tenporal egokia.
Hain zuzen ere, 1988ko udazkeneko lelo honek margokintza estrategiko
oso emankorra jarriko du martxan. Arazoa/konponbidea binomio sinple
horren bitartez, –“Autobia=Arazoa; Konponbidea=alternatiba”– oso modu
zuzenean plazaratu zen mugimenduaren eskaera. Pronostiko markogintza
ezin hobea, ezin eraginkorragoa da. Gerora ere “konponbidea”, “soluzioa”
leloan oinarritutako pakete diskurtsiboa arrakastatsua izango da euskal
politikan, liskar honen eraginez ziur aski.46
Honekin lotuta, diskurtso mailako beste lehia esparru gogorra suma
daiteke egunotan: arrazionaltasunaren jabetzaren ingurukoa, hain zuzen.
Lehen jaso dugun “autobia erokeria” leloa erabiliz, autobia
“arrazionaltasunaren” etsaitzat definitzen du mugimenduak, eta bide batez
erakundeak irrazionaltasunaren ikurrak bailitzan aurkeztu nahiko dira.
Arrazionaltasuna/erokeria binomio liskartsua bizirik mantenduko da auzian
zehar: zer da arrazionalagoa? Mugimenduaren hitzetan, alternatiba.
“Arrazionalagoa eta posiblea” den alternatiba. Zergatik? 1988aren amaieran
mugimenduak dioen bezala, uztartu egiten dituelako “komunikazioen
hobekuntza, herriaren sentsibilitatea eta ingurune ondarea”.
Azkenik, erabakitze prozesuari dagokionean, markogintza sendoa
jarri zuen martxan mugimenduak. Gainera, liskarrak aurrera joan ahala gero
eta gehiago sendotuko zen erabaki legitimoaren inguruko arlo diskurtsiboa.
Lehen adierazpenetatik aurrera demokrazia bermatu beharra azpimarratuko
du AAK-k, erakundeek herritarrenganako omen zuten mespretxua salatuz:
informazio falta, inposaketa… Konponbidea, noski, informazioan eta gizarte
elkarrizketan datza. Markogintza moralizatzaile hori ohikoa da
horrelakoetan: eragile guztiek gorentasun morala –moral demokratiko
tautologikoa– haien irtenbidearekin lotu nahiko dute beti.
Ildo beretik, 1986 urtearen amaieran, erakunde publikoaren itxieraren
markogintzan hasiko da mugimendua, atal teorikoan aipatzen genuen
“aukera politikoen markogintza” abian jarriaz. Gerora ere, markogintza
garrantzizkoa izango da hau. 1987ko urtarrilean, Nafarroako Gobernuari
jarraikiz, GFA-k alegazio guztiak ukatzen dituenean, AAK-k diskurtsoa
gogortu egingo du: Elosegi, GFA-ko ingurugiro zuzendariaren dimisioa
eskatuz –mentira–, toxikazioa, manipulazioa, mugimenduaren aldeko
dokumentuak ezkutatu izana salatuz… 1988ko udaberriko kanpainan ere,
alternatibaren aldarrikapenarekin batera “pero no quieren estudiarla” lelo
osagarriarekin, erakundearen itxikeria eta itsukeria nabarmendu nahiko ditu
mugimenduak, diskurtso morala erabiliz.
Mugimenduak, lehen esan bezala, informazio eta gardentasun ezan
kokatu zuen hasierako hizpidearen mamia. Ildo beretik, arerioaren
46

Eta ez soilik Lurraldearen oinordekoa izango zen Elkarri taldearen eskutik. Geroago, azken
honen bitartez, euskal eremu diskurtsibo politiko osora zabaldu dira esamolde horiek.
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markogintza zehaztuta dago jada: mugimenduren iritzian, Gipuzkoako Foru
Aldundia eta Nafarroako Gobernua dira arazoaren erantzuleak.
Bestalde, lehia diskurtsiboaren arloan, mugimenduaren salaketaren
aurrean, erakundeak “informazio eta azterketa nahikoak” egongo direla
agintzen duenean, argi uzten du zein den berak jokatu behar duen paperaz
duen ustea: egitasmoak ongi landu eta erabaki, herritarraren eskubide
bakarra informazio nahikoa jasotzea izanik. Dena den, inpaktu adierazlearen
seinale legez, 1987tik aurrera nabarmena da erakundearen diskurtsoan AAKk egindako salaketaren eragina: 1987ko urtarrilean GFA-k obrak izango duen
eragin larria onartzen du; alegazioak aztertu direla esango du; apirilean,
berriz, publizitate instituzionalaren bitartez obraren inpaktua gutxietsiko du,
diru xahuketa ukatu, informatzeko nahia berretsi… Argi dago,
mugimenduaren diskurtsoak eragina izan duela erakundearenean.
Nolabaiteko zubigintza diskurtsibo behartua gertatu dela, alegia, eragile
batek bestearen diskurtso parametroak onartu behar izateak erakusten duen
mekanismoa.
Honekin lotuta, deigarria da baita ere eskaerarekin zerikusia duen beste
markogintza mota, liskarrean zehar lehia diskurtsiborako eremu emankorra
izango dena, 1986an bertan hasi izana: arrakastaren markogintzaz ari gara.
Obra lanek duten atzerapenaz AAK pozten denean, finean bere lanari esker
izan dela esaten ari da, lehen eragin sumagarritzat joz. “Arrakastaren
jabetza” mekanismo diskurtsiboak, eskaeraren lorpenaren inguruko
markogintza suposatzen duenak, arerioaren porrotaren markogintza
eskatzen du. Erakundearen erantzuna behartu dela frogatzen denean,
erakundeak propaganda ordaindua argitaratu behar izan duela salatzean47,
egiazko informazioren batean oinarrituta erakundea alternatibak aztertzen
hasia dela esatean, edo erakundearen ahuleziaz mintzatzen denean,
arerioaren porrotaren eta bere arrakastaren markogintzan ari da
mugimendua.
Era berean, 1987ko maiatzean, Donostian lehen manifestazio jendetsua
egin ondorengo adierazpenetan, oso nabarmena da arrakastaren
markogintza hori: “La autovía no se construirá nunca, confianza en los tribunales,
apoyo popular, insostenibles…” Edota, Irailean, Foru Aldundiko kargu
berritzearekin batera, AAK-k erakundeari “tregoa eskaintza” egiten dionean.
Haratago joanda, arrakasta hizpide hori egiazkoa edo gutxienik
sinesgarria den neurrian, eragin politikoaren –erakundearen deslerrotze
mekanismoa–, adierazlearen –zubigintza diskurtsibo behartua–, eta
sumagarriaren –eskaeraren konbergentzia–, erakusle gisa uler genezake.
Esaterako, zurrumurru moduan, egiatzat jo zitezkeen informazioak
plazaratu zituen mugimenduak 1987an: hots, Eusko Jaurlaritzak egitasmoari
buruz omen zituen duda-mudak. Esamesa egia izanik, elite politiko eta
instituzionaletan jada ezaguna dugun deslerrotze mekanismoa adieraziko
luke. Egia osoa izan gabe ere, ahuleziaren irudia plazaratzeko trikimailu
diskurtsibo eraginkorra zen, ezbairik gabe.

47

GFA-k “Por qué seguimos adelante…”, 1987ko apirilaren 10ean argitaratutako agiria ordaindua
egunkarietan. Egia esanda, idatziaren estiloa ikusita, mugimenduaren eragin/arrakasta
diskurtsiboaren adibide argia dirudi.
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1988 urtean zehar, kale mobilizazio zabalak lortu ahala, arrakastaren
esleipen diskurtsiboa areagotu egingo du mugimenduak. Antolakuntzazko
arrakasta, sostenguaren kopurua eta aniztasuna azpimarratuz: “Verdadero
frente, sin triunfalismos, sentir mayoritario, se deslegitima cada vez más,
satisfacción, se amplía la base social y popular de rechazo a la autovía IrurtzunAndoain”.
Azkenik, lehen fase honetan, ez dugu datu enpiriko nahikorik marko
diskurtsibo nagusien aldaketarik egon ote zen jakiteko.
d. Bitartekoak. Aurkezpena eta lehen mobilizazio kanpainak:
kanpaldiak, erakusketa ibiltaria eta maskarada.
Autobiaren Aurkako Koordinadora lanean hasten denean, protestabitarteko bilduma aberatsa dago euskal gizarte zibilean. Trantsizio politikoak
zekarren demokratizazioaren eta nazio eraikuntza liskartsuaren baitan
baliabide asko, desberdin, osagarri eta kontraesankorrak erabili zituzten
euskal gizarte eragileek: bitarteko konbentzionalenetatik, muturreko tresna
bortitzetara, kutsu kulturala zutenetik mobilizazio masiboan oinarritzen
zirenetara.
Arlo ekologistan, mobilizazioaren maila guztietan paradigmatikoa izan
zen Lemoizko liskarrean finkatu zen hein handi batean ziklo osoan erabiliko
zen bitarteko bilduma. Bestalde, Autobiaren Aurkako Koordinadora sortu
aurretik ere mugimendu ekologistak burututa zituen Leitzarango
egitasmoaren kontrako zenbait kanpaina, arestian jazo dugun bezala. Hortaz,
AAK sortu eta gero egintzazko mekanismo gisa “ekintza moldeen
berrikuntza” eman zen edo ez jakiteko aurreko liskarrak aztertu beharko
genituzke lehenago. Lehen ere onartu dugu gure ahalmenetik kanpo dagoela
jarduera hori. Ondorioz, iturriaren mugak onartuta, mugimenduko kide
esanguratsu zenbaitzuekin alderatu beharko genuke informazioa, galdera
honen ildotik: Ezagutu ahal da lehenago horrelako protesta bitartekorik?
Aldi honen hasieran, 1986 urtean bertan, azaldu zaizkigu jada
mugimenduak erabiliko dituen bitarteko eredu gehienak, atal teorikoan
WUNC adierazpen gisa definitu ditugunak: bide administratiboari
dagozkion alegazio eta kereilak, mugimenduaren kale indarra adierazteko
kontzentrazioak –manifestaldi zabalik oraindik ez–, konpromisoaren
adierazleak liratekeen mendi edo bizi-martxa eta ibilaldiak, duintasuna
erakusteko agerraldi kulturalak edo informatiboak, jende gaztea erakartzeko
musika kontzertuak, kopuru sozial zabala lortzeko sinadura bilketak (300 bat
lagun bilduta)… Eta, bitarteko konbentzionaletatik haratago, baita errepide
mozketa grinatsuak ere, Lekunberrin burutu zena, adibidez.
Esan bezala, aipatu bitartekoak ezagunak ziren Euskal Herrian. 1979ko
udan, Baionatik eta Tuteratik abiatuta, Lemoizeko zentralaren aurka burutu
zen martxa, herri askotan antolatutako aste anti-nuklearrak, edo 1980an
Bilboko erakustazokan antolatutako Herri Topaketa, esaterako, Leitzarango
auzian egondako kontzertu, martxa eta abarren aurrekari zuzenak lirateke.
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Dena den, ezin esan genezake Leitzarango liskarrean mugimenduak
bitarteko kontutan asmatu ez zuenik, ezta urrik ere. Benetako berrikuntza
liskarraren sasoi helduenean antzemango dugun arren, ekintza moldeen
berrikuntza mekanismoa, lehen fase honetan ere sumatu daiteke, ezbairik
gabe.
Hastapeneko urtea izanik, 1986an nabarmentzen diren protestabitartekoak mugimenduaren beraren aurkezpenari eta arazoaren salaketari
dagozkio: Koordinadoraren iritzi artikuluak, txostenak, hitzaldi, aurkezpen
publikoak eta prentsa agerraldiak ugaldu egin ziren aldi honetan. Honekin
batera, izapide administratibo eta judizialean egitasmoa gelditzeko
beharrezkoak ziren pausoak eman ziren, alegazio eta helegiteak aurkeztuz.
Kale mobilizazioari dagokionean, 1986 urtean bertan lehen urratsak eman
ziren, kontzentrazio eta martxak antolatuz: ekainaren 26tik 29ra 300 bat
lagun bildu zituen Lekunberri eta Leitza arteko bizikleta eta mendi-martxak;
urrian Andoaindik Berastegira ere beste mendi-martxa bat antolatu zen.
Kontzentrazioak, berriz, egitasmoak zuzenki kaltetutako herrietan egin ziren
batez ere. Esaterako, hortxe dugu Leitzakoa, ekainean, edota, arestian esan
bezala, Lekunberrin, abenduaren 8an, 100 lagun bilduz errepidemozketarekin amaitutako bilkura.
Hasiera apala izan zuen AAK-ren mobilizazioak, egitasmoa publikoa
ere ez baitzen ziztu bizian abiatu. Oinarrizko informazioa zabaltzea eta
inguruko herrietako jendea sentsibilizatzea izan ziren lehen helburuak.
Horretarako hitzaldi, txarla, aurkezpen edota iritzi artikuluak izan ziren
lehen urtean hobetsi ziren tresnak.
1987tik aurrera, AAK-k mobilizazio eredu berria garatu zuen. Ordutik
aurrera, urte osoko –otsaila/maiatza, edo bi alditan, udaberria/udazkena–
kanpainaren diseinua egiteko kronograma profesionalak garatzen hasiko da
mugimendua. Areago oraindik, kanpaina bakoitzari bere jite propioa eman
nahi zaionez, “kanpaina” kontzeptuaren eskutik “berrikuntza taktikoaren
mekanismoa” aktibatu egin zen.
Hasteko eta behin, artean landutako informazioaren arloa
mobilizazioarekin uztartu nahi izan zuen AAK-k, “erakusketa ibiltariaren “
bidez. Hauxe izan zen 1987ko kanpainaren berezitasun garrantzitsuena:
egitasmoaren maketa prestatu eta herriz herri eraman zen, autobiaren
inguruko informazioa ahalik eta jende gehienari helarazteko. Halere,
berrikuntza, ziurrenik, mugimenduak osatutako “mobilizaziorako paketean”
datza. Herriz herri mugitu zen ekimenak kit berean biltzen baitzituen
hitzaldia, erakusketa fotografikoa, maketa erraldoia, erakusketa artistikoa,
ikus-entzunezko emanaldia, triptikoa, pegatinak, aldizkaria eta kartelak.
Gero leku bakoitzean oinarrizko kit horri bere ñabardura ematen zitzaion,
askotan ex profeso antolatutako “autobiaren kontrako astearen“ baitan:
mahai-inguruak, marrazki eta idazki lehiaketak, kalejirak, txistulari,
trikitilari edo bertsolari emanaldiak, auto-karabanak… Gainera, izaera
ibiltari horrek berak, mobilizazio kutsua eman zion ekimenari. AAK-k berak
onartu ere onartu baitzuen ordura artekoa “lege-lan lurrazpikoa izan zela”,
eta mobilizazioari atea zabaldu behar zitzaiola.
Ildo beretik, 1987an berreskuratu egin zen mobilizazioaren lehen
fasean, Koordinadora sortu aurretik, erabilitako kanpaldien eredua.
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Andoainen, Bertxineko landan, urrian egin zen bigarren aldiko lehen
kanpaldi hau, hurrengo urteetan egingo ziren guztien aitzindaria izan zen.
Kanpaldiak, mugimenduaren urteroko zita bilakatu zirenez48, erreferentzi
argia, sendoa eta gertukoa eman zion liskarraldi osoari. Urteroko kanpainen
berezitasunaz haratago, kanpaldiak lurra “fisikoki” ukitzera behartzen zuen
gizarte eragilea. Gainera, defendatu nahi zen lurraldean bertan egiten zen
neurrian, erresistentzia iraunkorraren kutsua ere hartzen zuen kanpaldiak.
Mugimenduak askotan arriskuan eduki zezakeen kutsu mugimendu-zalea
(movimentista), alternatiboa, kanpaldien bitartez gorde zuen, nola edo hala.
Kanpaldiaren urtez urteko edukia oso antzekoa zen. Adibide gisa hona
1987ko programa: tertulia, mendi-ibilaldia, antzerkia, afari herrikoia,
txaranga, larunbatean; eta igandean, berriz, “olinpiada mundiala”, bazkaria
eta tertulia. Gipuzkoako Eguzki taldeak deitu zuen kanpaldi hura lehen
aipatu dugun AAK eta Eguzkiren arteko uztarketaren froga gisa. Normalean,
mugimenduaren atalik gazteena, alternatiboena, erradikalena arduratu zen
gero eta gehiago kanpaldien kudeaketaz. Azkenik, kanpaldi/erromeria
mugimenduaren beso anti-desarrollista grinatsuenaren adierazpide tipikoa
bilakatu zen, bere nortasun kolektiboaren garapenerako gune aproposa.
Hala, 1987an Kanpaldiaren bitartez mobilizaziorako jauzia emanaz,
AAK-k berrikuntza taktikoaren egintzazko mekanismoa aktibatu zuen.
Noski, lehen ere esan bezala, mobilizazio eredua ez zen erabat berria: jaia,
festa, humorea eta borrokaren arteko uztarketa euskal esparru antisistemikoan mobilizazio eredu aski hedatua baitzen. Honetan ere bitartekoen
inguruko taldeen arteko artekaritza mekanismoa antzeman genezake.
AAK-ren lehen manifestazio zabala ikusteko hurrengo urtera arte
itxaron beharko dugu. 1988ko otsailaren 28an egin zen Leitzan, inauteriak
aprobetxatuz eta 1000 lagun bildu ziren. Hemen ere, AAK-k ongi lotu zituen
errebindikazioa eta humorea, festa, edo musika: kontzertu (BAP, Kortatu
taldeak…), txiste-afari, txistorrada, edo antzerki komikoen bitartez.
Zentzu honetan, 1988ko mobilizazio kanpaina aurrekoa baino
luzeagoa, aberatsagoa eta jendetsuagoa izan zen. Horregatik beharrezkoa
iruditu zaigu datuak antolatzeko modua aldatzea, kanpaina horren
elementurik garrantzitsuenak irudi baten bitartez azalduz49:

48

1988an Andoainen Urrian egindako Autobiaren aurkako egunak ordezkatu zuen urte
hartako kanpaldia.
49
1989tik aurrerako azalpenean, gauza bera egiten saiatuko gara, liskarraren ibilbidea argiagoa
gera dadin. Kudeatu behar dugun datu kopurua kontuan hartuz, ildo kronologikoa hobetsiko dugu eta
liskarraren bilakaera historikoaren eskutik azalduko ditugu, denak batera, antolakuntza, nortasuna,
eskaera, diskurtsoa, bitartekoak eta aukera politikoei dagozkien gertaerak eta mekanismoak.
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Irudia F.8. 1988ko AAK-ren kanpainaren nondik norakoak.

Aipatutako
berrikuntza
taktikoaren
bidetik,
eta
kultura/humorea/errebindikazioa uztartzen zituen mobilizazio ereduaren
filosofian sakonduz, udaberriko kanpaina maskarada ibiltari batean
oinarritu zen. Leitzan eta Ezpeletan aurre-emanaldia egin eta gero, otsailaren
21ean Irurtzunen hasi zuen maskaradak bere ibilbidea. Esan bezala,
“autobiak alternatiba badu lelopean”, 40 bat lagunek osatutako “Leitzarango
maskarada” taldeak Iparraldean hain ezaguna den antzerki emanaldi
koloretsua eta abangoardista antolatu zuen. Abesti tradizionalak eta rocka,
Plazaolako trena eta Santakruz apaiza nahastuta, 30 emanalditik gora eskaini
ziren, batez ere Gipuzkoako eta Nafarroako herrietan.
1988ko otsailean aipatu zuen mugimenduak lehen aldiz, maskaradaren
antolaketa aitzakia gisa erabiliz, sostengu ekonomikoaren beharra.50 Une
50

Ironiaz jantzirik, hiruzpalau miloi pezetako aurrekontua betetzeko, Nafarroako Gobernuari,
Gasteizkoari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari laguntza publikoa eskatu zitzaion. Halere , esan bezala,
kanpaina herritarrei zuzendu zitzaien, honako diskurtsoarekin: “¿Te sobran pelas? ¿Quieres colaborar con
los que se oponen a la degeneración de Areso, Gorriti, Azpiroz, Leizaran, Dos Hermanas…?” Deigarria da, diru
eskaeran lelorik “naturalistikoena” erabili izana, kutsu politikoa apalduz: mendi herrixka idilikoen
“degenerazioa” jende esparru zabalekin konektatzeko baliagarriagoa izango zelakoan.
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horretatik aurrera, kontu korronte zenbaki bat plazaratu eta gero,
mugimenduak abian jarritako diru bilketa bera ere “berrikuntza taktiko”
gisa ulertu daiteke. Honekin batera, urritik aitzina, “oficina de información
permanente”, informazio iraunkorra eskaintzeko bulego telefonikoa zabaldu
zuen AAK-k: bulego telefoniko iraunkorra eta kontu korrontea, gero modu
askoz ere profesionalagoan landuko ziren berrikuntzak izateaz aparte, ongi
adierazten dute erakundetze eta sendotze prozesuan murgilduta zegoen
mugimenduaren egoera.
1987-1989 arteko mobilizazio ereduaren datu kuantitatibo batzuk
emango ditugu. Ikuspegi kualitatiboaren osagarri legez.
F.9. 1986-1988 Bitartekoen ereduak Leitzarango liskarrean.

1=1986; 2=1987; 3=1988
AAK-k 1986tik 1988ra artean erabilitako ekintza bitartekoak, asko eta
diferenteak izanik, bost kategorietan biltzea erabaki dugu. Ekimenen kopuru
zehatzak ziurtasunez jasotzerik ez dugunez –prentsaren berezko
murriztapena eta ekimen deszentralizatuen ikusezintasuna direla eta, batez
ere–, fitxetatik jasotako datuak portzentajeetan erakustea hobetsi dugu.
Honela, bitartekoen inguruko eredu orokorra ulertzea errazagoa izango da.
Prentsa agerraldi gisa, mugimenduak egindako prentsa-aurrekoak eta
agiriak zenbatu ditugu. Bataz bestekoan nahiko altua eta egonkorra da
datua. Mugimenduak esfortzu berezia egin zuen hasieratik komunikabideen
erabilera egokia bideratzeko. Segituan jakin zuen komunikabideen
341

garrantzia zein neurritakoa den horrelako auzi kolektiboetan. 1988tik
aurrerako tauletan, komunikazio atalean sartuko ditugu prentsa
agerraldiak, kopuruak hobeto maneiatze aldera.
Ekimen judizial/administratiboen (alegazioak) kategorian, berriz,
ekimen administratibo/judizialak bildu ditugu. Lehen esan dugun bezala,
1987an bertan mugimenduak berak onartu zuen hasierako “lege-lana”
gainditzeko unea iritsia zela, informazioa eta mobilizazioa lotuko zituen
eredura igarotzeko garaia. Horixe da taulan agertzen den bilakaera. Beste
zenbait liskarretan ez bezala, bide juridikoa gutxietsi gabe, bide honi ez zion
Koordinadorak lehentasun berezirik eskaini.51 Dena den, behin betiko
egitasmoa aurkeztu ondoren, informazio publikorako fasean, eta geroago,
1989an obrak hastear daudela ere, alegazio/helegite bolada abiatu zuen
mugimenduak.
Komunikazio eta kultura atalean, hitzaldi, txarla, erakusketa, mahaiinguru, iritzi artikulu, eta beste zenbait informaziorako tresna jaso ditugu.
AAK-k garrantzi berezia eman zion atal honi, bereziki 1987an. Horregatik
taula honetan prentsa agerraldiengandik berezitu egin ditugu aipatu
ekimenak.
Orduko
erakusketa
informatiboaren
ibilbideak
mobilizazio/informazio binomioaren kudeaketa ezin hobea ahalbidetu zuen.
1988an gutxitu egiten da ekimen mota honen inguruko berri kopurua, berez
informazio fasea nahikoa beteta dagoelako, edota, ziur aski, egunkariak ez
diolako horrenbesteko garrantzirik ematen. Hori bai, informazio eskalada
mekanismoa errepikatu egingo da Lurraldea alternatiba abian jartzen den
momentuan.
Mobilizazio ohikoa atalean, azkenik, denetariko ekintza kolektiboak
batu dira. Jendearen konpromiso aktibo eta publikoa eskatzen dutenak,
baina era berean ohiko bitarteko gisa kontsideratu daitezkeenak:
kontzentrazio, manifestazio, mota desberdinetako martxa eta ibilaldiak,
sinadura bilketak… 1986an kopurua handiagoa baldin bada, mobilizazio
ereduagatik da: lehen urte horretan, 1987an baino kontzentrazio txiki
gehiago deitu zen. 1988an, berriz ere goranzko joera hartuko du mobilizazio
arruntak.
Jaso bezala, 1988 horretako udaberriko kanpaina maskaradaren
inguruan osatu zen. Ekimenaren hasiera eta amaiera Irurtzunen eta
Donostian egindako manifestazioen bitartez mugarritu ziren. Udazkeneko
mobilizazio bolada, aldiz, sinadura bilketa zabal baten inguruan taxutu zen.
Bitarteko arrunta izanik ere, hizkuntza mailako berrikuntza mekanismoa
antzeman genezake hemen ere: “campaña de adhesiones personales y colectivas”
51

Itoizko urtegiaren aurkako kanpaina ekologistan aldiz, bide judizialari garrantzi askoz ere
handiagoa eman zitzaion hastapenetik. Liskar horretan, bitarteko eredu bikoitza antolatu du
mugimenduak: lege-bidetik saiatzen den Itoizko koordinadora, alde batetik, eta bitarteko sinboliko, ezohiko eta desobedientzia zaleak erabiltzen dituen “Itoizko Solidari@en “taldea, bestetik. Hedapena ere
bikoitza izan da, maila globalean (Europan Espainian…) eta tokikoan (Bailaran/Nafarroan) mugitu da
mugimendua, tarteko ohiko eremu “nazionala” ia erabili gabe. Erdibideko mobilizazio eremuaren
desagerpenak –“Euskal Herria” ez baita azaldu ia liskarrean– eta mobilizazio eredu minoritarioak –
epaitegi lana eta ekintza zuzenak, azken batean, elitezko jarduerak dira biak ere– Itoizko urtegiaren
aurkako borrokari jite berezia eman diote, ordura arteko inguruko mobilizazio ekologistekin alderatuz
gero. Agian, eskala aldaketa prozesurako beharrezkoak liratekeen mekanismo eta mekanismo kateak
lotzea zailagoa izan da, tarteko kate-begiaren faltan. Ziur asko, Nafarroako Aukera Politikoen Egituran
nagusi den “euskal tabua” erabakitzailea izan da mugimenduaren hautu estrategikoan. Sakonago,
ikus, azkena delako, Larrinaga, J. & Barcena, I. (2006). Op. cit.
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titulupean, oso diskurtso moderatua erabili zen jende esparru zabalak
erakartzeko. Lehenik eta behin, modu baikorrean, Nafarroa eta Gipuzkoaren
arteko komunikazioa “maila guztietan” hobetu behar zela zioen
sinadurarako pasa zen idatziak; eta gero, hobekuntza hori balio ekologiko eta
sozio-ekonomikoak zainduz egin behar zela argudiatuz, horren bestez,
autobiaren aurkako jarrera ere adierazten zen.
Sinadura bilketa horrek 1800 lagun bildu zituen. Horien artean pisu
sinboliko handia zuten atxikimenduak jaso ziren, WUNC adieran biltzen den
“errebindikazioaren duintasuna” erakuste aldera.52 Mugimenduaren
zabaltasuna eta aniztasuna adierazteko, eta autobiaren kontrako gizarte
koalizioa osatzeko eta finkatzeko tresna gisa erabili zen sinadura bilketa
hura. Terminologia zaharrean esanda, “aliantza sistema” definitzeko, alegia.
Gero, aukera politikoen esleipena esplikatzerakoan zehaztuko dugu koalizio
horren osaketa.
Azkenik, mobilizazio ez-ohikoa deitutako kategorian, ekintza
erradikalagoak edota berritzaileenak jaso nahi izan ditugu: Errepide
mozketak direla, giza kateak, kateatzeak, zintzilikatzeak, pintadak, zarataekintzak, kalteak edo sabotajeak… Kasu honetan, urtetik urterako goranzko
joerak ongi erakusten du liskarraren gordintze prozesua, erradikalizatze
mekanismoaren eragina. Geroago, beste mekanismoekin lotuta, polarizazioa
eta eskala aldaketa prozesuei bide emango diena. Dena den, 1988tik
aurrerako tauletan, sabotaje ekintzak mugarritze arren, bi kategoriatan
antolatuko ditugu mobilizazio ezohikoak, berritzaileak eta oldartsuak
bereiztuz.
Kualitatiboki aztertuta, agian 1988 urtean emandako urratsa
azpimarratu beharko genuke. Ezen, erradikalizatze mekanismo legez ulertu
daitezke, zenbait enpresen aurka udaberrian zehar burututako sabotaje
ekintza txikiak. Zundaketa lanetan ari diren enpresen azpiegiturek jasandako
erasoak dira kasu guztietan. Kalte materialak, hortaz: ibilgailuen hondatzea
edo erretzea, makineriaren iraulketa, laginen, seinale eta balizen
desagerpena… Oraingoz ekintzok ez zuten jarraipenik izan.53 Alabaina, gero
ikusiko dugun bezala, erradikalizatze horrek errepresio ordainik ere ekarri
zuen.
Bestetik, Udaberriko kanpainaren hasieran, azpimarragarria da,
berrikuntza gisa, urte horretan hasi zirela eskalatzaileen zintzilikatzeak.
Batez ere, Bi Haitzpeko inguruan. Mendizaleen ekarpen sinbolikoa
garrantzizkoa izan zen, sektore zabal eta anitzarekin artekaritza lortzen ari
zenaren edo lortu nahi zenaren seinale. Euskal Herrian balio sinboliko
nabarmena duen jarduera baita mendizaletasuna, abertzaletasun
modernoaren garapenean garrantzi handikoa.54
Mobilizaziotan murgiltzen den jende kopuruari dagokionean, kontuan
izan behar dugu egunkarian ez direla askotan mobilizatutako kopuru
52

Joxemiel Barandiaranen elkartasun adierazpena osorik argitaratu zen egunkarian, ospetsuen
erabilera komunikatiboan mugimenduak izan zuen trebeziaren aurrekari zuzena. Gogoratu WUNC
adieran, duintasuna dela erakutsi behar den lehen bertutea.
53
Garai honetan agertzen dira beste mobilizazio ez-ohikoak: zaratak, pintadak, etab.
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zehatzak jasotzen, eta horrek hautsi egin dezakeela edozein estatistika.
Kalkulurik sinpleena, urte bakoitzean jasotako kopuru guztiak batzea izango
litzateke, jakinik mobilizazio ereduak oso desberdinak direla eta ezin
konpara daitezkeela 50 lagun bildu dituen ekintza oldartsua eta milaka
lagun elkartu dituen manifestazioa. Homologagarriak diren mobilizazio
moten kasuan kopuruen bilakaera zentzuduna egiterik egongo da noski.
Dena den, kasu horretan, Donostian lau mila lagun elkartzeak dakarrena eta
Leitzan mila lagun biltzeak suposatzen duena ezin da irizpide kuantitatibo
hutsarekin konparatu.
Hala ere, ekintza mota ez-ohiko eta ohiko zabalak bereizten baldin
baditugu, ia hiru urte hauetan bataz besteko kopuruak hauexek dira:
Kontzentrazio, giza kate edo kateatzeetan, 50-100 lagun biltzen ziren usu.
(1987 eta 1988an, antzera). Manifestazioetan, berriz, 300-4000 bitartean. (1600
bataz beste; handienean, 4000 lagun). 1988an, berriz, ekimen zabaletan, 6008000 bitartean egongo da partehartzaile kopurua. (Bataz beste, 2500;
handienean, berriz, 8000 lagun bildu ziren.)
1988an bitartekoen inguruko mailegu mekanismoa piztu zen. Ezker
abertzalearen mobilizazio eredu mistoaren eskutik –herrietako ekimen
deszentralizatuak eta manifestazio ”nazionalak” uztartzea– gorakada
kuantitatibo nabarmena lortu zuten AAK bultzatutako mobilizazioek. Datu
bat ematearren, Donostiako udazkeneko manifestazioak udaberrikoan
bildutako jende kopurua bikoiztu egin zuen. Mobilizazio hauekin ez dirudi
mobilizazio sabaia ukitu zenik. Izan ere, afera ez zegoen, oraindik orain,
euskal esparru anti-sistemikoaren kronogramaren erdigunean.
Mobilizazioaren lekuari buruz, zertzelada batzuk baino ez. Hasierako
fase honetan, lau dira mugimenduaren jarduera ezagutuko duten lurralde
esparruak:
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F. 10. Mugimenduaren ekimenen lekuak Leitzarango liskarrean: 19861988

Lehen zirkuluan, zuzenean kaltetuta zeuden herriak bilduko lirateke:
Leitza, Tolosa, Irurtzun, Areso, Andoain, Lekunberri, Billabona eta Berastegi.
Horietan guztietan AAK-k informazio eta mobilizazio kanpaina berezia egin
zuen, bertako populazioan oinarri sendoa eduki ahal izateko. Ez ziren
ekimen asko izan, baina lurralde eremu ia osoa ukitu zuten.
Bigarren zirkuluak garrantzi berezia hartu zuen ekimenen kopuruaren
aldetik: Donostia eta Iruñea. Leitzarango egitasmoaren ardura zuten
erakunde bien egoitza hiriburutan egonik, hipotetikoki behintzat,
egitasmoaren aldeko jarrera sostengatuko zuen populazio kopuru handiena
han izanik –obraren kalte zuzenik ia batez, onura praktikoa, berriz,
eztabaidaezina–, eta hedabideentzako bi hiriek duten garrantzia kontuan
hartuta, ez da harritzekoa ekimen gehienak, parez pare, bi hiriburuetan
antolatu izana. Mobilizazioak, batez ere, ikusgarritasuna behar baitu. Eta
hiriburuetatik kanpoko errealitateak leku gutxi izaten du hedabide
nagusietan.
Hirugarrenik, beste eragin zirkulua dugu: Nolabaiteko eragina –
positiboa (Orereta?) edo negatiboa (Ordizia, Altsasu?)– jasoko zuten
Nafarroako eta Gipuzkoako bailaratako herriak.55
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Komunikazio ardatzen arteko eztabaida horretan. argi dago, N-1 ardatzean kokatutako
herriek autobiaren eragin kaltegarria jasoko zutela. Era berean, Pasaiako bailarak jasoko omen zituen
onurak gogoratzea, hizpide instituzional arrunta bilakatu zen. Eztabaida hori gero areagotuko zen,
batez ere Tolosako herriaren gidaritzapean. Bestalde, egia da foru erakundearen baitako lobby
desberdinen arteko lehiak bideratzen duela errepideen inguruko politika publikoa: Autobiak autobia,
ezin ahaztu daiteke 1987ko maiatzean GFA-k Legorreta/Beasain bikoizketa ere onartu zuela.
Urbina/Maltzaga auzian ere hauxe izan zen lehia esparru garrantzizkoenetarikoa.
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Azkenik, fase honetan, Bilbon edo Bruselan burututako ekimen
isolatuak aipatu behar dira. Sinbolikoki bederen, hedapen honek hasieratik
erakusten du mugimenduaren asmoa “eskala aldaketa prozesua” abian
jartzea zela. Esan nahi baita, mugimenduak ez zuen zuzenean kaltetutako
lurralde eremutan gordetzeko edo bertan erresistentzia jarduera hutsak
bultzatzeko asmorik.56
Hain zuzen ere, 1988 urtean liskarraren lekutzeari dagokionean aipatu
daitekeen daturik esanguratsuena, zabalkuntzarako edo difusiorako joera
izango litzateke. Zabalkuntza hori ez da oraindik eskala aldaketa prozesura
iristen baina, kanpora begira –Bruselan egingo den agerpena, udazkenean
antolatutako nazioarteko ekotopaketak–, eta, barnera begira, maskaradaren
hedapena euskal lurraldetan zehar, Bilbora eta Uribe kostako bailarara
helduz, difusio mekanismo horren adierazle esanguratsuak dira. Berrikuntza
gisa ulertu behar da, bereziki, mugimenduak nazioarteko esparrua landu
nahi izatea, bai praktikan –zuzeneko harremana, kanpoko eragileak hona
ekarriz edo bertakoak kanpora irtenda–, zein diskurtso mailan: “frente
europeísta”. “Europa”, garai hartan, halabeharrezko topiko salbatzailea
bilakatu baitzen eragile guztientzako.
Nazioarteko ekotopaketen harira, gainera, nolabaiteko emulazio/lehia
mekanismoa jarri zen martxan erakunde eta mugimenduaren artean, bai
bitartekotan, bai eta diskurtsoan ere.57
1988ko urriaren 19tik 21era bi elkarte nahiko bitxien eskutik58 –“Comité
técnico de la carretera” eta “Medio ambiente de la Asociación Técnica de Carreteras”
delakoen eskutik–, Simposio sobre el impacto ambiental de carreteras” antolatu
zen Donostian, injinerutza kolegioaren, Donostiako Udalaren, MOPU eta
Foru Aldundiaren babespean. Ingurumena, hots, ingurumen kalteei buruzko
diskurtsoa ez zen jada mugimenduaren monopolio diskurtsiboa. Erakundea
konturatu da gizarte-legitimitatea horrela ere, egunero kalera eta
hedabideetara jaitsiz, irabazi behar duela, ez soilik hauteskunde egunetan.
Udazkenean, AAK-k berak onartuta, esfortzu izugarria egin zuen
erakundeak arlo horretan.
Neurri batean, erakundearen jarrera berri hori, mugimenduaren eragin
diskurtsiboaren seinale bezala uler genezake. Kasu batzuetan, lehia bera
piztea eragin positibotzat uler baitezake mugimenduak, gaien politizatzea
gizarte mugimendu ororen helburu sakona den neurrian. Kasu honetan,
mugimenduak erantzuna ere eman zuen: Sinposiumeko ekitaldiren bat
oztopatuz, pintaden bitartez, amaieran kontzentrazioa eginez, eta
markogintza diskurtsibo aproposa landuaz: “Sinposium-farsa”, “pintar de
verde un proyecto inaceptable”, eta, noski, kritikarekin batera, benetako
eztabaida egin zedila eskatuz. Azaroan bildutako Nazioarteko ekotopaketak
56

Irudian agertzen ez diren herri askotan ere erakusketa ibiltariaren presentzia sumatu daiteke,
baina ez ditugu sartu ez dagoelako gehienetan froga informatibo nahikorik: Areso, Elduain, Gorriti,
Atallu, Lasarte, Hernani, Urretxu…
57
Hemendik aurrera etengabea izango da bitartekoen gaian erakundeen eta mugimenduaren
artean egongo den lehia/emulazio mekanismoa: batek maketa, baita besteak ere; honek bideoa, baita
haiek ere… Biek biengandik ikasten duten arren, gehien bat mugimenduaren bitarteko eraginaren –
arrakastaren– adierazpenak lirateke erakundearen erantzunak.
58
Errepide azpiegituren aldeko lobby madrildarrak, MOPU-ren ingurukoak ote?
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izan ziren mugimenduaren benetako erantzuna, eta han bildutako
nazioarteko –gehien bat Espainiako–, elkartasuna.
Mobilizaziorako bitartekoen kudeaketa orokorra aztertuz gero,
nabarmena da 1986tik 1988ra nolabaiteko eskalada mekanismoa gertatu
zela. Kopuruak, moduak, lekuak, artekaritza, –gune deslotuak konektatuz–,
koalizio zabalen osaketa… Horiek guztiek ez gaituzte jartzen agian eskala
aldaketa prozesuan –oraindik ez–, baina joera nahiko argia da.
Inguruneko mekanismoei dagokienean, ez dago antzematerik garai
hartan “mobilizaziorako potentzial zehatzaren aldaketarik” egon ote zen.
Inkesten bitartez neurtu beharreko aldagaia da, eta ez dugu galdera
interesgarri honi buruzko orduko iritzi publikoa jakiteko modurik: zein
bitarteko eredu onartzeko prest zegokeen mugimendua eta euskal gizartea?
Hasierako uneetan auzian erabilitako bitartekoak orokorrean nahiko
konbentzionalak ziren neurrian, onarpen zabala zutela pentsa genezake.
Hurrengo fasean, 1989tik aurrera, indarrean jartzen diren bitartekoen argira
aztertuko da inguruneko mekanismo honen balizko aldaketa.
Dena den, fase honetan, ezker abertzalearekin mugimenduak izan zuen
konbergentziak, haren parametrotan kokatu zuen mobilizaziorako
potentziala. Zentzu honetan, bitartekoen onarpenaren inguruko
potentzialaren aldaketarik egon baldin bazen, ingurune zabalago horretatik
eratorritakoa izango zen. Printzipioz behintzat, esker abertzaleak mobilizazio
kanpaina honekin estrategikoki bat egin eta gero, berarekin batera zekartzan
liskarrean erabili beharreko bitartekoen inguruan zuen jarrera eta pentsaera.
Geroago prozesu honek tentsioak eragingo ditu mugimenduaren barnean.
1989ko bilakaeran azalduko zaizkigu.
Era berean, “errepresiorako ahalmenaren potentzial zehatzaren
aldaketa”, inguruneko mekanismo gisa, ezin neur genezake une honetan.
Errepresio gisa ulertu daitezken jarduera instituzionalak, 1986ko ekainaren
23an Andoaingo alkateak AAK-ren txosnaren bahitzea, adibidez, edo
alegazioen ukapena bera, ezin dira errepresiorako ahalmenaren
sendotzearen erakusle gisa azaldu: ordura arteko jarduera instituzionalaren
isla arruntak, ohikoak baitira. Dena den, 1987-1988 urteetan antolatzen hasia
zen polarizazio prozesua, oraindik orain emaitza zehatzik eman ez baldin
bazuen ere, errepresiorako ahalmen instituzionalaren indartzea ekarriko
zuen denbora gutxian. Mugimenduaren eskaeraren araberako lehen ekintza
bortitzek ere, potentzial hori baldintzatu zuten, ezbairik gabe.
e. Aukera politikoak: koalizio osaketa Ajuria Eneko Itunaren
hastapenetan.
Aukera Politikoen Egitura (APE), gizarte mugimenduaren ingurune
politikoa zehazten zuen kategoria klasikoa, aukera politikoen mailan
gertatzen diren mekanismo aldakorrekin ordezkatu dugu. Hasteko eta behin,
ingurune mekanismoak aztertu beharko genituzke. Autobiaren aurkako
Koordinadora sortzen den unean, ingurune politiko orokorrean aldaketa
nabarmenik sumatu al da? Zein neurritan baldintzatu du aldaketa horrek
mugimenduaren aukera esleipena?
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Orokorrean, kontuan hartzekoa da laurogeigarren hamarkadan Euskal
Herriko erakunde-sarea sortuberria zela oraindik, eta ohitura demokratikoak
ez zeudela erabat errotuta. Udal mailan lehen hauteskundeak 1979an egin
ziren, eta, hortaz, 1986. urtean bigarren agintealdi demokratikoaren amaieran
bizi ginen. Horregatik, autobiaren auzia hasten den garaian, artean trantsizio
politikoa ez da amaitu, inoiz amaitu bada. Egonkortasun eza eta
inkoherentzia handiagoak dira Gipuzkoan. Izan ere, hamarkada horretan
sistemaren kontrako jarrera hartu zuen ezker abertzalea lehen edo bigarren
indar politikoa zen herrialde horretan. Gure auzian erabakitzailea izango zen
udal mailan ongi errotutako indarra zen, gainera. Alderdi-erakunde sarearen
oinarrizko inkoherentzia horrek, noski, gizarte mugimenduari aukera leihoa
zabalduko dio. Formalki sarbide administratiboak nahiko itxiak zeuden
arren, administrazio maila desberdinen arteko inkoherentzia politikoak
malgutu egin zuen egoera. Erakunde sortu berrien fatxada sendoen atzean,
politikari zaharregiak –frankismoan aritu zirenak– edo gazteegiak –“kale”
jardueratik zetozenak– zeuden.
Urte horretako koiuntura politiko zehatzak, ildo beretik, ez dio batere
lagunduko aginte politikoaren sendotasunari. AAK sortzen den unean,
Espainiako Gorteetarako hauteskunde kanpaina hastear dago. Bitartean,
Euskadiko indar politiko hegemonikoa, EAJ zatiketa prozesuan dago
murgilduta. Laster, sortu berri den Eusko Alkartasuna (EA) alderdia, Karlos
Garaikoetxea lehendakariaren gidaritzapean, aurrea hartuko dio alderdi
jeltzaleari, non eta Gipuzkoan eta Nafarroan, Leitzarango egitasmoan zer
esana duten bi herrialdetan. Lehen kasuan, gainera, Lurralde historikoaren
gobernu ardura hartuko du zatiketaren ondorioz sortutako alderdi politiko
berriak.
1986ko ekaineko hauteskundeak eta gero lehertutako zatiketa garratzak
–alderdikideen arteko enfrentamendu fisikoak ere ekarri zituenak–, irailetik
aurrera egonkortasun eza nabarmena ekarri zuen euskal sistema politikora.
Aldi berean, Aginagalde jeltzalearen urriko bahiketa tarteko, EAJ eta ezker
abertzalearen arteko elkarrizketak bertan behera geratu ziren. Irailaren
10ean, herrira itzulita zegoen Dolores Catarain “Yoyes” ETAkide ohia hil
egin zuen komando batek. Azaroaren hasieran, Sokoako operazio polizialak
kolpe handia eman zion ETAren azpiegiturari. Azkenik, Azaroaren 30ean
egindako hauteskunde autonomikoetan, Alderdi sozialistak ia aurrea hartu
zion alderdi jeltzaleari.59
Urte erabakitzailea egon baldin bada euskal politikan, 1986koa dudarik
gabe horietarikoa izan zen. Urte berean jaio zen Autobiaren Aurkako
Koordinadora.
Ezegonkortasun hori modu nabarmenagoan islatu zen udal mailan.
Gipuzkoako herri txikietan eta autobiak kaltetutako Nafarroako udaletan
ezker abertzalearen presentzia azpimarratzekoa zen eta, lehenago esan
dugun moduan, ondorioz, zenbait udaletako ordezkari politiko AAK-ren
59

1986ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, PSE-PSOEk botoen % 15,2 lortu zuen;
EAJ-k, % 16,3; HB-k, %12. EA-k, berriz, %10,9. Alabaina, Gipuzkoan, hurrenez hurren PSOE-k %13,7;
EAJ-k, %11; HB-k, %14,8, eta EA-k, gehiengoa % 23 lortuta. Iturria: 1987ko Bilduma. EUSTAT. Euskal
Estatistika Erakundea. 1987.
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aliatu pribilegiatu bilakatu zen, nolabaiteko “koalizio osaketa mekanismoa”
abian jarriz. Mugimenduaren eta alderdi politiko batzuen eskaeren arteko
“konbergentzia mekanismoa” ere erabakitzailea izan zen. Ezin dugu
ahaztu, ildo beretik, ezker abertzale hasieran dudakor batekin
Koordinadorak lortutako uztarketa programatikoa.60
Ezen HB-ren baitan ere autobiaren inguruko iritzia ez baitzen erabat
koherentea. Hala, 1989ko urrian, eragile bakoitzaren jarrera historikoaren
inguruan EE-rekin izandako kalapitaren testuinguruan, HB-k berak jarrera
aldaketa 1981ean kokatu zuen, Larraun/Leitzako komitearen ekimenari
jarraikiz egin zela argudiatuz. Dena den, ezin ahaztu daiteke Nafarroako
Parlamentuan 1986ko Maiatzaren 23ko bozketan autobiari baietza eman
izana, edo gaiari buruzko barne kontraesanak isilarazteko egindako
ahaleginak. Nazio eraikuntzaren norabide egokia marraztea ez baita inoiz
kontu samurra joera hegemonikoa duen eragile abertzale batentzat.
Aurreko liskar ekologiko paradigmatikoan –Lemoizen–, nazio
eraikuntzaren ikuspegi tradizionalaren arabera zentral nuklearra
subiranotasun energetikoa erdiesteko komenigarria zela pentsatzetik, gero,
zentrala Euskal Herriaren suntsitzaile gisa definitzera pasa baldin bazen,
oraingoan ere, Leitzarango autobia euskal lurraldeen arteko lotura estuagoa
lortzeko tresnatzat hartua izatetik, 1987ko otsailean egin zen kontrako
aldarrikapen argira pasa zen Herri Batasuna koalizioa: “La unidad territorial
no pasa por la autovía” esatera, alegia. Jarrera aldaketa hau, Lemoizekoa
bezala, mugimenduaren eragin politikoaren adibidetzat jo genezake. AAK-k
egindako aukeren esleipenak, eta orokorrean auziaren kudeaketak lortutako
mugimenduarekiko “konbergentzia programatikoa” izendatuko genuke
eragin mota hori. Kate kausala frogatzea ohi legez, zaila baldin bada ere.
Bestalde, koalizio eta kontra-koalizio politikoen osaketak
hastapeneko garai honetan finkatzen hasi ziren: alde batetik, AAK eta
mugimendu ekologista, zenbait udal mailako hautetsi, ezker abertzalea,
EMK eta LKI.61 Euskadiko Ezkerra (EE) alderdiaren jarrera, hasierako une
honetan, mugimenduaren aldekoa izan zela esango genuke. Bestetik,
Gipuzkoako eta Nafarroako erakundeak eta hauen ardura zuten alderdiak:
EAJ/PNV, gero baita EA ere, eta PSE/PSN-PSOE. Noski, kontra-koalizio
horretan alderdi hauen esku zeuden udalak ere bildu ziren, esanguratsuenen
artean, Andoaingoa. Hain zuzen ere, Andoaingo alkatea izan zen fase
honetako lehen erabaki zigortzailea hartu zuen agintaria, AAK-ren txosna
bahitu zuenean, eta erabakia diskurtso adierazgarri batez markotu zuenean:
“Unos pelaos que no entienden los beneficios de la autovía”. Kontrara, esan bezala,
mugimenduaren koalizioan barneratu ziren beste zenbait udalerri: Areso,
Arakil, Leitza, Billabona…
Dena dela, garai honetan, ”errepresio mekanismoa” –edo modu
apalagoan esanda, mugimenduaren ukapena eta ez-zertifikatze
mekanismoa–, erakundeen AAK-ren aintzat hartze ezan eta alegazioen
60

Edo EMK-rekin konbergentzia, 1986ko uztailan, esaterako. Berdin LKI (1987ko apirileko
Andoaingo manifestaziora deituaz, edo Joxe Iriarte, Bikila, LKIko buruzagiaren aurretiko alegazioak
gogoratuta).
61
Garai hartako manifestazioen deitzaileak ikusita, aipatutakoaz gain, Iraultza taldea, Kemen,
eta beste batzuk agertzen dira.
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bazterketan islatzen da gehien bat: 1986ko abenduan bertan, Nafarroako
Gobernuak alegazioak desestimatu egin zituen. 1987ko Urtarrilean,
Gipuzkoako Foru Aldundiak, gauza bera egin zuen.62
1986ko egoerari dagokionean, agian hau izan daiteke aldagairik
inportanteena. “Elite politikoen arteko deslerrotzea edo lehia
mekanismoa” oso modu gogorrean aktibatu zen garai hartan, eta liskarrean
zehar ikusiko dugunez, elementu oso esanguratsua izango da
mugimenduaren aukera politikoen esleipenean eta, orokorrean, baita
gatazkaren konponbidean ere. Terminologia klasikoa erabilita, esango
genuke, hasierako garai hartan mugimenduaren gatazka sistema oso zatitua
eta ahula zela. Eta aliantza sistemak, berriz, mugatua izanik ere, tinko eta
zorrotz jarraitu zuela mugimenduak erabakitako ildo programatikoa.
Mugimenduaren eta lagunen arteko elkarlan horrek ez zuen ekidin unean
uneko lehia mekanismoa, noski.
1987 urtean, finkatu egingo dira aurreko urtean sumatu ditugun
mekanismoak. Mugimenduak mehatxuaren esleipena egonkortu du jada:
“Gipuzkoako eta Nafarroako erakundeen demokrazia eza”. Gainera,
mugimenduari arrazoia eman nahian edo, arlo teknikoan inoiz baino
koordinatuagoak agertzen hasi ziren bi erakundeak.63
Bestalde,
urte
horretako
hauteskundeetan
–Europako
Parlamenturakoak,
Udal/batzar
Nagusietakoak
eta
Nafarroako
Parlamenturakoak– aurreko urtean nabarmendutako joerak berretsi egin
ziren, batez ere, eliteen arteko lehia/deslerrotze mekanismoari dagokionean.
Honen arrazoiak ezagunak dira: ezker abertzalearen sendotasuna –bigarren
indarra Gipuzkoan, hirugarrena Nafarroan; J.M. Montero Europarlamentari…64–, eta Algerreko negoziaketaren hasiera eta abertzaletasun
moderatuan egondako zatiketaren egonkortzea, EA-k aurrea hartu baitzion
EAJ-ri, bai Nafarroan eta baita Gipuzkoan ere. Ekaineko udal
hauteskundeetan Gipuzkoan EA-k lortutako gehiengo mugatuaren ostean,65
ezegonkortasun instituzionala areagotu egin zen asko. EA foru gobernua
osatzeko elkarrizketak hasi zituen –EE-rekin, batez ere–, eta, era berean, EAJri hegemonia ukatzeko zerabilen ahaleginean, berak ere gatazka politikoaren
konponbiderako proposamena egin zuen, ezker abertzalearekin kontaktuak
irekiz.66
62

Erakunde honek 3000tik gora alegazio baztertu zituen. Sinatzaileak ikusita ongi ezagutu
daiteke mugimenduaren hastapeneko laguntza-sistemaren osaketa: EE-ko eta HBko kide asko, LKI,
EMK, mendizale eta erlezaleak; unibertsitateko irakasleak, biologoak, gero ezagunak egingo ziren
Mikel Alvarez, Donostiako talde antimilitaristakoa, Jonan Fernandez, Hontza taldekoa, Aresoko ia
biztanle guztiak (120 herritar), Donostiako Emakume asanblada…
63
1987ko abenduan, bi erakundeen arteko batzorde koordinatzailea eratu zen, obra lanen
arteko kudeaketa komuna atontzeko.
64
Ezin dugu ahaztu, era berean, ETA erakundearen jarduera armatuan, 1985, 1986 eta 1987
urteak oso gogorrak izan zirela: 37, 43 eta 52 hildako, hurrenez hurren. 1987an, hildakoen kopurua 80.
Hamarkadako kopuruetara hurbildu zen. Iturria. www.mir.es. Era berean, egoeraren larritasuna
osotasunean ikusteko egokia da honako liburua, datuak urtez urte antolatuta ez dauden arren:
Ormazabal, S. (2003): Sufrimenduaren mapa (osatugabea). Robles-Arangiz institutua. Bilbo.
65
EA: 16 batzarkide; HB: 14; PSE: 9; EAJ: 6; EE: 3, eta AP: 1. Eusko Jaurlaritza:
www.euskadi.net/elecciones/
66
Algerreko giroak irakiten jarri zuen euskal politika: Gatazka potoloari dagokionean 1987
urtea ez zen samurra izan: Hipercor saltokiko atentatua, Zaragozako Kuartelekoa, Luzia Urigoitia eta
J.C García Goena-ren heriotzak, Banderen gerra jaietan, Amedo/Gal auziaren lehen argipen
publikoak… Iturria: EGINeko Urtekariak.
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Alderdien arteko lehia politikoa izugarri areagotu zen koiuntura
politiko honetan, eta AAK aukera politiko horien esleipenean saiatu zen.
Leitzako otsaileko lehen manifestaziotik hasita, udaberri horretan,
Billabonan (300 lagun), Andoainen (3000), Donostian (4000) eta Iruñean
(300)67, manifestazioak deitu zituen mugimenduak, indar erakusketa gisa.
Aukera politikoei dagokienean, agian esanguratsuagoa da ekaina amaierako
autobiaren kontrako 800 bat nafar hautetsien agiria, erakunde mailara eramn
zuelako aipatu kontraesana.68
Aldagai hauek guztiak kontuan harturik, ez da harritzekoa Autobiaren
Aurkako Koordinadorak ere une erabakitzailean zegoenaren ustea izatea.
1987ko azaroaren 4an Lekunberrin egin beharreko bilkurara, “erabateko
asistentzia” eskatu zen, erabaki garrantzitsuak hartu behar zirelakoan.
Hilabete hauetako mobilizaziotan, lehen aipatu dugun elkarreraginezko
mekanismoa indarrez aritu zen. Izan ere, ezker abertzalearekin
konbergentziak edo koalizio osaketak esplikatzen du mobilizazio mailan
emandako kopuru-jauzia.
Mekanismo honek, alta, aurki izango zuen alde iluna. Ezen erakunde
eta elite politiko mailan ere, Algerreko elkarrizketen ingurumarian,
konbergentzia prozesua irekitzear baitzegoen 1987 urtearen amaieran.
Nabari denez, gero etorriko zen polarizatzearen oinarriak jartzen hasiak
ziren euskal politikan.69
Hain zuzen ere, 1988ko urtarrilaren 12an Ajuria Enean Euskadiko
alderdi politiko gehienek –Gasteizko legebiltzarreko guztiak, HB ezik– sinatu
zuten itunaren ostean, ezker abertzaleak eta, oro har, erakundeetatik kanpo
gizarte lanean ari ziren eragile sozio-politiko guztiek ingurune politiko oso
bestelakoa izango baitzuten aurrean. 70
Letamendía lankideak ongi azaldu bezala, sare edo komunitate politiko
berriak –EAJ, PSE-PSOE, EE, AP, CDS, UA, eta EA alderdiek osatzen
zutenak–71, besteak beste, balizko negoziazio politiko baterako frente
komuna izan nahi zuen. Prozesu horrek eduki beharko lituzkeen mugak eta
baldintzak zehaztu nahi izango dira itunaren bitartez. Itunak indarrean
dagoen sistema politiko autonomikoaren legitimazioa indartzea du helburu.
67

Azterketak beti erabili dezake lupa zorrotzagoa, baina neurria hartu behar zaio ikerketari:
Nolatan hain jende gutxi Iruñean –300–, Donostian, aurreko hilean 4000 lagun izan zirenean? Nola
interpretatu zuen emaitza AAK-k? Zein ondorio atera zuten? Mobilizazioaren sabaia ezagutzen hasia
al zen mugimendua?
68
Donostiako manifestazioan ikusi zen bezala, Billabonako alkateak berak eta beste zenbait
hautetsik mobilizaziorako jauzia ere emana zuten ordurako.
69
Zuzeneko aurrekari interesgarri bi, norabide desberdinetik doazenak, aipatuko ditugu:
lehena, Madrilen, 1987ko azaroaren 5ean, hainbat alderdi politikok (PSOE, AP, CDS, PL, PDP, CIU,
PNV eta EE) sinatutako “Pacto de Estado contra el terrorismo”, gero urtarrilean Euskadin sinatuko zen
“Ajuria Eneko Itunaren” zuzeneko aurrekaria. Eta, Esnaola, ezker abertzaleko abokatuak, azaroaren
25ean egindako adierazpenak: “Si hubiera acuerdo entre los partidos vascos, no haría falta negociar”.
Leitzaran/Lizarra akordioen iragarlea ote? Itzuliko gara gai honetara.
70
Ajuria Eneko Ituna erreferentzia nagusia izan bazen ere, antzeko filosofiaren arabera –
murritzagoa, ezen ikuspegi anti-terrorista lehenesten baitzen– 1988an Nafarroako ituna ere sinatu zen.
71
Letamendía, F. (2002). Op.cit.
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Ezker abertzaleak artean zuen indarrak, batetik, erakunde eta alderdi
nagusien barne liskarrak, bestetik, ez ziren erakundeentzako baldintzarik
egokienak balizko negoziazio politiko baten atarian. Horregatik, erregimen
politikoaren sostengatzaileak tinkotu egin nahi izan zuten euren posizio
politikoa. Itunaren oinarrian gai bati buruzko komunitatea (Issue community)
eta politikagintzarako sarea (Policy network) egonik ere –bakegintza eta
autonomiaren garapen politiko praktikoa, alegia–, hori baino askoz ere
gehiago da: benetako “politikagintza komunitatea” (Policy community) sortu
zen Ajuria Eneko bilkura hartan.
Ikus dezagun irudia:
F.11. Komunitate politiko kontrajarriak Ajurian eneko itunpean.

Itunaren komunitate politiko horretan alderdi abertzale eta nazionalista
espainolak bildu ziren, gai batzuen inguruko gutxiengo adostasuna lortu eta
gero. 1979ko Autonomia Estatutua definitu zen akordio gune bezala,
naziogintza bidezkoaren eremu bakartzat. Alde batetik, marko eta ibilbide
konstituzionalak berretsi egingo dira, PSOEren bultzadaz; bestetik,
Estatutuaren garapena bermatu, EAJ asetze aldera. Ezker abertzalearekin
egin beharreko elkarrizketari begira, horiek lirateke edozein akordioren
muga materialak. Metodologiari dagokionean, berriz, demokratizazioaren
hurrengo urratsa ezker abertzalea sistemaratzea izanik, argi utziko da
erakunde eta ordezkari politikoen legitimitatearen monopolioa: Soberania
ordezkaritza politiko formalean datza eta, ondorioz, gai politikoak ezin dira
erakundeetatik at eztabaidatu. Alderdien aginte posizioa bermatzeko
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ezartzen den demokratizazioaren ulerpen murritz honek –ordezkaritzara
mugatua egonik–, gizarte mugimenduetan nagusi den demokraziaren
ikusmoldearekin topo egingo du, noski. Eta hortxe zehaztuko da Leitzarango
gatazkaren muina: edukitan bainoago, metodologian.
Hortaz, itunak egituratutako komunitate politiko berri horrek harreman
liskartsuak izango ditu, ez soilik ezker abertzalearekin (HB/ETA72), edo
honen orbitan leudekeen herri mugimenduekin (gezi gorriak); baizik eta
baita euskal gizarte mugimenduen esparru zabalenarekin (gezi laranjak) ere:
Ezker abertzaleak sistemaren mugak ezagutu zitzan antolatutako itunak,
erakundeetatik kanpoko beste zenbait ekimenei ateak itxi zizkieten, ezker
abertzalearen Troiako zaldiak zirelakoan.
Ongi ikusten den bezala, jokoan dagoena, alde batetik, sistema
politikoaren demokratizazioa da: zein baldintzetan barneratu ezker
abertzalea, eta zeinek du gidaritza politikoa, erakundeak/ordezkariek edo
herri ekimenak. Eta, bestetik, naziogintza, edo hobeto esanda honen eredu
legitimo bakarra zehaztea, alegia, itunaren esanetan: Autonomia
Estatutuaren garapena eta herriaren borondatea, beti ere marko
konstituzionalaren baitan adierazita.
Dena den, Letamendia irakasleak erakusten duen bezala, gai baten
araberako sareetan (issue networks) ez bezala, politikagintza komunitateetan
(policy community)73 zurruntasuna, malgutasun eza da nagusi. Horregatik,
hauskorrak dira oso horrelako sareak, batez ere, hemen bezala, bildutako
eragileak cleavage edo ardatz oinarrizkoan –nazionalean– bi muturretan
kokatuta baldin badaude. Abertzale eta nazionalista espainolen artean oso
zaila zen edukien inguruko akordio sakona eta egonkorra lortzea. Batez ere,
abertzaletasunaren baitako hegemonia estatalistekin akordatuz irabazi nahi
izatea oso saiakera irristakorra delako. Bestetik, horrelako komunitateetan
nekez zaindu dezake eragileak bere autonomia edo nortasun propioa, eta
segituan nabaritzen denez zeintzuk diren komunitate horren benetako onura
jasotzen dutenak, denbora laburrean sortzen dira barne tira-birak eta lehiak.
Itunaren barnean, oinarrizko hitzarmena EAJ eta PSOE-ren artekoa izan
zen: Euskadin, zatiketak zatiketa, hegemonikoa zen alderdia eta Estatuan
gobernuan zegoena, alegia. PP ez zen, oraindik orain, lehiakide arriskutsua
PSOE-rentzako, eta bere ahotsa sozialistenaren bertsio erradikalagoa besterik
ez zen. CDS eta UA alderdiak, desagertu edo PP-ren eraginpean geratu ziren
denborak aurrera egin ahala. Interesgarriagoak dira, Leitzarango liskarrean
izan zuten protagonismoagatik, Eusko Alkartasuna eta Euskadiko
Ezkerraren kasuak. 1988 urteari dagozkion jarrerak jarraian ikusiko ditugu.
72

Printzipioz bakoitza bere aldetik. Itunak aurreikusten dituen neurri anti-terroristak erakunde
armatuari begira zehaztu baitira. Dena den, maila diskurtsiboan lehenago (bortitzak/demokratak)
edota jazarpen politiko/judizialean, berantago, aurki sistemak entitate bakar legez tratatuko ditu
erakunde armatua eta ezker abertzalearen adierazpide politikoa. 90. Hamarkadaren amaieran PP-ren
gobernupean hasitako sorgin ehizaren oinarri filosofikoak jarri zituen Ajuria Eneko itunak. Dena den,
PP eta PSOE-k, 2000ko Abenduaren 12an sinatutako “Askatasunen aldeko eta Terrorismoaren
kontrako itunak”, urrats ausartagoa, neurri argirik gabekoagoa eman zuen, abertzaletasun osoa
balizko jazarpenaren jomugatzat joaz.
73
Letamendiak dioen bezala, Ajuria Eneko Ituna, politikagintza komunitatea, erakunde
publikoak biltzen zituen politika-komunitatea (politics community), eta gizarte mobilizazioa bultzatu
zuen neurrian, kontra-mugimendua ere izan zen.
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Izan ere, Itunaren kate-begi ahula, bere diskurtsoa askotan
gogorrenetakoa izan bazen ere, Eusko Alkartasuna alderdia zen. Garai
hartan, alderdi abertzale berria jeltzaleekin lehia gogorra zerabilen, ehiza
eremu berean. Tokia topatu ezinean zebilen Eusko Alkartasuna, nola
nabarmendu jakin gabe eta barne tentsio etengabeak hala nola kudeatuz: EAJ
baino abertzaleago askotan, EAJ baino itun zaleago batzutan, nahiz eta
Itunari buruzko zalantzak amaigabeak izan ziren –Ajuria Eneko Itunaren
Madrileko bertsioa ez zuen sinatu, adibidez–; EE txikiarekin koalizioan,
Gipuzkoako Aldundiko Gobernuaren jabe 74, baina, aldi berean, zenbait
herritan Leitzarango autobiaren aldeko koalizioko kidea zen EA, Juan Porres
batzorde eragileko kidearen autobiaren kontrako jarrerak edota EAko gazte
erakundeak autobiaren gaian Alderdi-amaren kontra adierazitakoak lekuko.
Barne deslerrotzea inon baino sakonagoa zen EA alderdian. Non eta
autobiaren bultzatzaile izan behar zuen aginte-alderdi instituzionalean.
Itunaren
kate-begi
ahulenak
zuen,
paradoxikoki,
erakunde
erabakitzaileenaren ardura.
Autobiarekin zerikusi handia izan zuen beste alderdi baten –Euskadiko
Ezkerraren– egoera ere ez zen batere samurra. Juanjo Zubimendi
buruzagiaren kontraesanek erakusten duten bezala, noraezean ibili zen EE
alderdia 1988an zehar.75 Hala, Euskadiko Ezkerrak, hasierako autobiaren
kontrako jarrera 1988ko abenduko Biltzar Ttipian, Kepa Aulestiaren
gidaritzapean aldatu zuen, barne krisi politiko sakonaren ingurunean aldatu
ere76. Autobiaren aldeko jarrera berria irizpide ekologistekin egindako
hausnarketaren ondorioa baino, ziurrenik, Ajuria Eneko Itunak
baldintzatutako inguruabarrean ulertu behar da. Itunaren izaera
baztertzailearen bultzatzaile sutsuetarikoa izan baitzen EE. Jarrera aldaketa
hori garesti atera zitzaioan alderdiari: Billabonako alkatearen eta bi
zinegotzien dimisioa, Andoaingo zinegotziarena… Alderdiaren bilakaeraren
aitzindari izan ziren aipatu barne liskarrak: krisia, zatiketa, EUE alderdiaren
sorrera eta, azkenean, EA/EAJ eta PSE-PSOErekin konbergentzia.77
Ezker abertzalea ere, koalizio osaketa mekanismoari dagokion barne
bilakaera esanguratsuan zegoen murgilduta. Negoziazioari begira jarrita
esfortzu eta diskurtsoak –1988ko aberri eguna Iruñean: “Negoziazioa”
lelopean egin zen, adibidez–, berregituratze prozesu sakona burutu zuen
urte horretan: HB-k mahai berria hautatu zuen maiatzean eta arlokako
berregituratzeari ekin zion. Hala, gizarte arlo desberdinetan erakundeak
sortu ziren urte bi hauetan: Askapena, Ikasle abertzaleak, Egizan,
Askagintza… Eragile instituzionalen artean negoziazioari begirako
lerrotzea/tinkotzea egon baldin bazen, beste aldean ere, atal teorikoan
aipatzen genuen “ispiluaren teoria” gogoratuz, negoziazioari begirako
74

Foru-gobernuaren ahuleziak ez zuen malgutasuna ekarri: “Rodillo foral”-a salatuko du 1988ko
martxoan EAJ-k, gero egoeraren iraulketaren arduradun izango zen Eli Galdós diputatuaren ahotik.
75
Gipuzkoako Aldundiak 1988ko abenduaren 20an hartutako autobiaren aldeko erabakian,
gobernu-koalizioan zegoen EEko bi kidek aldeko botoa eman zuten, hirugarrenaren berririk ez zen
izan bilkuran… “Autobiarik ez,/Leitzaran salba dezagun” binomioa hautsi eta, erdi bidea hartu zuen
EEk, Leitzarandik errepide azkarra proposatuz.
76
Espainiako Konstituzioaren aurreko jarrera izan zen orduko eztabaida nagusia, geroko
zatiketaren eta desagerpenaren lehen ekitaldia.
77
Orduko PSE-PSOEren barne egoera ere ez zen nolanahikoa: Amedo polizia-komisarioa
abuztuan kartzelaratu eta gero GAL auziaren lehen salaketa publikoak, Benegas/Danborenearen
arteko barne tentsioak negoziazioa zela eta, PSN/UPN liskarrak, UGT/CC.OO sindikatuen aldentzea
eta abenduaren 14ko greba orokorra Estatuan…
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tinkotzea nabarmena izan zen. Antolaketa mailan aipatu ditugu gotortze
horren hasierako ondorioak.
Alderdi mailako anabasa politiko hori erakundeetara ere zabaldu zen,
mugimenduaren aukera esleipena mekanismoa erraztuz: Billabonako
udalak autobiaren kontrako jarrera hartu zuen urtarrilean, EA eta EAJko
zinegotziek aldeko jarrera hartu zuten arren; Martxoan, Aresok eta Gorritik
zundaketak egiteko baimenak ukatu zituzten, gero atzera egin baldin
bazuten ere, Nafarroako Gobernuaren presiopean. Herriak duen
garrantzigatik, esanguratsua da irailean Tolosako udalak autobiaren
kontrako adierazpena egin izana, Tolosaldeako interes sozio-ekonomikoa
babeste aldera.78
Antzeko bidetik, erakundearen erabakiaren aldeko koalizio osaketa
sozio-ekonomikoa ere garai hartan hasi zen: Merkatal ganberak, Banco
Guipuzcoano-k… Erakundeen errepide politika txalotu eta autobiaren beharra
aldarrikatu zuten garai hartan.79
Bestalde, AAK-k 1988ko udazkenean eskatutako atxikimendu pertsonal
eta kolektiboek, oso argi zerrendatu eta finkatu zuten mugimenduaren
koalizioa. Ez dugu osorik jasoko. Dena den, zenbait eragile aipatu behar da,
Koordinadorak emandako zerrendaren ordenua jarraituz: ANV, HB, EMK,
Batzarre, LKI, ASK, EMA, Patxa Kolektiboa, Kemen, Jarrai, Iraultza taldeak,
ikasle abertzaleak, Sindicato de estudiantes-Gasteiz eta beste zenbait ikasle
talde; sindikatuen artean: LAB, CC.OO, ESK/CUIS, CNT, STEE/EILAS,
Enpresa delegatu eta sekzio sindikal anitz. Gizarte mugimenduen artean,
besteak beste: Eguzki, ANAT/LANE, Hontza-Tolosa, Iruñako talde
ekologista, Coordinadora ecologista de Bizkaia, Askapena, EHE, Askagintza,
Gestorak, Andraize, Egizan, hainbat Emakumeen asanblada, Auzo elkarte
asko, Kakitzat, MOC, Hala bedi eta Irrati libreen Koordinadora… 40 alkate
eta 700etik gora zinegotzi; 60 bat legebiltzarkide, batzarkide, Diputatu,
senatari… Ehunaka unibertsitateko irakasle, kazetari, kirolari… Zinez, sare
sozial zabala eta anitza osatu zuen mugimenduak.
Artekaritza mekanismoa, nortasunaren osaketarekin eta, koalizio
osaketarekin batera, aukera politikoen esleipenarekin lotuta dago. Artean
deslotuak zeuden gizarte guneak lotzeko jarduera bezala definituta, argi
dago ikusi dugun atxikimendu zerrenda hori artekaritza lan egokiaren
emaitza izan zela: Koordinadorak errebindikazio ekologista baten inguruan
bildu zituen HB eta CC.OO, Tolosako merkatariak eta CNT, MOC eta Jarrai.
Gainera, lehen esan dugun bezala, Europara egindako bidaiak aprobetxatuz,
eta ezker abertzaleak han zuen Euro-parlamentariaren laguntzaz,
78

Garai hartako Tolosako udal erakundea EA eta EE-ren esku zegoen, EAko J. Gurrutxaga,
alkate. Gertaera guztiek dute aurrekariren bat: 1988ko udal aurrekontuen eztabaidan, HB-k baztertuta
izango ziren aurrekontu alternatiboak aurkeztu zituen Tolosan. Zinegotzi “alternatibo” horien artean,
Jonan Fernandez, AAK-ko bozeramailea zegoen. Garai honetan bozeramaile lanetan, Jonan ez ezik,
Begoña Uharte, Tomas Lozano (Aresoko artzaina), Iñaki Bolibar (arkitektoa) eta Elena Zabaleta ibili
ziren, besteak beste.
79
Honek ez du kentzen, noski, indar sozial, politiko eta ekonomiko sistemikoen artean ere
lehentasunen inguruan kontraesanak ez zeudenik. Bitxiak dira oso, 1988an bertan, Gipuzkoako
Merkatal Ganbera, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzako Sailburu Sozialista Antolin-en
artean izandako kalapita errepide egitasmo orokorraren inguruan: GFA-k Maltzaga/Armiñón tartea
egitasmoan sar zedin eskatzen zuen bitartean, Merkatal Ganberak N-1-ren bikoizketak zuen
lehentasuna gogorarazten du. Gai hau indarrez berragertuko da Urbina/Maltzaga auzian.
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nazioarteko artekaritza ere landu egin zuen mugimenduak: aurrerantzean
Europako parlamentuko berdeak (GRAEL), laboristak edota komunistak
Leitzarango autobiaren auziari dagokionean jakinaren gainean egon ziren.
Artekaritza horren tamaina eta garrantzia neurtzeko, sare analisi
sakonagoa egin beharko litzateke. Artekaritzaren kalitatea, gutxienik, hiru
irizpideen arabera neurtuko genuke: mugimenduarengandik eragile
saretuek duten distantzia ideologikoa, mugimenduak artekatu dituen
gune muturrekoenen arteko alde ideologikoa, eta artekatutako eragileen
garrantzi kuantitatibo eta kualitatiboa. Zentzu honetan, artekaritza
kalitatezkoa izango da baldin eta mugimenduak berarengandik oso urruti
leudekeen eragileak lotuko balitu, lotutako eragile muturrekoenen arteko
aldea handia izango balitz, edota artekatutako eragileak indartsuak –alderdi
handiak, hedapen zabaleko sindikatuak…–, baldin badira. Kalitatea noski
modu konparatiboan bakarrik neurtu daiteke: ekimen edo mobilizazio
prozesu desberdinak alderatuta. Atal teorikoan ikusi ditugun sare
analisiaren matrizeak erabilita artekaritzaren nolakotasuna enpirikoki neurtu
daiteke.
Elkarreraginezko beste mekanismoei dagokienean, erakundeen aldetiko
lehen errepresio mekanismoak piztuko dira 1988an: Tolosan, maiatzeko
manifestazioaren ostean (600 lagun), Maskaradako lau kide kolpatu eta bi
atxilotu zituen Ertzaintzak. Era berean, gero nabarmenagoa izango zen beste
errepresio bitarteko berria erabiltzen hasi ziren erakundeak: udaberri aldera,
aurreko asteetako kalteak ikusita eta Aresoko zundaketa lanak babesteko,
“Prosesa” seguritate enpresako zinpeko guardia armatuak kontratatu zituen
Nafarroako Gobernuak. Guardia zibilaren presentzia ere areagotu egin zen.
Esan bezala, biek ala biek –guardak eta guardiak– zer esana emango zuten
aurrerantzean.
Azkenik, mehatxu/aukera esleipen mekanismoaren funtzionamendua
ulertzeko, kontuan eduki behar dugu bi zirela eraikuntza-egitasmoaren
arduradun instituzionalak. Foru-erakunde bakoitzak –Nafarroakoak eta
Gipuzkoakoak– bere lurralde tarteari zegokion eraikuntza-ardura osoa zuen
eta euren arteko koordinazioa gutxitan izan zen erabatekoa: lanen egutegia
eta auziaren aurreko jarrera politikoa lurraldez lurralde nahiko desberdinak
izan ziren liskarrean zehar. Esaterako, Nafarroan aurreratu egin ziren obralanak, eta hasierako une honetan, bazirudien hango erakundea AAK-ren
nolabaiteko zertifikazio onartzeko prest zegoela, garai hartan Leitzan
antolatutako eztabaida publikoan parte hartu izanak erakutsi zuen bezala.
Gipuzkoan, aldiz, atzerapena eta gotortzea batera zetozen sasoi hartan.
Honela gauzak, 1988ko udatik aurrera, konponbiderako markoaren
definiziorako ez ezik, bazterketarako eta polarizaziorako tresna ere bilakatu
zen Ajuria Eneko Ituna. Alderdi sinatzaileen esanetara ez zeuden beste
eragile sozio-politikoak, bereziki ezker abertzalearen ingurukoak, isolatzeko
estrategiaren bandera. Oso sendo eusten ez zitzaion arren. Izan ere, Itunak
eragile politikoen arteko desadostasuna murriztea lortzeagatik, ez zuen
erdietsi eliteen arteko konbergentzia sendorik. Sinatzaileen arteko adostasun
irmoa lortu gabe Itunak polarizazio prozesua abian jarri zuenean, oso egoera
politiko konplexua sortu zen Euskal Herrian.
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Hala, barne ahulezia eta kanpo zurruntasunaren arteko uztarketa
ezegonkor horrek berak, hain zuzen ere, ahalbidetu zuen Leitzarango
korapiloaren deslotzea. Gatazkaren erdigunea utzita, liskar-gune sektorial
batean –ekologismoan– jokatu zen Demokratizazioa/Naziogintza dema
potoloa: gatazka zentralaren jokalekua saihestuz. Gizarte mugimendua –
AAK–, joko horretan murgildu zen, berariaz edo nahigabean, edozein
kasutan, halabeharrez. Ez ditzagun, dena den, gertaerak aurreratu.
Amaitzeko, esandakoa laburbilduz, fase honetan, erakundeak
autobiaren aldeko erabaki formala hartu eta gero, lanen lehen pausoak
ematen hasi ziren. Eta honekin, batera, Ajuria Eneko Ituna lagun, eragile
sozial eta politiko guztien lerrotze hauskorra –koalizioen osaketa eta tinkotze
mekanismo kontraesankorra– abian jarri zen, hortik aurrerako polarizazio
prozesuaren oinarriak ezarriz. Aukera/mehatxuen ingurune aldaketaren
mekanismoa aktibatu zegoen jada. Hurrengo fasean sumatuko ziren
eraginak.

4.

Lurraldea alternatibaren aurkezpena eta auziaren
polarizazioa (1989-1990)

Leitzarango liskarraren aurreko fase historikoetan, mobilizazio mailak
bereiztu ditugu eta atal bakoitzean antzeman ditugun mekanismoak azaldu.
Oraingo fasean berriz, auziaren urte erabakitzaileenak izanik, datu kopurua
asko handitu den aldetik, bestelako metodologia erabiliko dugu. Ildo
kronologikoa –diakronikoa–, jarraituko dugu eta mobilizazio maila
desberdinetan agertzen diren mekanismo eta prozesuak modu sinkronikoan
azalduko ditugu, gertakizunekin batera.
Horregatik, diskurtso, antolakuntza, bitartekoak eta abarrak berezitu
beharrean, urteak hartuko ditugu irizpidetzat: garai erabakitzaile hauetan
gertatukoa hilabetez hilabete, egunez egun jarraituko dugu.
a. 1989. Urtea: Erakundeen gotortzea, lanen hasiera, ETA-ren esku
hartzea eta lehen elkarrizketa publikoa Gipuzkoan.
1989 urteko urtarrilean, aurreko abenduan hartutako zenbait erabakiren
ondorioak azaleratu ziren. Lehen esan bezala, ingurune politikoaren
mekanismoaren aldaketa –mugimenduaren aliantzen murriztea ekarri
zuena–, ez zen EE-rentzat dohainekoa izan: Billabonako alkateak eta
zinegotzi guztiek, eta baita Andoaingo zinegotzi batek ere dimisioa aurkeztu
zuten, alderdiak hartutako erabakiarengatik. Oinarri/eliteen arteko haustura
mekanismoa, praktikan mugimenduaren ingurune politikoaren aldaketa
zekarrena eta aukera esleipena posible egiten zuena, EE eta EA-ren baitan
sumatu zen, batez ere. Gainera, alderdi hauek ziren orduko Gipuzkoako
foru-erakundeen jabe, batetik, eta, bestetik, Ajuria Eneko Itun politikoan,
PNV-k eta PSOE-k osatutako erdigune hegemonikoaren periferian zeuden
eragileak.
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Hemendik aurrerakoak ulertzeko ezinbestekoa da bi datu hauek aintzat
hartzea. Izan ere, Gipuzkoako arduradun politikoen ahulezia ia egiturazko
horrek suposatzen zuen aukera politikoa ongi esleitu zuen mugimenduak.
Bitartean, AAK eskaera fintzen ari zen, testuinguruari egokitzen.
Ordutik aurrera eskaeraren eta diskurtsoaren muinean egongo den ideia bat
plazaratu zuen urtarrilean bertan: 1994. urtera arteko luzamenduaren
errebindikazioa, egitasmo publikoaren behin-behineko esekipena edo
geratzea. Lanak hastear, urte osoko mobilizazio kanpainaren giltzarria
izango da geldiunearena. Halere, ikusiko dugun bezala, hilabetez hilabete
AAK-k eskaera/errebindikazio partzialak aldarrikatu zituen, etengabeko
berrikuntza kapazitatea erakutsiz. Hautatutako mobilizazio eredua kontuan
hartuta, agenda publikoan presente egotea oinarrizko helburua bilakatu
zen AAK-rentzat, eta berrikuntza taktiko gisa aztertu daiteke, hain zuzen ere,
eskaera, lelo, bitartekoen, adierazpideen moldaketa etengabe hori. Azken
helburua aski ezaguna da: mugimenduaren WUNC adiera –duintasuna,
grina, batasuna, indarra– euskal gizarteari ahalik eta modu sendoenean
erakustea, alegia.
Mobilizazio prozesutan eskaeraren osaketa mekanismoa dinamikoa
izaten da beti, baina agian liskarraldi honetan azpimarratzekoa da
mugimenduak izan duen ahalmena liskarraren tempus-a baldintzatzeko,
unean uneko errebindikazio partzialen bitartez. Liskarraren denborak,
tempus-ak ongi kudeatzea ezinbesteko eginkizuna izan ohi da edozein eragile
sozio-politikoarentzat. Oraingoan, premiazkoa zen. Alternatiba tekniko
garatu bat –Lurraldea, izango zena– osatzeko denbora nahikoa behar zuen
mugimenduak, eta Nafarroan obrak hastear zeudenez, geldiunea lortzea hil
ala biziko kontua bihurtu zen. Geldiunearen eskaera, maila formalean ere
bideratu zen, Larraun, Sakana, Leitza, Areso eta beste zenbait herrietako
biztanle talde batek informazio publikorako epearen zabaltzea eskatu
zutenean.
Urtarrilean bertan, Nafarroako gobernuak epe hori zabaldu egin zuen,
eta honela mugimenduak eragin sumagarri xumea lortu zuen. Antzeko
zentzuan, informazioaren inguruan dagoen lehiaren adierazpen gisa –
mugimenduaren arrakastatzat– uler genitzake Nafarroako Gobernuak garai
hartan herriz herri antolatutako hitzaldi informatiboak. Kasu honetan,
paradoxikoki kontra-informazio kanpaina erakundearena izan zen,
mugimenduaren atzetik iritsi baitzen kaltetutako herrietara.
Ildo beretik, otsailean bertan mugimenduak arrakastaren inguruko
markogintza diskurtsiboari ekin zion behin behineko geratzearen eskaera
oinarritzeko. Horretarako, diskurtso hutsa baino gehiago kontsideratu
zitezkeen eragin sumagarriak lortu izana azpimarratu zuen mugimenduak.
Egia da, alternatibaren azken proiektua oraindik aurkezteke,
mugimenduaren ekintza kolektiboaren poderioz erakundeak aldaketa
batzuk egitera behartuta ikusi zuela bere burua. Besteak beste, ordura arte
kontuan hartu ez ziren aldagai meteorologikoen lanketa, tunel berrien
aurreikuspena, maketa berriak… Errebindikazio alternatibo orokorretatik
honantzago, ez da gutxietsi behar jarduera kolektiboak erakundearen
eguneroko norabidea baldintzatzeko izan zuen gaitasuna.
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Gauzak honela, geldiunearen markogintza diskurtsiboak ere aurreko
bidetik jarraitu zuen. Erakundeena izan beharko litzatekeen bertutea ezbaian
jarriz, arrazionaltasunaren inguruko dema diskurtsiboa zen nagusi: “Medida
cautelar, seriedad, rigor…”–; eta, aurreko urtean bezala, gardentasun eza ere
salatu zuen mugimenduak: “Ocultismo”. Honekin batera, etengabeko
markogintza demokratikoa erabili zuen Koordinadorak: “Las instituciones
deben rectificar democráticamente”.
Izapide edo prozeduraren inguruko eskaera osaketak gero eta
garrantzi handiagoa hartuko du liskarrak aurrera egin ahala, batez ere
Koordinadoraren aldetik. Izan ere, nolabaiteko lan banaketaren adibide legez
ulertu beharko genuke ANAT/LANE taldeak urtarrila amaieran argitara
eman zuen autobiaren kalte ekologikoei buruzko txostena, paisaiari, lurrari
eta zenbait animali eta landarediari egingo zitzaizkienak salatuz. Gatazkaren
ardatza ekologismo politikoa, edo, garbiki esanda, politikagintza eredua
izango baldin bazen ere, honek ez du esan nahi mugimenduaren koalizio
zabal horretan interes, kezka eta errebindikazio desberdinak elkar topatu eta
aberastu ez zirenik, natura-babesleak barne. Hauxe da artekaritza eta
koalizio osaketa arrakastatsuaren seinalerik garbiena. Koordinadora
“politikan” ari zen bitartean, beste talde batzuk “natura” hartu zuten
hizpide.
Geldiunearen eskaerak erakundeen aldetik izan zuen lehen erantzuna
ez zen batere abegikorra izan. Otsaila hasieran prentsa agerraldi bateratua
egin zuten bi erakundeen ordezkari ziren Antolín eta Goikoetxea Sailburuek,
eta bertan obraren hasiera data eman zuten: 1989ko uda. Nafarroako
gobernuko ordezkariak koordinadoraren erantzuna minoritarioa zela esan
bazuen ere, alegazio guztiak aztertzeko konpromisoa agertu zuen. Alta,
Goikoetxea gipuzkoarrak jarrera gogorragoa erakutsi zuen AAK-ren aurka,
markogintza diskurtsiboa eremu demokratikora eramanaz: “iritziak iritzi,
erakundeek erabakitzen dituzte horrelako egitasmoak.” Ñabardura
diskurtsibo txikiak dira hauek, baina mekanismo interesgarri baten
adierazpen gisa ere uler daitezke. Ikus dezagun.
Ingurune politikoaren egiturazko ezaugarriak azaltzerakoan aipatu
dugu deszentralizatze prozesu dinamikoak mugimenduaren jardueran izan
zuen eragina. Leitzarango auzian, erakunde eskuduntzadun asko zeuden
bilduta. Zabalenetik hasita: Europako erakundeak –eskuduntza gutxi–,
Estatukoak –ez askorik–, autonomi erkidegokoak –gehiago–, Gipuzkoako
lurralde historiko eta Nafarroako Gobernuak –erabakitzaileak–, eta, azkenik
udal eta kontzejuak ere zer esan garrantzizkoa zuten fase batzuetan, behinik
behin. Gainera maila desberdinetan agintean zeuden indar politikoak ez
ziren berberak, eta hauteskunde prozesu lehiatsuak etengabeak izan ziren
urte hauetan. Hala, koherentzia mantentzea zaila gertatu zitzaion sistema
politikoari. Itun politiko orokorrak indarrean egonda ere.
Nafarroako eta Gipuzkoako erakundeen kasuan bereziki, biek ala biek
autobiaren aldeko konpromiso argia baldin bazuten ere, ingurune politikoak
agindu zuen bakoitzak auzian zehar hartuko zuen jarrera, malguagoa ala
zurrunagoa izango zen. Oraingoan, 1989ko hasieran, Nafarroako
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Gobernuaren jarrerak malguagoa zirudien.80 Gero alderantziz izango da.
Mugimenduak, dudarik gabe, erakundeen arteko deslerrotze pendularrak
sortutako aukera politikoaren esleipena egin zuen, ur nahasi horiek guztiak
bere errotara ekarriz.
Nafarroako lehen fasearen –Mugiro eta Gipuzkoa artekoaren–
egitasmoari AAK taldeak otsailean aurkeztutako alegazioetan berretsi egin
ziren aurreko urteko argudioak. Dena den, berrikuntza diskurtsibo gisa
nabarmentzekoa da arlo sozio-ekonomikoari emandako garrantzia. Garai
honetan, autobiak zekarren kalte ekologikoa gogoratuta ere, prozedurazko
argudioak eta salaketa ekonomikoa lehenetsi ziren. Lehen kasuan,
aipatutako eskuduntzen anabasak ematen duen aukera politikoa esleitzen ari
da mugimendua: “Invasión competencial, manifiesta incompetencia del GN…”,
izapide administratiboaren akats larriak salatuz.
Bigarren kasuan, berriz, hasieran erakutsitako ildo diskurtsibo berbera
birjaso baino ez zen egin: xahuketa ekonomikoa, finantza-krisia eta kalte
soziala salatuz: “despilfarro, delito social”. Momentu honetan, Autobiaren
beharrik ez dagoela azpimarratu nahi du mugimenduak, datu faltsuak
emateagatik erakundeetako ordezkariak denuntziatuz, eta baita kaleko
protesta edo idatzien bitartez ere.81 Lehia diskurtsibo orotan,
sinesgarritasuna, emandako datuen fidagarritasuna eta informazioaren
zuzentasuna gai liskartsuak dira oso, baita hauen inguruko markogintza
morala ere: “Gezurra, faltsukeria, informazioa ezkutatzea…”.
1988ko martxoan, aurreko urtean piztutako kontraesan politiko zaharra
areagotu egin zen toki mailan: Tolosako udalak autobiaren kontrako jarrera
hartu eta gero, bertako ospetsu talde baten agiria plazaratu zen udalekoaren
zentzu berean. Tolosak izandako garrantzia historiko eta geoestrategikoa
arriskuan zegoela salatzen zen agiri hartan. Eliteen arteko dibergentzia
mekanismoa adierazten da berriro ere, mugimenduaren artekaritzarako
abilezia berretsiz. Ezen sinatzaileen artean, merkatari, abokatu, mediku, EA,
EAJko kideak, kulturako jendea… Denetarik bildu baitzen. Zertarako eta
Gipuzkoako foru-erakundearen denuntzia gogorra egiteko: “Obstinación
inamovible e irreflexiva”.
Mugimenduak ongi kudeatu zuen kaltetuen ahotsen biderkatze horrek
protestari ematen zion aniztasuna. Artekaritza konplexu horren bitartez,
Ajuria Eneko Itunak zekarren baztertze politikoa gainditzea lortu nahi zen.
Izan ere, mugimenduak mehatxuaren esleipena egokia eginez, isolamendu
arriskuaren larria azpimarratu zuen. Mehatxu hori ekiditeko, erakundeen
gotorlekuaren harresiak pitzatzeko, erakundeetatik kanpoko eragileen
artekaritza bultzatzeaz aparte, gotorleku barneko balizko lagunekin ere
harremanak egin behar izan zituen mugimenduak.

80

Irudikapena besterik ez zen izan. Sasoi hartan kalte ekologikoak ekiditeko aurrekontu berezi
bat aurreikusi baldin bazen ere (480 miloi), alegazio ia guztien ukapena izan zen Nafarroako
Gobernuaren erantzuna. Apirilaren hasieran, AAK-k bide judizialak erabiltzeko asmoa adierazi zuen,
Nafarroako Gobernuaren aurka diskurtso gogorra erabilita: “Fascistas de nuevo cuño”. Geroxeago,
mugimenduak aurkeztutako atzera egite helegitea desestimatu egin zuen Nafarroako gobernuak.
81
Azpimarragarria 1989ko apirilean AAK-k, Nafarroako 739 udalerrietara bidalitako idatzia,
autobiak suposatuko zuen diru publikoen xahuketa eta gastu sozialen gutxitzea gogoratuz. Berriro ere,
udaletako kate-begi ahula ukitu nahian.
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Data hauetan, lehen ere azaldutako kezka plazaratu zuen AAK-k: diru
beharrizanena, alegia. Oraingoan ere, premiazkotzat jotzen zen miloi bat
pezeta jasotzeko modua berritzailea izan zen: 200 lagunek 5000 pezetako
laguntza aldikakoa ematen hasi ziren. Diru-iturrien egonkortze aldera
emandako urrats sendoa izan zen honako kanpaina, geroago Lurraldea
alternatiba teknikoa ordaintzeko balio izan zuena. Honela, AAK-k gizarte
mugimenduko kuotadun bazkidearen figura sortu zuen. Gai honetan ere
berritzailea izan zen, naiz eta bazkideen inguruan kontraesanak ere piztu
ziren, batez ere amaiera aldean, antolakuntzazko arrakastaren postkudeaketa iritsi zenean. Hemen ere, gero ikusiko dugunez, oligarkiaren
burdin legearen mekanismoak indarrez eragin zuen.
Berrikuntza taktikoaren mekanismoaren baitan koka genezake baita
ere, 1988ko martxo-apirilean mugimenduak burututako mendi-ekintza
ikusgarria. Hamaika eskalatzailek 110 egun igaro zituzten Bi Ahizpetako
pareta altuenetik zintzilik, “Autobiari ez” pankarta baten ondoan. Bitarteko
gisa, interesgarria zen mobilizazio iraunkorraren eredua, erakusketan eta
maskaradan ere erabilitakoa, ezen mugimenduari hutsune komunikatiboak
betetzeko aukera ematen baitzion. Kostu txikiarekin eta, kasu honetan,
gutxieneko presentzia mediatikoa eskainiko zuen eredu ikusgarri bezain
konprometitua erabilita gainera: WUNC adierazpen tipikoa. Ekintza honen
amaierako ekitaldian, Irurtzunen, arrakastaren inguruko markogintza
diskurtsiboa berretsi zen: “Oposición ascendente, imparable, irreversible, las obras
no se iniciarán nunca, rectificar no es debilidad…”
Dena den, AAK-tik kanpoko ekimen gisa aurkeztu zen eskalatzaileena,
baita geroago, maiatzean burutuko zen mendi-martxa bera ere.82 Azken
honetan, artekaritzaz haratagoko benetako koalizio osaketa mekanismoa
aktibatu zuen mugimenduak: Goi-menditako Nafarroako Eskola,
Gipuzkoako mendi-federazioa eta 70etik gora mendi taldek egin baitzuten
deialdia, guztira 2500 lagun bilduz. Liskarrean zehar, eraketen gizarte
osaketa eta jabetza mekanismoan, beti ere nortasunaren osaketaren
mekanismoarekin uztartuta, garrantzi handikoa izan zen mendizaleen eta
hauen elkarteen presentzia.
Askotan diskurtso propioa zekarten, beraien pisu sinbolikoarekin
batera: ondare idiliko/mitiko naturalaren –euskal mendiaren–, zaintzaile
legitimo moduan. Mendizaleek argudio politiko, demokratiko, ekonomiko
edota administratiboetan erabat murgilduta zegoen AAK pragmatikoaren
kontrapisu sinbolikoaren funtzioa bete zuten garai honetan. Baita
diskurtsoan ere: “Vivir de otra manera, sin prisas, espontaneidad, improvisación”.
Aurkarien posiziotan islatzen zena, berriz, mendizaleen hitzetan: “Vergüenza
y engaño”. Hizpide morala, berriro ere.
Esan nahi baita, nolabaiteko zubigintza diskurtsiboa burutu zen, begi
anitzeko zubigintza. Ezen ekologismo babeslearen marko nagusia ahula
izanik Euskal Herrian, naturaren babesa, diskurtso abertzalean sinbolismo
politikoz betetako “gure mendien” babesarekin parekatu baitzen
mugimenduaren diskurtsoan. Diskurtso politiko/ekonomiko hutsarekin
ziurrenik erakarriko ez ziren esparru ideologikoak, gizarte eremuak honela
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erakarriz. Ondorioz, mendi martxan erabilitako hizpideak tankera horretako
leloak jasoko ditu: “zain dezagun gure lurra, gure herriari erasoak, gogor
borrokatu bere lurra, bere historia, izaera eta etorkizunaren zutabeen alde…”
Eta baita mezu anti-desarrollistak ere: “herri honen multinazionalekiko
menekotasuna… “.
Lehen ere esan dugu, nortasunaren osaketa aipatu dugunean,
Leitzarango liskarrean konplexua eta dinamikoa izan zela mekanismo hori.
Ikusten ari garen moduan, nortasun osaketa aberastuz joan zen
mugimendua. Osagarri bakoitzak, gainera, funtzio jakin bat hartu zuen,
intuitiboki edota kalkulu estrategikoaren eraginez: gazte anti-desarrollistak
eta kanpaldia edo erromeriaren dinamika83; talde egituratuen (Eguzki, Eki,
ANAT/LANE…) lan iraunkorra eta ekimen espontaneoagoen ekarpen
bizigarria; mendizale edo eskalatzaile taldeen oihartzun mitikoa; herriko
ospetsuen taldeak, gehi, guztiak koordinatzen, liskarrean zuzenean
murgildutako Autobiaren Aurkako Koordinadora.
Gaia utzi gabe, garai honetan, antolakuntzarekin eta mugimenduaren
nortasunarekin zerikusia duen inguruneko baldintza baten aldaketa aipatu
behar dugu nahitaez: Eguzkiren zatiketa eta Eki talde ekologista berriaren
sorrera. Dena dela, arraroa bada ere, data hauetan ez dugu topatu
egunkarian Eguzki/Eki zatiketa eta Leitzarango liskarra lotuko dituen berri
esanguratsurik.
Egia esanda, zatiketak ez zuen une honetan eragin handirik izan: Eki
antolakunde sortu berria, AAK-ren aliatu gisa, sare berean mantendu zen,
naturalki mantendu ere. Geroxeago, liskarraren amaieran lehertuko ziren
kontraesanak. Hortaz, ez dirudi zatiketarekin mugimendu ekologistak
mobilizatzeko potentzialik galdu zuenik. Are gehiago, arrazoi ideologikoen
garrantzia gutxietsi gabe, garai hartan euskal ekologismoaren baitan bi
antolakunde sortu baldin baziren hazkunde krisia deitzen den
mekanismoagatik ere izan zela esan genezake. Bi antolakunde “nazional”
elikatzeko potentzial nahikorik bazegoen eta: martxoan, milaka ekologista
OTAN-en aurka; maiatzean, Bardeetako martxa (4000 lagun), Gladys-i
omenaldia (3000), Azaroan, Eguzkik bere asanblada nazionalean 200 lagun
bildu zituen Leitzan, ondoren manifestazioa egiteko aukera aprobetxatuz.
Eskaeraren osaketa, nortasunarekin batera doana, oraingoz lokarri
nahikoa zen konglomeratu konplexu hori elkarlanean manten zedin: lanen
gelditzea baitzen eskaera nagusia, ia bakarra. Alternatiba zehazten den
neurrian eta negoziazio fasea zabaldu bezain pronto areagotuko ziren barne
tentsioak.
Apirilean, nazioarteko artekaritza sendotze aldera, berriro ere
Estrasburgora hurbildu zen AAK, Europako Parlamentura. Europarlamentari eta funtzionario batzuekin bildu eta gero, hango bide judizial
eta politikoa erabat itxita ez zegoela esanaz itzuli zen mugimenduaren
delegazioa. Egia esanda, Europari begirako jarduera borroka diskurtsiboaren
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atala zen gehien bat, Estatuen presioak zirela eta horrelako gaietan nekez
esku hartzen baitzuten Europako erakundeek. Abuztuan, AAK-k
Estrasburgon autobiaren gaia aztertuko zela argitara eman zuenean, aski
ongi zekien jakin, aztertzeak ez zuela suposatzean bere aldeko erabakirik
jasoko zuenik. Urrian Bruselara beste bidai bat egin eta gero, AAK-k berak
onartu zuen Europatik ez zuela laguntza handirik jasoko. Esan bezala,
Europakoa arma diskurtsibo soila izan zen, izatekotan.
Honek ez du esan nahi, noski, Europako aukera politikoen
esleipenean AAK saiatu ez zenik: Hortxe dugu, 1989ko azaroan, GFA-ko eta
Nafarroako ordezkariekin lehian, Europako Komisioko ingurumen
zuzendariarekin egindako bilera. Edota, Muruarekin lehen akordioa lortu eta
gero ere, abenduan bertan, GFA-k Bruselan autobia ardatz komunitario gisa
definitua izan zedin egindako gestioen inguruan sortutako iskanbila.
Europako aukera politikoen esleipen hori derrigorrezkoa bilakatu zen
mugimenduarentzat, Euskal Herrian terrorismoaren kontrako itunek
zekarten itxitura eta blokeo politikoa gaindituko bazen. Eskumen edo esku
hartze zuzenekoaren aldetik Europak ezer askorik ematen ez zuen arren,
leiho politiko/diskurtsiboa eta erakundeen kontraesanetarako palanka
aproposa eskaintzen zuen. Horregatik, lehiarako eremu bizia bilakatu zen
auzi guztian zehar.
Erakundeetatik kanpo ere, artekaritza lehiatsua izan zen Europakoa.
Aurreko urteko iskanbila errepikatu egin baitzen 1989ko udaberrian,
maiatzeko Europako hauteskundeen ingurunean: GRAEL, Europako
Parlamentuko talde berdearekin harremana noren bitartez bideratuko zen
erabakitzeko lehia gogorra egon zen AAK eta EE-ren artean. Aurreko
iskanbila euskal gatazkaren iritziaren inguruan izan baldin bazen, oraingoan,
GRAEL-en ordezkaritzak Euskal Herrian izango zuen agenda zela eta piztu
zen kalapita: Leitzarango bailara ezagutuko ote zuten, eta, batik bat, nor
izango zen haien itsumutila. Euskadiko Ezkerrak ahaleginak egin baldin
bazituen ere, azkenean GRAEL-en delegazioak AAK-rekin kontaktua
egiterik izan zuen. Dema-eremu berean, EE eta EA-k, maiatzeko
hauteskundeei begira esfortzu handiak egin zituzten beraien “izaera
ekologista” azpimarratzeko. Hauteskunde haietan hizpide aski erabilia izan
baitzen ekologismoarena, mugimenduaren eragin diskurtsiboaren seinale.
1989ko Autobiaren kontrako udaberriko
garrantzitsuenak hauek izan ziren, hurrenez hurren:

kanpainaren

une

-Irurtzungo zintzilikatzea eta kontzentrazioa, apirilean.
-Estrasburgora bidaia, apirilean.
-Iruñako manifestazioa, maiatzean 6an.
-Mendi martxak, maiatzean zehar.
-Donostiako manifestazioa, maiatzaren 20an.
Arreta berezia merezi du Iruñako manifestazioak, han izandako gora
beherak eta bertan mugimenduak landutako diskurtsoarengatik.
Manifestazioak jasotako atxikimenduak ikusita, ez zirudien Ajuria Eneko
Itunak ekarritako ingurune politiko berriak partaidetza gehiegi baldintzatu
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zuenik, ez behintzat deitzaileen zerrenda formalari dagokionean.84 Talde eta
alderdi ezagunetaz aparte, gainera, Ezker batua, CGT eta EHNE/Nafarroa
ere hurbildu baitziren bertara.
Alta, manifestazioari begirako diskurtsoan bada berrikuntzarik.
Lehenik eta behin, komunikazioen hobekuntza eta Araxeseko alternatiba
errebindikatu ziren berriro ere, eta pankartaren leloak lehen aipatu dugun
deialdi “agoniazkoa” jaso zuen, koiuntura larriaren adierazle gisa edo: “zain
dezagun gure lurra, gure lurra defenda dezagun”. Bitxia da, bestalde, zenbait
tokitan AAK-k diskurtsogintza erabat lekutua landu izana. Esaterako,
Andoainen deialdia egiten denean, parke naturalaren leloa azpimarratuko
da. Edo, abuztu amaieran, obrak hastear, Gorritin, 500 lagun bildu zirenean,
“baserritarren alde, autobiaren kontra” lelopean bildu zen jendea. Era
berean, Azpirotzen, herriak pairatuko zituen kalteen salaketa egin zen.
Izan ere, arestian aipatu dugun artekaritza diskurtsiboa eta zubigintza,
ez ziren gizarte eremuen artekoak bakarrik, lurralde mailakoak ere izan zen:
Tolosak, berea, Azpirotzek, berea… Horiek guztiak zubigintza eta difusio
diskurtsiboaren adibideak dira, ordurako autobiaren inguruko herri
gehienetan sortutako AAK-ren toki-komiteen laguntzaz burututakoak:
Leitza, Lekunberri, Areso, Gorriti, Azpiroz, Andoain, Mugiro… Marko
diskurtsibo orokorraren baitan, deszentralizatzea oso eraginkorra gertatu zen
errebindikazioa zabaltze aldera.85
Ildo beretik, eragile-deitzaile bakoitzak bere lanketa diskurtsibo
propioa egingo du: HB-k, adibidez, alternatibaren ideia eta herri
borondateren begirunea, eta, beste aldi batzutan azaldutako diskurtso ez oso
arrunta: autobiarekin batera datorren ordenu ekonomiko/militarraren
denuntzia, alegia.86
Dena den, diskurtsoari buruzko estrategian agian deigarriena
pronostiko-markogintza izango litzateke: 1989ko udaberrian AAK-k
agortzear ikusi du herri mobilizazioen bide ohikoa, eta mehatxu/pronostiko
gisa edo, etorkizunean etorri daitezken beste bitartekoak ez dituela epaituko
dio, bide alternatibo edo ez-ohiko horiek demokraziak dituen
hutsuneengatik aktibatuko liratekeelakoan. Honela hasi zen aurrerantzean
AAK-k bitartekoen inguruan egin beharko zuen diskurtsogintza konplexua
eta delikatua. Orduan esandakoak ongi erakusten du unearen larritasuna.
Areago oraindik, Iruñako manifestazio hartan egondako parte hartze urria
kontuan hartzen badugu: 2000 lagun besterik ez. Nafarroako hiriburuan
egindako lehen manifestazio zabala izateko kopuru eskasa dirudi honek.
Leitzan, lehenengoan 1000 pertsona izan ziren, Donostian, 1988ko
84

Egia da Eguzki eta Ekiren arteko zatiketa, besteak beste, itunak ekarritako aldebiko
polarizazioaren ondorio gisa uler daitekeela. Honekin batera, Algerreko negoziazio saiakerari begira
ezker abertzaleak hasitako homogeneizatze diskurtsiboak ere zerikusi handi izango zuen tenkatze
horretan. Halere, gogoratu behar dugu zatiketa eta gero, bai Eguzkik eta baita Ekik ere AAK-k
gidatutako kanpainan jarraitu zutela. Liskarraren amaierara arte bederen.
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Deszentralizazio diogu baina agian egokiagoa izango litzateke eskala aldaketa mekanismoaz
mintzatzea. Izan ere, ez da zentro batetik bananduta sortzen den errealitatea –Eguzkik gune
horietariko batzuk ardatzen zituen bakarrik, Andoaingoa, kasu– baizik eta gizarte gune desberdinen
artekatzearen bitartez lortutako lurralde-hedapena.
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azkenekoan, berriz, 8000 lagun. Fase honetako mobilizazioaren sabaia jo zela
zirudienean, Nafarroako Gobernuak ordura arteko jarrerarik zurrunena
hartu zuen. Konbinazio zinez desegokia mugimenduarentzat.
Dena dela, aurreko porrota ahaztu nahian edo, bigarren mobilizazioapustua maiatzean bertan egin zuen AAK-k, Donostian manifestazio
nazionala deituta. Sostengua ematen zuen sarea ez zen aldatu, baina
oraingoan 10.000 lagun bildu ziren, “Autobiari ez” eta “gure lurra defenda
dezagun” leloak jarraituz. Mugimenduak eta orokorrean bere koalizioak
Gipuzkoan zuen mobilizatzeko potentziala sendoagoa zen ezbairik gabe,
ezker abertzalearen indarraren araberakoa, finean. Abertzaletasunaren
marko nagusiari begirako markogintza ere presente egon zen: “Peligro para
los pueblos, nuestra lengua, nuestra idiosincrasia, gora euskaldunon arteko
elkartasuna”. Pronostiko gisa, Iruñan bezala, Koordinadorak kanpaina
oldarkorragoa, erasokorragoa agindu zuen, borroka latzagoa eta zailagoa
iragarriz. Estrategia diskurtsiboan bederen nabarmenki sumatu daiteke
erradikalizatze mekanismoa, nahiz eta ekintza mailan oraindik islatu ez zen.
Mobilizazio sabaiaren arazoa, halere, ez zen Donostiako arrakastarekin
konpondu. Ingurune politiko gorabeheratsu honetan, obren egutegiaren
arabera Nafarroako Gobernua jomuga zen unean, 2000 lagun besterik ez
ziren bildu haren egoitzan, Iruñan. Oso atzeratuta, de facto luzamendupean,
zegoen Gipuzkoako lurralde historikoaren hiriburuan, aldiz, 10.000 lagun
bildu dira. Presioa ezin da beti egin behar den lekuan edo unean.
Liskarraren erradikalizatze mekanismo hau ezin dugu bereiztu garai
horretan Euskal Herriak bizi zuen testuinguru politikotik. Ingurune politikoa
asko gaiztotu baitzen 1989ko udaberrian. Urtarriletik aurrera, Algerko
mahaia bilduta zegoela, HB-k negoziazioaren aldeko kanpaina sendotu egin
zuen manifestazio nazional jendetsuak antolatuz. Bitartean, GAL-ek bere
kanpaina odoltsuarekin jarraitzen zuen. Itunak ETAren kontrako
manifestazioa deitu zuen martxoan, ezker abertzalearen aurkako kanpaina
gogortuz. Apirilean, negoziazio prozesua etenda, ETA-ren menia amaitu
egin zen.
Tentsio politiko horrek eta Ajuria Eneko Itunak bultzatutako
bazterketak eta polarizazioak isla izan zuten, dudarik gabe, Leitzarango
auziaren blokeoan. Neurri batean espiral mekanismoa ere prestatzen ari zen
garai honetan. Hizpide mailan hasteko eta behin: itxiera, mehatxua,
gotortzea, erradikalizatzea, errepresioa… Gurpila laster hasiko da biraka.
Uztailan, erakundeek, goi-mailako agerpenaren bitartez –Imanol
Murua Ahaldun Nagusiak eta Gabriel Urralburu Presidenteak– obra lanen
hasiera aldarrikatu zuten. Nafarroan obren esleipena uztaila amaieran
egingo zela agindu zen87. Gipuzkoan, berriz, egitasmoa oraindik ere
informazio publiko fasean egonik, esleipena urte amaierarako aurreikusi zen.
Aurrekontua, guztira 30 mila miloi pezetetakoa. Erakundeen ustean, 1992ko
udarako obrak amaituta leudeke. Diskurtso instituzionala lehengo bidetik
etorri zen: garapena eta probintzien –Murua: provincias hermanas– arteko
87

Aurrerago oso ezagunak egingo diren eraikuntza enpresetara: Laing-ek eta Obrascón-ek
osatutako UTE edo enpresen aldiko baterako bilguneari, lehen tartea, eta bigarrena, berriz, Agroman
enpresari

365

hurbilketa lortzea, batetik, eta Europarekin edo Pasaiako portuarekin lotura
hobetu beharra, bestetik.
AAK-ren aldetik prentsa agerraldi honi emandako erantzuna aski
esanguratsua da, lehen aipatu dugun marko diskurtsiboaren baitan.
Erradikalizatzea hizpide zen horretan, eta aurreko agerralditan edozein
erantzun mota zilegitzat jo eta gero, koordinadorak zehaztu egin zuen
protesta-bitartekoen inguruko hausnarketa. Osatutako koalizio berri
horretan egon zitezkeen protesta-motak aski diferenteak izanik, AAK-k bere
hautua argitu nahi izan zuen, besteenarengandik ongi bereiztuz:
sentsibilizazio kanpaina eta manifestazio handiak gaindituta, desobedientzia
zibila eta erresistentzia aktiboa –acciones siempre pacíficas y originales dentro del
marco legal– hobetsi zituen Koordinadorak.
Beste mekanismo diskurtsibo aski ezagun bati buruz mintzatu beharko
ginateke kasu honetan: “Zauria egin aurretik, tirita jarri” esamolde
argigarriarekin adierazten dena, alegia. Etorri zitekeenaren erantzukizuna
aldez aurretik ukatzeko ezinbestekoa, baina askotan nahikoa ez den
mekanismoa.
Diskurtsoaren norabide aldaketa hau, esan bezala, mugimendu jada
zabal baten baitan protesta-bitartekoen egokitasunari eta zilegitasunari
buruzko eztabaida sakonaren erakusle da ziur aski. Ukaezina den kalkulu
estrategikoaren ondorioa bezain beste. Hortaz, kontua ez zen diskurtsiboa
soilik, nortasunaren osaketari, koalizio osaketari, erradikalizatzearen
edukiari, bitartekoen berrikuntzari eta beste zenbait mekanismoei
baitzegokion. Mugimenduaren baitako azpi eztabaida horiek guztiak, edota
garai hartan ETA-ren baitan egongo zirenak ez ditugu ezagutzen, baina argi
dago agerraldi honetan esandakoak hausnarketa sakon horren zantzu
publikoak direla. Mugimenduaren, edo, zehazki, esanda AAK-ren
autonomia estrategikoa zegoen jokoan. Eztabaida horren ondorio batzuk
udazkenean ezagutuko ziren.
Bestalde, mugimenduak, zetorrena aurreikusiz edo, egoeraren larriari –
obren hasierari–, zama kendu nahi izan zion: “asume con tranquilidad el inicio
de las obras”, motibazio-markogintza aktibatuz. Uztailaren 21eko prentsa
agerraldian, Lurraldea alternatiba garatua osatzeko sei hilabeteko geldiunea
eskatu zion Nafarroako gobernuari, AAK-ren asanbladan definitutako ildo
berriari jarraikiz.
1989ko Udazkeneko kanpainari begira abian jarritako berrikuntza
mekanismoak honako oinarriak ditu:
-Prozedurazko eskaera osaketa zehatza: Sei hilabeteko luzamendu edo
geldiunea, 1990eko urtarrila bitartean, bereziki Nafarroako Gobernuari
eskatuta.
-Objektu osaketa materiala: aurretik ezaguna zen Lurraldea
alternatibaren egitasmo tekniko garatua, aditu talde batek eginda, 30 miloi
pezetako aurrekontuarekin. Hauxe da mugimenduaren eskaera/objektu
osaketaren unerik garrantzitsuena. Aurreko hilabeteetan ere Lurraldea
alternatiba hizpide izan zen arren, mugimenduak ez zuen bere gain hartu
alternatiba teknikoaren garapena. AAK-k berak egitasmo tekniko
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alternatiboa aurkezteko
erabakitzailea eman zuen.

erabakia

hartzerakoan

pauso

kualitatibo

Lehendik eginda zegoen markogintzarekin jarraituz, mugimenduak
alternatiba “egitasmo herrikoi eta kultura” bezala aurkeztu zuen, aldagai
sozial, etniko, kultural, ekologiko, estetikoak, historikoak… kontuan hartuz
eginda zegoela argudiatuz. Mugimenduaren hitzetan ez zen errepide
egitasmo soila: proiektu alternatiboa lurraldearen antolakuntza egitasmo
bezala aurkeztuko da. Haratago joanda, ezker abertzalea garai horretan
lantzen ari den markogintzarekin uztartuta, nazionalismoa/demokratizazioa
oldarraldi zabalekin erabat lotuta azalduko da “alternatibaren” kontzeptu
politiko hau. Hortaz, ez da errepide plan soila, nazio eraikuntza eta
demokratizatze alternatiboa da mugimendu zabal horretatik proposatzen ari
dena: Ajuria Eneko Itunak islatzen duen komunitate politikoaren alternatiba
(politics eta policy community alternatiboa) aurkeztu zuen mugimenduak.
Erabaki honek, noski, sakonki ukitu zituen mobilizazioaren maila
guztiak: antolakuntzan –profesionalizatzea, teknifikazioa bultzatuz–,
nortasunaren osaketan –ikusmolde anti-desarrollista eta pragmatikoen
artean koalizioaren barneko tentsioak areagotuz–, diskurtso mailan –
alternatiba teknikoaren apustua egin eta gero, elkarrizketari halabeharrezko
lehentasuna emanaz–, eta, azkenik, baita bitartekoetan ere: hortxe ditugu,
besteak beste, diru bilketari eman beharreko garrantzia;88 edota alternatiba
plazaratzeko tresna komunikatibo berrien erabilerari, bideoa, etab89.
-Mobilizazio kanpainaren berrikuntza taktikoa, erresistentzia
aktiboan oinarrituta, kanpaldi iraunkorraren bitartez burutu zen, batez ere.
Kasu honetan, berrikuntza taktikoa kanpainari eman zitzaion norabidean
egongo litzateke: ordura arte, informazioa hedatzea eta gizartearen
sentsibilizazioa lortzea baldin bazen helburua, 1989ko udazkenean, jomuga
askoz ere zuzenagoa da: obrak gelditu egin behar dira Nafarroan, alternatiba
teknikoa egin ahal izateko denbora nahikoa irabazteko. Hain epe laburrean
eta erakundeen itxieraren aurrean, horrelako helburua lortzeko egokiak izan
zitezkeen bitartekoak bi motatakoak ziren: bortitzak edo erresistentziazkoak.
AAK-k bigarren eredua hobetsi zuen, nahiz eta handik gutxira
mugimenduarekin bat egin zuten koalizioko beste eragileek oso bestelako
ekintza moldeak erabiliko zituzten. Garai honetan, erresistentzia material
hori obra-gunean bertan egin behar zenez, mendi-martxa eta, bereziki,
kanpaldiaren ereduaren bitartez landu zen.
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Lehen aipatu dugun diru-sarreren egonkortzea ekidinezina da 30 milioiko gastuari aurre
egin behar baldin bazaio. AAK-k luzera begirako plangintza egin zuen: “500 lagun, 1000 pezeta, bost
urtez.” Dena den, finantza egitasmoa konplexuagoa zen, mugimenduaren berrikuntzarako
ahalmenaren erakusle: erakundeei laguntza ekonomikoa eskatu zitzaien; bi diru-bilketa nazional
antolatu ziren eta Anoetako belodromoan jaialdi erraldoia, “alternatibak zure laguntza behar du”
leloarekin. Ildo beretik, antolakuntza mailan areagotzen ari zen konplexutasunari aurre egiteko,
1989ko udazkenean bertan AAK elkarte gisa legeztatu egin zen.
89
Bitartekoen inguruan ere, erakundea eta mugimenduaren artean lehiaren eta emulazioaren
seinaletzat jo beharko genuke, Gipuzkoako aldundiak 1989ko abuztuan argitara emandako bideoa.
“Nueva conexión viaria Gipuzkoa-Navarra”. Bideo hau “autosaritua”izan zen, urriko “II Certamen de video
empresarial e institucional”-ean. AAK-k “nuevo look-marketing de lenguaje ecologista administrativo” gisa
kritikatu zuenean, azken finean, maila diskurtsiboan berak lortutako eragin baten berri ematen ari
zitzaigun. Era berean, propagandan ez ezik, edukietan ere erakundeen gai ekologistari buruzko
irakaspen prozesua etengabea da: esaterako, 1989ko Irailean Nafarroak Ingurumen Legea onartu zuen.
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Udako mendi martxa hartan, agian arestian aipatu dugun mobilizaziosabaiaren erakusle legez, 500 lagun bildu ziren. Dena den, alde batetik, ez
zen jende gehiegi, unearen larritasuna kontuan hartzen badugu batez ere;
baina, bestetik, oporretan eta ia prestatzeko astirik gabe egin behar izan zela
kontuan hartzen bada, azpimarratzeko moduko kopurua da:
mugimenduaren abangoardia aktiboenak zuen tamainaren erakusle ezin
hobea.
Egoeraren larrira egokitu nahian, mobilizazio-eredua oldarkorragoa
izan zen hemendik aurrera, eta ekintza mota zuzenagoak indartu edota
asmatu ziren: trafiko mozketak (Mugiron), pintadak, muralak90, kartelak,
arbolen landaketak… Bereziki deigarria da azken ekintza mota hau, obrak
aurrera joan ahala ugaldu egingo zelako: mugimenduak natura “lehengora”
itzultzeko konpromiso sinboliko eta praktikoa hartzen zuen ekintza mota
honen bitartez. Erakundeen erantzuna ere aldi berekoa izan zen, errepresio
mekanismoa aktibatzea: kartelak kentzea, pintadak egiteagatik guardia
zibilaren atxilotzeak…
Jarraian doan irudian jaso ditugu arestian aipatutako bost kategoriatan
banatuta, gizarte mugimenduak bultzatutako jarduerak 1989 urtean zehar.
F.12. 1989ko bitartekoen bilduma.

Nabari denez udaberriko kanpaina apalak udazkeneko eskala
aldaketari utzi zion lekua: lanen hasieraren kontra komunikazio kanpaina
sendoa abuztuan bideratu eta gero, irailetik aurrera mobilizazio ekimenak
ugaldu egin ziren, baita lehen agerpen oldartsuak ere. Ikus dezagun ikuspegi
kualitatibo batetik irudiak erakusten duen jarduera kolektiboa.
90

Leitzarango auzian mugimenduak erabilitako irudigintzak –kartelak, muralak, pintadak...–
izugarrizko berrikuntza suposatu zuen euskal gizarte mugimenduen esparruan. Etorkizunean
aztertzeko moduko gaia da. Asko eta asko aipatutako Lazkaoko Artxibategian daude.
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Abuztuaren amaieran, lehen lanak hasten direnerako, beste tresna
berritzailea prest du AAK-k: “Alerta eta kontrolerako sarea” deitutakoa.
Hemendik aurrera, berrikuntza taktiko honen bitartez, Koordinadoraren
ardura bilakatu zen autobiaren obraren fiskalizazio teknikoa, akordioa lortu
eta gero ere mantenduko dena. Ekintza kolektiboaren eragin gisa aztertuko
dugun politikagintza sare informalaren osaketan beste urrats esanguratsua
da hau. Alternatiba garatua osatu izana, politikagintza sarean sartzeko
kredentziala baldin bada, egitasmo publikoaren kudeaketa teknikoan
sartzeko ahalegin gisa ulertu beharko genuke “alerta eta kontrolerako sare”
hau. Nahiz eta garai honetan, obrak hasteko saiakera instituzionalak
saboteatzeko plataforma gisa erabili zuen mugimenduak: makineriaren
gurpilak hustuz, pintadak eginez…
-Lelo diskurtsibo nagusia, zubigintzaren bidetik: “elkarrizketa
eskaera, dialogoa”. Markogintzak garai honetan, lehengo bidetik jarraitu
zuen, erakundeen itxikeria denuntziatuz: “prepotencia, como Goliath,
intolerancia, inconsciencia, declaran la guerra…”. Alabaina, 1989ko abuztuaren
5etik aurrera, ildo diskurtsibo berri baten hasiera ikusiko dugu, denborak
aurrera egin ahala lelorik indartsuena bilakatuko dena: dialogoa,
elkarrizketaren bidea, beti ere, erakundeen itxikeriaren aurrean. Hizpide
horren garapena ulertzeko ezinbestekoa da 1989ko udazken bero hartan
gertatutako ezagutzea. Ikus dezagun.
Abuztuan zehar, geldiunearen eskaera eta lanen hasiera izango dira
hizpide nagusiak Nafarroako Gobernuaren eta AAK-ren arteko
elkarrizketarik gabeko harremanetan. AAK-k gogor salatu zuen Aragón
Sailburuaren eta Gobernuaren jarrera: luzamendua aztertzen ari zirela zioten
bitartean, obrak hasteko neurriak hartzen ari omen zirelako. Eskatutako
geldiuneaz berririk eman gabe, hilaren 29an sartu baitzuten lehen makina
mendian. Halere, mugimenduaren eta honen koalizioaren estrategiaren
ondoriozko tenkatzeak eragin sumagarri mugatua izan zuen garai honetan:
erakundeek ozenki agindutako obren hasiera hori atzeratu egin zen sine die.
Izan ere, mugimenduaren eta honen aliatuen bitarteko motei
dagokienean, 1989ko iraila une erabakitzailea izan zen. Agiria plazaratu
aurretik, irailaren zortzian, ETA-k autobiaren obretan ardura zuen “Ronda
Oeste“ UTE-ren atarian amonalez osatutako lehergailu bat jarri zuen. Ez zen
lehertu. Irailaren 12an bonba-gutuna jaso zuen Nafarroako garraio Sailburu
zen Aragón jaunak. Lehergailu honek ere ez zuen eztanda egin. ETA-ren
agiria irailaren 17an argitaratu zuen Egin egunkariak. Bertan, erakunde
armatuak, autobiaren kontrako lehen ekintzak bere gain hartu eta gero, bat
egin zuen mugimenduak luzatutako proposamenarekin, lanak gelditzeko
eskaera berretsiz. Liskarraren fase berria zabalik zegoen jada.
Erakundeen –Murua, Nafarroako gobernua eta Parlamentua– eta hauen
sostengu politikoa ziren alderdi –EAJ-ren GBB, EA– eta gizarte eragileen –
Adegi, Nafarroako merkatal ganbera– aldetik segituan iritsi zen erantzuna:
batetik, HB-ri leporatuz mehatxua, bestetik, HB eta AAK berdinduz, eta, beti
ere, mugimenduari eskatuz ETAren mehatxuak salatu zitzan. Ajuria Eneko
Itunaren protokoloa doi-doi aplikatzen hasi zen.
AAK-k, berriz, bere barne aniztasuna gogoratuz, bitarteko baketsuak
bakarrik erabiltzen zituela erantzun zuen. Nabari denez, lehia diskurtsiboa
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auzi politiko orokorraren parametroetara bideratzen ari zen, hots:
“demokratak ala bortitzak”. Era berean, mugimenduaren koalizioaren
erdigunean dagoen ezker abertzaleak ere posizioa hartu zuen, HBko
hautetsien entzierroa antolatuz. Iraila amaieran Leitzan antolatutako
manifestazioan 500 lagun bildu ziren: lehen aipatu dugun mugimenduaren
abangoardia.
Antza denez, mobilizazio ohikoek ez zuten jada jendea erakartzen.
Arrazoiak ezagutzea ez da erraza, baina erradikalizatze eta polarizazio
prozesutan zaila gertatzen da militantea ez den jendea erakartzea. Ingurune
politikoaren aldaketa mekanismoak, mobilizaziorako potentzial orokorra
murriztu egin zuela dirudi, nahiz eta ziurrenik potentzial zehatza,
mugimenduko kideak onartu zezaketen protestaren erradikaltasun maila,
alegia, areagotu egingo zen. Krisi politiko sakonaren ezean, bitartekoen
erradikaltasun maila eta gizarte sarearen zabaltasuna alderantziz
proportzionalak izaten dira.
Dena den, mugimenduak ez zuen baztertu artekaritza mekanismoa, eta
alderdi guztiak deitu zituen Billabonara, bilera batera. Bere koalizio
hertsikoak bakarrik azaldu ziren: HB, EMK, LKI, eta Batzarre. Ezker Batua
ageriko aliantzatik alde eginda zegoen jada, nahiz eta azpitik AAK laguntzen
jarraitu zuen, Bruselako bidaian bezala.
Bere aldetik, Ajuria Eneko Itunak ongi definitu zituen komunitate
politiko kontrajarriak. Unearen larritasunak behartuta, urrian 2an egindako
bileran, demokratizazioaren oldarraldiarekin zerikusia zuen beste ardatz
diskurtsiboa finkatuko du: “legitimitate demokratikoa erakunde eta alderdi
politikoetan dago, beste edozein erabaki esparru ez da onargarria.” Gai
materialak –autobiak– garrantzia galdu du, lelo nagusia erakundeen defentsa
bilakatu den aldetik: “llamamiento a la ciudadanía vasca en defensa de las
instituciones y el sistema democrático”. […] “Defender por todos los medios el
sistema democrático, frente a la dictadura fascista y totalitaria del militarismo
etarra”. Sintonizatu nahi den interpretazio marko nagusia demokrazia da.
Ordezkaritzarekin eta erakunde demokratikoekin parekatutako demokrazia.
Lehia diskurtsiboan murgilduta, mugimenduak demokrazia herriaren
zuzeneko borondatearekin eta parte hartzearekin berdinduko du.91
Barcena eta Ibarrarekin batera 1996an egindako hastapeneko lan batean
aurkeztutako irudi zaharra zertxobait moldatu eta hona ekarriko dugu, une
horretan Leitzarango liskarrean piztutako lehia diskurtsiboa islatze aldera.
Jarraian doan irudian, liskar osoan zehar gizarte eragile eta erakundeen
arteko lehia diskurtsiboaren lelo nagusiak jaso ditugu. Bi aurkariek marko
abertzale nagusian jokatu dute gutxi asko, eta marko orokor horren baitan,
azpi-marko morala, demokratikoa eta ingurumenari dagokienean parez pare
jarri dira erakunde/gizarte eragileen diskurtsoak. Hedabide nagusien
bitartez gizarteratu eta lehiatu ziren lelo nagusi hauek.
91

Interesgarria planteamendu horien teorizazioan Jose Allende irakasle eta ekologista
historikoaren artikulua, 1989ko urriaren 8an. Azpimarragarria, era berean, azaroan beste artikulu bat,
hortik aurrera euskal ekologismoaren errebindikazio etengabea izango den ingurumen-inpaktua
globalki aztertu beharraren inguruan. Edo garai bereko Sabino Ormazabalena “ Se puede evitar lo peor”,
diskurtso demokratikoari buruzkoa.
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Bestetik, kultura tekniko eta herritarraren artean egiten den bereizketa,
agian ez da marrazkian azaltzen dena bezain zorrotza. Alternatiba garatua
aurkeztu zuen aldetik, mugimenduak berak ere kultura teknikoaren baitako
jarduera burutu baitzuen.
Ikus dezagun irudia:
F.13.

Gauzak honela, ETA erakunde aramatuaren esku hartzeak, eta honen
ondoriozko liskarraren erradikalizatze mekanismoak eragin zuzena izan
zuen auzian, eragile guztientzako aukera eta mehatxu politiko berriak
sortuz.
Aukera gisa uler genezake lehen uneko eragina. Izan ere, erakundeen
politikagintza sarean ezinbestekoak ziren enpresa eraikitzaileak, koalizio
instituzionalaren kate begi ahula zirela erakutsiz, obra lanak uzteko erabakia
hartu zuten irailaren amaieran. Lemoizko liskarraren itzulera, deja vù
sentsazioa baino gehiago zirudien, baita erakundeetako ordezkarien buruan
ere, Nafarroako Gobernuaren orduko adierazpenak erakusten duen legez:
“camino de sufrimiento y sangre como en Lemoiz”.92

92

HB-k salatu zuenez, orduan bezala, enpresa eta erakundeen arteko azpi-akordioak egon
omen ziren: Obrak kosta ala kosta hastearen ordainean PSOE-k egitasmo publikoen esleipena agindu
omen zien enpresa kaltetuei. PSOE-k berak eta CDS-k (?) ukatu egin zituzten akordio horiek. Iraganak
orduan zuen gaurkotasuna berrestera dator urriaren amaieran CCVNN-ek argitaratutako artikulua:
“Lemoiz y la autovía”.

371

Uste hori areagotu egin zen Urriaren 16ko ETAren bigarren
komunikatuaren ondotik.93 Oraingoan, arduradunak eta enpresak
helburutzat jotzeaz aparte, “Lemoizko gatazka latzak ekarritako ondorio
larriak” gogoratu zituen erakunde armatuak. Eragile guztientzako Lemoiz
erreferentzi diskurtsibo zentrala izan zen, arrakastaren pronostikoa egiteko,
motibaziorako markogintzan edota inolaz ere jarraitu behar ez zen kontraeredu gisa.94 Lemoizko itzal luzea indartu egin zen urria amaieran, autobiako
arduradun tekniko guztiek dimisioa aurkeztu zutenean.
Honela, de fakto, mugimenduak lehen eragin sumagarria –obra-lanen
luzamendua– lortu zuen, ez soilik berak gidatutako bitartekoen eskutik,
mugimenduaren koalizio osaketa difuso horren kide zen erakunde
armatuaren ekimenaren laguntzarekin baizik.
AAK-ren bitarteko berariazkoetara itzuliz, bi dira garai honetan
azpimarragarrienak.
Batetik, “obren kontrolerako” kanpaldi inprobisatua. Udatik bilduta
zegoen arren, urriaren 18an eman zitzaion irekiera ofiziala. Bitarteko gisa,
kanpaldi honek jauzi kualitatiboa suposatu zuen aurrekoekin alderatuta.
Esperientziaren edukia, funtzioak, tamaina eta iraunkortasuna kontuan
hartuta, azterketa propioa eskatuko luke kanpaldi honek. Obren
fiskalizaziorako eremua izan zen, elkartasunerako gunea, mugimenduaren
bilerak egiteko tokia, eta baita ekintza kolektiboak antolatzeko eta burutzeko
eremua. Hori dela eta, errepresioaren jomuga ere izan zen. Aldi honetan,
Guardia zibilaren eta seguritate enpresen jarrera gogortuz baitzihoan
etengabe, hurrengo irudiak erakusten duen bezala.
Alabaina, kanpaldiko antolakuntza parte hartzailea, asanbladazkoa, eta
garai hartako diskurtsogintzak adierazi behar zuen moduan, baketsua izan
zen: “nueva acción de carácter no violento, la CAA se reafirma en su línea de
convocatorias y movilizaciones no violentas al proyecto, cordura a los partidos, han
negado la vía del diálogo y de la participación y han puesto las condiciones para que
la violencia tenga cabida, culpabilizan al más débil, cortina de humo...”
Polarizazioak eragina izan zuen, ezbairik gabe AAK-ren markogintza
diskurtsibo horretan. Parametro ez-ohiko baina baketsu hauetan,
udazkenean zehar, Uitziko kanpaldia hamaika ekimenen iturri izan zen:
mendi-martxa, hitzaldi, bizi-martxa…
Bestetik, urriko une erabakitzaile honetan, mugimenduak enegarren
berrikuntza taktikoa ekarri zuen mahaira: iritzi-inkesta. Alde batetik, lehia
diskurtsiborako tresna baliagarria zen –arrakasta/arrazoiaren froga gisa:
Non dago benetan herriaren nahia?–; baina bestetik, sinesgarritasun minimoa
ematen baldin badiogu, mugimenduaren benetako eraginak ezagutzeko
aukera ere ematen zuen.
93

Ajuria Eneko itunak beste bilera bat egin zuen agiri honi erantzuna emateko. Letamendíak
zioen moduan, ituna, normalizatze politikorako balizko tresna izatetik, terrorismoaren aurkako
erreakzio hutsa izatera mugatu zen denboraren poderioz.
94
Ez ditugu aipamen gurutzatu guztiak jasoko –HB-ren diskurtsoan etengabeak izan baitziren–
, baina agian interesgarria izan daiteke 1990eko urtarrilaren 13an ASK-k Egin egunkarian
plazaratutako Lemoiz y autovía.¡Vaya Marcha! artikulua, orduko ezker abertzalearen abangoardia
politikoaren baitan herri mugimenduen lana nola ulertzen zen jakiteko oso argigarria baita.
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Ezin esan genezake inkesta-egilearen –IPES elkartearen– lana erabat
independentea izan zenik. Batetik, inkesta enpresa guztiek beti ere
agindutakoaren arabera egiten dutelako lan, eta hau Egin egunkariak
ordaindutako inkesta izan zen. Eta, bestetik, IPES elkartea mugimenduaren
koalizio zabaleko kidea ere bazelako. Dena den, urriaren 15ean
argitaratutako iritzi inkesta, joera orokorretan bederen, oso adierazgarria
izan zen: informazio eza nagusi zen arren (%60), Nafarroako populazioak
luzamenduren aldeko jarrera omen zuen (%70 alde) eta %52 batek,
erakundeen egitasmoa baino, alternatiba nahiago zuen. Ingurune
mekanismoaren aldaketaren froga enpirikoa? Alde bateko markogintza
diskurtsibo estrategiko hutsa? Bietatik izango zuen IPES-en inkestak.
Leitzarango auziaren bilakaera gutxi bazen, udazkeneko ingurune
politiko orokorra ere oso bizia izan zen Euskal Herrian. Urriaren 29an
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak egin ziren, eta PSOE-k gehiengo
osoa galdu zuen. Euskadin PSOE-k, PP-k eta PNV-k gora egin zuten, HB-k,
EE-k, berdintsu, eta EA-k, berriz, behera. Ajuria Eneko Itunaren onura eta
kalteak nortzuk jasotzen zituzten argituta zegoen dagoeneko. Muguruza,
HB-ko diputatua Madrilen hil zuten azaroaren 20an. Algerreko porrotaren
ostean eta negoziazioaren inguruko hika-mika oraindik agortuta ez
zegoenean, aurki autodeterminazio eskubideari buruzko eztabaida politikoa
jarriko zen martxan, Ajuria Eneko Itunaren zutabeak kolokan jarriz.
Hauteskunde giro honetan, noski, autobiaren gaia hizpide etengabea
izan zen alderdi politikoen ahotan. Gainera, hauteskundezko inguruabar
horretan erradikalizatze diskurtsiboa oso nabarmena izan zen. Ikus
ditzagun mekanismo horren gunerik garrantzitsuenak:
-Lehen lubaki diskurtsiboan erabilitako armak ez ziren nolanahikoak:
ETAren agiriak, Murua eta Urralbururen adierazpenak –Coordinadora, aliados
y socios de ETA–, eta AAK-ren erantzun gogorra. Foru Aldundiek ere lanen
aldeko jarrera tinkoa erakutsi zuten, Gipuzkoako Batzar Nagusien
publizitate instituzionala erabilita95; Gasteizko gobernuaren agerraldi
muturrekoa ere (Ardanza: “Los que protestan contra la autovía son representantes
de ETA”) azpimarratzekoa da, eta, azkenik, Iruñako Gobernuak gero Leitzan
sinatuko zen alderdi instituzionalen agiri baten inguruan ekimena aurkeztu
zuen, Iruñako Itun anti-terroristaren zehaztapen gisa.
-Bigarrenik, HBk, mugimenduko koalizioko kide gisa, gaiaren
desbideraketa salatu zuen, eta obra-gunean kontzentratu nahi izan zituen
bere hautetsiak. Errebindikazio zehatzaz aparte –luzamendua–, markogintza
abertzale/demokratiko/ezkertiar orokorrak jarraipena izan zuen ezker
95

Lehia diskurtsibo horretan erakundeen larritasunaren eta mugimenduaren eraginaren
adibideak dira hedabideetan zabaldutako bi iragarki hauek: Autobiaren inguruan BB.NN-etan
egindako bileren berri, HB-ren parte hartze eza nabarmenduz, ematen duena, eta, batez ere, urriaren
25ean argitaratutako manifestua: “Gipuzkoa en defensa de sus instituciones”. Mugimenduak udal mailan
mugitu zuen artekaritzaren aurrean, Aldundiak “bere” aldeko udalen zerrenda plazaratu zuen.
Hemen jasoko dugu, aliantza sistema biak ezagutu ditzagun. Aia, Alegia, Alkiza, Andoain, Antzuola,
Aretxabaleta, Arrasate, Astigarraga, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Berastegi, Beizama,
Bidegoian, Deba; Donostia, Eibar, Elduain, Elgoibar, Errenteria, Ezkio/Itsaso, Eskoriatza, Gabiria,
Getari, Hernani, Hondarribia, Ibarra, Idiazabal, Irun, Irura, Lasarte, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Lezo,
Mendaro, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Ormaiztegi, Pasaia, Segura, Soraluze, Tolosa,
Urnieta, Urretxu, Usurbil, Zarautz, Zizurkil, Zegama, Zestoa, Zumaia, eta Zumarraga. Azpimarratuta
daudenek ukatu egin zuten gero autobiari sostengua eman ziotenik. Premiaren premiaz, Aldundiak
zenbait herrien izenak haien oniritzirik gabe sartu bide zituen.
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abertzalearen diskurtsoan. HB-ko mahai nazionaleko arlo arduraduna zen
Joxemari Olarraren azaroko hitzek ongi laburbiltzen dute aipatu
markogintza diskurtsiboa: “Verdadero poder político; que no nos impongan
autopistas antiecológicas desde Madrid, intereses militares y de la banca, supuestos
representantes, oposición popular.”
-Alderdi politiko instituzional (EA, PSOE, EAJ, PP, UPN, CDS, EE) eta
sindikatu nagusien aldetik (ELA, UGT, CC.OO, Nafarroako CES) ETAren
esku hartzea salatu zen. Horietariko batzuk zaku berean sartu zituzten ETA,
HB eta baita AAK ere. (Benegas: “Ecologistas de la muerte”) Artekaritza lan
neketsuaren ostean lortutako atxikimendu batzuk galdu egin zituen
mugimenduak, edo kolokan jarri (CC.OO sindikatuaren jarrera azken egoera
honen adibide argia da: ezker sindikala Koordinadoraren alde, Nafarroako
CC.OO erdibidean, Estatukoa, berriz, kontra). Polarizazioaren ondoko
deslerrotze mekanismoa ez zen bakarrik erakundeen aldean sumatu.
-Mugimenduaren koalizio hertsian, ez zen ia aldaketarik izan. LAB,
Batzarre eta EMK eztabaida ireki zedila exijitu eta, bide batez, azaroko
manifestazio nazionalerako deialdia egin zuten. Coordinadora feminista,
ESK/CUIS, CGT, IS, Eguzki, Eki, STEE/EILAS, MOC eta Kakitzat-ekin
batera. Jarrai gazte talde abertzaleak, Bizkaiko koordinadora ekologistak eta
Estatu Espainoleko CAME-k eta AEDENAT taldeak Kataluniako beste
zenbait talde ekologistekin batera ere, AAK-ri sostengua eman zioten.
-Egoera larri honetan, bitxia da oso EAJ-k hartutako jarrera moderatua,
polarizazioa ekidin behar zela esanaz. Gogoan izan behar dugu EAJ ez zela
izan gatazkaren hasieran protagonista, auzian zuzeneko ardura
instituzionalik ez baitzuen. Jeltzaleen lehiakide ziren PSOE eta, batez ere,
EA-ren kasuan, aldiz, ardura zuzenekoa zen, eta liskarraren pisua beraiek
eraman behar izan zuten. EAJ-ren pozerako, esan genezake. Horregatik,
egitasmoaren defentsaren bandera EA-k hartu behar izan zuen:
Mobilizazioekin ere ausartu zen, eta ezker abertzalearen eredua jarraituz,
berak ere hautetsiak bidali zituen obrara, autobiaren inguruko markogintza
abertzalea berrestera: “Vieja aspiración nacionalista”.
-Ingurune berri honek eragindako erantzunekin amaituz, udal mailako
iritzi aniztasuna aipatu beharko genuke: Leitzako alkateak mehatxua
salatzen zuen bitartean, Billabonakoa, aldiz, autobiaren eta erakunde
armatuaren kontra azaldu zen… Lehengo lepotik burua.
Modu batera edo bestera, espiralaren mekanismoa, maila
diskurtsiboan behintzat, oso nabarmena izan zen garai hartan. Zeinek hitz
potoloagoa bota, norgehiagokan aritu ziren eragile guztiak.
Baina norgehiagoka hori ez zen diskurtsora mugatu. Mugimenduaren
ekintza kolektiboak eta erakundeen ordenu publikoaren defentsak talka
egiten dute gizarte liskarretan. Maila diskurtsibo eta baita egintzazkoan ere,
erradikalizatze eta errepresio mekanismoak eskuz esku doaz gehienetan.
Horixe da, hain zuzen ere, espiralaren mekanismoak behar duen erregaia.
Mugimenduaren jardueraren aurkako erantzunen arduradunak askotan ez
dira zehazten gure iturrietan, baina edonola ere azpimarratzekoa da
erakundeen tresna bilduma mistoaren –pribatu/publikoaren– oparotasuna:
ertzaintza, guardia zibila, zinpeko guardiak, foru-polizia… Gero ikusiko
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dugun moduan poliziagintza (policying) eredu konplexua erabili zuten
erakundeek, polizia-gorputz bakoitzaren berezitasunez profitatze aldera.
Jarraian erakutsiko dugun irudian eta baita hurrengo bi urteei
dagozkienetan ere, batuta azalduko ditugu “poliziagintza” jarduera zehatzak
eta erakundeen bestelako ekimenak. Izan ere, espiralaren mekanismoa
antzemateko ezin gara mugatu erakundeen kale mailako erradikalizatzera.
Ikusten denez, erakundeen jarduera biderkatu egin zen 1989ko udazkenean,
gizarte eragilearen ekimenak ugaldu ziren neurri berean. Arestian ikusi
ditugu 1989ko udazkeneko mobilizazio ekimenak eta baita iraila/urriko
lehen adierazpen oldartsuen azalpena ere.96 Azken hauekin lotuta azalduko
zaizkigu, honako irudian, aipatutako polizia-jarduerak:
F.14. 1989ko errepresio jarduerak, hilabetez hilabete.

Ildo kronologikoarekin jarraituz, 1989ko urrian bertan, aukera
politikoekin lotuta dagoen beste mekanismo garrantzitsu baten abiapuntua
ikusi zen. Alde erradikalaren mekanismoaz ari gara.
Lehenik, HB-k piztu zuen, gero AAK-k bere gain hartu. Izan ere, ETA
erakunde armatuaren eta instituzioen arteko bitartekaritza lana egiteko
prestutasuna adierazi zuen HBk. Segituan, urriaren 18an barne bilera zaila
egin ondoren, Autobiaren Kontrako Koordinadorak ere, “hirugarren bidea”
egon bazegoela esan zuen, liskarraren amaierako bilakaera identitarioa zein
izango zen erakutsiz.
96

Bitxia da autopisten kontrako sabotajeen lehen aurrekaria Espainiako Estatuan ez dugula
Euskal Herrian topatu, Galizian baizik: 1978ko uztailean, gazte talde batek hamar makina hondatu
zituen A Coruña inguruan, Atlantikoko autopistaren eraikuntzarako burutzen ari zen lurren
desjabetza bortitza salatzeko. 1978/7/9. Egin egunkaria.
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Dudarik gabe, ETA-ren esku hartzeak barne tentsioak eragin zituen
Autobiaren Aurkako Koordinadoran.97 Arestian esku hartze horrek piztutako
aukerak aipatu ditugu –luzamendu tekniko-politikoa lortzeko ezinbestekoak
ziren baldintzak, seguru–, baina halaber ETAren agerpenak eragindako
mehatxu politikoak ezin ahaztu genitzake: desertzioak, koalizio barneko
dibergentziak eta deslerrotzeak, artekaritzaren eta zertifikatzearen zailtzea,
mobilizaziorako potentzial orokorraren mugatzea… Lekunberriko asanblada
hartan, barne zatiketei nola aurre egin eztabaidatu eta gero, hiru jarduera
ildo zabaldu zituen Koordinadorak: AAK-ren autonomiaren leloa –no
controlamos las iniciativas y acciones de nadie–, alternatiba teknikoaren osaketan
eta publizitatean Euskal Herrian eta Estatuan kanpaina gogorra egiteko
konpromisoa98, eta artekaritza eredu sakon eta erabakitzailearen lehen
urratsak emateko erabakia: “Cabe una tercera vía”.
Erdibideko ildo estrategiko honen arrakasta, alde erradikalaren
mekanismoan oinarritzen dena, izugarria izango zen etorkizunean:
Leitzarango liskarra amaitu eta gero, AAK-tik –Lurraldeatik– sortutako
mugimendu bakezale baten –Elkarriren– zutabe estrategikoa izan zen ia
hamabost urtez. Era berean, Ajuria Eneko Itunak ezarri nahi zuen
halabeharrezko bitasuna –demokratak/biolentoak– hausteko baliagarria izan
zen aipatu mekanismoa.
Aurrez aurre zeuden bi “politika-komunitateen” arteko deman,
“hirugarren bidea”, metafora sakona da. Azken finean, “alternatibarena”
bezala, “hirugarren bide” hori, azaleko eskaeraren azpian, politika
demokratikoa eta naziogintza ulertzeko beste modu baten metafora bilakatu
zen: esan bezala, diskurtso horren bitartez, komunitate politiko kontrajarrien
–ETA/erakunde autonomikoak– arteko ahari-talka bortitza utzita, orduan
indarrean zegoen policy network edo politikagintza sarean ahotsa izatea, parte
hartzea eskatuko du mugimenduak. Eta jarraian ikusiko dugun bezala, baita
lortu ere, modu informalean besterik ez bada. “Hirugarren bidearen”
metaforaren onarpenak botere-politikatik eraginaren politikara emango zen
jauzirako ezinbestekoa zen ulermen-markoa eskaini zuen. Botere-politika
ereduaren arabera hasi eta bukatutako Lemoizko gatazkan ez zen
horrelakorik gertatu.
Koiuntura berezi horretan, sukaldean prestatzen ari zenaren seinale,
AAK-k errebindikazioa moldatu egin zuen, nolabaiteko izapidezko akordioa
erraztu nahian: muga argirik gabeko luzamenduaren eskaera hura
hilabetekoa bihurtu zen. Blokeoa gainditzeko AAK erakunde armatuaren
eta instituzioen arteko bitartekaritza-gunetzat proposatu zuen bere burua.
Hitz larriz idatzi beharreko artekaritza mekanismoa piztu zen, honen bestez.
Alde biei –ETAri/erakundeei– hilabeteko menia eskatzerakoan, eremu
97

Garai hartan entzutetsua izan zen Imanol Lartzabal kantariaren AAK-ren uztea, “Todos contra
el miedo” musika kontzertuak sortutako kalapitaren testuinguruan. Dena den, ziur aski pertsona bakan
batzuen desertzioa baino askoz ere larriagoak izango ziren garaiko barne eztabaidak: besteak beste
AAK-k bere koalizioaren barneko eragile nagusiarekin –ezker abertzalearekin– elkarlana edo
artikulazioa, barrentzea (permeation), lehia eta autonomiaren inguruan izango zuena. Ikus Hanagan
(1998) Op, Cit.
98
AEDENAT taldearen eskutik, azaroaren lehen astean Madrilen ere aurkeztu zuen AAK-k
bere egitasmoa: “Movimiento plural y participativo que no tiene nada que ver con ETA.” Integral aldizkarian
erreportajeak, hitzaldiak Unibertsitateetan… Estatuan informazio kanpaina indartsua hasi zen aferaren
inguruan.
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politikoaren erdigune “zentzuzkoan” kokatu nahi zuen AAK-k, muturreko
posizioak utzita.99
Honela, polarizazioak, erradikalizatzea baino gehiago, erdiguneranzko
joera bultzatu zuen mugimenduarengan, etorkizuneko akordioaren eremura
eraman zuen, alegia. Erakundeak ere, borroka latz baten mehatxupean –
Lemoizko itzal luzea–, eta mugimenduak emandako aukera hori ikusita,
laster malgutu zuen posizioa. Balizko akordioaren locus diskurtsiboa
zehaztuz gero, egitasmoei buruzko oreka-gunea topatzea geratzen zen. Bide
uste baino luzeagoa izan zuen topaketa lan horrek. Hasteko eta behin,
luzamenduaren korapiloa oraindik askatzeke zegoen.
Gauzak honela, 1989ko azaro hasieratik, obren behin-behineko bertan
beheratze formala erabakitzeko beharrezkoak ziren urratsak eman zituen
erakundeak. Eusko Jaurlaritzaren ingurumen-inpaktuaren deklarazioak
aukera ederra eskaini zuen luzamendu materiala politikoki eta formalki
justifikatzeko, baldintza teknikoak argudiatuz: Gipuzkoako obra-lanen
aldekoa izan arren, zuzenketa anitz eskatu zuen deklarazioak. Eusko
Jaurlaritzako Martin Herrera Sailburuaren hitz erasokorrei erantzunez –no es
una apuesta ecológica sino contra el entramado institucional–, AAK-k, Sailburua
“gezurtia eta lotsagabea” zela esateaz aparte –diskurtso morala, berriro ere–,
ingurune-inpaktu deklarazioaren kutsu politikoa salatu zuen. Nolanahi ere,
obra-lanen luzamendua justifikatzeko baliagarria gertatu zen.100
Azaroaren 13an ateratako agirian, ETAk atzera egiteko konpromisoa
hartu zuen, baldin eta erakundeek hilabeteko luzamendu hori betetzen
bazuten. Bere diskurtsoa deigarria da oso: “moratoria pública y contactos,
resolución democrática del conflicto”. Edukiak bigarren mailan utzita, auziaren
konponbide demokratikoa, –prozesua bera, alegia– bilakatzen da hizpide,
baita erakunde armatuaren diskurtsoan ere. Urte batzuk geroago berrartuko
da markogintza estrategiko hau, 1995eko apirilean, ETAk “Alternatiba
Demokratikoa” auketzen duen unean .
Abagune honetan, 1989ko azaroaren 18rako AAK-k deitutako
manifestazio nazionalak101 garrantzi berezia hartu zuen, dudarik gabe.
Bezperatan, erakundeen –Gasteiz/Donostia– eta baita Ajuria Eneko Itunaren
aldetik egindako adierazpenetan ukatu egin zen luzamenduaren aukera, eta
ordura arteko diskurtsoa berretsi zen: “la CAA es coartada de ETA, amenazas y
chantaje…, los organismos más populares son los que emanan de la voluntad del
pueblo, a través del voto, una minoría que busca imponerse por la fuerza a la
99

Eragin politiko gisa uler genezake HB-k, eredu bera jarraituz, gatazka orokorrari
zegokionean 1989ko abenduan egin zuen proposamena, ETA-ri eta Gobernuari bi aldetako menia
eskatu zienean.
100
Liskarrean zehar markogintza diskurtsibo guztietan irainek –esan nahi baita, markogintza
moralak– duten garrantzia azpimarratzekoa da. Ez dugu gaiaren inguruko azterketa estatistikorik
egin, baina esanguratsua da una larrietan eragile guztiek darabilten hizkuntza erasokorra, “ahozko
eskalada mekanismoa” dei genezakeena: “Sinvergüenza, mentiroso, fascista…”. Edo, apika jatorragoa:
“Urralburu txoriburu…” Diskurtso moralizatzailea ohikoa izaten da horrelako liskarretan: norberaren
gorentasun morala sinistaraztea legitimitate demaren giltzarrietariko bat baita.
101
Terminologia hau ez da inozentea: “Manifestazio nazionala”, ezker abertzalearen
mobilizazio-fetitxea izan baita urtetan. Ez dugu 1989ko ekintza kolektiboen lekua aztertu baina,
Bizkaian egindako ekintza xume batzuez aparte, ez dirudi liskarrak difusio geografiko nazional
handirik izan zuenik. “Manifestazio nazionala” tituluaren bitartez, ezker abertzalearen oinarriei
deialdi zuzena egin nahi zaie, motibazio-markogintza diskurtsiboaren bitartez.
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población civil y a la mayoría, ETA y sus satélites”. Berriro ere, zein erabaki
politiko bainoago, erabakiak nork eta nola hartuko zituen zegoen jokoan.
Manifestazioaren itzulinguruan AAK-k koalizioaren sare ekologista
osoa deitu zuen asanbladara, alternatibaren inguruko konbergentzia
ziurtatzeko: “Nafarroako ANAT/LANE, AENAT/FDE, Tuterako Admar,
Eguzki, Eki, Amilotx, Kattagorri eta Txantxangorri Gipuzkoakoak, Asamblea
ecologista de Tierra Estella, CIAPP102… Geroxeago indartsuagoa egingo zen
Koordinadoren fenomenoa ere hortxe bildu zen: Coordinadora del valle de
Aranguren, de Arizarta, de Itoiz…103 Beste deitzaileen zerrenda betikoa izan
zen: HB, ASK, Jarrai, Ikasle abertzaleak, LKI, EMK, Kemen, ESK/CUIS,
Emakumeen Asanblada… “Luzamendu eta alternatibaren alde” lelopean,
ordura arte Leitzarango auziaren inguruan bildutako manifestaziorik
jendetsuena izan zen: 19.000 bat lagun, egunkariak emandako datuen
arabera.
ETA-ren atzera pausoak, Donostiako manifestazioak, eta Eusko
Jaurlaritzaren
ingurune-inpaktuaren
deklarazioak,
Muruaren
eta
Urralbururen jarrera aldaketarako testuinguru egokia osatu zuten. Aurreadierazpen batzuk egin eta gero, mugimenduaren aldeko zertifikazio
mekanismoa azaroaren 28an bertan aktibatu zen, Imanol Murua
Gipuzkoako
Ahaldun
Nagusia,
ezkutuan,
Autobiaren
Aurkako
Koordinadorako ordezkariekin bildu zenean. Hortik aurrera, AAK, lehenik,
eta gero, Lurraldea Koordinadora izango zena, solaskidetzat hartu behar
izan zituen erakundeak. Honela, eragin politiko garrantzizkoa lortu zuen
gizarte eragileak: modu informalean bazen ere, politikagintza sarean
barneratzea, alegia.
Gipuzkoako Foru Aldundiak berak, mugimenduaren eragin
diskurtsiboaren adibide, dialogoaren garrantzia azpimarratu zuen orduan,
nolabaiteko zubigintza diskurtsiboa erakutsiz: “la DFG jamás ha adoptado
ningún acuerdo referente a la ruptura de ningún diálogo con ciudadanos o grupos
sociales”, […] “se ha caracterizado por su permanente talante de diálogo”, […] “La
Coordinadora no puede retirar su amenaza porque no es ETA, […] Reunión relajada
y positiva”. Duela oso gutxiko diskurtsoa goitik behera aldatu zen.
Dialogoaren leloa alde guztietara hedatu zen, eskuz esku, ahoz aho bazter
guztietara barreiatuz.
Oinarrizko akordio horren haritik, arrakastaren esleipenerako
markogintza diskurtsiboan sutsuki saiatu ziren bai gizarte eragilea eta baita
erakundeetako arduradunak ere, bakoitza bere aldetik tiraka. Estatuko
prentsaren jarrera, ere deigarria izan zen: “erakundeen malgutasuna;
txantajerik ez dela onartu; AAK ETArengandik bereiztu eta erakundeak
akatatu dituela; baina, bestetik, ETAri zesioa izan zela aipatu zuen
hedabiderik izan zen, El Mundo, kasu.
Eragin sumagarriari dagokionean, politikagintza sarea zabaltzeko
akordio horren markoan, dirudienez konpromiso bikoitza hartu zen AAK eta
102

Consejo Internacional Asociativo de Protección del Pirineo (CIAPP), erakundeak elkartasun
kanpaina oso aktiboa egin zuen sasoi honetan. Askotan erakundeekin zuzeneko eztabaidan sartuz.
103
Sakanako autobiaren ingurukoa auzia ere oraintsu piztu zen, 1990eko urtarrilean 5000
sinadura bilduz.
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Muruaren arteko bilera hartan: alde batetik, Lurraldea alternatiba aurkezteko
eta eztabaidatzeko aukera eman zitzaion AAK-ri; eta honek, ordainean,
erakundeen azken erabakia onartzeko prestutasuna adierazi omen zuen.
Esan bezala, mugimenduaren zertifikazio mekanismoarekin lotuta dagoen
objektu osaketa/aldaketa horretan, Lurraldea alternatiba posibilitate teoriko
gisa bederen aintzakotzat hartzeko aukera lortzearen truke, erakundeen
legitimitatea onartu behar izan zuen mugimenduak. Zertifikatzea eta
alternatibaren aintzat hartzea lortu eta gero, Koordinadorarentzako giltzarria
konparaketa egiteko baldintza egokiak ziurtatzea izango da. AAK-ren
hitzetan: “nola konparatu? Nork neurtu inpaktua? Nork eta nola erabaki?”
Hauek izango ziren eztabaidagai berriak. Prozedura demokratikoaren
inguruko gai sakonak guztiak ere. Horra eraman baitzen auziaren mamia.
Erabaki publikoak hartzeko prozedurara, alegia.
Gurea egin dugun eredu teorikoaren ildotik, demokratizazio prozesuen
artean, “gobernua kontrolatzen duten sareen trinkotzea eta barne
berdintasunaren areagotzea” aipatu dugu, eta honen barnean zenbait
mekanismo nabarmendu ditugu. Lehen akordio xume honen azpian
demokratizazioak eskatuko lukeen prozesu horrekin lotura zuzena duten bi
mekanismo antzeman daitezke: koalizio osaketarena eta mobilizazioerrepresio-akordio zikloa. Orduko akordioa demokratizazio mikro-zikloa
besterik ez zen izan, liskarra ez baitzen hemen amaitu. Dena den,
gobernuaren kontrola baldin bada demokratizazioaren barneko prozesu
esanguratsuenetarikoa, dudarik gabe, 1989ko azaroko gertakizunek horixe
erakutsi ziguten. Aurrerago itzuliko gara gai honetara.
Ikuspegi zabalagotik aztertuta, demokratizazio eredu hau euskal auzi
politiko nagusia bideratzeko modu eredugarria izan zitekeen eta, oraindik
orain –egungo eragile politikoen estrategien argira– izan daiteke: lehenik,
sistematik kanpo dagoen eragilea zertifikatu; bigarrenik, bere
errebindikazioa aukera teorikoen eta, bide ohikoak jarraituta, baita
praktikoen artean kokatu104, eta, beste aldetik, errekonozimendu horren
ordainean, indarrean dauden erakundeen legitimitatea behingoz finkatu.
Kasu honetan, demokratizazioaren bigarren prozesu mota baten
adierazpenean egongo ginateke: konfiantza sareen birsortzean eta
gobernuarekiko loturan, alegia. Azken finean, sistematik kanpoko
konfiantza sareak barneratzeko eta gobernuarekin lotzeko Euskal Herrian
egindako lehen ahalegina izan zen ordukoa.
Hauxe da Leitzarango auziak, garai hartan, suposatu zuen ekarpena:
arlo auzi batean islatu baitzen orokorrean erabili ahal zen demokratizazio
eredua. Horregatik, euskal prozesu politiko orokorrean une erabakitzailea
izan zen hau.
1989ko azaroan, objektu moldaketa hori bideratzeko oso diskurtso
apala plazaratu zuen mugimenduak: “aceptar la mejor de las alternativas aunque
no sea la nuestra, […] Acatará las decisiones reservándose el derecho a la crítica, […]
104

Murua Ahaldun Nagusiak bi aukera eman zituen alternatiba barneratzeko: herri
ekimenaren bitartez, 10.000 sinadura bilduta, ala, bide azkarragoa jarraituz, alderdi politiko batek (HBk) erakundearen aurrean aurkeztuta. Markogintza diskurtsiboan, Muruak erakundeen erabakia
hartzeko eskumen erabatekoa gogoratzen zuen bitartean, AAK taldeak, bere alternatiba aukera
posibleen artean benetan egon zedin exijitu zuen.

379

si el proyecto no es satisfactorio seguiremos diciendo que está equivocado y a lo mejor
(sic) podríamos convocar movilizaciones…”.
Honekin batera, deigarriak dira AAK-k erakundearen jarrera aldaketa
ulertarazteko emandako argudioak. Europarekiko inongo konfiantzarik ez
zutela esan eta gero, garrantzi berezia eman zitzaion oraingoan bere esku
hartzeari, erabakitzailea izan zela esanaz. Esan bezala, legitimitate iturri gisa
erabili zen Europa.
Abenduko lehen astean mobilizazioak deitu zituen AAK-k, –arbola
birlandaketa sinbolikoak, mendi-martxa, entzierroa Lekunberrin…105,– eta
baita bitartekoen berrikuntza gisa kontsideratu daiteken Jonan Fernandez
AAK taldeko bozeramaileak idatzitako liburuaren aurkezpena ere: “La
autovía en el espejo”, Txalaparta argitaletxeak argitaratua. Liburuaren estiloa
bera, azken aldiko diskurtsoa bezala markogintza eredu berbera jarraitu
zuen: “metaforikoa, elkarrizketa zalea, malgua, apala, xumea…”
1989 amaieran, arestian esan dugun moduan, artean itxienak ziruditen
erakundeak, Gipuzkoakoak, malgutu egin ziren, eta alderantziz, zertxobait
malguagoak ziruditenak, Nafarroakoak, alegia, gotortu106. Askotan esan
dugun bezala, aukera/mehatxuen esleipenaren mekanismoa pendularra
sumatu zen liskarrean zehar, eta desoreka instituzional hori, orokorrean
mugimenduaren aukera politikoak indartu egin zituen. Kontraesana, batez
ere, erakundeen aldean topatzen baitzen beti.107
Zentzu honetan, arlo praktikoan, Nafarroako Gobernuak obra-gunean
arbola mozketarekin jarraitzen zuenez, AAK-k gai horren inguruan antolatu
zuen urte amaierako kanpaina. Oso bizia izan zen, gogorra: kanpaldia
indartuta, ekintzak Uitzin, Nafarroako Parlamentuko egoitzaren eskalada,
atxiloketak… Eguzkiren “Olentzero ekologistarekin”, Hernanin egindako
Autobiaren kontrako astearekin, eta “Urte berri, autobia geldi” leloa
erabilita, eman ziren urteko azkenak.
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Ekologismoaren eta errepresioaren kontrako mugimenduaren arteko diskurtso zubigintza
horren beste adibidea, Lekunberriko guardia zibilaren Kuartelaren inguruko kanpaina da: “basoa
defenda dezagun , superkuartelik ez, Astomela bizirik, autobiari ez…” . Iruñako Blanca de Navarra
kaleko auzokideekin ere egon ziren AAK-koak, hango arbolen moztea zela eta –aparcamientos, autovía,
la misma porquería– leloa lagun. Helburua, beti bera da: Artekaritza. Deslotuak egon daitezken marko
diskurtsiboak, mobilizazioak, jendeak eta ekimenak lotzea.
106
Garai horretan esamesa nahikoa eman zuen Nafarroako Gobernuak Lekunberriko Gurutze
Gorriko egoitza erosita obren seguritate babesa zuzentzeko bertan antolatu zuen estado mayor
modukoak, Mugimenduarentzat larriena, dena den, obren jarraipena bera zen: topografoen lanak,
zuhaitz mozketen jarraipena…
107
Muruak erabakia hartu aurretik, EAko Agoitzeko zinegotziaren luzamenduaren aldeko
jarrera, edo Jaurlaritzaren barnean Gebara, Justizia Sailburuak omen zuen autobiaren aurkako jarrera,
berak publikoki ukatuta, desadostasun horien adibideak lirateke. Erabakia hartu eta gero, bitxia da
Nafarroako Itunaren sinatzaileek (UPN-k bereziki) Urralbururi emandako abisua: “ez dezala jarrerarik
aldatu ituna bildu gabe”. Itunen baitan etengabe aizan zen eragileen arteko fiskalizatzea. Abenduan
zehar, UPN-ren presioa nabarmena izan zen obrak jarraitze aldera. Nafarroako EA-k ere (Cabasés),
Gipuzkoakoak baino jarrera gogorragoa izan zuen garai hartan. Dena den, kontraesanak kontraesan,
ezin dugu ahaztu zuzeneko harremana zegoela Nafarroako eta EAEko eragile instituzional eta politiko
nagusien artean. Zentzu honetan, Ardanzak eta Urralburuk, Ramon Jauregi tarteko, aste horretan
bertan egindako bilera esanguratsua da. EA-k, PNV-k eta PSOE-k, ezker abertzalearekin eta AAKrekin batera zerabilten poker partida horretarako, GFA-n egonda ere, Muruak ez zituen, ziurrenik,
karta onenak. Inoiz jakingo da erakundearen jarrera aldaketaren azpian egondako oinarrizko lehen
akordio honen mamia.
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1989ko gertakizunen kronologia, AAK-k Nafarroako Gobernuari
emandako hamar egunetako ultimatum batekin amaitu zen, GFA-rekin
lortutako akordio-zertifikatzea eta gero, indartsu ikusten zuen bere burua
Koordinadorak.
Amaitzeko, eragin orokorren artean nabarmendu behar da gai
ekologistak gizartean hartu zuen garrantzia. bai eragin diskurtsibo gisa –
interpretazio marko mailan–, eta baita ere mobilizaziorako potentzialari
dagokionean.108 Honekin batera, Eusko Jaurlaritzak 1989ko abenduan,
“euskal biztanleriaren ardura ekologista gero eta handiagoa kontuan izanik”
prospekzio soziologikorako bulegoaren eskutik egindako inkesta ere giro
hori ere antzemateko baliagarria da: Galdetutakoen %45, autopistak
mugatzearen alde zegoen; %8, berriz, autopista gehiagorik ez zela egin behar
zioen; baina oraindik ere %42k, autopistak egiten jarraitu behar zela uste
zuen. Emandako botoa gogoratuta, HB eta EE alderdien jarraitzaileak lehen
bi kategoriatan biltzen ziren, eta CDS, PNV, PSOE alderdietakoak berriz,
hirugarrenean.
b. 1990. Urtea: Lurraldearen aurkezpena. Erakundeen gotortzea.
Polarizazioa, eskala aldaketa eta errebindikazioaren malgutzea:
dialogoa.
Aurreko urteko azalpen kronologikoan, AKK-ren zertifikatzea eta
egitasmo ofizialaren atzerapena mugimenduaren lorpen edo eragin
arrakastatsu bezala aurkeztu ditugu. Alta, horrek ez du esan nahi liskarra
bere horretan amaitu zenik. Aitzitik, 1990 urtea auziak izandako aldirik
erabakitzaileena izan zela esan genezake: lehen arrakasta –mugatua– erdietsi
eta gero, une kritikoa izan baitzen 1990ekoa mugimenduarentzat. Lurraldea
alternatiba aurkeztu eta gero, berriro ere erakundeen itxikeriarekin egin
baitzuen topo mugimenduak, eta alternatibaren ezina ikusita,
mugimenduaren izaera bera aldatuko zuen akordioari begirako norabide
estrategikoa berria zabaldu behar izan zuen. 1991 eta 1992 urtetan ezagutuko
dugun azken negoziazio prozesuaren lehen harria izan zen akordiora
zuzendutako estrategia hori. Baina, ikus dezagun lasaiago urteak
emandakoa, 1990 urtean zehar piztutako mekanismo eta prozesuak.
1989. urtea AKK-k Nafarroako Gobernuari egindako eskaerarekin
amaitu genuen. Une hartan liskar-gunea nagusia han baitzegoen. Horrek ez
du esan nahi Gipuzkoako egoera erabat baketsua zenik. Mugimenduak
bertan lortutako lehen zertifikatzea oso ahula izan zenaren seinale,
urtarrileko lehen astean bertan, Koordinadoraren eta EA-ren arteko
harreman diskurtsiboa garraztu egin zen oso. AKK-k, markogintza
diskurtsibo ezagunari jarraipena emanaz, Aldundiari diru publikoen
xahuketa edota demokrazia eza leporatzen zizkion bitartean –utilización
indecente y prepotente del dinero público–, EA-k eta baita EE-k ere, betiko leloari
eutsiz, gutxiengo iraultzaile baten ordezkaritza hartuta –mamporrero de KAS–,
erakundeen autoritatea eraitsi nahia egotziko dio AKK-ri.109 Hika-mika ia
108

Egin egunkariko Ingurugiroa gehigarriak bildutako datu bat besterik ez: Euskal Herriko
herri eta bailara desberdinetan, 27 jardunaldi ekologista antolatu ziren 1989 urtean zehar.
109
Bitxia da garai honetan PSN-k zerabilen diskurtsoa “tokikeria” –localismo insolidario– egotziz
AKK-ri. Aurrerago ere askotan errepikatuko zen lelo hau: “Atraso, aislamiento, anti-modernidad…”.
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egunerokoa izan zen garai honetan, luzamenduaren inguruan lortutako
akordioa eta barealdia oso hauskorra izan zela erakutsiz.
Dena den, une horretan, Gipuzkoan bainoago, AKK-k Iruñako
manifestazioan jarrita zuen arreta, obra lanak Nafarroan baitzeuden hasita.110
Lehen esan dugun bezala, eztabaidak eztabaida Muruaren bitartekaritza ere
eskatu zuen AKK-k Urralbururekin biltzeko, bi erakundeen uneko
deslerrotzeak suposatzen zuen aukera politikoa esleitu nahian. Ez zuten
Muruarekin kontakturik lotu. Erakundeen arteko adostasuna uste baino
handiagoa zen.
Artekaritza mekanismoaren arloan, azpimarratzekoa izan zen une
horretan, auzian zehar bezala, Nafarroako CC.OO sindikatuak egindako
lana. Dialogoaren inguruko hizpidearen zabalkuntza edo zubigintza
mekanismoa eraginkorra izan zela frogatuz: Urralbururengana jo zuen
aipatu sindikatuak, AKK-ren negoziazio eskaera bideratu nahirik.
Alferrikakoa izan zen. Gobernuaren diskurtsoak Ajuria Eneko Itunaren
markogintza errepikatu besterik ez zuen egin: “que la CAA condene la
violencia”. Mugimenduaren koalizioren kide ziren beste sindikatuek ere,
haien arloko mobilizazioan jarraitu zuten, autobiako mozketa lanetan ari
ziren gehiegizko soldatak denuntziatuz, adibidez. Gainsoldatena beste
zenbait aurrekontu ataletan sumatuko ziren irregulartasunen adibide bat
besterik ez da.
Bestalde, garai honetan, aukera politikoen markogintza mekanismoan
hain esanguratsua izan zen “Europa” ardatzak beste eztabaidagai antzua
eskaini zuen: Europako Batzordeak Autobia interes komunitarioko egitasmo
bezala definituko ote zuen inguruko afera, alegia.111
Urtarrilaren amaieran, Europak AAKren kexua ofizialtzat jo zuenean
mugimenduak beste lorpen bat –zertifikatzea– eskuratu zuen. Baina,
Europako frontean “eraso eta kontraerasoak” etengabeak ziren: egun baten
irabazitakoa, hurrengoan galtzen zen. 1990eko otsailean zehar ere,
Urralburuk Bruselara egindako bidaiaren ingurunean, hizpide errepikatua
izan zen Europakoa, ingurune inpaktuaren deklarazioa egiteko jarraitutako
prozeduraren egokitasuna zela eta ez zela. Hilabete hauetan dozena erdi
bidai egin zituzten bertara Gipuzkoako eta Nafarroako arduradun
politikoek, Europako oniritzia jaso nahian. Dena den, arestian esan dugun
moduan, Europakoa fronte diskurtsiboa izan zen batik bat. Nahiz eta ordutik
aurrera, euskal ingurugiro politikan sortutako eztabaida guztietan marko
diskurtsiboa eta joko esparru politikoa bilakatuko zen. Liskar ekologisten

Unibertsaltasunaren diskurtsoa erabiliaz, abertzaletasunaren baitako diskurtso lehiaren beste poloa
erakutsi nahi zuten sozialistek: Nor baino nor abertzaleago baldin bazebiltzan AKK eta Gipuzkoako
erakundea, PSOE-k koordinadoraren nazionalismoa eta autobiaren ukazioa atzerapenarekin parekatu
nahian zebilen.
110
Urtearen erdialdetik aurrera gogortuko ziren oztopatze ekintzek –topografoen lana kaltetuz,
batez ere– jarraipena izan zuten garai honetan, kanpaldiaren babesean.
111
Europako Garraio Zuzendaria zen Eduardo Peñak gutuna bidali zien erakundeei
Leitzarango autobia interes komunitariokoa zela esanaz, horrek inongo aurrekontu aurreikuspenik
suposatzen ez zuen arren. AKK-k publizitate hutsa zela salatu zuen, markogintza
nazional/humoretsua erabiliz: “Una españolada”. Azkenean, Peñak berak deklarazio hori sostengu
moral edo politiko bezala bakarrik ulertu behar zela aitortu zuen. Europaren inguruan guduxka
diskurtsiboak etengabeak izan ziren liskarrean zehar.
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nazioartekotasunaren nabarmentzea Leitzarango liskar paradigmatiko
honen beste eragin sakona izan zen, ezbairik gabe.
Bestalde, 1990eko urtarrilean, ezaguna dugun mekanismoa aktibatu zen
kanpaldiaren testuinguruan. Abiadura handiko trenaren salaketa hizpide
ezaguna zen aspaldidanik mugimenduaren esparru anti-desarrollistaren
baitan. Urtean zehar sendotuz joan zen nortasun osaketaren lehen
adierazpen gisa ulertu genitzake AHT-ri buruz kanpaldian antolatutako
ekimenak. Aurrerago ikusiko dugun bezala, nortasun kolektibo berri baten
osaketa prozesuan garrantzi handiko unea izan zen hauxe.
Data hauetan, kanpaldiaren lehen balantzea egin zuen mugimenduak.
Bere esanetan, lau hilabetetan hauek izan ziren kanpalditik bultzatutako
ekimenak: hamar hitzaldi, hamahiru asanblada informatibo, zortzi mendimartxa, bost giza kate, bizi-martxa bat, obra lanetan hamasei ekintza, bi
birlandaketa, zazpi protesta ekintza politikari eta erakundeen aurrean…
Gainera, otsailean bertan, “Akanpada” aldizkaria argitaratzen hasi zen, 16
orrialdeekin eta 6000 ale banatuta. Berrikuntza taktiko xumea baina
esanguratsua izan zen hura, ahots propioa ematen baitzion protesta-guneari.
Kanpaldiarena, dudarik gabe, protesta bitartekoen arloan mugimenduak
egindako ekarpenik interesgarrienetarikoa izan zen.
Dena den, 1990eko urtarrileko zitarik inportanteena AKK-k hilaren
hogeita zazpirako Iruñan deitutako manifestazioa izan zen. Nafarroako
Gobernuaren jarrera itxia aldaraztea helburu harturik –“por el diálogo social,
contra la imposición, luzamendua eta alternatibaren alde, autobiari ez”– izan
zen mugimenduak hautatutako leloa. Ikusten denez, edukia erabat alboratu
gabe ere –autobiari ez–, garai honetako eskaera osaketa prozedurazkoa da
goitik behera: dialogoa, inposaketa, luzamendua… Protesta ekintzaren
bitartez adierazten den markogintza estrategikoan, aukera edo, hobeto
esanda, mehatxu politikoen esleipena egin nahi du mugimenduak:
erakundeen zurruntasunaren aurrean bere jarrera dialogo zalea eta irekia
erakutsi nahi du, alegia. AKK-k berak, premiaren edo urgentziaren
motibaziorako markogintza egin zuen manifestaldi hartan, une
erabakitzailea zela gogoratuz: “clave, trascendental, determinante y definitoria
del futuro del conflicto…”. Mugimenduak berak zioen moduan,
komunikabideen gaiaz haratago, “en este momento está en juego la forma de
hacer política de los próximos años: Imposición frente a diálogo social”.
Lehen aurreratu dugun moduan, 1990. urtean mugimenduak
prozedurazko helburuen araberako objektu/eskaera osaketa landu zuen,
ordura arteko eskaera materiala aldatuz edo, nahi bada, osatuz. Urtarrilean
bertan jarrita zeuden jada mekanismo honen oinarriak, Iruñako
manifestazioak ongi erakutsi bezala.
Protesta honetara bildutako indarrak ordura artekoak izan ziren. Dena
den, mugimenduak lotutako gune berriak ere bertaratu ziren: alde batetik,
Estatuko eragile lagunak –Federación de amigos de la Tierra–, eta, bestetik,
orduan pizten ari zen beste antolakuntza fenomeno baten zenbait ordezkari:
Asamblea de pueblos de la Sakana, Coordinadora contra el pantano de Arizate,
Comisión anti-vertedero de Aranguren, Coordinadora de defensa del río de Riezu,
Coordinadora de Itoiz, eta vecinos de la Plaza Blanca de Navarra taldeak. Obra
publikoek kaltetutako asanblada eta koordinadorak ugaldu egin ziren
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Nafarroan garai honetan. Autobiaren Aurkako Koordinadoraren bidea
jarraituz, herritar kaltetuak, hautetsiak, talde ekologistak, anti-desarrollistak,
esparru sozio-politiko ezkerrekoak eta abertzaleak ingurune-gai desberdinen
errebindikazioan bildu ziren, antolaketa eredu berria osatuz. Bakoitzak bere
kezka eta eskaera izanda ere, koordinadora hauek, aski naturalki bildu ziren
dialogoaren alde eta erakundeen inposaketaren aurka. Guztiek ere sufritzen
ari baitziren erakundeen dialogoaren ukapena eta inposizioa.
Areago oraindik, diskurtsoen zubigintza natural horretatik gaindi ere,
antolakuntza ereduaren artekaritza edo nahi bada zabalkuntza
mekanismoa topa genezake fenomeno honetan. Ezen AKK-ren
eredugarritasunak, alde batetik, eta orduko antolakuntza ekologisten –
Eguzkirena, batez ere– hautu estrategikoak, bestetik, ekarri baitzuten
mobilizaziorako plataforma edo koordinadora zabal eta anitzen ugaltze hau.
Mobilizazio eredu honekin, ekologismo antolatuaren nortasun berezitua
apaldu egin zen, antolakuntzazko arrakasta partikularraren kaltetan.
Alabaina, ordainean, errebindikazioen gizarte hedakuntza erraztu egin zen,
epe motzeko arrakasta politikoaren eta epe luzera begirako sentsibilitate
ekologistaren hedakuntzaren mesedetan. Antolakuntza ereduari buruzko
hautu estrategiko guztiak bezala, hau ere kontraesankorra zen
mugimenduarentzat.
Iruñako manifestazio “prozedurazko” hartan 10.000 lagun bildu ziren,
AKK-ren esanetan. Jauzi kuantitatibo handia da, kontuan hartzen badugu
Iruñan egindako aurreko mobilizazioan bildutako jende kopurua. Ezker
abertzaleak oraingoan bere gizarte baliabideak mobilizarazi zituela dirudi.
Halere, mugimenduak berak egindako balorazioan komunikabideen arreta
eskasari egindako kritikak erakutsi dezakeenez, manifestazioa ez zen
erabateko arrakastatzat jo eragilearen baitan. Esan bezala, Nafarroako
mobilizazio sabaia Gipuzkoakoa baino baxuagoa zen garai hartan.112 Horren
ondorioz edo, Nafarroako Gobernuaren erantzuna berriro ere oso gogorra
izan zen: “ez dugu aldatuko jarrera, kondenatu dezatela bortizkeria,
ordaindu ditzatela manifestazioan egindako kalteak…113 Eta geroago
Urralburuk: “la CAA está inspirada por ETA, obedece a ETA, no se repetirá lo de
Argel”. Nafarroako gobernuaren markogintza diskurtsiboak terrorismoaren
kontrako itunaren bide klasikotik jarraitu zuen.
Bien bitartean, Muruak ere ez zuen aukerarik galdu eta luzamendu
akordioaren atzean zegoena azaleratu zuen: “bortizkeriaren bitartez batzutan
gauzak lor daitezke, baina egitasmo publikoa ona eta beharrezkoa da”.
Hortik aurrera, otsailean zehar, errepresio eta erradikalizatze mekanismoak
areagotu egin ziren, Lurraldea alternatibaren aurkezpena gerturatzen ari zen
heinean. Atxiloketak ugaldu egin ziren, baita alde bateko eta besteko
mehatxuak edota denuntzia judizialak ere.
112

HB-k deialdi berezia egin arren. Gai honen inguruan hausnarketa sakonagoa egin beharko
litzateke, ezen EA-ko orduko arduradun batek zioen bezala, alde handia baitzegoen HB-k antolatutako
manifestazio nazional eta AKK-k, –HB-ren sostenguarekin– deitutakoen artean. Zein neurritan izan
zen autobiarena gai estrategikoa ezker abertzale politikoaren baitan? Erantzun zaileko galdera sakona
dugu hau, beste atal batean ukituko dugu.
113
Kalteei dagokienean –pintura isurtzea Nafarroako Diputazioaren paretetan–, deigarria da
AKK-k bere ardura ukatu izana. Alde pragmatikotik logikoa da ukapen hori –kriminalizatzea
ekiditeko eta kalteak ordaindu beharrik ez izateko–, baina, bestetik, agian, geroxeago gertatuko zen
identitate zatiketaren seinale goiztiar gisa ere uler daiteke: Koordinadoraren kontroletik kanpoko
erabat “bereak” ez ziren kideak al zituen barnean?
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Gotortze parametro horietan, Lekunberriko guardia zibilaren kuartela
indartzea eta obren azkartzea erabaki zuen Nafarroako Gobernuak, eta, hari
erantzunez, AKK-k kanpaldira gerturatzeko premiazko deia egin zuen,
lehengo markogintza diskurtsibo autonomoa, bortizkeria politikotik
autonomoa, alegia, berretsiz: “resistencia ciudadana no-violenta original y
activa”. Originaltsun horren adibide gisa, artean, Tomas Lozanok,
Koordinadorako kide zen Aresoko artzainak, Urralburu gonbidatu zuen bere
baserrian bazkaltzera.
Bien bitartean, koalizioko beste zenbait eragilek –HB, GG.AA…–
militarizazioa eta Madrileko presioak salatu zituzten. Tenkatze garaia izan
zen hura. Arlo politiko orokorrean ere ez zen samurra izan, HB-ren
isolamendu politika gogortzen ari baitzen aldi berean: komunikabideetako
mahai-inguruetan betoa, udal politikan bazterketa… Estrategia honen
osagarri legez, Gasteizko Legebiltzarrak otsailaren 15ean autodeterminazio
eskubidearen inguruko mozioa onartu zuen, aldarrikapen teoriko eta formal
baten bitartez ezker abertzalearen ekimen gaitasuna desaktibatze aldera.
Futbolean eta politikan oso ezaguna den estrategia politikoa erabiltzen ari
ziren erakunde autonomikoak: Gazteleraz “Achique de espacios” edo
euskaraz
“hutsune-betetzea”
deitzen
dena,
alegia.
Hori
ere
elkarreraginezko mekanismotzat jo genezake.
Honek ez du esan nahi, inolaz ere, eliteen barneko desadostasunak
konpondu zirenik. Lehia politiko basatiarekin lotutako deslerrotze
mekanismoak indarrean jarraitu zuen: EA-ko Nafarroako buru zen
Larrañagak egitasmoaren atzerapena Eusko Jaurlaritzari eta PSOEri egotzi
zion, Aldundiaren baitan EA eta EE-ren arteko tentsioa areagotuz zihoan
bitartean. Ildo bertsutik, Pirinioetako Lan Komunitateak, Ardanza
Lehendakariak bultzatuta, autobia “obra de interes transpirenaico” gisa definitu
zuen, Aldundiaren eskuak lotuz. Alderdien artean eta baita alderdien
barnean ere autobiaren inguruko jarrera sutsuagoak eta epelagoak, aldeko
eta kontrakoak topa zitezkeen, eta arazo guztien gainetik, gauza bat
behintzat argi geratu zen: auzia bideratzeko EAren saiakera politiko
autonomoak etsai indartsuegiak zituen, barnean eta kanpoan.
Ikusten denez, gatazkak lehengo bidetik jarraitu zuen. AKK taldeak
aurreko urtean lortutako zertifikatzea oso epidermikoa eta koiunturazkoa
izan zela erakutsiz. Agian, benetako zertifikatzea eskaini ezin zezakeen
eragile politikoaren esku baitzegoen Gipuzkoako erakundea.
Iruñako manifestazioaren ingurune honetan, mugimenduaren eskaera
osaketaren mekanismoak izandako eragin mugatu baten berri eman behar
da. Eskaeraren onargarritasun sistemikoa aldarazi zuen eragin batez ari
gara. Ezen 1990eko urtarrilean GFA-k Leitzarango balio naturalistikorik
handiena zuen eremua erosi egin baitzuen, parke naturalaren deklaraziorako
beharrezkoa zen lehen urratsa emanaz. Mugimenduak hastapenetik
egindako errebindikazioaren parte bat behintzat barneratu egin zuen
erakundeak, eta horrela azken akordioa izango zen zutabeetariko bat ezarri
zen.
Era berean, mugimenduaren eragin politiko orokor gisa uler genezake,
sasoi latz haietan, koordinadora desberdinetatik jasotzen zuen presiopean,
385

Nafarroako Gobernuak sortutako Ingurugiro Aholkularitzarako Kontseilua,
gizarte eragileen aholkularitzarako tresna partehartzailea izan behar zena.
Bertan bilduko ziren sindikatu nagusietako ordezkariak (2), enpresari
elkartekoa (1), alkateak (2), UPNA (1) eta Opus-eko unibertsitateetako (1)
kideak, baita kontsumitzaile elkarteetakoak (2), eta ingurugiroaren babesa
bultzatzen zuten beste elkarteetako ordezkariak (4) ere, azken hauek
Kontseiluko presidenteak izendatuta. Hasierako konposizioa jaso dugu, ezen
aurrerago hori ere aldatu egingo baitzen, gizarte eragileen presentzia
ahulduz. Aukera politikoen arloan liskar garaietan bultzatutako aldaketek
askotan ez dute jarraipenik izaten gatazka baretzen denean. Konklusiotan
jasoko dugun moduan, botere jokoan ez dago inoiz oreka egonkorrik:
Eragileak botere-posizioa galtzen edo irabazten ari dira etengabean.
Otsaila amaieran, AKK Bartzelonara joan zen Lurraldea alternatiba
lantzen zuen txosten teknikoaren bila. Beste fase bat zabaltzear zegoen.
1990eko martxoa Lurraldea alternatibaren aurkezpen publikoaren hilabetea
izan zen, eta, teorian behintzat, baita egitasmo publikoarekin alderaketarako
abiapuntua ere.
1. Lurraldea Alternatibaren aurkezpenak izandako ingurunea.
Esan bezala, alternatibaren aurkezpen unea erradikalizatze eta
errepresio mekanismoen indartzearekin batera etorri zen, mugimenduaren
egitasmo alternatiboak kolokan jartzen baitzuen, neurri batean behintzat,
erakundeen legitimitatea.114
Ingurune horretan, zaila zen egitasmoen alderatzea patxadaz,
lasaitasunean, arrazionalki egitea. Antza denez, bi aldeen iritzian, jokoan
zegoena ez baitzen errepide egitasmoen arteko hautu teknikoa, erakundeen
legitimitate politikoa baizik.
Horrela gauzak, aurreko hilabeteetan ikusitako tenkatzearen areagotzea
oso nabarmena izan zen otsaila/martxoan. Mugimenduaren ekintzak gogor
erreprimitu zituen Nafarroako Gobernuak, Guardia zibila eta zinpeko
guardiak erabilita. Ondorioz, mugimenduak diskurtsoa egokitu behar izan
zuen garai hartan: “Autobiarik ez, errepresiorik ez”. Eta errepresioa bera
salatu: “Masacre, golpes con botas de hierro y armas”. Era berean, gogortze
honen adibideak plazaratu zituen AKK-k, kanpaldiak ia sei hilabeteetan
jasotako errepresioaren berri emanaz: 45 atxiloketa, 4 polizia-karga,
militanteen egurtzearekin amaitutako bost polizia-kontrol, kartelak jartzea
eta pintadak egitea hiru alditan galaraztea, eta bitan mendi-martxak
oztopatzen saiatzea, kanpaldiaren seinaleak eta dendak apurtzea behin baino
gehiagotan…
Mugimenduaren adierazpenetan jasotako errepresio jarduera guztiak
ez ziren ziurrenik egunkarian publikatu, baina jasotako datuen arabera
nahiko argia da aipatutako tenkatzea.
Hona hemen 1990eko errepresioaren datu orokorrak:
114

AKK-ko kide zen Josu Urrak gardenki esan zuen moduan: “Estamos haciendo lo que las
administraciones deberían hacer”.
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F.15. 1990eko errepresio bilduma.

Arestian esan bezala, taula honetan poliziagintzaz aparte erakundearen
jarduera osotasunean jaso dugu, espiralaren izaera hobeto jasotzeko:
tenkatzea ez baita soilik poliziaren bitartez burutzen. Jarrera honen
adierazgarri ezin hobea da Nafarroako PSOE-k AKK-ren edozein ekintza
denuntziatzeko erabakia hartu izana, diskurtsoa oraindik gehiago mikaztuz:
“HB, CAA y ETA forman un todo, […] fundamentalismo de la irracionalidad, culto
al pasado, mal entendido pacifismo, desconocida ecología, intransigencia de minorías
violentas…”. Ildo beretik doaz, AKK-ko zenbait kidek garai hartan jasotako
mehatxu-gutunak.
Erakundearen eta hauen kudeatzaileen markogintza diskurtsiboa
Habermas ikerlariak aipatzen duen behartutako dikotomia kategorian sar
genezake: Sistemaren kanpoko edozein ekimen, bortizkeriaren eremuan
kokatzen duen mekanismoa, sistemikoa dena eta bortitza dena modu
dikotomiko itxian ulertzetik eratortzen dena.115
Leitzarango liskarrean egondako poliziagintza (policying) eredu mistoa
berragertu egin zen garai honetan: Estatuko segurtasun indarrak eta
seguritate enpresa pribatuak elkarlanean aritu baitziren, nor baino nor
115

Alemanian sortzen dira gero Europa osora zabalduko diren doktrina politikoak.
Habermasek 80. Hamarkadaren hasieran, euro-misilen aurkako desobedientzia zibilaren
baliagarritasuna defendatzeko unean, kritikatu egiten zuen bere herriko Auzitegi Gorenean
nagusitutako “behartutako dikotomia”: “La concepción dominante entre los juristas alemanes [es que] la
protesta que viola una norma no sólo es jurídicamente punible, sino moralmente condenable. […] como violenta”.
Habermas, J.(1988): La desobediencia civil: piedra de toque del Estado de Derecho, Ensayos políticos,
liburuan. Península. Barcelona. Handik hona erraz zabaltzen dira eskubide murrizketak, ez
horrenbeste aitorpenak.
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bortitzago, askotan.116 Bitxia bada ere, erakundeen berrikuntza taktiko gisa
ulertu beharko genuke poliziagintza eredu honen antolaketa, gerora ere
beste zenbait liskarretan erabiliko zena.
Aztertutako lehen hamar urtetan antzeman dugun poliziagintza eredua
jarraian doan irudian aurkeztuko dugu.
F.16. Poliziagintza eredua Leitzarango liskarrean.

Dena den, seguritate enpresa pribatuen agerpena nabarmentzeaz
aparte, ezin gutxietsi daiteke Estatuetako poliziek –guardia zibilak, polizia
nazionalak eta PAF/CRS– mantentzen duten protagonismoa. Batez ere, 1990
urtean, polarizazio prozesuaren urterik gogorrenean. Zentzu honetan, landaeremuko jarduera oldartsuaren aurreko erantzun errepresiboan, guardia
zibilarena izan zen ardura nagusia.
2. Lurraldea Alternatibaren aurkezpenaren markogintza diskurtsiboa.
Bere aldetik, mugimenduak bi zutabe diskurtsibotan oinarritu zuen
Lurraldea alternatibaren aurkezpen-kanpaina:
-Lehenik eta behin, markogintza diskurtsiboan bederen, herritarren eta
taldeen parte hartzeari garrantzi berezia eman zitzaion. Adibidez, arlo
praktikoan, martxoaren lehen asteburuan asanblada zabala antolatu zuen
AKK-k Araxeseko bailarako bizilagunekin, teknikari eta zenbait
organizazioetako ordezkariekin. Diskurtso mailan, berriz, Lurraldea
alternatiba globalaren baitan Araxeseko trazaketa aurkeztu zuenean,
116

Bortizkeria hori euren artekoa ere izan zen batzutan, alkohola tarteko. Kontrolik gabeko
eremu militarizatuetan ohiko kontuak dira “barne” liskar horiek. Ikus 1990eko abuztuaren lehen
asteburuan, guardia zibila eta Segurisa enpresako guardien artean egondako kalapitak, pistola tiroak
tarteko.
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martxoaren 9an, modu irekian aurkeztu zuen, ekarpenak jasotzeko
prestutasuna adieraziz: “proceso de participación modélica, Presenta a debate
abierto una propuesta abierta de alternatiba”.117
Hala, objektu osaketa mekanismoa ahalik eta modurik parte
hartzailean egin (go) zela agindu zuen AKK-k. Demokrazia partehartzailea
bilakatu zen diagnostikorako markogintzaren ardatza. Mugimenduak
liskarraren oinarrian demokrazia ordezkatzailea eta partehartzailearen
arteko lehia edo kontrakotasuna kokatu nahi zuen. Arazoa ez zen –soilik ala
jada– desarrollismoa edo egitasmo batek eragindako kalte ekologikoa, baizik
eta herritarren parte hartze eza eta erakundeen itxikeria. “Haien
egitasmoa/gure egitasmoa”; “erakundeen egitasmoa/herriak nahi duen
egitasmoa”; “egitasmo inposatua/egitasmo partehartzailea” dikotomietan
laburbildu zuen mugimenduak lehia eremua. Esan bezala, egitasmoen
arrazionaltasuna edo egokitasun materiala bezain beste, jokoan zegoena
egitasmoen eta hauen bultzatzaileen legitimotasuna bera zen. Honen bestez,
arlo
auzia
desagertu
gabe
baina
neurri
batean
gaindituta,
demokratizazioaren oldarraldi zabalean ari zen jokatzen partida. Partida
diskurtsibo nagusia bederen.
-Baina bestetik, Lurraldea alternatiba erakundeen egitasmoarekin
alderatu beharrak malgutasun irudia ematea eskatzen zion mugimenduari.
Diskurtsoaren hastapenetik ezaguna zaigun irtenbide “arrazionala” zein zen
erakutsi behar zuen mugimenduak, pronostikorako markogintza egokiaren
bitartez: “resolución satisfactoria y modélica, facilitar aproximación de criterios y
comparación, racionalización del conflicto, sacarlo de las coordenadas del
enfrentamiento, comparación democrática”.
AKK-k –eta honen koalizioko kide zen ezker abertzaleak– buruz
buruko harreman horretan ez zion erakundeari bere legitimotasuna erabat
ukatu nahi izan. Demokratizazioaren prozesuaren garaiko parametrotan,
elkar ezagutza, elkar zertifikatzea zen helburua, “negoziazioaren“ marko
interpretatzaile nagusiak eskatzen zuen moduan. Eskema diskurtsiboa
berbera da Leitzaranen eta “euskal gatazka politikoan”. Sintonia erabatekoa
da: “aintzat har nazazue, ezagutu daitezela alternatiba guztiak –
ekologikoak, errepide-aukerak, edota marko politiko orokorrerako
proposatzen direnak–, eta herriak aukeratu dezala demokratikoki,
zuzeneko borondate adierazpen demokratiko hori, edozein gaiari buruz
herriak bere burua “determinatzeko” duen gaitasunetik eratortzen baita.”
Elkar zertifikatzea lortuz gero, alderatu beharreko “alternatibak” erabat
kontrajarriak ziren, uztargarriak ziren, elkar birmoldatuko zuten… Ez
zirudien horren garrantzitsua, mugimenduaren diskurtsoari so eginez gero.
Leitzarangoa auzi politiko nagusiaren metafora bilakatuta, berriro ere.118
117

Bartzelonan Manuel Herce injineruak zuzendutako Instituto de Gestión de Proyectos S.A.
enpresak egindako Lurraldea proposamen alternatiboaren daturik esanguratsuenak aipatu besterik ez
ditugu egingo: Araxes errekak zeharkatzen duen bailaratik doa ibilbide alternatiboa, ez du lau
karriletako autobia baztertzen, Azpirozko gaina tunelen bitartez igarotzea proposatzen du, eta beste
tarteetako ibilbidean aldaketa batzuk iradokitzen ditu: Lekunberrin, Bi Ahizpen igarobidean…
118
Garai hartan, ezin ahaztu daiteke autodeterminazio eskubidearen inguruko eztabaida
politikoa gori-gori zegoela, ezker abertzalea autonomia estatutu nazionalaren egitasmo “alternatiboa”
lantzen ari zela eta udaberri amaieran aurkeztuko zuela. Alternatiboa, nazionala, baina, azkenean,
“autonomia estatutua”, edo, eskaera osaketa mekanismoa gurera ekarrita: (Lurraldea) Alternatiba,
Araxesetik joan arren lurralde osoa kontuan hartzen duena, baina, finean, autobia… Oraintsu, 2007an,
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Horregatik, AKK taldeak “irizpideen hurbilketa” lelo diskurtsibo
bezala erabili izanak berebiziko adierazgarritasuna du. Objektu edo eskaera
osaketa mailan jakitun baita Koordinadora, Araxeseko ibilbidea salbu, beste
zenbait tartetan litekeena dela erakundeen egitasmoarekin nolabaiteko
uztarketa.119 Edo, beste modu batera esanda, egitasmo publikoaren
zuzenketa gisa plantea zitezkeela Lurraldearen zenbait proposamen. Zentzu
honetan, Lurraldea alternatiba ez zen inoiz alternatiba guztiz erabatekoa
bezala planteatu, zenbait kasutan zuzenketarako proposamen gisa ere uler
baitzitekeen. Inportantea da puntu hau kontuan hartzea, ezen 1990eko
udaberrian bertan, gatazkaren parametrotan beste aldaketa bat egongo da,
AKK egitasmoaren zuzenketaren eremuan ere kokatuko baitu bere jarduera,
eskaera/nortasunaren moldaketa etengabeko horretan murgilduta.
Ikus dezagun Lurraldea alternatibak proposatutako komunikazio
eredua:
F. 17. Lurraldea alternatiba.

berriro ere ezker abertzaleak plazaratu duen ildo diskurtsibo berbera da “autonomia estatutu
nazionalarena”. Izan ere gatazka bideratzeko ereduan ez dago berrikuntza handirik Leitzarandik hona.
119
Araxes bailaratik zihoan ibilbidean ere, egitasmoen arteko alderagarritasunaren mesedetan,
ez zen lau karriletako aukera baztertzen hasiera batetik. Geroago hobetsitako aukera hau ez zen
kosterik gabe onartu mugimenduaren baitan.
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Eskaera osaketa/aldaketaren mekanismoa aktibatuz, mugimenduak
eskaeraren onargarritasun sistemikoa aldatu nahiko du. Alternatiba
alderagarria osatzeak onargarritasun horren ateak zabalduko dizkiola uste
baitu AKK-k. Zentzu honetan, oso interesgarria da AKK-ren hastapenetan
egondako Mario Gaviria soziologoak martxoaren 21ean argitaratutako “La
alternativa: sensata, comprometida y peligrosa” iritzi artikulua. Alternatibak
suposatzen duen amore ematea onartuta ere –hemos asumido el discurso del
poder, […] nos obliga a asumir el impacto del Araxes, […] contra toda lógica
ecologista, es necesario ceder, […] proyectamos agresiones–, alternatiba tarteko
irtenbide berritzaile gisa defendatzen du, Leitzarani –borrokari berari– balio
sinbolikoa emanaz. Alta, Gaviriak argiro azaldutako kontraesan horrek
eraginak izango ditu identitate osaketaren mekanismoan, aurrerago ikusiko
den moduan.
Azkenik, ildo bertsutik, alternatibaren sozializazioa eta eskala aldaketa
bultzatzeko bitartekoen arloan ere, berrikuntza azpimarragarria landu zuen
Koordinadorak. Kanpaldia baldin bazen erresistentzia ekologistaren gune
naturala, mugimenduak oraingoan bere ekintza esparru naturaletik atera, eta
zabalkuntza sozialaren gune urbanora jo zuen, euskal metropolira, Bilbora.
Autobiaren ingurua utzita, jauzi sinboliko esanguratsua izan zen 1990eko
martxoaren bigarren asteburuan Bilboko erakustazokan antolatutako
Lurraldea alternatibaren aurkezpen jendetsua: erakusketa informatiboa,
panelak, rock festibala, herri kirolak, bertsolariak… Horrelako ekitalditan
ohikoak diren osagarri guztiekin: argazki erakusketa, umeentzako gunea,
taberna… “Alternatibaren alde, asteburua” deituta, Bilboko –Barakaldoko–
erakustazokaren erronka sinbolikoa, –Leitzarandik 100 kilometrotara–,
handia eta ausarta zen mugimenduarentzat.
Ekitaldi duina izan zedin bildu beharreko jende kopurua ez zen
nolanahiko kontua. Liskarraren fase berria izan nahi zenaren adierazpen gisa
ulertu beharko genuke asteburu horretako ahalegin kementsua. Aipatu
dugun diskurtso zabal, ireki, malgu, politiko, prozedurazko eta ekologikoki
apal edo epelaren osagarri ezin hobea. Egun hartan esandakoak ere nahikoa
adierazgarriak dira: “Contexto racional y vanguradista, post-europeo (!), calidad
de vida, alternativa respetable y discutible”. Alabaina, ekitaldiaren oihartzun
eskasak arrakastari buruzko zalantzak sorrarazten dizkigu.120
3. Lurraldea alternatibak izandako lehen erantzunak, kanpoan.
Maila diskurtsiboan Lurraldea alternatibaren aurkezpenak oso
erantzun gogorra izan zuen PSOE/PSN eta EA-ren aldetik: “se ha presentado
este proyecto para justificar más muertes, […] montaje escénico, […] coordinadora
de la ETA”. Bi astetan ia egunero gurutzatu ziren bi alderdi eta
mugimenduaren arteko deklarazioak, zein baino zein bortitzagoa:
“Tecnócratas de la democracia, […] fascistas”. AKK taldeak alderdi guztiekin
biltzeko konpromisoa eta deialdi publikoa egin zuen, eta bere hitzetan EA
eta PSN-ren kasuan ez ezik, jarrera nahiko zuhurrak topatu omen zituen
120

Ziurrenik, hemen ere Lemoizko gatazka gogoan, 1980an Bilboko erakustazokan bildutako
“herri topaketaren” arrakastak bultzatu zuen mugimendua. Alta, protesta zikloaren unea arras
desberdina zen, orduko polarizazioa eta eskala aldaketa mailak ezin konpara daitezke Leitzarango
liskarrean izandakoekin.
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zenbait alderdiengan. Dena den, Ajuria Eneko Ituna sinatu zutenen artetik ez
zen inor hurbildu deialdi publiko horretara. EE ez ezik, hauekin egindako
bilera antzua izan baldin bazen ere.
Arlo horretan, beti bezala, eliteen artean kontraesanak sumatu ziren, eta
mugimendua aukera politiko horien esleipenean saiatu zen, bere diskurtso
publikoan aipatu liskarrak nabarmenduz, modu kontraesankorrean bada ere:
Urralburu eta Muruaren arteko tentsioak egon bazeudela esanaz, batetik,
baina, bestetik, gogoratuz bien arteko adostasun estrategikoa zegoela eta,
hortaz, dialogoa biekin egin behar zela derrigorrez.
Garai honetan, Nafarroako IUren jarrera dialogo zaleagoa alde batera
utzita –beti mugitu izan zen mugimenduaren erdi aliatu gisa–, edota Beasain
eta Ordiziako alkateen ohiko kexuak alboratuta, agian hirugarren biderik
azpimarragarriena, Tolosako ospetsuen proposamena litzateke. Alde
batetik, Gipuzkoako gizartearen kontraesanen adierazgarri argia zen,
bestetik, baliteke erakundeen ihesbidea, globo-zunda, edo ke-gortina izatea.
Aspaldiko kezka ezagunari kasu eginez eta Tolosak historian zehar izandako
garrantziari eutsi nahian, Urtoko alternatiba deitua izan zena proposatu zuen
Tolosar talde batek. Leitzarandik ez, ezta Araxesetik ere, Berastegitik eraman
nahi zuten autobia berria.
AKK-k Aldundiak berak landutako alternatiba zela esan zuen,
erakundearen barne kontraesanek –Diputazioko teknikarien artekoek, antza–
zabaltzen zuten aukera politikoaren esleipena eginez. Tolosako proposamen
berriak alternatiba “desberdinen” arteko konparazioari zama politikoa
kentzen zion, alderaketak izan zezakeen dramatismoa arindu. Hauxe bera
zen Tolosar talde horrek azaldutako jarrera publikoa, hain zuzen ere:
“flexibilidad de todas las partes, sentarnos los tres”.121 Liskarraren azken fasean
irekiko zen ibilbide edo trazaketa zorabioaren lehen urratsa besterik ez zen
izan.
Bestalde, mugimenduaren koalizioko indarrek –HB, LAB, LKI,
Batzarre…–, AKK eta Lurraldea Alternatiba babestu zuten, ordura arte
bezala. Obrak gelditu, AKK taldearen kriminalizatzea edota zenbait guneen
militarizazioa salatu –Batzarre, Eki–, eta alternatiben konparaketarako
markoa eskatu zuten garai hartan.
Azkenik, militarizazioaren hizpidearekin jarraituz, guardia zibilaren
etengabeko presentziarekin Lekunberrin bizitzen ari zen egoera tenkatuak
bertako erakundeak ere ukitu zituen, autobiaren alde zeuden arren. Udalak
egoeraren kritika formala plazaratu zuen garai hartan.
Testuinguru honetan argi zegoen alternatiben arteko konparaziorako
baldintza egokirik ez zegoela, eta inoiz egotekotan mobilizazioaren bitartez
irabaziko zuela mugimenduak. Esan nahi baita, nahiko uste hedatua zen
mugimenduarengan erakundeak ez zuela musu truke eskainiko
121

Maiatzaren amaieran, “Igarondo” Tolosako Merkatarien elkarteak “herritar ospetsu” horien
eskaerarekin bat egin zuen, autobiaren alde eta aurrerakuntzaren alde zegoela aldarrikatuz, baina, era
berean, errepideak Tolosatik pasa behar zuela eskatuz. Gero, ekainean, Tolosa komunikabide gune
izaten jarrai zedin, Batzorde irekia sortu zen herrian. Urte amaieran lelo horrekin berberarekin, baina
mugimenduaren koaliziotik abiatuta, HB-k protesta ekintza deitu zuen Tolosan.
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alderaketarako jokaleku neutralik. Mugimenduaren udaberriko kanpainak
baldintza horiek lantzea izan zuen helburu, gero ikusiko dugun bezala.
4. Lurraldea Alternatibak eragindako alterazioak, mugimenduaren
barnean.
Arestian aipatutako Mario Gaviriak gogoratu bezala, mugimendu
ekologista batek errepide egitasmo bat aurkeztea ez da gauza arrunta. Are
gutxiago errepide alternatibo horrek, egitasmoen konparagarritasunaren
izenean, autobia ereduari atea ixten ez badio.
Objektu osaketa orok nortasunarena dakar. Eta errebindikazio berriak
antolakuntzaren berregituraketa aproposa behar du. Finean mekanismo
berberaz ari gara. Horregatik, Lurraldea Alternatibak, alteritatea –identitate
kolektiboan–, eta alterazioak –antolakuntzan– piztu zituen mugimenduaren
baitan. Maila organizatiboan aldaketa batzuk emanda zeuden jada. Publikoki
aurkeztu aurretik ere, Lurraldearen kudeaketak profesionalizatzea eskatu
zion AKK-ri, eta honekin batera baita autonomia ekonomikoa lantzea ere.
Garai hartan emandako datuak aztertuta, 700 diru emaile finko inguru zituen
AKK-k, 15 udal eta 20ren bat elkarte barne. Dena dela, liskarraren neurria
nahiko mugatua zenaren seinale da diru laguntzen jatorria: %80 Gipuzkoatik
eta Nafarroatik, erdiz erdi, Bizkaitik %15, Arabatik %5, eta Iparraldetik
laguntza bakanak. Datu hauek zalantzan jartzen dute benetako eskala
aldaketa prozesu zabalik egon izana.
Interesgarriagoa da identitate kolektiboan emandako “alteritatearen”
azterketa. Esan bezala, eskaeraren osaketa/aldaketarekin batera
nortasunaren osaketa/aldaketa datorrenez, mugimendu baten baitako
koherentzia identitatezkoa ez da ezaugarri finkoa, etengabean moldatzen eta
birmoldatzen baitira eskaerak eta, hauekin batera, nortasunak.
Mugimenduak sistemak baldin badira, teoria sistemikoak dioen bezala, inoiz
ez dago jakiterik non dagoen aldaketa kualitatiboaren atalase maila. Noiz
den sistemaren aldaketa eta noiz aldaketa sisteman. Hortaz, askotan ez dago
jakiterik noiz aldatu den mugimenduaren identitate kolektiboa, aldatuz
baitoa etengabean.
Dena den, ukaezina da 1990eko martxoan Lurraldea alternatibaren
aurkezpenarekin batera, Leitzarango autobiaren aurkako mugimenduaren
baitan epe laburrean sumatuko ziren barne aldaketa sakonak ernaltzen hasi
zirela. Ikusiko ditugu urtean zehar.
Gainera, euskal ekologismoaren mobilizazio eta antolakuntza esparrua
nahiko nahasia zegoen apirileko hartan.
Ekologismo politiko abertzalearen esparrutik kanpo, eko-pazifismoaren
eremu ideologikoan, alderdi ekologista berria sortu zen: “Euskal Herriko
Berdeak”. Europan, –batez ere, Alemanian–, jada errotuta zegoen ekopazifismoaren eta alderdi politiko berdeen eredua hartu zuen saiakerak,
orduan abian zegoen ingurune mekanismo egokiaz –arloko mobilizaziorako
potentzialaren igoeraz– baliatu nahian. Ez zuen eragin handirik izan
Leitzarango liskarrean.
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Aitzitik, gertakizun garrantzitsuago bat aipatu behar dugu
antolakuntza arlo horretan: eraketen jabetza mekanismoaren barnean,
Lurraldearen aldeko asanbladak edo “Asambleas de apoyo a Lurraldea”
osatzeko deialdia egin zuen AKK-k garai hartan. Koordinadoraren parte
zuzena izan gabe, mugimenduaren osagarri bezala sortu ziren asanblada
haiek, koordinadorak aurki izango zuen antolakuntza eraldaketaren
testuinguruan. Asanblada hauek Eguzkiren bultzadarekin sortu ziren,
ekologismoak herrietan zuen mobilizaziorako potentziala Luuraldearen
errebindikazio eta antolakuntzara bideratzeko. Liskarraren amaieran,
antolakuntza mailako lehia mekanismoa ere piztuko zen Lurraldearen toki
egitura horien kontura.
Dena den, oraindik ez zen ekologismoaren barnean kontraesan
sakonegirik sumatzen, publikoki ez bederen. Apirileko lehen astean Irantzun
bildutako Nafarroako talde ekologisten asanbladak, AAK eta Lurraldea
alternatiba lehengo parametrotan babestu zuten: “para conseguir una mejora
integral de comunicaciones entre Navarra y Guipúzcoa”.
Ziur aski, “barne” kritika publikoaren aitzindaria –mugimenduaren
baitako dibergentzia mekanismoaren erakusle– Eki talde ekologista izan zen.
Lurraldea alternatiba babestu arren, Araxeseko autobiaren proposamena
arbuiatu egin baitzuen segituan, bi karriletako errepidearen aukera hobetsiz.
Honekin batera, kanpaldiaren inguruan taxutu zen ildo anti-desarrrollistak
ere Lurraldea alternatibari buruzko eztabaida horretan posizio propioa
erakutsi zuen, publikoki agertu ez zen arren: Araxeseko egitasmoa, “2+1”
errepide eredutik, lau karriletakoa bilakatu izana kritikatu zuten antidesarrollistek. Hari beretik, euskal ekologismoa astintzen zuen ondoko
itsasoaren seinale da ziur aski, data horietarako aurreikusita zegoen talde
ekologisten asanblada zabala sine die atzeratu izana.
Egoera korapilotsu honetan, antolaketari buruzko hurrengo urratsa,
1990eko maiatzean eman zuen mugimenduak, Lurraldea Koordinadoraren
sorrerarekin. Nabari denez, egitura berriaren sorrerak, barne zatiketaren
hazia zeraman bere baitan.
Eta hilaren amaieran, berriro ere, Europa. Une berezian agertu zen gaia,
legitimitate mailan neurtu behar zen lehia unerik gogorrenean zegoela:
Europako Komisioak artxibatu egin zuen AKK-k ingurune inpaktuaren
prozedura salatuz egindako kexa. Lehen esan dugun bezala, gai materialaren
inguruan Europak ez zuen zer esanik, eta oraingoan, prozedura kontuan ere,
Estatuaren alde jo zuen.
Ohi legez, erabaki honek aldeko eta kontrako erreakzioak piztu zituen:
126 Gobernuz Kanpoko Erakunde ekologista biltzen zituen Europako
Ingurugiro Bulegoak, eta geroxeago honen Penintsulako bulegoak, AKK-ren
alde egin zuten; Madrileko Gobernuko Ingurugiro zuzendariak kontra,
noski; HB-k poliziaz betetako obrak bisitatu zituen; AEDENAT taldeak
Europako Komisioa kritikatu; Balentziako Presidente zen Lerma ere
Autobiaren alde azaldu zen… Eta, azkenik, AKK-k, Jonan Fernandezen
ahotik, Europaren hanka sartzea kritikatu zuen, aurrez aurre jarriz
mugimendua eta Europako mendebaldeko erakundeen esentzia
demokratikoa… Arrakastaren motibaziorako markogintza diskurtsibo
horrek –más importante será la victoria– ezin zuen ezkutatu unearen
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larritasuna. Kontuak kontu, Europatik etorritako martxoko azken berri
honek erakundeen gotortzea ahalbideratu baitzuen: “EA considera
definitivamente zanjado el debate y será especialmente beligerante.”
5. 1990eko Apiriletik aurrera: Lekunberriko proposamena eta gose-greba.
“April is the cruellest month”.122
Leitzarango liskarrean 1990eko apirila hilabete erabakitzailea izan zen,
urte hartako uda bitarteko beste hilabeteekin batera: Lurraldea taldeak
alternatiba alboratu behar izan zueneko garaia izan zen, mugimenduak bere
itxaropen sabaia jo zuenekoa, liskarraren paradigma aldaketa ekarri zuen
unea, nahia eta ezina nahasten zireneko momentua… Egia esanda, apirileko
gertakizunen narrazio kronologikoa edonor aztoratzeko modukoa da.
Apirilaren 3an Gipuzkoako Foru Aldundiak Leitzarango autobiaren
behin betiko egitasmoa onartu zuen, beste proposamen guztiak “berandu
zetozela”
argudiatuz.
Hurrengo
egunean,
Autobiaren
Aurkako
Koordinadorak erabaki hori errekurrituko zuela agindu eta gero,
Lekunberriko bariantearen inguruko kontsentsurako proposamena luzatu
zuen. Arestian esan bezala, liskarrari norabide berritzailea ematen zitzaion
planteamendu horrekin. Objektu osaketa mekanismoa, ezezko borobiletik,
alternatiba orokorrera eta, hori baztertu gabe, tarte bati begirako alternatiba
mugatura edo egitasmo instituzionalaren zuzenketa edo hobekuntza gisa
ulertu zitekeenera igaro zen.

122

Eliot, Thomas Stearns. The Waste Land. New York: Boni and Liveright, 1922.
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F.18. 1990eko trazaketen eztabaida: Leitzaran, Araxes, Berastegi.

Irudiak erakusten duen moduan, garai horretan eztabaidan zeuden
egitasmo alternatiboen arteko alde nagusia Gipuzkoako tartean zegoen. Esan
bezala, hiru ibaien arteko hautua zegoen jokoan: Araxes, Leitzaran edo
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Berastegitik bideratu autobia. Lekunberritik aurrera trazaketa desberdinen
arteko aldea txikia zen, Larraun ibaia baitzen ardatz logiko bakarra.
Hala, Koordinadorak Lekunberriko proposamena auzia desblokeatzeko
asmoarekin egin zuen. Izan ere, artean, erakundeen posizioa gotortuta
zegoen oso. Azken helburua, Urtoko aukera, Lurraldea alternatiba eta
erakundeena mahai gainean jar zitezen izanik, egoera deslotzeko eta bere
borondate onaren adierazpen gisa, Lekunberriko tarterako erdibideko
proposamena luzatu zuen Koordinadorak. Bide batez, jokaldi honen eskutik,
bere egitasmo orokorra gehiegi ukitu gabe, erakundeen koalizioan pitzadura
sortzeko abagunea, aukera politikoa esleitzeko okasioa ahalbideratu nahi
zuen mugimenduak.
F. 19. Lekunberriko Bariantearen proposamena.123

Baita lortu ere. Ezen erakunde nagusien aldetik lehen unean erantzunik
jaso ez baldin bazen ere, Lekunberriko kontzejuak, EAko Jose Maria Aierdi
alkatearen ahotik, AKK-k luzatutako proposamena aztertzeko prestutasuna
azaldu baitzuen segituan.124 Honekin batera, esan bezala, Guardia zibilak
herriarentzat suposatzen zuen distortsioa salatu zuen alkate abertzaleak.
AKK-ren iritzian, alderdi politikoen erantzunik eza ez zen seinale txarra.
Berriro ere, arrakastaren markogintza edo errealitatearen irakurketa
baikorra, motibaziorako markogintzaren ardatza bilakatu nahi zuen
Koordinadorak. Kasu honetan, alta, baikortasuna ez zen diskurtso hutsean
geratu. Impasse egoera askatzeko mugimendu taktiko inteligentea izan zen
Lekunberrikoa. Lurraldea alternatiba egin eta gero, koste txikikoa zen, eta
erakundeen dialogoaren ukazio estrategia ahultzeko ezin aproposagoa.

123

Irudi hau eta aurrekoa Egineko Ingurugiro ataletik aterata daude, 1990eko Apirilaren 4an
argitaratutako txostenetik.
124
AKK-ren proposamenek eragina zutenaren seinale, EA-k egitasmo ofizialaren datu teknikoak
publiko egin zitezen eskatu zuen garai hartan, jendeak ikusi zezan Araxeseko hautua baztertzeko
arrazoi tekniko nahikorik egon bazegoela.
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Lekunberriko biztanleentzako onurarik besterik ez baitzekarren AKK-k
proposaturiko barianteak.
Alabaina, mugimenduaren ikuspegitik koste txikiko planteamendua
zela esaterakoan ez dugu kontuan hartu objektu osaketa mekanismo horren
bitartez, nortasun osaketa/aldaketan ere pauso ttipi baina esanguratsua
ematen ari zela, auziak aurrera egin ahala indartuz joango zen norabidean:
mugimendua erakundearen egitasmoen ingurune kalteak gutxitzeko
agentzia bilakatzen ari baitzen apurka.
Lekunberriko jokaldi taktiko/pragmatiko honek egun gutxitara
ingurune zailarekin egin zuen topo, ETA-k bertako guardia zibilaren
kuartelaren kontra atentatua burutu zuenean. Ez zen kalte pertsonalik izan,
baina erakundeek ongi aprobetxatu zuten gertakizuna Lekunberrin bertan
zuten ataka zaila gainditzeko. Diskurtsogintza terrorismoaren kontrako
parametroetara itzuli baitzen tarte batez, berriro ere erakunde armatua eta
AKK identifikatuz: “imponer por las bombas, […] servir de coartada…”
Mugimenduak, bere aldetik, ohiko erantzuna eman zuen: “dialogoa ukatzen
dutenak dira bortizkeriari atea zabaltzen diotenak.” Zaila da ekintza horren
interpretazioa egitea: ez zen zuzenean autobiaren aurkakoa, ETA-k
luzamenduarekin batera etenda baitzeukan fronte hori, baina autobiaren
gertuko ingurunean izan zen, obrak zaintzeko ardura eta mugimenduaren
jarduera oztopatzen zutenen kontrako atentatua izan zen, alegia. Eta oso une
eta gune berezian, Lekunberriko bariante proposamena zabaldu berria
zegoenean. Bestalde, ETAk, ekintza hori bere gain hartu zuenean ez zuen
autobiaren inguruko inongo aipamenik egin.
Une latz horretan protagonismoa berrartzeko berrikuntza taktiko
entzutetsuren bat behar zuen AKK-k, eta segituan jarri zuen abian: gose
greba. Protesta bitarteko bezala ez zen berria, baina liskar honi zegokionean
lehen aldia zen horrelako protesta mota muturrekoa planteatzen zela. Gose
grebaren balio sinbolikoa handia da. Egoera larritarako bitartekoa izan ohi
da beti.125 WUNC ereduaren araberako grina, adorea adierazteko modurik
larriena baita nork bere osasuna arriskuan jartzea.
Liskarraren erradikalizatze hori, ohi denez, proposamen malguenarekin
konbinatu zen, dialogoarekin eta Lekunberriko proposamenak zekarren
objektu konbergentziarekin, alegia: “darle una oportunidad al diálogo, […]
Fundir los proyectos existentes, […] si hay un acuerdo, aunque no nos guste,
tendremos que respetarlo, […] atemperar el conflicto, […] diálogo eminentemente
técnico y positivo”. Eskaerarik malguena bitarteko erradikalenekin
bideratzea, mobilizazio prozesu askotan sumatu daiteken mekanismo bitxia
da.
Tenkatze aldi honetan sartu behar dira, era berean, azken hilabeteetan
ugaldu eta zabaldu ziren protesta-ekintza edo mobilizazio ezagunak:
kanpaldiaren ingurukoak –mendi martxa, giza katea… eta, batez ere, hilaren
125

Horretaz jakitun, deigarria da AKK-k, grebari amaiera epe publikorik jarri ez baldin bazion
ere –Hasta que haga falta, indefinida– oso garbi utzi nahi izatea grebaren markogintza diskurtsiboan hura
ez zela inolaz ere “azken neurria”, “a la desesperada” egindakoa, tarteko protesta mota baizik.
Diskurtsogintza landua, pentsatua garatu zuen oraingoan ere mugimenduak. AKK-ko zazpi kidek hasi
zuten protestaldia: Jonan Fernandez, Begoña Uharte, Victor Aierdi, Raúl Vélez, Manu Gonzalez, Josu
Urra eta Gorritiko apaiza, Juan Mari Arrezibita.
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22an Gorritin egin zen obretara martxa–, sabotajeak, kalteak edota
enpresetan entzierroak. Besteak beste, nabarmentzekoak dira hasi berriak
diren banketxeen kontrako atentatuak, horrela protestaren jomuga zabaldu
egiten zelako, eraikuntza enpresetatik eraikuntza finantzatzen zutenetara.
Zentzu honetan, Gipuzkoako obren lizitaziorako epea onartu zen unean126,
erakundeen aliantza sistemaren kide ezagunak berragertu egin ziren auzian:
Nafarroa eta Gipuzkoako merkatal ganberak, hain zuzen ere. Gero Ardanza
Lehendakariarekin bilduko ziren, lehengo diskurtso berarekin: “defensa a
ultranza de la autovía, […] riqueza empresarial y social, desarrollo”, eta inoiz
ahazten ez zen markogintza nazionalean: “[la autovía aportará] intangibles,
como el conocimiento mutuo”.
Gose grebaren aurreko erantzunetan ere, aldekoen artean ezagunak
ditugunez aparte HB, EMK, Eki, Batzarre, ASK, CAME…–, zenbait erakunde
eta eragileen kontrako jarrera deigarria izan zen. Irurtzuneko udalak, gosegrebalariak bertako eraikin publiko batetik kanporatu izana normaltzat jo
genezakeen, EA-ren inguruko independenteen esku baitzegoen alkatetza.
Baina Cirarda gotzainak herri bereko parrokian babes zitezen debekatu izana
ez da hain gauza arrunta. Antza, trantsizio garaiko elizaren gizarte
ekimenenekiko abegikortasuna agortuta zegoen, Nafarroan behintzat.127
Irurtzungo 200 bat herritarrek gutuna bidali zioten gotzainari, debekua
gogorki salatuz: “bunker de la comodidad, […] alinearse con el poder, el
autoritarismo y la prepotencia”. Azkenean, guardia zibilaren etengabeko
presiopean Azpirozko parrokian errefuxiatu ziren grebalariak. Geroago,
Antsoainen.
AKK-ren berrikuntza taktiko bezala defini daiteke mobilizazio
ekimenen elkar osagarritasuna: ekimenen benetako kronogramak osatu
baitzituen mugimenduak liskar hartan, profesionalizatzearen adierazle ezin
hobeak izan zirenak. Zentzu honetan, Gose grebaren bitarteko osagarri legez,
1990eko apirilean eta maiatzean zehar hainbat ekimen antolatu zen, hala
nola:
-Mobilizazio
zabalen
plangintza,
Gorritin,
obretan
bertan
baimendutako martxarekin hasi zen, “alternatibak konparatzeko, lanak
gelditu” lelopean. Apirilaren 22ko protesta ekitaldi honek 2000 lagun bildu
zituen. Ez dira, arestian esan dugun moduan, mobilizazio erraldoiak, baina
Gorriti bezalako herrixka batean halako jendetza kopurua biltzea ez da
nolanahiko kontua.
Dena den, gogoratu beharra dago, mobilizazio fase bakoitzean, tokian
tokiko deialdietatik haratago, manifestazio nazionalaren eredua erabili ohi
zela ezker abertzalearen sare zabalaren aktibazioa lortzeko. Zentzu honetan,
25 egunetako gose greba luzeari ekimen jendetsu baten bitartez eman
zitzaion amaiera: Maiatzaren 5ean Donostian egindako manifestazioan
18.000 lagun bildu ziren, “Elkarrizketari eta ekologiari aukera, Darle una
oportunidad al diálogo, Leitzaran ez ikutu“ leloak, edo “Murua non daukak
126

Hiru ataletan banandua: Eldua-Gipuzkoako muga, Billabona-Eldua eta Aduna-Billabona,
12.000 Miloi pezeta, 1990 eta 1993 artean ordaintzeko.
127
Dena den, elitearen barneko zatiketa mekanismoak elite zibil, politiko eta erlijiosoak ukitzen
zituela erakutsiz, aste gutxitan Cirarda gotzainak, dialogoaren aldeko mezua luzatuko zuen,
Nafarroako Gobernua atsekabetuz.
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burua”, oihuak lagun. Manifestazioaren ardatz diskurtsiboetan ongi islatzen
da garaiko eskaera osaketa: elkarrizketa/ekologiari aukera, eta Leitzaran
babestu. “Autobiarik ez” aldarrika presente egon baldin bazen ere, ez zen
nagusia izan. Deitzaileak ohikoak izan ziren: HB, EMK, LKI, Batzarre,
ANAT, Eguzki, Eki, LAB, CGT, Jarrai, EHE, Gestorak, Askapena…
Ildo bertsutik, azpimarratzekoa da dialogoaren leloaren inguruko
zubigintza edo zabalkuntza diskurtsiboaren adierazpen gisa,128
Amnistiaren Aldeko Gestorek Iruñan maiatzaren hamahiruan antolatutako
manifestaldia: “Respeto a la voluntad popular, elkarrizketa bai, errepresiorik ez,
militarizaziorik ez, que se vayan”, pankartaren atzetik 500 bat lagun bildu
ziren. Gizarte ekimenen eta erakundeen arteko elkarrizketa errealitate soziopolitiko orokorra interpretatzeko marko nagusia bilakatzen ari zen.
-Bestalde, osagarri garrantzitsu bezala kontsideratu daitezke
etengabean kanpaldiaren eremutik pizten ziren ekimenak, eta baita zenbait
lekutan burutu ziren protesta-ekintza deszentralizatuak ere. Egia da,
kontzentrazio, enpresa okupazio eta abarretan, garai hartan 100/200 lagun
inguru mugitzen zela, gehienera jota, baina ekintza batzuk oso ikusgarriak
edo pisu sinboliko handikoak izan ziren: Txantreako manifestazioa, Orereta,
Deustuko eta beste zenbait tokietako kontzentrazioak, kanpaldian
“ospatutako Balentziako fallak”, eta, batez ere, Iruñako Katedralaren dorrean
emakume talde batek egindako entzierroa, edo foruen eta “erorien”
monumentuetara egindako eskalatzeak… Nabari denez, difusio
mekanismoa, mugimenduaren errebindikazioa gizartearen zehar, gunez
gune hedatu zuena, nahiko esanguratsua izan zen garai hartan.
-Era berean, ez ziren eten, aitzitik, areagotu egin ziren lehen ere
aipatutako sabotaje eta kalteak, erradikalizatze mekanismoaren adierazpen
legez. Mugimenduaren koalizioaren baitatik sortzen ziren protesta ekintza
horien arduradun zehatzak ez ziren inoiz azaltzen.129 Hala, protestabitartekoen bilduma, aurreko urtekoarekin alderatuta klandestinoagoa,
oldarkorragoa bilakatu zen. Jarduera oldartsuak –sabotajeak–, neurri handi
batean polizia-erantzunik gabe burutu ziren gainera, beste protesta ekimen
agerikoagoek errepresio zuzena pairatzen zuten bitartean. Aurreko urtean
zehar kanpaldiak jasandako errepresioa horren adibide argia da.
Izan ere, poliziak arazo larriagoak zituen sabotaje jarduerak
kontrolpean mantentzeko. Ageriko protestaren eta erakunde armatuaren
ekintzen arteko erdibideko jarduera bortitzak ekiditeko polizia-eredu berria
behar zen. Urte batzuk geroago, “kale-borrokaren” fenomenoa ugaldu
zenean, erakundeak topatuko zituen jarduera oldartsu horiek zigortzeko
tresna polizial/judizialak.
1990eko urtean mugimenduaren koalizio zabalak erabilitako protestaldi
bilduma honen datu kuantitatiboak argiago ikuste aldera, hona hemen
irudia:
128

Artekaritza/zubigintza hau Maiatzaren leheneko langileen manifestaldietan ere sumatu zen,
LAB, ESK/CUIS eta CGT-ren eskutik.
129
Salbuespen gisa, azpimarratzekoa da garai honetan, mugimenduaren koalizio osaketa isil
bidezko horren baitako kide legez, “Iraultza” taldeak hartu zuela beregain zenbait jabegoaren
kontrako ekintzen ardura. Iraultza, euskal ezker erradikalaren inguruko talde armatua zen, ETA
erakundearengandik guztiz autonomoa.
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F.20. 1990eko jarduera kolektiboen bilduma.

Azkenik, garaiko gizarte mugimenduen sektorearen egoera ezagutu
dezagun, batez ere Nafarroari dagokionean, garrantzi handikoa da lehen
aipatu ditugun zenbait koordinadorek dialogoaren alde egindako deialdia.
Autopistaren kontrako Sakanako herrien Asanblada, Arizate/Sorogain
urtegiaren aurkako Koordinadora, Arangureneko zarama biltegiaren
kontrako Koordinadora, Ubagua ibaiaren defentsarako Batzordea, Itoitzeko
urtegiaren kontrako Koordinadora, San Francisco plazaren aldeko
auzokideak, Blanca de Navarra-ko Auzokideak, AEK eta Autobiaren
Kontrako Koordinadora, nolabaiteko koordinadoren koordinadoran bildu
ziren, oinarrizko artekaritzaren bitartez Nafarroako Gobernuari presio
egiteko.
Alta, helburu taktikoaz haratago, koalizio berri honek mahaira
zekarrena askoz ere sakonagoa zen: erakundeen erabaki demokratikoaren
monopolioa ezbaian jarri zuten koordinadora hauek guztiek, demokrazia
partehartzailearen izenean.130 Oinarrian jokatzen ari zen demokratizazioaren
oldarraldian, fenomeno garrantzitsua izan zen hau: maiatzaren 26an 6000
herritar bildu ziren Iruñan Koordinadora hauek deituta, “elkarrizketaren
alde, inposaketaren aurka” leloarekin bat eginez.
Erakunde eta alderdien erronkaren araberako larritasuna, PSN eta
Urralbururen erantzun bortitzetan islatu zen: “las coordinadoras forman un
triángulo diabólico con HB y ETA, teledirigidas por ETA, coordinadoras
mafiosas…”131 Edo baita ere koordinadoren kontra, erakundeen defentsan eta
autobiaren alde sektore berberetatik bultzatutako zenbait profesional
nafarren agiria: “por una Navarra civil y civilizada”. Tenkatze horren parte izan
zen, era berean, aste hauetan Urralburu, Malón, Múgica eta AKK-ren artean
egondako tirabira judizialak, Malón Sailburuak jaurtitako balizko irainen
130

Testuinguru politiko orokorra eta Leitzarango auzia ezker abertzalearen markogintza
diskurtsiboaren baitan lotuz, adierazgarria izan zen, esaterako, Iñaki Gil De San Vicenteren “Lurraldea
y su contexto” artikulua, 1990eko maiatzaren 12an argitaratua.
131
Erakundeak oso poliziagintza gogorra erabili zuen Koordinadoren fenomenoa mozte aldera.
Eredugarria bilakatu nahi zen Arangureneko auzian egondako errepresioa estrategia horren lekuko
argia da: Guardia zibilaren karga bortitzak, zaurituak, atxiloketak, epaiketak…
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kontura –portavoces de ETA, compacto terrorista–, edo manifestazio hartan
egindako kalteak direla eta, Gobernuak mugimenduaren aurka egindako
salaketak. Azkenean, esandakoak neurri batean zuzendu ostean, artxibatu
egin zen kereila. Gogor jokatu zuen AKK-k arlo judizialean. Hemen ere,
berrikuntza taktikoa praktikara eramateko aukera ez zen alboratu: AKK-k
bere burua aurkeztu baitzuen ETA-rekin omen zituen loturen inguruan
ikertua izan zedin. Ekimen bitxi honen bitartez, epaile-epaitegiak aztoratzea
lortu zuen, oraingoan ere.
Estrategia diskurtsiboa ekologia politikoaren markoan egin zuten
koordinadorek, ekologia sakonetik urrun: “a favor de la racionalización de los
conflictos, […] no somos anti-todo, ni nos oponemos al progreso”. Eskaera ere,
AKK-ren parametro jakinetan osatu zuten: egitasmo guztien behin behineko
geratzea, eta administrazio eta kaltetuen arteko oinarrizko akordioak lantzea.
Politikagintzarako benetako sare sozio/instituzionalak sor zitezen eskatzen
zen ekimen honen bitartez.
-Protesta-bilduma oparo honen hurrengo adibidea toki mailan burutu
zen, berriro ere. Goi mailako artekaritzan aditua bilakatu zela frogatuz,
Nafarroako 21 udal kaltetuen eta Gipuzkoako 25 udalen dialogoaren aldeko
agiriak aurrera atera zituen AKK-k, erakunde nagusiei presio zuzena eginez.
Udal mailako kontraesanak –erakunde sistemaren kate-begi ahulena–, ongi
kudeatu zituen mugimenduak.132 Arlo berean, hilabete honetan bertan,
Billabonako udalak bide judiziala jarraituz, Autobiaren Gipuzkoako
tartearen hasiera gerarazteko azken ahalegina egin zuen, auzia administrazio
auziekiko epaitegira eramango zuela aginduz. Alabaina, lurren
desjabetzerako espedienteak urrian itxi ziren. Billabonak gogor eutsi zion
autobiaren kontrako borrokari, ahal izan zuen bitartean.
Azkenik, ohi legez une larrienetan, Europak bere agerpena egin zuen
euskal erakundeen koalizioa sendotze aldera: Europako Inbertsio Bankuak
10.000 milioi pezetako kreditua eman zion GFA-ri Autobia egiteko. Gero,
segituan, FEDER-ek beste 500 miloi eta azpiegituretarako diru-laguntza
orokorrak agindu zituen. Europa mailako artekaritzarik eraginkorrena
erakundeena zen, dudarik gabe.133
Une honetan, ohiko markogintza tekniko-zientifikoa erabiliz, bere
alternatibaren argudioak indartzen zituen trafiko ikerketa baten berri eman
zuen AKK-k. Informazioaren erabilera zuhurra eginez, eta erakundeen
jarrera erasokorra zela aditzera emateko, ez ziren txostenaren egileen izanak
eman. Liskar guztian zehar, emandako eta baita ezkutatutako informazioa
ere estrategia diskurtsiboaren baitan kokatu zuen beti AKK-k. Ildo beretik,
maiatzaren hasieran, ekologian aditu ziren zenbait katedradunen iritziak
132

Ez zen, alabaina, lehiarik gabeko aukera politikoen esleipena izan, orduko erakunde
nagusien presioa udal txikien gainean oso bortitza izan baitzen: Dirulaguntzak aginduz ala ukatuz,
udalak hartzen zuen jarreraren arabera. Areson bertan ere, HB-ko zinegotziak autobiaren kontrako
botoa eman zuen une batean, presiopean, antza. Era berean Gipuzkoako zenbait herritan HB-ko
alkateek gaitzespen mozioak jasan behar izan zituzten autobiaren kontra egiteagatik.
133
Alta, Europako soka luzea ez zen hemen eten: Uztailan, Europako erakundeek autobiari
buruzko hainbat kexu onartu zituzten: AEDENAT taldearena, Madrileko unibertsitateko
katedradunena edo UPV-EHUko irakasleena, besteak beste. 1991ko urtarrilean kexu guztiak artxibatu
egin zituen Europako Komisioak. Ingurumen inpaktuari buruzko kexa hauen artean garrantzizkoak
izan ziren Jose Allende katedradunak aurkeztutakoak. Gaiari buruzko txosten zehatza, Ingurugiroa
gehigarriak argitaratu zuen 1991ko urtarrilaren 23an.
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bildu ziren, Lurraldea alternatibaren alde. Konplutenseko Diaz Pineda
katedradunaren txostenarekin batera, “adituen batzorde” baten eskaera ere
bideratu zen, alternatibak teknikoki konparatuak izan zitezen. Ikusten denez,
arrazionaltasunaren markogintzaren araberako fronte diskurtsiboak zabalik
zirauen.134
Aipatutako mobilizazio-ekimen hauek guztiak, gose grebaren osagarri
bezala ulertu daitezke. Garai honetako mobilizazio eta protestaren ardatza
gose greba izan baitzen. Tankera horretako protesta mota etikoaren aurrean
erakundeek izandako itxikeria eta betiko kontraesanak –udal txikien
errebolta gisa defini genezakeenaren ondorioz–, aukera politiko bezala ongi
esleitu zituen mugimenduak.
Gose grebaren kudeaketa global honek, polarizatze prozesu mugatua
abian jarri zuen heinean, eragin diskurtsibo eta politiko nabarmena izan
zuen koalizio instituzionalarengan: Muruak “dialogoaren aldeko betidaniko
jarrera” berretsi egin behar izan zuen; Urralburuk, berriz, Espainiako Garraio
eta Barne Ministroekin bilera egin zuen Madrilen, egoera berriaren aurreko
jarrera aldaketa adosteko, ziurrenik; Lekunberriko alkateak sinadura bilketa
bat egin behar izan zuen herrian Autobiaren aldeko jarrera indartzeko;
Nafarroako Gobernuak ere inkesta bat egin zuen helburu berberarekin;
ADEGUI-k autobiaren obretan ardura zuten enpresarien kontrako ETA-ren
mehatxu gutunak publikoki salatu zituen, geroago Nafarroako CES-ek gauza
bera egin zuen, CC.OO-ren abstentzioarekin; Gipuzkoako zenbait alkatek –
Orereta, Tolosa, Andoain–, eta EGI-ko jeltzale gazteek, autobiaren aldeko
iritzia plazaratu zuten bi hilabete horietan zehar… Nabari denez,
erakundeen jarrera sostengatzen ari ziren eragile sozial eta politikoen aldetik,
benetako kontra-mobilizazio kanpaina jarri zen martxan.135
Izan ere, 1990eko maiatzeko polarizazio prozesuak alde bateko eta
besteko bitartekoak aski ongi birbizitu zituen.
Mugimenduari dagokionean ere, antolakuntza/nortasun urrats bat
emateko balio izan zuen polarizatze-aldi horrek: 1990eko maiatzaren 6an,
Donostiako manifestazioaren biharamunean AKK-ko bozeramaile zen
Begoña Uhartek zioen moduan: “La lucha anti-autovía se ha transformado en
una lucha a favor de la alternativa Lurraldea: tanto es así que quizás nuestra
coordinadora pase a llamarse Coordinadora Lurraldea.” Artean, Lurraldearen
aldeko asanbladak herriz herri osatzean hasiak ziren, eskala aldaketa
prozesua abian jarriz. Honekin batera, hasierako erakusketa ibiltariaren
eredua jarraituz, herriz herriko ibilbidea hasi zuen Lurraldea alternatibak:

134

Hasieran gogoratu dugun bezala, hor egon ziren aditu ezagun batzuk: Jose Allende, Mario
Gaviria, Iñaki Antigüedad, Jesus Hernandez, Joaquín del Valle… Lemoizko garaian CCVNN-k
betetako funtzioa errepika nahian edo.
135
Maiatzaren bosteko prentsa agerraldian EA, PSOE, PNV, PP eta EE-k esan bezala, Ajuria
Eneko Ituna sinatu zuten alderdiek autobiaren aldeko manifestazioa deitzea pentsatu zuten. Dena den,
gai honen inguruan ere, segituan hasi zen alderdien arteko lehia. Ondorioz, bertan behera geratu zen
batzuk –PSOEk, batez ere– proposatutako manifestazioa. Barne desadostasunak ez ziren horretan
geratu, EE-k ere (Zubimendi, Garmendia) Jaurlaritzaren ingurugiro politika kritikatu zuen garai
hartan, eta Zubimendik berak Lurraldearen proposamena Batzarretan gustura hartuko zela esan zuen.
Eliteen deslerrotze mekanismotik piztutako aukera politikoak non nahi sortzen zitzaizkion
mugimenduari. 1990eko udazkeneko hauteskunde autonomikoak gertu, gertuegi zeuden eragile
politikoen adostasuna sustrai zedin.
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Besteak beste, 12 panel informatibo, maketa, eta argazkien muntaia
eramanda.
6. 1990eko Maiatza: Erreferendumaren proposamena: Leitzaran babestu.
Maiatzaren lehen astetan pilatutako mobilizazio hauek guztiek bigarren
hamabostaldian plazaratuko zen beste ekimen bati bidea eman zioten. Ikusi
dugun polarizazio prozesuak arrakastarako edo gutxienik auziaren
korapiloa deslotzeko aukerak sendotu egin zituela pentsatuta,
mugimenduak erreferenduma proposatu zuen 1990eko maiatzean.
Zuzeneko demokraziaren tresnarik ezagunena. Ordezkaritza politikoaren
defendatzaile amorratuek segituan baztertzen duten tresna. Geroago
aztertuko ditugun artikulazio hegemoniko populisten hautazko bitarteko
politikoa. Eta jarduera kolektiboan saiatzen direnentzat, askotan, azken
errekurtsoa bilakatzen den erreferenduma.
Erreferendumarena ez zen erabateko berrikuntza taktikoa, mugimendu
ekologistak Lemoizen ere proposatu baitzuen. Deigarria, kasu honetan,
proposamena plazaratzeko estrategia bera da: ez baitator zuzenean
mugimendutik, bere koalizioko kide politiko garrantzitsuenaren ahotik
baizik. Herri Batasunak egoera desblokeatzeko Nafarroako eta Gipuzkoako
erakundeei eta baita AKK-ri ere egindako proposamena izan zen
erreferendum hura.136
Ajuria Eneko Itunak agintzen zuen isolamendua bertan behera utziz,
Murua eta Urralburu HB-ko ordezkariekin –Olarra, Elkoro, Aldekoa eta
Oliterekin–, bildu ziren, erreferendumaren proposamen osoa jasotzeko. Hots:
prozedurazko minimo gisa, hasteko, liskarraren baretzea eta luzamendua;
gero, erakunde eta AKK-ren arteko elkarrizketa mahaia osatzea; eta
hirugarrenik, eremuaren desmilitarizatzea. Eduki mailan, berriz, Nafarroako
tarteari buruzko adostasuna lortzea, ingurumen inpaktu ebaluaketa orokor
eta independentea burutzea eta, azkenik, informazio kanpaina egin eta gero,
Gipuzkoan erreferenduma deitzea, bertako populazioak erabaki zezan
autobia Leitzarandik pasako zen ala ez.
HB-ren proposamenak, hasteko eta behin Nafarroako eta Gipuzkoako
arazoak desberdindu egin zituen, lehenean akordioa bideragarriagoa
zelakoan. Bigarrenaren kasuan, gainera, egitasmo ofizialaren trazaketa,
Berastegikoa ala Lurraldeak proposatzen zuena herri-kontsultan jarri
beharrean, Leitzarango haranaren babesa bilakatu zen erabaki-gaia.
Azkenean bideratuko zen akordioaren ildotik, alegia. Koalizio
instituzionalaren erantzuna ez zen oso abegikorra izan. Gipuzkoako
erakundeen aldetik –eta baita Jaurlaritzatik edo PSE-tik ere– arrapostua
garratza izan zen oso: “decepción, […] no cabe vuelta atrás, […] tomadura de pelo,
burla, […] ya hemos votado”. Alta, proposamenak Nafarroako egitasmoaren
onarpena de facto suposatzen zuen aldetik, Urralbururen erantzuna, aldiz,
136

Garai hartan, Autonomia Estatutu Nazionalaren dinamikaren barnean, ekologiari buruzko
ponentzia osatzen ari zen eta gaiaren inguruko mobilizazioak –bizi martxak– bultzatu zituen HB-k.
Eraikuntza nazionalaren ardatztzat jo zen ingurugiroaren defentsa. Dudarik gabe, mugimenduaren
eraginez arlo politiko eta diskurtsiboan ingurune mekanismoa aktibatu zen Euskal Herrian: errealitate
sozio-politikoa begiratzeko marko interpretatzaile ekologista.
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askoz ere zuhurragoa izan zen: Lekunberriko tarteari zegokion espedientea
atzeratzeko prest azaldu zen Foru-Gobernua, HB-k Nafarroako
Parlamentuko batzordean “bere” proposamena bidera ahal zezan. Berriro ere
bi erakundeen arteko desadostasunak aukera politiko bilakatu ziren
mugimenduarentzat.
AKK-ren, jada, Lurraldea koordinadora zenaren jarrera deigarria izan
zen. 137 Maiatzaren 25ean egindako ez ohiko bileran erabakitakoaren arabera,
“kontsultaren bidea ez zen baztertzen, baina Koordinadorak ez zuen egoki
ikusten dialogo prozesuaren baitan egon zitezkeen aukera desberdinen
artean bat hautatzea, horren alde jartzea indar guztiak, eta horixe bilakatzea
behin betikoa edo esklusiboa.” Ez zuen ezezkorik esan baina diskurtso
publikoa
entzunda,
ez
zirudien
erreferendumarena
Lurraldea
Koordinadoraren zuzeneko proposamena izan zenik. Ziurrenik,
erreferendumaren proposamenak islatzen zuen amore ematea ezin zuen
mugimenduak une horretan jasan, barne tentsio suntsitzailerik gabe.138
Dena den, erreferendumaren inguruko beste artekaritza ekimena ere
bultzatu zen mugimenduaren baitatik: 15 lagunek –artista, ekologista eta
profesionalek– Erreferendumaren Aldeko Batzordea osatu baitzuten
1990eko Ekainaren 22an, herri ekimenaren bitartez kontsulta deialdia egingo
zela ziurtatzeko139. Handik aurrera eta udazkena bitartean, legearen arabera
bete beharko ziren izapideak ez ziren nolanahikoak. Herri-ekimena
proposatzeko Foru-arauak ezarritako bide arautua jarraitu behar zen eta:
Lehenik eta behin, Batzar Nagusiek tramitea onartu behar zuten formalki140,
gero epe jakin batean Gipuzkoan beharrezkoak ziren 10.000 sinadurak lortu,
eta, azkenik, erreferenduma egiteko erabakia, berriro ere, Batzar Nagusien
esku zegoen, Estatuko gobernuari baimena eskatu eta gero. Kontsulta eginda
ere, ez zen inoiz loteslea izango.
Arestian esan bezala, trantsizio garaian borondate demokratikoa
adierazteko zilegitasuna alderdi politikoen esku geratu zen Espainiako
Sistema politikoan. Demokraziaren kudeaketa alderdi politikoen monopolioa
137

Hauxe izan zen prentsari dagokionean, izen aldaketaren unea: 1990eko maiatzak 27ko
berrian: “La Coordinadora Lurraldea (antiautovía)”. Guk hemendik aurrera “Lurraldea” deituko dugu,
Koordinadora, edo LK. Bestalde, Prentsa agerraldi horretan bertan, arestian aipatu dugun sekretuaren
erabilera diskurtsiboaz baliaturik, liskarraren bilakaeran kontuan hartu beharreko “beste faktore
batzuk” ere bazeudela esan zuen Koordinadorak, kriptikoki.
138
Ez dakigu paperen banaketa hau aldez aurretik adostuta egon ote zen: erakundeentzako
solaskidetza zilegi bakarra alderdi politikoena izanik, HB alderdiak bete behar ote zuen bitartekaritza
funtzio hori, erakundeetara erreferendumaren proposamena eramanaz; edo beste interpretazio bat
eginez, Koordinadorak une horretan proposatu ezin zuena, beste batek egin behar izan al zuen, haren
testaferro gisa? Zentzu horretan, adierazgarria izan daiteke Eguzkik, erreferendumaren alde AKK-k
baino jarrera argiagoa eduki izana. Agian interpretazio korapilotsuegiak dira hauek guztiak, eta
Koordinadoraren nahigabea HB-k erreferendumaren proposamen aurreratu izanagatik piztu zen.
Gizarte erantzunaren baitan ere hegemonia borrokak ohikoak baitira.
139
Bultzatzaileen artean: Sabino Ormazabal, Rafael Campos eta Jose Ramon Iriarte
(ekologistak) Federico Saenz de Santamaría, Vega Pérez Arroyo, Mertxe Aldai (legelariak) Eduardo
Laborde eta Carlos Etxenike (Billabonako alkatea eta alkate ohia), Mikel Laboa, Ruper Ordorika,
Bernardo Atxaga, Felipe Uriarte, Tomás Ugartemendía, eta Jose Ramón Gorrotxategi, Tolosako
konfiteroa. Uztaila amaieran, legeztatzearekin batera, zerrenda zabaldu egin zen.
140
Erreferenduma “teknikoki” ukatzeko argudio juridiko zentzuzkorik egonda ere –gaiari
buruzko izapidea indarrean zegoela jada, Aldundiaren eskuduntza mugatuak…– ez ziren
erabakitzaileak, borondate politikoa aldekoa izan balitz. PSOE-k, eta EA-k argi eta azkar asko ukatu
zuten kontsultaren bidea. Gero, agintea jada galduta, 1991ko uztailean Muruak berak onartu zuen
erreferendumaren arazo juridikoak gaindigarriak zirela.
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zen, eta ingurune mekanismo horretan, ez zen aldaketa nabarmenik izan
1978tik aurrera.
Ingurune politiko honetan espero zitekeena gertatu zen: irailaren 18an
Gipuzkoako Batzar Nagusietako batzorde iraunkorrak arbuiatu egin zuen
erreferendumaren aukera, eskuduntza falta argudiatuz. Helegitea aurkeztu
zuen mugimenduak, alperrik baina. Halere, udazkenean zehar beharrezkoak
ziren 10.000 sinadura eta gehiago jaso zituen Erreferendumaren Aldeko
Batzordeak. 141
Beste
askotan
bezala,
mugimenduaren
eskaera
demokratizazioaren ulermen mugatuarekin egin zuen topo.

batek

Erreferendumaren Aldeko Batzordearen estrategia diskurtsiboak
ezaguna zen demokrazia partehartzailearen interpretazio markoarekin
sintonizatu nahi izan zuen. Kasu honetan ere, eskaeraren etengabeko
bilakaera/moldaketa horretan, kontsultapean jarritakoak ez ziren orduan
aurrez aurre zeuden autobia edo errepide egitasmoak, baizik eta Leitzarango
haranaren etorkizuna. Argi geratu zen hautua, uztailan, erreferendumaren
galdera argitara eman zenean: ¿Piensa usted que (la autovía) debe evitar el valle
de Leizaran?
Alde batetik, egia da hasierako errebindikazioa zela hori, baina bestetik,
egitasmo ofizialak Leitzaran ukitzen baldin bazuen ere, amaieran ikusiko zen
bezala, horrek ez zuen derrigorrez bideratzen orduko egitasmo ofizialen
kontrako hautua Araxeseko alternatibara. Beste aukera batzuetarako atea
zabalik uzten zen galdeketa horretan. Kontuak kontu, badirudi
Koordinadorak berak onartuta zuela autobia egingo zela, eta eztabaida,
egitekotan,
trazaketaren
inguruan
egin
beharko
zela.
Hala,
erreferendumaren galderak, orduko eskaera osaketa mekanismoaren berri
eman zuen, besterik ez. Lor zezakeenera egokitzen ari al zen mugimendua,
azeria eta mahatsak azpi-mekanismoaren arabera? Agian goiz da hori
esateko.142
Erreferendum proposamenaren irakurketa agian maltzurregiak
alboratuta ere, mugimenduaren koalizio zabalean, objektu/eskaera
osaketaren inguruko elkarlan, barrentze eta lehia mekanismoak batera
piztuta zeudela esango genuke. Ezker abertzalea eta mugimenduaren
baitako antolakuntza desberdinen arteko elkarlan/artikulazio lehiatsua izan
zen nagusi liskar guztian zehar, baina une honetan oinarrizko paper
banaketa horren baitako desorekak agerian geratzen ari ziren.

141

Lehen esan bezala, 86/9 Foru araua erabiliz, gaia Jaurlaritzara bideratu zuen Foruerakundeak –errepideen eskuduntza
oinarrizkoa, han zegoenaren aldetik–, eta Estatura,
erreferendumaren inguruko eskuduntza esklusiboa bera zela eta, Kontituzioaren 92. artikuluaren eta
2/1980 legearen arabera.
142
Leitzarango arana babesteko eskaeraren garrantzia gizarteratzeko, irailaren 12an Egineko
Ingurugiroa sailean txosten aberatsa argitaratu zen Leitzarango aranari eta parke naturalari buruzkoa.
Gogoratu erreferendumaren bultzatzaileetariko batek zuzentzen zuela sail hura, Sabino Ormazabalek,
alegia.
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Batetik, bazirudien HB-k bere gain hartuko zuela konponbidearen
negoziazioa143, nahiz eta gero gogoratu bere alternatiba ez zela Lurraldea,
eztabaida eta dialogoa ziurtatzea baizik. Eta, bestetik, Lurraldeak,
erreferenduma proposamen propio bezala hartu beharrean, bere egitasmoari
eutsiko ziola agindu zuen. Hala, Koordinadorak alternatiba desberdinen
arteko konparaketaren eskaera berretsi egin zuen garai hartan, bere aukera –
Araxesekoa oraindik ere– Gipuzkoako Batzar Nagusietara eta Nafarroako
Parlamentura bidaltzeko prest zegoela esanaz.
Izapide hori errazteko, bilera ofiziala eskatu zuen Lurraldeak
Muruarekin eta Urralbururekin. Ahaldun Nagusiak eta Presidenteak, HBrekin bildu ostean, mugimenduak eskatutako bileraz ez zuten erantzun
publikorik eman, oraingoz bederen. Fase honetan, aurreko batean gertatu
zenaren kontrara, HB bilakatu zen artekaria, eta Lurraldea, antza denez,
“muturreko” eragileetariko bat, ala, besterik gabe, “agerikoa”. HB-k
hilabeteotan erakundeekin egindako artekaritza lana garrantzi handikoa izan
zen, ezbairik gabe. Inoiz ezagutuko da.
Alternatiben alderaketarako beharrezkoa zen tramitea izan zen
Lurraldearen une hartako eskaera: Egitasmoen alderaketarako adituen
batzorde independentea sor zedin, hain zuzen ere. Eskaera honek berretsi
egin zuen Koordinadorak prozedurazko helburuei ematen zien lehentasuna:
“Procedimiento justo, riguroso y democrático de comparación de alternativas.”
Zertifikazio mekanismoaren lehen maila –harrerarena– piztuta
zegoen honetan, Batzar Nagusietako Ansola jaunarekin bildu ondoren,
Adituen Batzordearen eskaera tramitatu zuen Lurraldeak, alderdi guztien
adostasuna eskatuz. Markogintza diskurtsiboa jada ezaguna duguna izan
zen: ”irudimenezko soluzio demokratikoak […], politikan ez dago aldatu
ezin den erabakirik […], klase politikoak mugatu egiten du partehartzea […]
si la accion violenta precipita los acontecimientos, como en Lemoiz, se demostrará
que el sistema político es vulnerable y torpe”. Mekanismo berberaren arabera,
Nafarroako Parlamentuko Presidentea zen Malón Jaunarekin ere, esamesetan
luze ibili eta gero, bildu egin zen Lurraldea. Alta, Nafarroako alderdiek ez
zuten begi onez ikusi bilera hori. Zentzu berean, Lekunberriko alkateak
publikoki jarrera gogorra adierazi baldin bazuen ere, Lurraldea
koordinadorarekin elkartu zen ezkutuan.
7. 1990eko azken hilabeteak: erradikalizatzea, Arbitraje Batzordea eta
enpresen proposamena. Autobiaren Aurkako Taldeen (AAT) sorrera.
Aurreko hilabeteetako polarizatze eta eskala aldaketa prozesuen ostean,
Lurraldea Koordinadora indartuta ageri zen. Mugimenduaren eragin
politikoaren ondorio gisa ulertu behar dugu garai hartako erakundeen nora
eza nabarmena. Egoki esleitu zuen mugimenduak erakundeen irizpide
koherente baten falta horrek sortzen zuen aukera politikoa: “tono cordial,
avance, valoración positiva de la disposición…”. Eta zenbait alderdien jarrera
143

HBko orduko eleduna zen Iñaki Aldekoa: “Estamos” dispuestos a llegar a un acuerdo en el tramo
navarro”. Nork negoziatu behar zuen zer? Mugimenduak ala alderdi politiko aliatuek? “Artikulazio
lehiatsua” baldin bazen orokorrean koordinadoraren eta HBren arteko harremanaren izaera, badirudi
alderdiaren mugimenduarekiko barrentzea (permeation) areagotu egin zela fase honetan.
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negatiboa ere, mehatxu politiko gisa esleitu zuen: “frente anti-alternatiba”.
Markogintza diskurtsiboan, jarrera desberdinen zentzu eraikitzailea ala
ukatzailea argi utzi nahi izan zuen mugimenduak: kontrakotasuna, ezetza,
ukazioa, “anti“ izaera, erakundeei egotzi zitzaizkien.
Une honetan, mugimenduaren zertifikatzea, bere aliatu politikoaren –
HBren– balizko zertifikatzearekin batera zetorren. Hala, ezker abertzalearen
orduko parte hartze instituzional mugatua kontuan hartuta, mugimenduaren
“ordezkari” gisa HB lantzen ari zen artekaritzak zerikusi handia zuen honen
sistemaratzearekin. Alde bateko eta besteko baldintzak argiak ziren: HB-k ez
zuen Parlamentuan parte hartuko ez bazuen Adituen Batzordeari buruzko
akordioaren garantiarik; beste eragile politikoek, berriz, HB-ren barneratzea
nahi zuten, akordioari buruzko bermerik eman gabe. Demokratizazioaren
oldarraldian mekanismo ezaguna den konfiantza sareen barneratzea
zegoen jokoan: sistema politikoak ezker abertzalearen gizarte sarea
normalizatzeko zerabilen ahaleginen baitan ulertu beharreko mekanismoa.144
Nafarroako Gobernuak, aipatu estrategia barneratzaile horren arabera,
parlamentuko Batzordera itzuli zuen Irurtzun/Mugiro tarteari buruzko
egitasmoa, bertan HB-k bidera zitzan mugimenduaren eskaerak. Lurraldeak,
bere aldetik, egitasmo alternatibo osoa –10 liburukitan– sartu zuen
erregistroan. Prozedura instituzional honek ez zuen izan etekinik.
Nafarroako parlamentuko indar politiko guztiek itxi egin zioten atea
adostasunerako proposamenari, eta HB-k erretiratu egin zuen, uztailaren
19an.145
Liskarra larrialdi egoeran sartu zen.
Mugimenduaren baitan ere egoera ez zen samurra. Udaldi horretan,
kanpaldiaren amaiera ofizialarekin batera sortutako mobilizazio-hutsunea
betetzeko mugimenduak zailtasunak izan zituen. Jende kopurua eta barne
koherentzia ziren aldagai kritikoak. Alde batetik, uztailaren lehenean 100 bat
lagun bilduta ospatu zen Leitzarango erromerian ildo anti-desarrollistak
planteamendu autonomoa plazaratu zuen, bertan landutako hurbilketa
diskurtsiboak –luchar contra la autovía desde las bases–, erakusten duen bezala.
Baina, bestetik, Koordinadorak berak, HB eta Ekiren laguntzarekin,
uztailaren 5ean obra lanen berraktibazioaren arriskuaren aurrean Gorritin
deitutako kontzentrazioan ere –preservar el diálogo incipiente–, ez ziren ehun
lagun baino gehiago bildu. Azkenik, Donostian, uztailaren 17an, GFA-ren
aurrean, obren esleipenaren kontra eta elkarrizketaren alde, egindako
kontzentrazioan 200 lagun bakarrik elkartu ziren. Nabari denez, azken
asteetako elkarrizketa zurrumurru eta mugimenduaren negoziazio-keinuek

144

Demokratizazioaren eta naziogintzaren oldarraldietan etorriko ziren gertaeren iragarle
jakitun gisa, Iruin abokatuaren adierazpenak 1990eko ekainaren 17an esanguratsuak dira:
“Nazionalismo historikoaren eta MLNV-ren arteko itun historikoa behar da, Euskal Herriaren
eraikuntza nazionalaren alde. Eta ez 1986an bezala, EAJ-ren mugimendu taktiko gisa”. Hortik abiatu
ziren 1991/2ko Leitzarango akordioak, eta hortik, azkenean, Lizarrako akordioa bera ere.
145
Nafarroako Gobernuak –Urralburuk– egindako keinua, beste alderdiek, –batez ere, UPN-k–,
zapuztu egin zuten. Parlamentu ituna zuten bi alderdi nagusiek eta 1990eko udaberriko krisia
gainditzeko modua zen Lurraldearen burua eskaintzea.
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ez zuten mobilizaziorako potentziala areagotu.146 Kontrara, desmobilizazioa
eragin zutela dirudi.
Auziaren polarizatzeak nolabaiteko zertifikazio mekanismoa ekarri
zuela esan dugun arren, horrek ez zuen liskarraren konponbidea ahalbidetu.
Politika liskartsuan ohikoa den kezka zuen Lurraldeak: erakundeen azaleko
irekierak, sakoneko auzia deslotzea bainoago, ez al du polarizatzearen
apaltzea helburu? Gauzak honela, ez atzera ez aurrerako egoera honetan, oso
nabarmenki ikusi zuen mugimenduak zein zen arriskua. Beldur zen
erakundeen azken erabakiak denbora irabazteko trikimailuak ez ote ziren
izango, eta ohi legez udaldia ez ote zuten aprobetxatuko obra lanak berriro
martxan jartzeko. Erakundeen aldetik zetozen zantzuak ez ziren oso
lasaigarriak: Gipuzkoan obren esleipenerako erabakia hartu zuen GFA-k, eta
honekin batera autobiaren aldeko publizitate kanpaina sendoa antolatu147;
Nafarroan ere, egoera ez zen lasaigarriagoa: Parlamentuaren ezetza
Lurraldearen proposamenari, autobiaren obra lanen berraktibazioaren
mehatxua, eta garai hartan Nafarroan zabalik zeuden beste auzietan ere
jarrera itxia: Autobiaren gatazka “paraleloa” zen Sakanakoan 148, Itoizen edo
Arangurenen…
Abaguneari aurre egiteko, mugimenduak bi neurri hartu zituen:
Batetik, berpiztu egin zuen aspaldiko fronte diskurtsiboa: eraikuntza
enpresei zegokiona, hain zuzen. Filtrazioak erabiliz –esaterako, “Dragados y
construcciones” enpresak autobiako lanak azpi-kontratazio kate ilunaren
bitartez koordinatzen zituela salatuz–, edo, besterik gabe, lizitazio
publikoaren datuak emanaz.149
Eta, bestetik, diskurtsogintzan pronostiko ezkorra egiten hasi zen,
etorri zitekeen egoerari buruzko erantzukizuna erakundeei aldez aurretik
leporatuz: “Vía de diálogo real, ahora que todavía hay tiempo, […] la adjudicación
de las obras es una declaración expresa y definitiva de su opción por la vía del
enfrentamiento y la imposición, […] el Parlamento ha cerrado las puertas a una
solución pacífica del conflicto”. Beti ere, aldiro-aldiro, Lurraldeak argi uzten
146

Mugimenduaren baitako antolakuntzen autonomia erakutsiz, Eguzkik bizi-martxa bultzatu
zuen 1990eko uztaila amaiera hartan: bost egunez Donostiatik Andoainera 50 lagun inguru ibili ziren
“autobiari ez, elkarrizketa irtenbidea” mezua aldarrikatuz. Amaieran idazki bat aurkeztu zioten
Nafarroako Gobernuari. Mugimenduak osatutako koalizioan Lurraldeak, Ekik eta Eguzkik nolabaiteko
autonomia organizatiboa mantendu zuten, ia beti elkarlanean. Nolanahi ere lehia mekanismoak
liskarraren amaiera aldean piztu ziren.
147
Bitxia da, mugimenduaren diskurtsogintzaren arrakastaren seinale zelako, kanpaina
instituzionalaren edukia: “Inguruarekiko errespetuagatik, ni autobiarekin, noski; etorkizun hobeago
batentzat (sic), ni autobiarekin noski”.
148
Sakanako autobiaren inguruko liskarra, Leitzarangoaren “anai txikia” bezala ulertu
genezake. Dena den, 1990eko udazkenean azken mobilizazio jendetsuak egin eta gero –1000 lagun
urriaren 8koan–, liskarra baretuz joan zen. Urrian bertan, Urralburuk eta Buesak Iruña/Gasteiz
autobiaren egitasmoa onartu zuten. Ordutik aurrera obra publikoak ez zuen etenik izango.
149
Garaiko eraikuntza enpresa handi ia guztiek, Estatukoek eta bertakoek –Cubiertas Mzov,
Ferrovial, Uxini, Construcciones y Contratas, Laing, Uharte y Cía, Moyua, Sobrino, Asfaltos de
Campezo Suquía, Altuna y Uría, Murias…– Leitzarango obra-lanen pastelean zatiren bat hartua zuten.
Gero jakingo zenez, eraikuntza enpresen papera obra publikoaren inguruko politikagintza sarean
garrantzi handikoa izan zen orduan, gaur ere baden bezala. 1990eko lehen sei hilabeteetan, enpresak
berak esanda, Cubiertas Mzov-en etekinak %140 igo ziren. Garai hartan, 1990eko azaroan, enpresa
hauen eta erakundeen arteko harreman ilunen lehen salaketak egin zituen mugimenduak, Cubiertasen IVA-ren inguruko zerga iruzur ustezkoa aitzakia hartuta.
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zuen berak biolentziari ez ziola inolaz ere atea zabalduko, eta dialogoaren
aldeko borondate irmoa berretsiz, premia, urgentzia, larritasuna helaraztea
zela mugimenduaren helburua.
Kanpainaren osagarri legez, aurretik landutako beste bitarteko bat
erabili zuen Lurraldeak: Herritarrei egindako iritzi-inkesta. Orduantxe, IPES
elkarteak Nafarroan egindako inkesta telefonikoaren arabera, bertako
herritarren %54 egitasmoak konparatzearen alde zegokeela plazaratu zuen.
Erradikalizatzearen mekanismoa ez zen diskurtsogintzara mugatu.
Garai hartan bi izan ziren protesta ekintza ez-ohikoei dagokienean
elementurik azpimarragarrienak:
-Alde batetik, enpresa eta bankuen kontrako sabotajeen ugaltzea eta
gogortzea oso nabarmena izan zen urteak aurrera egin ahala. Egun haietan
egondakoak ez ziren txantxetakoak izan: lau hormigoi-kamioen erretzea
(Hormigones Osquia); 3 kamioi, garabia eta auto bat, (Construcciones y
contratas); Ferrovial enpresaren hiru hondeamakinen erretze zapuztua, Altuna
& Uría enpresaren beste hiru makina hondatuta… Udazkenean areagotu egin
zen sabotajeen presioa150.
Eta gainera, eskala aldaketa prozesuaren seinale gisa, sabotaje hauek
ez ziren izan, lehen bezala, obra ingurutan burututako ekintzak. Aitzitik,
larritasun desberdinetakoak izanda ere –sarrailetan jarritako silikonatik,
erregailuetara–, ekintza guneak asko eta sakabanatuak izan ziren: Arroa,
Bilbo, Portugalete, Erroz, Areso, Altsasu, Donostia, Beasain, Bergara,
Azpeitia, Lezo, Ordizia, Maroño… Hego Euskal Herri osoan ari ziren
burutzen horrelako kalteak. Irailean bertan, filtrazio gisa, zenbait enpresen
larritasuna ezagutu zen –plantean su retirada del proyecto oficial–, eta
erakundeek,– Murua, preocupado por los atentados contra la maquinaria, Efe
agentziaren arabera– beraien baitako desertzio mekanismoa berriro ere
aktibatu ez zedin, jasandako kalteengatik diru-laguntzak emango zirela
agindu zuten. Esan bezala, udazkenean zehar kalteak biderkatuta, larrutik
ordaindu behar izan zuten enpresek erakundeen irmotasuna.151
Arlo sindikalean ere eraginak sumatu ziren: LAB-ek kaltetutako
enpresetako langileei erreferendumaren aldeko deia egin zien, ELA-k,
sabotajeak salatu zituen bitartean… Urte amaiera arte kalte-ekintzak ez ziren
eten, eta ekintza horien inguruko lehen epaiketa ere burutu zen Nafarroan.
Froga faltagatik absolbitu egin zituzten 10 prozesatuak. Lurraldea, Eki,
Batzarre eta HB-ren elkartasuna jaso zuten auziperatuek.152
150

1988ko ekainaren 25eko lehen ekintzatik aurrera –zunda-makina, txabola eta furgoneta
kaltetuak gertatu zirenekotik–, 1990eko urtarriletik Irailaren 9a bitartean, Eginek emandako datuen
arabera, 50 ekintza inguru burutu ziren: 26 makina eta 20 banku sukurtsal modu batean edo bestean
kaltetuak gertatuz. Irailaren 11ko gauean ia 50 banku sukurtsalen sabotajea burutu zen Euskal Herrian
zehar. Eskala aldaketa nabarmentzen hasia zen ordurako.
151
“Altuna y Uría” enpresaren bulegoa suntsitu zenean, arduradunek azken atentatuetan
jasandako 100 milioitik gorako kalteak aipatu zituzten: “Si las cosas siguen así habrá que echar la persiana”.
Erabaki hori ekiditeko, –desertzio mekanismoa ekiditeko, alegia–, erakundeek lehen fase honetan 14
bat enpresa ekonomikoki lagundu zituzten, eta, sostengu moralari dagokionean, Estatuko eta
Frantziako zenbait Merkatal ganberek (COPEF) babes politikoa eman zuten, berriro ere.
152
Orduko inguruabarrean nagusi zen errepresiorako potentzialaren arabera, sabotaje ekintza
hauek atentatu eta kalte delitu arrunt gisa zigortzen ziren eta, hortaz, ekintza hauengatik egondako
zigorrak ez ziren handiak izan. Urte batzuk geroago, horrelako ekintzak terrorismo delituaren
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-Bestetik, 1990eko abuztuaren 2an ETA-k argitara emandako gai
bakarreko agiria aipatu behar dugu, berebiziko garrantzia baitu liskarraren
ibilbidean. Uztailaren 24an Cubiertas MZOV enpresaren aurkako ekintza
errebindikatzearekin batera, etorkizunera begirako abisua eman zuen
erakunde armatuak. Bi arrazoiengatik esanguratsua zen agerraldia: batetik,
luzamenduaren inguruko treguaz geroztik, ETAk Leitzarango liskarrean ez
zuelako parte hartze zuzeneko nabarmenik izan;153 eta bigarrenik, oraingoan
gai bakarreko agiria zelako. Diskurtsoari zegokionean, erakundeen itxikeria
salatu eta gero, erreferendumaren emaitza onartuko zukeela agindu zuen
erakunde armatuak, dialogoaren aldeko jarrera berretsiz.
Oso agiri teoriko-politikoa izan zen: Demokrazia partehartzaileari
buruzko hausnarketaren maila jasoa, liskarraren ibilbidearen kontakizun
historikoa… Une horretan mugimenduak planteatzen zuen eskaera eta
diskurtsoarekin bat egiten zuen doi-doi: “Lo único que [Lurraldea] exige es un
estudio contrastado en aras de encontrar una solución unitaria, o, en última
instancia, hacer uso de la consulta popular, vía referéndum, para conocer la opinión
mayoritaria de la ciudadanía afectada y acatar su voluntad…”. Bestalde,
luzamendua mantentzen eta elkarrizketaren bidea zabaltzen ez baldin bazen
gertatu zitekeenaren abisu legez definitzen zuen ETAk MZOV-en aurkako
atentatua: medidas proporciones, advertencia seria. Esandakoa bete ezean,
enpresak, bankuak eta teknikariak jarriko zituen ETAk jo mugan,
mehatxupean.
ETAren agiriaren ondoren erakundeen eta mugimenduaren arteko
elkarrizketak ohiko bidetik jo zuen: batetik, “Lurraldearen eta erakunde
armatuaren argudioak berberak dira, ETAren induktoreak dira” errepikatu
eta gero, Itun-kideek berriro ere, autobiaren aldeko mobilizazioak agindu
zituzten. Bestetik, Lurraldearen erantzuna ere betikoa izan zen:
“Mugimendua anitza da, […] Jonan mira-puntuan jartzea ez da onargarria,
[…] demokraziaren defizita eta demokrazia errealaren gabeziak nahi ez
diren ondorioak dakartza, dialogoari atea zabaldu ezean”. Esan bezala,
diskurtso berririk ez.
Hain ongi kudeatzen zuen pronostiko eta motibazio markogintza
erabiliz, Lurraldeak dialogoaren aldeko ekimen berriak prestatzen ari zela
esanaz amaitu zuen abuztuko kanpaina.
Udazkena berrikuntza taktiko batekin hasi zen: Lurraldea
alternatibaren bideoa. Madrilen eta Euskal Herrian aritutako hogei bat
kideen lana, 25 minutuko bideo dokumentuan, euskaraz eta erdaraz, Beta eta
VHS-n, 2000 kopia, 2000 pezetatan saltzeko: Publizitatea, artekaritza eta dirulaguntza jasotzeko bitarteko berritzailea erabili zuen Lurraldeak. Bideoa ez
baitzen soilik ikus-entzunezko agiri bat. Publizitate eta informazio
alternatiborako kanpaina profesionala antolatu zen tresna honen inguruan.
Euskal gizarte mugimendu batek antolatzen zuen tamainako lehena:
“Lurraldea globoaren” aireratzea, mini emanaldiak herrietan, bideoa
Bruselara edo enbaxadetara igortzea, publizitate spota, 250.000 triptiko,
eremuan kokatu zituen Estatuak, eta zigorren tamaina biderkatu egin zen. Errepresiorako potentziala
areagotu zenaren seinale.
153
Lekunberriko Guardia Zibilaren kontrakoa salbu. Alabaina esan dugu atentatu hura, ziur
aski, ez zegokiola, zuzenean behintzat, autobiaren liskarrari.
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50.000 aldizkari… Eta ohiko osagarriak, manifestaldiak, eta abarrak.
Azpimarragarrienak aipatuko ditugu jarraian.
Diskurtsogintza ere berritzailea izan zen. Demokrazia erreala eta
formalaren
arteko
kontrajarritasuna
gogoratuz,
komunikabideen
boterearekiko menekotasuna eta manipulatzeko joera salatu eta gizarte
mugimenduek komunikazio propioa garatzeko beharra aldarrikatu zuen
Lurraldeak, bideoaren aurkezpenean: ”Infórmate-Lurraldea bai”, izan zen
erabilitako leloetariko bat.
Mugimenduak igarri bezala, salmentak txukun zihoazen arren, aurki
azaldu ziren zailtasunak komunikabide nagusiekin bideo zabaltze aldera
egidako harremanetan: RTVEko eta EITBko kontseiluek Lurraldearen
publizitate spota ez ematea erabaki zuten, “gai politikoa edota legez
kanpokoa” –EITB– zela argudiatuz. Gauza bera erabaki zuten El Diario Vasco
eta El Correo Español egunkariek. Lurraldeak betoa eta zentsura salatu zituen,
arazoa adierazpen askatasunaren bortxaketa gisa markotuz. Kalapita honek
propaganda ederra egin zion bideoari. Soka luzea izan zuen gai honek
udazkenean zehar: Lurraldeak TVEko (Bilbo, Iruñea) eta ETBko (Miramon)
eraikinak sinbolikoki okupatu zituen; EITBko enpresa komiteak betoa
kritikatu egin zuen, eta urriko hauteskunde autonomikotan, Lurraldeak hala
eskatuta, HB eta EMK/LKI alderdiek beraien propaganda politikoan spota
sartu zuten; Azkenik, GFA-k ere, mugimenduarekin propaganda-lehia
bizian, “Gipuzkoa 2000: Tecnología y naturaleza” deitutako promoziorako
bideoa egin behar izan zuen, informazio gerra bero honetan lubakia ez
galtzearren. Askotan ikusi dugu lehiaren baitako emulazio mekanismoa,
aurkarien artekoa bada ere: ikastekotan, beti ere, arerioarengandik ikasten
baita.154
Dena den, mobilizazio kanpainaz gaindi, 1990eko irailean
antolakuntza/nortasunaren osaketaren arloan beste gertaera esanguratsua
aipatu behar da: hilaren zortzian Altsasun egin zen Lurraldearen asanblada
orokorra. 50 herrietako asanbladetako ordezkariak bildu ziren Altsasun.
Eguzkik bezperan egindako deialdian, ongi adierazten zen asanbladaren
helburua: bideoaren inguruko informazio kanpaina antolatzeaz gain, Euskal
Herri osoan sortutako Lurraldearen aldeko asanbladen koordinazioa eta
harmonizatzea lortu behar zen bilkura orokor hartan. Hedakuntza
geografiko nabarmena lortu eta gero, hazkunde krisiaren atarian egon
baitzitekeen Koordinadora.
Leitzarango auziarengatik eta auzirako antolatutako egitura
deszentralizatu hura, garai hartako euskal mugimendu ekologistaren
egiturarekin ia berdinduta zegoen praktikan, eta Eguzkik, Lurraldearen
arrakastaz profitatuz, zatituta zegoen euskal mugimendu ekologista
birbatzeko aukera ikusi zuen. Antolakuntza ereduaren inguruko eztabaida
honetan, Eguzkik uztaileko bere Asanblada nazionalean landutako
proposamena zuen esku artean: Euskal Herri osoko ekimen eta talde

154

Leitzarango auziaren eraginez –difusio mekanismoa– antzeko lehia piztu zen Itoizko auzian
ere; Koordinadorak eta Nafarroako gobernuak, hilabetean, 1990eko urria/azaroan, gaiari buruzko
bana bideo egin baitzituzten.
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ekologisten federazioa edo konfederazioa osatzea, alegia. Ez zuen lortu bere
proposamena asanblada hartan onar zedin.155
Irailak, bestalde, eragin sumagarria eskaini zion mugimenduari.
Nafarroako obra lanen jarraitzea benetako arazoa zen unean, zoriz, edo
hainbestetan kritikatutako egitasmo ofizialaren gabeziengatik, Azpirozko
obrak gelditu egin behar izan ziren arazo tekniko larriak zirela eta:
izugarrizko harri tzarrak erortzen ari ziren herrira.156 Zortea ere behar izaten
dute gizarte mugimenduek lantzean behin: zori onaren eta txarraren
mekanismo aleatorioaren eta iheskorraren bultzada. Kontua da, ondorioz,
hilabete batzuetako tregua izan zuela Lurraldeak Azpirozko tartean. Egia da,
alta, Nafarroako liskar-gunerik gorriena ez zegoela malda malkartsu haietan,
beste bi gunetan baizik: Lekunberrin eta, beranduago, Bi Ahizpen
pasabidean.
Mugimenduak eragin sumagarri mugatu gisa ulertarazi nahi izan zuen
egitasmo publikoaren atzerapen oro, dena delakoa izanda ere haren arrazoia.
Ezen, egitasmo alternatiboak aukeraren bat izan zezan, lehenik eta behin,
egitasmo publikoa geratu, edo gutxienik atzeratu egin behar baitzen.
Denbora, tempus-a, erabakitzailea izaten da eraikuntza egitasmoen aurkako
ekintza kolektiboan, horregatik, eskaera osaketaren lehen oinarria izan zen
izapide administratiboaren eta obren gelditzea, luzamendua. De facto edo de
iure, eragin sumagarri partzial hori lortuta zuen mugimenduak. Batez ere,
Gipuzkoan.157
Eskaeraren osaketaren gaiarekin zerikusia duen beste estrategia bat ere
landu zuen mugimenduak, artekaritza sendotze aldera. Lurraldea
alternatibaz aparte edo osagarri modura, beste “errepide alternatiboen”
garrantzia azpimarratu eta hobekuntza eskatu zuen, autobia berriaren
ezinbestekotasuna ahuldu nahian: Leitza/Tolosa bidea edo Belatekoa
hobetzearen aldeko mobilizazioak bultzatu zituen mugimenduak,
irtenbideak, aukerak, alternatibak ugaltzearekin batera, egitasmo ofiziala
erlatibizatu egingo zenaren esperantzan. Areago oraindik, errepide zaharren
hobekuntzarekin batera, mugikortasun hautu tradizionalak mantentzen
ziren neurrian, betidaniko merkatal gune estrategikoetan jadanik piztuta
zegoen mobilizazioa hauspotu nahi izan zen diskurtso honen bitartez.
Izan ere, markogintza/zubigintza diskurtsibo horren helburua, zenbait
herrietako –Tolosa, Leitza, Goierri…– gizarte sektore zabalengan bat bateko
irainen ezarpen mekanismoa piztea zen: autobia beraien interesen kalterako
zela pentsatzera eramango zituen mekanismoa, alegia. Honekin lotutako
beste mekanismo bat ere aktibatu nahi izan zuen mugimenduak: eliteen
deslerrotzea. Erakundeen gizarte-oinarriak autobia egitasmoarengandik
155

Lurraldea Euskal mugimendu ekologistarekin identifikatu izanak beste eragin mota batzuk
ere izan zituen. Esaterako, Estatuko 100etik gora elkarte ekologistek (115) Lurraldearen aldeko agiria
sinatu zuten garai horretan: Mugimenduaren kriminalizatzea salatu zuten eta autobiaren kontrako
jarrera adierazi.
156
Horrelako kalteak toki askotan pairatu behar izan zituzten herritarrek: Areson, Urton bi
hildako egon ziren 1991 urtean. Lan istriputan hildako langileak ere kontuan hartzekoak dira,
eraikuntza-obren kalitate teknikoa behar baino eskasagoa izan zenaren seinale.
157
Eginek jasotzen duen informazioaren arabera, Muruaren lehen adierazpenetan obrak 1987ko
udan hasiko zirela agindu zuen, gero 1989ko uda aipatu zen, eta hortik aurrera, udazkena, 1990eko
udaberria, uda eta udazkena. Billabona/Aduna tartea oraindik adjudikatu gabe zegoen 1990eko
amaieran.
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urruntzea, alegia. Neurri batean mekanismo horiek indarrean zeuden jada –
Tolosako “ospetsuen” alternatiba, Goierriko erakundeen kezkak, 1990eko
urrian, PNV, EA eta HB-ko ordezkarien oniritziaz, Belateko ibilbidea
hobetzearen alde hartutako jarrera, esaterako–, eta etengabean elikatu zituen
mugimenduak, aukera politiko gisa esleituz.
Zentzu honetan, bitxiak izan ziren 1990eko irailean Lurraldeak
deitutako bi manifestazio zabalak:
-Leitzan hilaren 16an egin zen lehen manifestazioan, pankartaren
mezuak aipatutako eskaera osagarri hori jaso zuen: “Leitza/Tolosa bidea
hobetu. Lurraldea bai”. 1000 lagun bildu zituen.
-Eta hilaren 29an antolatutako mobilizazio nazionalean, Tolosa eta
Andoaindik irtendako bi zutabeak Billabonan elkartu zirenean, mugimendu
ekologista batentzat bitxia zen “Gure lurra eta ekonomiaren defentsan –Por
nuestra economía–” mezuekin bildu ziren: Han ziren lurrarekin kezkatuta
zeuden ekologista, antidesarrollista eta baserritarrak, merkatari tolosarrak,
enpresek jasaten zituzten kalteengatik kezkatuta zeuden sektore
desarrollistak… Artekaritza mutur-muturrekoa lortu zuen mugimenduak
garai honetan, luzaroan iraungo ez zuen arren. Garapen jasangarriaren
filosofiaren aitzindaritzat jo genezakeen ekimen hartan 8000 herritar bildu
ziren.
Artekaritza mekanismoa muturretara eramateko ahalegin horrek
derrigorrez kontraesanak piztu behar zituen mugimenduaren baitan, aurki
ikusiko zen moduan.
Izan ere, 1990eko iraila amaieran, “kanpaldiko asanblada” delako
batek lehen ekimenak deitu zituen, Lurraldearengandik erabat autonomoki
jokatuz. Nortasun/identitate osaketa mekanismoa berriro ere abian zegoen,
kasu honetan, nortasun kolektibo berriari abiapuntua emateko. Kanpaldiaren
lehen urte hurrenean, asanblada horrek mendi-martxa antolatu zuen, eta
urriaren 24an kontzentrazio zaratatsua Donostian. Irudimena ez zitzaion
falta izan talde berriari, kanpaldi aberats haien kudeaketan egondakoak
baitziren kide gehienak: Azaroaren 24an, 40 lagunek hamaiketakoa egin
zuten Iruñako Banku Zentralaren egoitzan, “Banco Central destruyes con tu
sucio capital” pankartapean. Abenduaren 2an hasita, Andoaindik Berastegira
bitartean antolatutako mendi-martxan talde berriaren izena agertu zen, lehen
aldiz: Autobiaren Aurkako Taldeak (AAT). Egun hartan, diskurtsoaren
definizioan aurrera pausoa egin zuten: “quieren cubrir de cemento nuestros
montes en nombre del progreso y por la fuerza militar, convirtiéndonos en esclavos
del modelo desarrollista y consumista”
Argi zegoen taldearen markogintza diskurtsibo antidesarrollista eta
antikapitalistak, orduko Lurraldearen “por el progreso y nuestra economía”
leloarekin zerikusi handirik ez zuena.
Esan bezala, nortasun osaketa mekanismo honen azpian beste zenbait
azpi-mekanismo topa daitezke: mugimenduaren baitako elite/oinarri
kontraesanaren
mekanismoa
edota
moderatu/erradikal
frakzionamenduaren mekanismoa. Biak ere, eskaera osaketak –Lurraldea
Alternatibaren kudeaketak–, eta honen araberako diskurtsogintzak izandako
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bilakaeraren ondorioz piztutakoak dira. Ohi denez, Lurraldea
Koordinadorak argi finkatu zuen mugimenduaren baitan sortutako bi
erreferentzien arteko muga.158
Azkenik, mugimenduaren koalizioko lagun nagusiak, Herri Batasunak
berak ere, lehen mobilizazio organiko zabala antolatu zuen, Gipuzkoako eta
Nafarroako herri guztietan bost minutuko errepide mozketak konbokatuz.159
“Lanak gelditu, erreferenduma bai”, izan zen leloa. Guztira 5000 lagun bildu
ziren, erakunde politikoaren esanetan. Protagonismo politiko honen ildo
beretik, garai hartan, zubigintza diskurtsiboaren adierazpen argia topatu
dugu: Urriko manifestazio nazionalean “negociación, el camino de la paz”
mezua plazaratu zuen HBk. Ordurako, auzi sozio-politiko guztiak sintonian
jarrita, euskal errealitate politikoa interpretatzeko marko diskurtsibo zentrala
elkarrizketarena, dialogoarena, negoziazioarena zen.
Bien bitartean, administrazioen kronograma ez zen eten, eta beste behin
Lurraldeak eskatutako bilerari muzin eginez, Gipuzkoako Foru aldundiak,
1990eko urriaren 15ean, obra lanen esleipen formala egin zuen, euskal
enpresen taldearen, “euskal UTE-ren” alde egin ere. Ertzaintzaren seguritate
plana eta guzti aurreikusita zegoela gogoratuz, obrak kosta ahala kosta
egingo zirela berretsi zuen Aldundiak.160
Gipuzkoa alde batera utzita, eskaera/objektu osaketan urrats
kualitatibo oso garrantzitsua eman zuen Lurraldeak 1990eko urriaren 16ko
prentsa agerraldian: Nafarroarako errepide plangintza globala proposatu
zuen, komunikazio ardatz ia guztien hobekuntza egitasmoa aurkeztuz.
Lekunberriko tartean obrak hasita zeuden arren, oraindik ere bat etortzea
posible zela esan zuen Lurraldeak. Eskaera osaketa, azpitik, inoiz baino
malguagoa zen, Lekunberriko proposamena horren lekuko, eta goitik…
Goitik jaurtitako tiro erretorikoa, berriz, ez zen nolanahikoa: “Nafarroako
ardatz komunikatiboetarako egitasmoa”. Erretorikaz haratago, lurraldeplangintza osoa aurkeztuta, “erakunde gisa” jokatu zuen mugimenduak,
orduan ere, erakundearen legitimitatea zalantzan jarriz. Prozesu
iraultzaileetan ohikoa den botere bikoitzaren mekanismoa piztu nahian al
zebilen Lurraldea? Keinua egina zegoen behintzat.
Dena den, keinuak keinu, Nafarroan azeria eta mahatsak mekanismoa
aktibatuta zegoen jada: Lurraldea bere eskaera “lor zitekeenera” egokitzen
ari zen. Mekanismo horrek zabaldutako aukera sendotzeko edo, EAE-ko
hauteskunde egunaren bezperan, manifestazioa deitu zuen Lurraldeak
Iruñan. Garrantzi berezia eman zion mugimenduak deialdiari: “valor
158

Eginek eta Lurraldeak emandako tratamendua nahiko esanguratsua izan zen: “Colectivo
contrario a toda autovía, sin denominación y ajeno en todo caso a la Coordinadora Lurraldea, Lurraldea reitera
que dicho acto le fue ajeno, grupo de reciente creación que no utiliza distintivo alguno…” Iritzi artikulu batzuk
ere argitaratu ziren gai honen kontura, esaterako Ostarte goitizenarekin, abenduaren batean: “Lurraldea
necesita de todas nuestras fuerzas” titulupean batasunaren beharra aldarrikatzen zuena.
159
Gero eta gehiago bereiztuagoak ageri ziren antolakuntza bakoitzaren ekitaldiak: HB-renak,
Eguzkirenak, Lurraldearenak, edo beste eragile berrienak. Zuzenketa bitxia topatu dugu urriaren 2ko
egunkarian, Billabonako ekitaldian, argitaratutakoaren kontra, HB-ko Olarrak ez zuela hitzik hartu
zehaztuz. Koalizio zabalen osaketa ez da inoiz kontu erraza izaten.
160
UTE (Unión Temporal de Empresas) horretan bildutako enpresak hauek ziren: Moyua,
Sobrino, Asfaltos Naturales de Campezo, Suquía, Altuna y Uría, eta Construcciones Murias. Obrak,
azaroan hastekoak omen ziren, eta aurrekontua 13.500 miloi pezetakoa zen. Billabona/Aduna
tartearen lizitazioa egin gabe zegoen artean.
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estratégico de primer orden para todas las partes, […] cita clave…”. Motibaziorako
estrategia diskurtsiboa, ohi bezala, arrakastaren iradokizunaren
mekanismoan oinarritu zen: “ongi badoa, manifestazioak emango dio
hasiera PSN-rekin izango den elkarrizketa saioari”. Kontu honen harira,
berriro ere Malón jaunarekin piztu zen kalapita: “Lurraldea, mentirosa”;
batetik, “Malón está obligado a negar…”, zuhurki, bestetik.161
Hala, eskaera bera inoiz baino malguagoa eta pragmatikoagoa izanik,
manifestazioaren markogintza diskurtsiboa are eta moderatuagoa izan zen:
“por el progreso y la ecología en Navarra” leloak ongi erakusten du esaten ari
garena. Komunikabideen hobekuntzan eta aurrerakuntzaren hizpidean
erakundearekin lehiatu zen gizarte mugimendua: erakundearen “progreso
tercermundista que sacrifica el medio ambiente”, eta mugimenduaren “progreso
moderno y avanzado que no renuncia al desarrollo medio-ambiental y planifica
modernamente sus costes y beneficios” alderatuz. Honetan ere aitzindari,
garapen jasangarriaren marko diskurtsiboan ari zen jokatzen Lurraldea.
Lehen esan dugun bezala, mugimenduaren koalizio zabala osatzen
zuten eragile sozio-politiko gehienek ez zuten diskurtsogintza honekiko
desadostasunik publikoki adierazi –Eguzki162, Eki, HB, ASK, Batzarre–,
baina, arestian esan bezala, parametro horietan mugimenduaren koalizioaren
atalik alternatiboenak nekez topa zezakeen leku erosorik.
Nabari denez, estuki lotuta baitaude eskaera osaketa/aldaketa –
bitartekoa, helburu bilakatu zuena: Negoziazioa–; Diskurtsogintza
zeharkakoa edo begi asko dun zubigintza –“progresoa eta ekologia”–, eta
nortasun
kolektiboaren
osaketa/aldaketa,
hots,
mugimenduaren
koalizioaren haustura eta talde autonomo baten ernaltzea: AAT.
1990eko udazken hartan –urriaren 28an–, hauteskunde autonomikoak
egin ziren Euskadiko Autonomi Erkidegoan. Leitzarango liskarra, espero
zitekeenez, eztabaidaren erdigunean egon zen. Hori ere mobilizazioaren
eragin diskurtsibo eta politiko bezala ulertu beharko genuke. Eginen
“Ingurugiro” atalean, ongi jaso ziren alderdi nagusien jarrerak auziarekiko.
Hemen laburtuko ditugu:
-EA: Alderdiaren “egitasmo izarra” izan nahi zenaren aldeko jarrera
amorratua: “Autobia ofiziala aukera tekniko hoberena da, ez da ukitu
behar.”
-EE: Autobiaren aldeko jarrera sutsua, ezker abertzaleari/bortizkeriari
kontrakotasuna adierazteko baliagarria zen neurrian: “Euskadiko Ezkerrari
botoa, autobiari botoa.”
-HB: “Autobia ofizialik ez; erreferenduma eta Leitzaran parke naturala.
Komunikazioen hobekuntza, lurralde ordenazioaren baitan.” Gogoratu
behar da herri mugimenduen errebindikaziotan oinarritu zuela kanpaina
osoa ezker abertzaleak: Euskal Herria Euskalduna!; Euskal Herri ekologista!
Emakumeak libre Euskal Herri berrian! Langilea…

161

Liskarraren kosteak koste, askotan ahazten diren ondorio pertsonalak izaten dituzte
horrelako tentsio aldiek: aste gutxitara Malón Jaunari bihotzekoak eman zion. Onik atera zen.
162
Donostian, azaroaren 9an egindako enpresen aurreko enkarteladan, Eguzkik gogoratu zuen
–excusatio non petita–, Lurraldeak euskal espektro ekologista guzti-guztiaren babesa zuela.
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-EAJ: Ez dago autobiaren aipamen zehatzik, “aurrerakuntzari eta
etorkizunari ezin zaie atea itxi”. Ohiko zuhurtasuna.
-PP: “Autobia ahalik eta azkarren egin behar da, Jaurlaritzaren
laguntzarekin.”
-PSOE: “Autobia egiteko konpromisoa berretsi, terroristen eta haien
laguntzaileen txantajearen aurka”.
-IU: “Autobiari bai, baldin eta ingurune-inpaktu analisi guztiak egokiak
badira. Euskadi modernoak ezin du XX. mendean gurdibidetik jarraitu”.
-Berdeak: “Autobiari ez, ETAri ez: bakea eta ekologia, dialogoa eta
erreferenduma”.
EAJ-ren jarrera epelaz at, eta Ezker Batuak beti periferian jokatzen zuela
ahaztu gabe, autobia ofizialaren aldeko jarrera ongi errotua zegoen alderdi
instituzionaletan. Hauteskundeetara aurkezten ziren alderdietatik, HB eta
Euskal Herriko Berdeak besterik ez zeuden autobiaren kontra.
Beraz, garai honetan ez dago aldaketarik aurrez aurre jarrita dauden
koalizioetan, baina horrek ez du esan nahi hautesleriak berdin saritu zituenik
koalizioko kide guztiak. Izan ere, autobiaren auzian lehen lerroan egondako
alderdi instituzionalek ez zituzten emaitza onak lortu urriaren 28ko
hauteskundetan: EE-k eta EA-k, aferan ardura zuzena zuten alderdiek,
behera egin zuten nabarmen, hiru eta lau eserleku galduz Gasteizko
Legebiltzarrean. PSOE-k ere hiru postu galdu zituen. HB-k berdindu egin
zituen emaitzak –13 eserleku–, Gipuzkoan lehen indarra bilakatuz.
Irabazleak, ezbairik gabe, EAJ –17 eserlekutik 22ra igarota–, zatiketaren
ondorioak gainditzen ari zelaren seinale, eta PP izan ziren, azken hau bi
eserlekutik seira pasatu zen eta. UA sortu berriak ere 3 eserleku eskuratu
zituen, PSEren kontura batez ere.
Hauteskunde osteko analisiak ez dira inoiz baketsuak izaten. Alabaina,
emaitzak ikusita, eztabaidaezina da Leitzarango auziaren itzala. Batez ere
Gipuzkoan: Eusko Alkartasunak eta Euskadiko Ezkerrak izandako galerak;
liskarrean zehar gordeketan ibili den EAJ-ren igoera, edota HB lehen indarra
bilakatu izana, ezin daitezke aztertu Leitzarango auziaren gora beheretatik
kanpo. Zentzu honetan, emaitzok mugimenduaren eragin politiko gisa
ulertu beharko genituzke. Ingurune mekanismo politikoa, alderdi politiko
instituzionalen indar korrelazioaren aldaketa, alegia, abian jar zedin lortu
baitzuen mobilizazioak.
Aurreko gaira itzuliz, Iruñako manifestazioa, askotan bezala,
Lurraldearen berrikuntzarako ahalmenaren beste adierazpen distiratsuarekin
lotuta egon zen. 1990eko azaroaren lehen astean, Ingurugiro eta Lurraldezko
Gatazken Arbitrajerako Batzordea (Comisión de arbitraje en temas
medioambientales y territoriales) sortzea proposatu zuen Lurraldeak, lehenik
eta behin Nafarroan.
Eskaera hau herri ekimenaren bitartez bideratuko zuela esan zuen
Koordinadorak, foru-legak eskatzen zituen 7000 sinadura lortuta.163
Proposamen honen bitartez, demokrazia partehartzailearen eredu
163

Espainiako Konstituzioaren 87.3 artikuluan jasotakoaren garapenean, EAEk eta baita
Nafarroak ere, herri-ekimen legegilea arautzen duen legea onartu zuten. Baldintza zorrotzak eta muga
estuak jartzen zaizkio herri ekimenari. Liskarraren uneari dagokionean, ikus: LF 3/1985 martxoaren
25ekoa.
Legearen
testua
honako
web
orrialdean
topa
daiteke:
www.cfnavarra.es/webgn/sou/instituc/ct/normativa/presidencia/01080000.htm
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arautuetara egin zuen jauzia Lurraldeak: zuzenbidezko Estatu sozialean arlo
sozio-ekonomikoan langile eta enpresarientzako antolatuta dauden arbitraje
eta adostasun mahai mistoak gai ekologikoetara eramatea proposatu besterik
ez baitzuen egin. Erakundeak, Unibertsitatea, eta esanguratsuak ziren
mugimenduak
bilduta,
gatazketan
arbitrajea
edo
egitasmoetan
diktaminatzea izango litzateke organo honen eginbeharra. Eredu neokorporatibo honek, botere-politikatik eraginaren politikara eramango
zituen mugimenduaren bitartekoak, parte hartzerako tresna arautuetara,
alegia. Gogoratu behar da, zentzu honetan, 1990ean zehar mugimenduaren
objektu osaketan azaldu ziren proposamen gehienak partehartze arauturako
tresnak izan zirela: herri ekimenak, erreferenduma, gatazkak konpontzeko
batzordea, kontziliazio konferentzia…
Honen bestez, dialogoa/adostasuna, bitarteko eta, era berean, helburu
bihurtuz gero, mugimenduaren eskaera edo objektu birmoldaketa ia
amaituta zegoen. Arazo ekologikoa gaindituta, gai askoz ere sakonagoak –
egon baleude–, potoloagoak jarri zituen ezbaian Lurraldeak: botere politikoa,
agintea, herriaren borondatea, demokrazia… 164
Planteamendu honekin bat egin zuten garaiko Nafarroako
koordinadora guztiek, kontzentrazio anitz deituta. Gaiak gai, denek
baitzuten erakundearen pareta pitza ezina muturrean. Objektu osaketa
mekanismoa prozedurazko kontutan zentratu zenez, eskaera zeharkakoa,
loteslea, eta, ondorioz, hedakorra bilakatu zen.
Erreferendumarekin egin bezala, aipatu Arbitrajerako Batzordea
aurrera atera zedin artekaritza mekanismoa erabili zuen Lurraldeak: eskaera
berak zuzenean bultzatu beharrean, Nafarroako herritar esanguratsuen talde
promotore batek egin zuen. Bitarteko ohikoa da hori WUNC adierazpenetan:
mugimenduaren indarra, zabaltasuna, duintasuna adierazteko modu
ezaguna. Beste abantail batzuk ere ba ditu artekaritza-eredu horrek: horrela,
gizarte gune gehiagotara ailegatzeko aukera erdietsiko zuen mugimenduak.
Gainera, auzia tenkatuta egonda ere, erakundeari kontrako jarrera hartzea
zaildu egingo zitzaion –ez baitzen Lurraldeari emandako ezetz “erraza”,
baizik eta herritar talde anitz bati emandakoa–, eta, aldiz, erakundeak jarrera
aldatu nahi baldin bazuen ere, aitzaki ederra eskaintzen zion artekaritza
eredu horrek: “ez diogu Lurraldeari baietza eman, herritar talde bati, baizik.”
Hogeita hamar lagun hasi ziren batzordean, eta egunetik egunera
bultzatzaileen zerrenda zabaltzen joan zen: horrela, zabalkuntza hori
motibaziorako estrategia diskurtsibo bezala erabili zen. Arrazoi berberagatik
segituan hasi zen beharrezkoak ziren 7000 sinaduren bilketa. Balio
normatiborik izan ala ez izan, mobilizaziorako tresna ezin hobea zen herriekimen hori.
164

Lurraldea garai hartan zer zen jakiteko, Iruñako manifestaziorako deialdia jasoko dugu doidoi, Egineko Ingurugiroa sailean argitaratu bezala. Bittor Aierdik idatzitakoa zen: “Lurraldea es una
experiencia ejemplar en la gestación del modelo del país que queremos construir para nuestro pueblo. Un proyecto
enteramente popular en su elaboración, financiación, participación, difusión y desarrollo. […] Lurraldea es
mucho más que la alternativa ciudadana y ecológica en el conflicto de las comunicaciones. Es un paso de gigante
en la concrección de un futuro reconciliado con el territorio y su población. Lurraldea es un histórico instrumento
de participación pública, una lección de ejercicio de la democracia real. La base de una victoria popular sobre la
política de imposición.” Mugimendu ekologistaren antolakuntza gisa sortu zena, demokratizazioaren
oldarraldi zabalean murgildutako eragilea bilakatu zen Koordinadora.
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Nafarroako Gobernua, liskar ia guztian zehar bezala, mugimenduak
sortutako gertakizunen atzetik zihoan. Dena den, hasierako duda-mudak
azkar argitu ziren, eta azaroaren 19an ezezkoa eman zion Nafarroako
Parlamentuak Arbitraje Batzordea osatzeko proposamenari. Honako
argudioak erabili zituen: legea bortxatzen duen organo arrotza da;
Parlamentuak ez du eskuduntzarik, eta, izatekotan, gai horren inguruan ezin
da herri ekimenik proposatu. Erabakiak, berriro ere, argi erakusten du
egiturazko mekanismorik ez zela aldatu ingurune politikoan: demokrazia
partehartzaileak ateak itxiak zituen artean. Bitxia izan zen, alta, Nafarroako
EA-ren jarrera, ezen eliteen barneko –alderdiaren barneko– zatiketaren
adierazgarri izan baitaiteke eskaera tramitatzearen aldeko iritzia eman
izana.165
Erakundeen ezetzari erantzuna, hots, mehatxuaren esleipen
diskurtsiboa, betiko ildotik, metafora ikusgarriak erabilita, egin zuen
mugimenduak: “concepción caduca y anquilosada de democracia que va a su
muerte lenta, […] torpe ballena moribunda, […] gobierno antidemocrático…”.
Mugimenduak dakarren “demokrazia partehartzaile modernoa” eta
“alderdien demokrazia ordezkatzaile akitua”, aurrez aurre, paratu ziren.
1991ko otsailean HB-k proposamen bera aurkeztu zuenean, berriro ere atzera
bota zuen Nafarroako Parlamentuko mahaiak.166
Kontua da berriro ere zapuztu egin zela partehartzerako tresna
arautuen formula, edo beste modu batera esanda, politikagintza sarean
modu arautuan sar zedin mugimenduak berak egindako ahalegina.
Lurraldeak politikagintza sarean sartzerik lortuko bazuen, araubidetik kanpo
izango zen: mobilizazioaren bitartez, alegia. Partehartze oldartsua deitzen
duguna burututa.
Gai honek berebiziko garrantzia du, ezen konklusioetan jasoko dugun
bezala, Leitzarango liskarra partehartze arautu eta arautu gabearen arteko
tentsioaren adibide ezin garbiagoa izan zen, eta, ondorioz, etorkizuneko
liskarretan gizarte mugimenduak eta erakundeak kontuan hartu beharreko
irakaspen garrantzitsua, Urbina/Maltzagako auzian ikusi zen moduan.
Alabaina, 1990eko abendua ez zen erakunde mailako lore-jokotan
amaitu. Aitzitik, 1991 urteko klimaxaren aurrekari zuzenenak topatuko
ditugu urteko azken bi asteren itzulinguruan.167
Abenduaren 6an, IPES-en eskutik beste inkesta baten emaitzak
argitaratu ziren.168 Bi dira kasu honetan azpimarratu beharreko gaiak:
165

EA-ren baitako egoera ez zen samurra. Abenduaren hasieran, Gipuzkoako Batzorde
eragileko lau lagunek dimisioa aurkeztu zuten. Hauteskundetako emaitza txarren ondorengoak ziren,
ezbairik gabe. Ildo beretik, EA eta EE-ren arteko bateratze saiakerak egiten ari zirenaren zurrumurrua
zabaldu zen garai hartan.
166
Demokrazia ordezkatzailea zalantzan jartzea Konstituzioaren kontrakoa omen zelakoan
ukatu zuen Parlamentu nafarrak aukera hori. Berriro ere liskarraren azpian dagoen oinarria ukitu
dugu. EA-ren botoa proposamena eztabaidarako aintzat hartzearen aldekoa izan zen. Aurretik ere
ikusi ditugu lurraldeen arteko kontraesan partidistak.
167
Urtetik urtera beste aldaketa ezkutuagoak egon ziren, neurri batean liskarraren ondorio gisa
ulertu daitezkeenak. Adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak Abenduan hurrengo urterako
aurrekontuak aurkeztu zituenean, Juanjo Zubimendi Ingurugiro arloko arduradun ezagunak, atal
horretan aurreko urtean baino%46 gehiago gastatuko zela esan zuen. Mugimenduaren eragin politiko
bezala ulertu al daiteke? Horrelakoetan, kausa/ondorio katea ez dago inoiz frogatzerik.
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-Lehenik, IPES-en inkestaren datu esanguratsuek orduko Lurraldearen
eskaerarekin zerikusi zuzenekoa dute: Erreferendumaren inguruko jarrera,
lehena, eta Leitzarango harana babesari buruzkoa, bigarrena. Lehenean ez
dago sorpresa handirik, %68 alde zegoen. Euskal biztanleriak marko
interpretatzaile nagusitzat jo baitu betidanik zuzeneko demokrazia.169
Bigarrenean, berriz, emaitzak ez dira horren argiak. Gipuzkoa osoan
Leitzarango harana ekidin behar ote den galdetuta, %40ak baietz dio, baina
% ia 37k ez du iritzirik, eta %22k ez duela saihestu behar dio. Antza denez,
mugimenduarentzako bandera bilakatuko zen eskaera ez dago hain errotua
gizartean: interpretazio marko nagusietan, ziurrenik “demokrazia”,
“naturaren babesa” baino indartsuagoa da garaiko, eta again baita gaurko
euskal gizartearen mundu-ikuskeran ere.
-Bigarrenik, Lurraldeak Gipuzkoako Foru Aldundiari aurrea hartu
arren, erakundeak ere bere inkesta propioa egin zuen. Izan ere, abenduaren
zortzian bertan, honek enkargatutako beste inkesta baten emaitzak plazaratu
ziren: Gipuzkoako herritarren %75 autobiaren alde omen zegoen.
Komunikabideetan inkesta bien aldeko eta kontrako adierazpenak
etengabeak izan ziren, partzialtasuna edota manipulazioa elkarri leporatuz.
Finean, “zifren gerra” ere elkarreraginezko mekanismo diskurtsibo gisa
definitu beharko genuke.
Baina, abenduko “gerra” ez zen inkesta emaitzen inguruko eztabaidara
mugatu. Arestian esan dugun moduan udazkena oso beroa izan zen protesta
ez ohikoari dagokionean.
Urtearen azken asteetan, erakundeak mugimenduaren eskaera
malguaren aurrean zer egin ez zekiela, Nafarroako obrak martxa oso apalean
hasita, eta Gipuzkoako obrak hastear zeudela, sabotajeak eta kalteak
biderkatu egin ziren.170
Tenperatura igotzera etorri zen ETAren berragerpen bortitza, kasu
honetan, bonba-gutun bolada baten bitartez. Abenduaren 8an “Agroman”
enpresako zuzendariak jasotakoa desaktibatu egin zuen poliziak, Bilbon.
Aldi berean, Iruñan, MZOV eta ELSA enpresarekin zerikusia zuten injineru
bik jasotako bonba bana, Guardia zibilak deuseztatu zituen. Muruak gogorki
salatu zuen kanpaina bortitza. Osotasunean egin zuen salaketa hori,
168

Mugimenduaren ekimen deszentralizatu baten eskutik aurkeztu zen, erreferendumaren
aldeko batzordearen eskutik, alegia: Sabino Ormazabal, Fede Saenz de Santamaria eta Vega Perez
Arroyo. Lehen esan bezala, sortutako batzorde desberdinak, mugimendua osatzen zuten koalizioko
kideak –Eki, Eguzki, talde anti-desarrollistak, HB–, eta, batez ere, herrietan antolatutako Lurraldearen
aldeko asanbladak ekimenen antolatzaile autonomoak bilakatu ziren, Lurraldearen sintonian ia beti.
Azalpen kronologikoan zehar azaldu ditugu ekimen horietariko batzuk. Garai honetan, bakarren
batzuk aipatzekotan: Berastegiko asanbladaren mendi-martxa, Tolosako HB-k antolatutako giza
katea… Deszentralizatzearen bitartez mugimenduaren sarea hedatu eta trinkotu egiten zen, era
berean. Ildo batzuk –anti-desarrollista, bereziki–, jada ibilbide nahiko autonomoa hasita zuen arren.
169
Gai politiko nagusian ere, –autodeterminazio eskubidearen dagokionean– dena delakoak
izanda ere alderdi politikoen jarrerak, EAEko populazioaren gehiengoa erreferendumaren edo
kontsultaren alde azaldu da urtetan zehar. Zuzeneko demokrazia demokraziarekin tout court
identifikatzea marko diskurtsibo nagusia eta egonkorra da gure herrian. Datu soil bat aipatzearren,
autodeterminazio eskubidea Espainiako konstituzioan aitortzearen alde, herritarren %62 zegoen 2000.
urtean. Gaia aztertzeko liburu interesgarria da honako hau: Etxeberria, X. & Gómez, F. & Ruiz Vieytez,
E.J. & Vicente, T.L. & Zubero, I. (2002): Derecho de Autoderminación y realidad vasca. Eusko Jaurlaritzaren
argitarapen zerbitzu nagusia. Vitoria/Gasteiz.
170
Esaterako, “Altuna y Uría” enpresak abuztutik bederatzi atentatu jasan zituen: ia 20 makina
eta baita beste zenbait azpiegitura erabat suntsituta geratu ziren.
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Lurraldearen beste ekimenekin batera, denak “autobiaren kontrako ekintza
politiko-militarrak” zirela argudiatuz: “Oleada creciente de acciones del
entramado político militar contra la autovía por parte de los nuevos guardianes de la
dictadura del terror”. Markogintza diskurtsiboak lehengo bidetik jarraitu zuen:
demokratak/bortitzak bitasunaren menpe, alegia.171 Aldi berean,
Gipuzkoako obra lanak gabonen ostean hasiko zirela agindu zuen Diputatu
Nagusiak.
Lurraldeak, berriz, kikildu beharrean, arrakastaren markogintza egin
zuen: “nadie da un duro por el proyecto de Leitzaran, […] Murua nervioso, […]
violencia de contestación ante los que cierran el paso a las vías pacíficas”. Berriro
ere, beste ataka gunean kokatu zen auzia.
1990eko abendukoa une kritikoa izan zen Leitzarango liskarraren
historian. Desertzioa edo eliteen deslerrotze mekanismoa piztear
baitzegoen.172
Batetik, mehatxu eta sabotajeen eraginez, UTE-n bildutako enpresen
egoera jasanezina zen. Bestetik, udazkeneko hauteskunde autonomikoaren
ostean Gipuzkoako Foru Aldundia sostengatzen zuten alderdien –EA/EE–
ahuleziak erakundea bera kutsatu zuen, aukera politikoaren ingurune
aldaketaren mekanismo politikoa aktibatuz. Gainera, Gipuzkoako
erakundeen umezurtza areagotu egin zen Nafarroan obra lanek zuten
egoerarekin: ia geratuta –Azpirotzen erabat– eta beste tartean apal eta
dudakor, Nafarroako Gobernuak balizko akordio bat guztiz baztertu nahi
izango ez balu bezala.
Gauzak honela, berriro ere kate-begi sozio-ekonomikotik hautsi zen
erakundeen koalizioa: Abenduaren 14an jakin zen Gipuzkoako obren ardura
zuten enpresek autobiaren trazaketaren aldaketa proposatu berri ziotela
ofizialki
Aldundiari.
Trazaketa
proposamen
berriak
–enpresen
“alternatibak”–, egitasmo ofizialak bezala hasiera Adunan zuen, baina
Berastegiko aranetik jarraitzen zuen ibilbideak, Leitzarango harana
saihestuz. Erdibidekoa izanik, proposamenak ez zuen ukatzen erabat
erakundeen egitasmo ofiziala, eta, Araxeseko ibilbidea baztertzen zuen
arren, mugimenduak babestu nahi zuen Leitzarango harana, partzialki
ekiditeko aukera ematen zuen. Erdibideko izaera horregatik beragatik, 1991.
urteko akordioaren aurrekari argia da enpresen proposamen hau.173
Arlo sozio-ekonomikoa aipatu dugu desertzio edo, agian hobeto
esanda, eliteen deslerrotze mekanismoaren eremu bezala. Izan ere,
171

Gizarte-eragilearen kriminalizatze diskurtsiboa saiakera instituzionala ohikoa izan da
Euskal Herriko liskarretan, erabat baketsuak izan direnetan ere, Itoizkoan gertatu bezala. Ikus,
Barcena, I. (1999): Itoiz: Actores y teatro comunicativo. Inguruak 24. Bilbo.
172
Eliteen deslerrotzea eta desertzioa batera aipatu ditugu, ezen benetako desertzioa –
erregimen politiko oso bat sostengatzen duten indar sozial, politiko, ekonomiko eta kulturalen
fideltasun aldaketa–, benetako prozesu iraultzaileetan gertatzen baita soilik. Leitzarangoa ez zen
horretara iritsi.
173
Orduko Egin eginkariak esanda, enpresen proposamena Jauregi buruzagi sozialistak
eraman omen zuen komunikabideetara, Gipuzkoako Aldundian zeuden alderdi politikoak hurrengo
udal hauteskundeei begira ahuldu nahian. Marrazo gaiztoak zenbiltzan igerian euskal politikaren ur
sakon eta ilunetan, abagunetaz profitatu nahian: EE-ren haustura eta alderdien maparen
berrantolatzea, EAJ eta PSOE-ren arteko azpi akordioak, EAJ-ren mendeku historikoa EA-ren
bizkarrera… Askotan Leitzarango liskarra aitzakia hutsa bilakatu zen alderdien joko politikorako.
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enpresen norabide aldaketa esanguratsua izan baldin bazen, ez zen garrantzi
gutxiagokoa izan ELA sindikatuak izan zuen jarrera aldaketa. Eliteen
deslerrotze mekanismo erabakitzailea gisa ulertu behar dugu euskal
sindikatu nagusiak, mugimenduaren orduko errebindikazioarekin bat
eginez, dialogoaren aldeko iritzia adierazi izana. Tamainako adierazpenaren
ondorioz, eragile guztiek haien iritzia kaleratu behar izan zuten: Lurraldeak,
langileei erabateko sostengua eskaini zien, eta soluziorako prestutasuna
erakutsi zuen; erreferendumaren aldeko batzordeak txalotu dialogoaren
aldeko jarrera; UGT, CC.OO, eta Gipuzkoako Foru Aldundia, berriz, ELAren
adierazpenen kontra agertu ziren; eta LABek, ELAren argudioak kritikatu
arren, dialogoaren aldeko ekintzak elkarrekin egiteko proposamena egin
zion sindikatu nagusiari, etorkizuneko elkarlanari leihoa zabalduz.174
ETA-ren agiri erabakitzailea abenduaren 23an publikatu zen. Egoera
aldatu ezean, autobiaren finantza-arduradun eta teknikoen kontra arituko
zela agintzeaz aparte, nolabaiteko oniritzi zuhurra eman zion enpresen
proposamenari: “sin prejuzgar ni valorar en su pormenoridad la reciente propuesta
[...] confía en que no se constituya en una maniobra distorsionadora.” HB-k, bere
aldetik, enpresekin birritan bildu eta gero, begi onez ikusi zuen haien jarrera,
aurretik haiekin sukalde-lana –artekaritza ezkutua– egin zela erakutsiz.
Ajuria Eneko Itunean bildutako alderdiek, berriz, aurkako iritzi irmoa
adierazi zuten: “no caben modificaciones, […] el que tenga miedo que se vaya, [las
empresas] tendrán que cumplir con su contrato.” EAk erakundeen defentsarako
premiazko deialdi larria egin zuen. Hurrengo urteko, 1991ko liskarraren
erregaia prest zegoen jada.
Hori gutxi bazen, enpresen ustekabeko planteamendua oraindik orain
irentsi gabe zegoela, 1990 urtea amaitzear, inozente egunean, Lurraldeak,
hamaikagarren proposamena egiteko gaitasuna izan zuen: autobiaren auzian
ari ziren eragile guztien arteko “Kontziliazio konferentzia” bat biltzea,
alegia.
Konferentzia hau ere –Arbitrajerako Batzordea bezala– dialogoa eta
akordioa bideratzeko tresna para-erakundezko gisa proposatu zuen
Lurraldeak. Nazioarteko bitartekari bat –irrika sortzeko ez zen izenik eman–,
jada lanean ari zela esanaz, “irtenbide eredugarria, garaile eta garaiturik
gabekoa” nahi zuela zioen Koordinadorak. Gatazka-gune larrienetik –
ETA/erakundeak– atera, eta berriro ere, artekaritza eta bitartekaritza
eremura bideratu nahi ziren bitarteko eta helburu guztiak.175 Erakundeen
erantzuna ordura artekoa izan zen: 1991ko urtarrilaren 2an Gipuzkoako Foru
Aldundiak ukatu egin zuen konferentziaren aukera, eta obrak aste horretan
bertan hasiko zirela agindu zuen.
Baina ez ditzagun gertaerak aurreratu. Akordioen atea zabalduko zuen
urtearen azalpena egin aurretik, azken orrialdeetan azaldutakoa irudi baten
bitartez erakutsiko dugu. 1990. urtean sumatu ditugun mekanismo eta
174

1995ean adostutako elkarlanerako akordioaren aurretik kalapita asko izango zen ELA eta
LAB-en artean. Gertukoa, 1991ko otsaileko manifestazioaren inguruan piztutakoa. ELA berriro ere
erakundeen eremuan kokatu baitzen.
175
Bitartekaritza kontzeptua Euskal Herritik kanpo ere zabaldu zen, difusio mekanismoaren
indarra erakutsiz: 1991ko Urtarrila hasieran, Espainiako talde ekologista anitz biltzen zuen FAT
(Federación de Amigos de la Tierra) bilguneak ere GFA eta Lurraldearen arteko “bitartekari gisa”
aurkeztu zuen bere burua.
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prozesu garrantzitsuenen azalpen grafikoa eginez, atal teorikoan luzatzen
genuen eredua ulergarriagoa izango dela uste dugu eta.
Jarraian mobilizazio prozesuari berari dagozkion mekanismoak
erakutsiko ditugu: markogintza diskurtsiboan, nortasunaren, eskaeraren eta
antolakuntzaren osaketan, bitartekoen berrikuntzan eta aukera/mehatxuen
esleipenean 1990ean zehar sumatu ditugun garrantzitsuenak. Azalpen
berezirik ez dugu egingo, aurreko orrialdetan esandakoa laburbildu besterik
ez baitugu egin irudi honen bitartez:
F.22.1990eko mobilizazio mekanismo garrantzitsuenak.

Bestalde, atal teorikoan jasotzen genuen bezala, aipatu mekanismoen
eta beste zenbaitzuen kateatze desberdinen ondorioz, mobilizazioaren
ibilbidearekin lotuta leudekeen prozesuak pizten dira askotan. Hauek
guztiak Leitzarango liskarraren amaieran aztertuko ditugu.
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5.

Lurraldea alternatibaren bazterketa, negoziaketa eta
akordioen garaia (1991-1992)
a. 1991. Urtea: Lurraldea alternatibaren bazterketa. Foruhauteskundeak eta lehen akordioa Gipuzkoan.
“Hemos ganado lo que hemos sido capaces de ganar”.176

1991 urtean Leitzarango liskarraren korapiloa askatu egin zen
azkenean. Mugimenduaren eragile nagusiak, Lurraldea alternatiba aurrera
ateratzeko zailtasunak kontuan harturik, erakundeekin elkarrizketa –
bitartekoa bera, alegia– helburu bilakatu zuen, eta, hastapeneko eskaerara
itzuliz, Leitzarango haranaren defentsan jarri zuen azken lubakia.
Lurraldeak ildo hori sendotzen zuen heinean, mugimendu barneko
koalizioan arazoak areagotu egin ziren –Eki–, edota nortasun kolektibo
berriak egonkortzen hasi ziren: Autobiaren Aurkako Taldeak, kasu. Era
berean, mugimenduaren koalizio zabaleko eragile politiko nagusiak –HB–
elkarrizketaren ildo horrekin bat egin zuen goitik behera, hemen ere beste
eragile politikoekin kontraesanak sortu ziren arren: EMK, LKI, gero
Zutikekin.
1991ko lehen hilabete hauetan, erakundeekin adostutako lehen
akordiorako baldintzak jarri ziren. Eragileen arteko azken indar-neurketa
barne:
Otsaileko
manifestazio
instituzionalaren
eta
Lurraldeak
bultzatutakoaren arteko deman mugimendua garaile atera baldin bazen ere,
parekotasun handia egon zen. Erakundeen aldetik, udal hauteskundeei
begira jarrita zeuden begi guztiak, mugimenduak planteatzen zuen erronkari
elkarrekin eutsi beharrez, batetik, baina, bestetik, bakoitzak bere kokapen
egokiena topatu nahian.
Udal eta foru hauteskundeen ostean, aukera politiko berriak zabaldu
zitzaizkion mugimenduari. Herriaren borondateak eta eragile politiko
instituzionalen arteko aliantza aldaketak Gipuzkoako Foru Aldundi eta
Nafarroako Gobernu berriak ekarri zituzten. Gasteizko hiruko Jaurlaritzan
ere krisia ireki zen, eta Lurraldea alternatibari modurik sutsuenean aurre
egin zion Eusko Alkartasuna alderdiak ardura instituzional garrantzitsuenak
galdu zituen. EAJ, HB eta Lurraldea hiruko negoziatzailea osatu zuten, eta
oreka estrategiko horren emaitza, behin eta berriz ukatutako zuzeneko
negoziazioa izan zen: Lurraldeak bere alternatiba utzi eta Leitzarango harana
babestuko zuen ibilbide berria onartu zuen; erakundeak berriz
mugimenduarekin solaskidetza aintzat hartu eta trazaketa berria bideratu.
Abuztuan lortutako akordioak, alta, ez zituen behar bezain beste barneratu
beste eragile politikoak, eta azaroan Gipuzkoako Batzar Nagusiek atzera bota
zuten abuztuan adostutako A-4 trazaketa. Dena dela, negoziazio berrirako
ateak ez ziren erabat itxi, eta abenduan hasita zegoen jada 1992ko azken
hitzarmenaren ibilbidea.
Zehatzago ikusi dezagun urte interesgarri honek emandakoa.
176
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Jonan Fernandez, Lurraldea Koordinadorako bozeramailea, 1991ko irailean.

1. Udaberriko azken indar neurketak, 1991ko maiatzeko Udal eta Foru
hauteskundeei begira.
1991 urte hasieran liskarrak lehengo ildo beretik jarraitu zuen.
Eraikuntza enpresen desertzioak oso egoera larrian utzi zuen Gipuzkoako
Foru Aldundia.177 Urtarrilean hastekoak ziren obra lanak datarik gabe
atzeratuta, Aldundia UTE-rekin zuen kontratu-harremana birbideratzen
saiatu zen. Kontratua bertan behera utziko zuenaren mehatxupean, enpresek
borondatezko uztea erabaki zezaten edo, bestela, lanari ekin ziezaioten nahi
zuen Aldundiak. Mugimenduaren eragile nagusiak178 eta HB-k, aukera
politiko hori ongi esleitu zuten garai hartako diskurtsoan: “Reabre
posibilidades; […] las empresas han demostrado su voluntad de diálogo”. Hala,
Erakundearen egitasmorako ezinbesteko tresna faktikoak –eraikuntza
enpresak–, mugimenduaren parametrotan kokatu ziren iritzi publikoaren
aurrean. Urtarrilaren 8an, UTE-ko kideek obrak uzteko asmorik ez zutela
agindu zuten, eta, aldi berean, konponbide baketsua lortu arte ez zirela
lanean hasiko berretsi zuten. Aldundia kurrikez helduta zegoen.
Bestalde, mugimenduaren pronostiko/soluziorako markogintza
diskurtsiboak lehengo bide moderatutik jarraitu zuen: Lurraldea
alternatibaren aipamen zuzenik egin gabe, “garaitu eta garailerik gabeko
konponbide eredugarria” defendatu zuen Koordinadorak, eta “por una mejora
radical de las comunicaciones con el menor coste posible”, Herri Batasunak.
“Hobekuntza erradikala” eta “koste txikiena” planteatzen direnean, argi
dago trazaketa ahalik eta egokiena izango zuen autobiaz mintzatzen ari
zirela negoziazioaren protagonistak. Mugimenduaren koalizio nagusiaren
eskaeraren eta egitasmo instituzionalaren arteko konbergentzia
mekanismoa gero eta nabarmenagoa zen.
Hala, mugimenduaren eskaera/nortasun osaketaren interpretazio
diskurtsibo berariazkoa egin zuen Lurraldeak 1991ko urtarrilaren 8ko
prentsa agirian, auziaren historia egitearekin batera. Idatzi hartan,
koordinadorako bozeramaileek bi fasetan bereiztu zuten auzia: 1986ko
apiriletik, 1989ko abuztura arteko aldia, erakundeak mugimenduarekin
harremana eta bere alternatibaren aintzat hartzea ukatu zueneko garaia izan
zena, eta ordutik aurrerakoa, guardia zibilak militarki babestuta Nafarroan
obrak hasiz gero, ETA-ren lehen agerpenak mugarritu zuena. Lurraldearen
hitzetan, bigarren aldi honetan, “[el movimiento] se vio obligado a dejar en
segundo plano la defensa de su alternativa y centrar sus esfuerzos en tratar de
conseguir, en colaboración con las instituciones (sic), una solución pacífica […] Una
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Aukera politikoa esleitze aldera zurrumurrua zabaldu zen urtarrila amaieran: Enpresen
trazaketa proposamen berria Muruak bultzatu omen zuela, eta EA-k baztertu kalkulu elektoralengatik.
Argi dago erakundearen ziurtasun eza –ahulezia– aukera gisa esleitzeko erabili zuela informazioa
mugimenduak, baina Aldundiaren ukazio hutsak ez du berriaren sinesgarritasuna ukatzen. Ildo
beretik, enpresen benetako babes politikoa (EAJ?) non zegoen jakitea interesgarria litzateke.
178
Gehienetan, mugimendua aipatzen dugunean mugimenduaren eragile nagusiaz ari gara,
Lurraldeaz, alegia. Halere, ahal denean, mugimenduaren gainontzeko kideak –Eguzki, Eki, AAT, eta
beste zenbait talde ekologista– bereizten saiatu gara. Bestalde, mugimenduaren koalizioa osatuko
lukete aipatutako alderdi zein sindikatuak: HB, eragile politiko nagusi bezala, LKI, EMK, LAB… eta
beste zenbait eragile, ETA erakunde armatua barne.
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solución modélica, sin traumas, ni costo social y en la que participen todas las
partes”. 179
Adierazpen oso esanguratsua da hemen jasotakoa: mugimenduaren
eragile nagusiak aitortu bezala, errebindikazio ekologista atzeratuta –edo
gutxienik, apalduta–, erakundeekin batera bideratutako konponbide
baketsua bilakatu zen jomuga. Ildo beretik, oso adierazgarria da artean
Ardanza Lehendakariarekin zerabilen eztabaida publikoaren testuinguruan
urtarrilaren erdialdean Lurraldeak egindako irakurketa: “erakundeen
inposaketa txarra da –Arangureneko liskarraren adibidea–, erantzunezko
bortizkerian oinarritzen dena ere ez da egokia –Lemoizko gatazkaren kasua–,
bide demokratikoa jarraitu behar da, alegia, Leitzarango auzia konpontzeko
Lurraldeak proposatzen duen “gizarte adostasunaren” bidea, Consenso social
delakoa”.
Botere-politikaren
eredutik
eragin-politikaren
eredura
jauzi
diskurtsiboa eginda zegoen jada, mugimendu ekologistak aspaldidanik
arrakastatzat errebindikatutako Lemoizko eredua teorikoki arbuiatu eta
gero.
Jarraian doan irudian jasotzen diren edukitan oinarrituta, boterepolitikaren paradigmak eraginaren paradigmari utzi zion lekua:
F.23. Paradigmen bilakaera: Botere lehiatik, eraginera.

BOTERE
PARADIGMA
1. Egitasmo ofizialari betoa
(Autobiarik ez)
2. Alternatiba bakarra,
herritarra
(Lurraldea)
3. Garaipena/Porrota:
Mobilizazioaren eta
zuzeneko demokraziaren
bitartez ebatsita
(Aukeratu beharra)

ERAGINAREN
PARADIGMA
1. Egitasmoen arteko
konfluentzia.
2. Alternatiba guztien
arteko kontrastea.
3. Konponbidea:
Erakundeekin erabaki
partekatua.

Gizartetik bideratutako betoa eta alternatiba desberdinen arteko hil ala
biziko dematik, aterik ixten ez zuen egitasmoen kontrastera eta
konfluentziara. Erreferendumak zekarren “batuketa zero” eredutik,
179

Ildo beretik, oso adierazgarria da 1991ko urtarrilaren 11ko Eginen Jonan Fernandezek
idatzitako artikulua: “Movimiento social absolutamente abierto y receptivo, […] restituir el déficit de
democracia ,[…] cerrar el paso a la violencia de cualquier signo […], solución modélica en la que todos seamos
vencedores”.
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erakundeekin politikagintza partekatuaren eskemak ekarriko zuen
“konponbide eredugarrira” igaro zen mugimenduaren eragile nagusia.
Hala eta guztiz ere, erantzun instituzionala, ordura arte bezala, gatazka
politikoaren marko interpretatzaile nagusitik bideratu zen: ETA-HBLurraldea hirukoteak enpresei omen egindako txantajea salatuz180, alegia.
Erantzukizunaren inguruko auzian sartu gabe, ukaezina da enpresen artean
beldurra hedatu zela. Izan ere, enpresek atzera egin eta dialogoaren aldeko
jarrera hartu baldin bazuten, ez zen haien borondate askez izan. Enpresen
desertzioa mugimenduak eta bere koalizioak eragindako kostu sinboliko,
ekonomiko eta pertsonalen ondorioa izan zen: 1990eko balantzea egitean,
Eginek “Ingurugiroa” atalean urtarrilaren 9an emandako datuen arabera,
mila miloi pezetatik gorako kalteak jasan zituzten enpresa eta bankuek ezohiko protesta-ekintzen ondorioz.181 Mekanismoen kategoriatan esanda,
desertzioa
polarizazio
prozesu
baten
baitako
eskalada
eta
erradikalizatzearekin batera etorri zen. Desertzio horrek, prozedurazko
eragin sumagarri gisa, bigarren luzamendu faktikoa ekarri zuen: 1991ko
urtarrilaren zazpian hasi beharreko lanak, kasurik hoberenean, udaberri
amaierara atzeratuko zirela onartu zuen erakundeak.182
Egoera larri honetan, koalizio instituzionala bere posizioa gotortzen
saiatu zen. Mugimenduak bultzatutako eskalada mekanismoarekin batera,
aukera/mehatxuen espiral moduko bat piztu zen 1991 urtearen hasieran.
Honela, aurreko urtean hasitako polarizazio prozesuak gailurra jo zuen garai
hartan.183
Alde batetik, lanen esleipen berrirako izapidea –enpresa publiko berria
sortzea baztertu gabe– prestatzen hasi zen Gipuzkoako Foru Aldundia, eta,
bestetik, erakundeen aldeko gizarte koalizio sozio-ekonomikoa ere aktibatu
180

HB-ren kontrako diligentzia penalak ere zabaldu ziren garai hartan, enpresekin izandako
harremanen kontura. Enpresek ukatu egin zituzten ustezko mehatxuak eta bertan behera geratu zen
Joxemari Olarra eta Jokin Gorostidiren aurkako zigor-izapidea.
181
Beti bezala, zehatz-mehatz jasotzen dira kalteen datuak aipatu iturrian. Hemen orokortu
egingo ditugu zertxobait. 1990ean zehar bankuetan (Central, Guipuzcoano, Hispano-americano,
Pastor, BBV) kalteak (kristalak hautsi, silikona sarrailetan, kutxazainak kaltetu): 70 inguru, ia 40 herri
desberdinetan eta askotan koordinatuta. Eraikuntza enpresen eta hauen azpi-kontraten (Dragados y
Construcciones, Construcciones y Contratas, Cubiertas y MZOV, Hormigones Oskia, Ferrovial,
Moyúa, Altuna y Uría, Murías, Asfaltos de Campezo, Sobrino, Laing, Agromán, Murúa, OCISA,
Blenda, Fomentos y Construcciones, eta beste zenbait zehaztugabeko enpresen) aurkakoak: 13
azpiegitura finko, eta 90etik gorako azpiegitura mugikor suntsituta edo kaltetuta: garabi, auto, kamioi,
hondeamakina, hormigoi-makina… Zerrenda honetatik aparte, ETA-ren ekintzak: 6 bonba-gutun eta
Lekunberriko kuartelaren aurkako granada jaurtiketa. ETA erakundearen eta arestian aipatutako
Iraultza taldearen errebindikazio berariazkoez at, beste ekintzen errebindikaziorik ez zen izan.
182
Kontratuaren desegitea edo atzera egitearen arteko alde juridiko/ekonomikoa eta lehia
berria egiteko baldintza teknikoak enpresekin adosten saiatu zen arren, Aldundiak arazo larria zuen
esku artean, eta bere arduradunek ere onartzen zuten nekez abiatuko zirela lanak foru hauteskundeak
baino lehen. Enpresen proposamenean eta jarreran, berariaz izan ala ez, agian zenbait eragilek
hauteskundeak bitarteko epea salbatzeko abagunea aurkitu zuten. Argiro esanda, akordioa
bideratzeko behar zen denbora eskaini zuten enpresek. Hasierako eztabaida hori, 1991ko urtarrilaren
22an argitu zen, UTE-ko enpresek kontratua uztea erabaki zutenean, horrelako liskarrak dialogoaren
eta elkar ulermenaren bidetik konpondu behar zirela esanaz. Hortik aurrera GFA beste enpresekin
harremanetan hasi zen, Madrilekoak, frantziarrak ere… Dena den, konponketaren ostean lehengo
enpresa euskaldunak itzuli ziren lanera.
183
Komunikazio mailan oso isla bitxia izan zuen eskalada horrek. Izan ere, askotan egun
berean erakundearen adierazpena, Lurraldearen erantzuna eta azken honen balorazio instituzionala
argitaratzen baitziren. 1991ko otsailaren zazpiko egunkaria esaten dugunaren lekuko: Muruak
Leitzarango araneko lurren erosketaren berri eman zuen, Lurraldeak planoak faltsifikatu egin zituela
salatu, eta GFA-k, azkenik, faltsifikazioa egon zenik ukatu. Dena Egin egunkariko orrialde berean.
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egin zen: Adegi, Confebask, CEV, UGT, edota ELA sindikatuak184 enpresen
jarrera salatu zuten eta erakundeen aldeko posizioa berretsi. “Gesto por la
paz” talde bakezaleak, bere aldetik, Lurraldeak ETAren esku hartze bortitza
kondenatu ez izana kritikatu zuen. Ajuria Eneko Ituneko alderdiek, berriz,
autobiaren aldeko mobilizazioa prestatzen hasiak ziren: PSOEko Egigurenek
esan bezala: “autobiaren aldeko herritarren mugimendua ezinbestekoa zen”.
Une horretan, argi zegoen erakundeen koalizio politikoa gotortzeko,
Ajuria Eneko Ituneko indar politikoek liskarraren lehia-gune nagusia zen
udal eremua irabazi behar zutela. Izan ere, mugimenduarentzako oraindik
ere irekia zegoen esparru instituzional bakarra horixe baitzen. Alde batetik,
mugimenduaren koalizio sozio-politikoa hasieratik oso errotuta zegoen herri
mailan. Ildo beretik, ezin ahaztu daiteke koalizioko kide politiko nagusia ere
–Herri Batasuna– maila instituzional horretan bakarrik hartzen zuela parte,
modu eraginkor eta iraunkorrean. Bestetik, alderdi nagusien kontraesanak
batez ere udal mailan pizten ziren: Lurralde-interesak jokoan daudenean toki
eremua goitik diziplinatzea zaila izaten baita beti. Udal eremuak eskaintzen
zuen aukera politikoaren esleipena bitarteko estrategiko ezinbestekoa zen
mugimenduarentzat.
Honela, mugimenduaren aukera politiko horiek murrizte aldera,
1991ko urtarrilaren 15ean egindako bileran neurri gogorrak hartu zituzten
alderdi politiko instituzionalek.
Batetik, maila orokorrean, euskal ingurune politikoa luzaroan
eraldatuko zuen erabakia hartu zen bilera hartan: HBren erakunde mailako
isolamendu saiakera, alegia. Udaberrian egingo ziren udal hauteskundeen
ostean, EA, PSOE, EAJ, EE eta PP alderdiek, HB aginte instituzionaletik
baztertzeko beharrezkoak liratekeen neurri guztiak hartuko zituztela adostu
zuten. Honekin batera, behar izanez gero, HBko ordezkarien aurkako
prozedura penalak bultzatzeko konpromiso komuna hartu zuten, bai eta
alderdi abertzale horrek Batzar Nagusietatik jasotzen zituen asignazio
ekonomikoak kentzeko erabakia. Bazterketa estrategia hau ez zen kosturik
gabe hartu. Esaterako, EA alderdiaren baitan, ohi legez, kontraesanak piztu
ziren, Larreina buruzagiaren aurkako jarrerak erakusten zuen bezala. Eliteen
lerrotze mekanismoa muturrera eraman nahi zen erabaki honen bitartez.
Leitzarango liskarraren eragin politiko gisa ulertu beharko genuke
Ajuria Eneko Itunaren udal mailako bazterketa estrategiaren aktibatzea,
ziurrenik komunitate politiko honetatik inoiz eratorritako neurririk
azpimarragarriena. Baztertze estrategia horrek Leitzarango liskarraren
inguruabarrean eta udal mailan izan zuen hasiera, baina aurki eremu
politiko/instituzional guztietara zabaldu zen. Gizarte mailan ere bazterketa
ahaleginak egin ziren.185
184

ELA-ren jarrera nahikoa noragabea izan zen garai hartan: Dialogoaren aldeko
posiziotik,lanen uzteagatik enpresen kritika gogorrera igaro baitzen aste batzuen itzulian.
185
Jarraian, Aldaia enpresariaren bahiketaren haritik, Gesto por la paz taldea, Ajuria Eneko
Itunaren koalizioan zegoen gizarte mugimenduak, ETA-ren aurkako gizarte kanpaina sendoa
antolatzen hasi zen. Mobilizazio eredu berri baten hasiera izan zen hura, Zertxobait berantago, 1993ko
udan, Julio Iglesias Zamoraren bahiketaren inguruabarrean “lazo urdinaren” kanpaina entzutetsua
abian jarri zuen taldeak, diskurtso instituzionalak finkatu nahi zuen “bortitz/demokrata” auzia kalean,
egunerokotasunean agerian erakuste aldera. Leitzarango liskarrak abiatutako polarizazio prozesuaren
“eskala aldaketa” izan zela esan daiteke.
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Leitzarango liskarrari hertsiki zegokionean berriz, espiral horren
baitan, erakundeek beste zenbait neurri hartu zituzten: Urtarrilaren 28an
udal mozioak aurkeztuko ziren autobiaren alde; Nafarroako eta Gipuzkoako
erakundeek adierazpen instituzional bat eta jarraipenenerako batzordea
osatuko zuten; eta otsailaren 2an erakundeetako ordezkariak Gipuzkoako
obrari hasiera sinbolikoa emango zioten Berastegin. Otsailaren hamaikan
aurkeztu zen adierazpen instituzionalak oso eragin politiko bitxia izan zuen.
Izan ere, Hego Euskal Herriko bi lege-biltzar nagusiak lehen aldiz elkartu
baitziren ofizialki, afera honi esker.186 Adierazpenean erabilitako
markogintza diskurtsiboa unearen larritasunaren seinale gardena da:
“Erakunde demokratikoak ala ”ETA y sus satélites”, horixe da instituzioetatik
herritarrei eskatzen zitzaien hautua. Jarraian doan taulan ongi islatzen da
urtarrila/otsaileko polarizazioaren tamaina, manifestazioen arteko dema
burutu eta gero, nabarmenki apaldu zena.
Erabaki hauekin batera, poliziagintza jarduera ere gogortu egin zen
asko, errepresio mekanismoa areagotuz: Jarrai gazte erakundeak garai
hartan 23 gazteen atxiloketa salatu zuen; entzutetsua izan zen Lekuona eta
Petrikorena kazetari ezagunen atxiloketa, sabotajeetan parte hartu izana
leporatuta, eta baita hauen tortura salaketak ere, edota urtarrilaren amaieran
Tolosako alkateak AAT-k antolatutako kontzertua debekatu izana, Muruaren
irudi publikoa kaltetzen zelakoan.
1991ko urte osoko errepresioaren –eta, lehen bezala, erakundeen
bestelako jardueren– datuak hemen sartuko ditugu atalean zehar azalduko
ditugun datu kuantitatibo eta kualitatiboak kokatze aldera:
F.24. 1991ko errepresioaren datuak.

186

Ildo beretik, Leitza, Irurtzun eta Lekunberriko alkateek Gipuzkoako beste zenbait herriekin
jumelage edo anaitzea proposatu zuten, eskualdearen garapen ekonomiko eta sozialaren defentsa
autobiarekin lotuz. Urralburuk berak ere, 1991ko martxoan: “La autovía ha unido los intereses sociales de
Navarra y el Pais Vasco.”.
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Dena den, aipatutako urtarrilaren 15eko prentsa agerraldi instituzional
hartatik ateratako proposamenik ikusgarriena autobiaren alde deitutako
manifestazioa izan zen. Autobiaren aldeko gizarte mobilizazio
espontaneorik ez zegoenez, atal teorikoan esan dugun bezala, kontramugimenduaren betebeharra Ajuria Eneko Itunak hartu behar izan zuen, eta
Gipuzkoako Batzar Nagusietako alderdien izenean, manifestazioa deitu zen
1991ko otsailaren 16rako. Markogintza diskurtsiboa oso goitik egin zen,
liskarra parametro demokratiko zabalenetan kokatuz: “Por la
libertad/askatasuna”, lelopean. Izan ere, ordurako errepideen inguruko
eztabaida bainoago erakundeen legitimitatea bera baitzegoen jokoan. Alegia,
eraikuntza demokratiko/nazionala bideratzeko 1979an euskal eragile
politiko gehienek hartutako ibilbide autonomikoaren legitimotasuna.187
Manifestazio instituzionala horrela ezaugarrituz gero, sistema
autonomikoaren sostengu sozio-politiko izan ziren eragile guztiek bat egin
zuten deialdiarekin. Lehen aipatu ditugu. Dena den, aurrerago itxiko zen
akordio politikoaren oinarriak jartzen ari ziren bien bitartean. Kanpora
begirako Itun-kideen irmotasuna eta euren arteko adostasuna erabatekoak
ziruditen arren, eragile politiko hegemonikoa –EAJ– urte hasieratik liskarra
bideratzeko urratsak ematen ari zen. Erakundeen adierazpena plazaratu zen
egunaren bezperan, EAJ-k HB-rekin urtarrilean egindako bileraren berri
eman zuen Egin egunkariak.
Notizi hartan, azpi-politika ilunaren eremuan egondako jokaldien berri
ematen zen, HB-ren ahotik: Muruaren oniritziarekin landutako enpresen
proposamenak EA eta HB-ren arteko akordioa bideratzeko aukera ederra
eskaintzen zuenez, PSOE-k –Ramón Jauregik– galarazi egin omen zuen
187

Parametro horietan ulertu behar dira Gasteizko Lege Biltzarrak egindako dei larria, edo
Urralburu eta Ardantzari presidente eta Lehendakariari eskatu izana manifestazio instituzionalaren
buruan joan zitezen.
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hauteskunde kanpainaren erdian prentsara xuxurlatuz. Ez zitzaion batere
interesatzen EA/HB tandema Gipuzkoan sendotzerik. Ondorioz, EA-k
bertan behera utzi zuen aukera. Ordutik aurrera, Murua bilakatu zen
Itunaren aurpegirik gogorrena, horrela hauteskunde onuraren bat jasoko
zuelakoan. Bitartean, Jeltzaleek hiruko (EAJ/EA/EE) Jaurlaritzan hartutako
gidaritza politikoa aprobetxatuz, liskarrean zuzenean esku hartzeko aukera
erdietsi zuten, EA-k eta EAJ-k Gipuzkoan zuten lehia hegemonikoa haien
alde ebaste aldera. Oso nabaria baitzen liskarra konponduko zuenak jasoko
zuela hurrengo hauteskundetan sari nagusia. Gauzak honela, udal
hauteskundeen aurre-kanpainak zuhurtasuna eskatzen zuen arren, 1991ko
akordioaren zutabeak finkatzen hasiak ziren jada jeltzaleak, halabeharrez,
ezkutuan.
Dena den, EAJ-k ukatu egin zuen bertsio hau, eta berea eman zuen
Egibar eta Galdosen ahotik: “HB-k, Leitzarango arana salbatzearen truke,
Lurraldea alternatiba albora zezan mugimendua konbentzituko zuela agindu
omen zion EAJ-ri Honek inolako aldaketarik ez zuela onartuko erantzun
omen zion HB-ri, ez orduan ezta udal hauteskundeak eta gero. Alabaina,
arau demokratikoak jarraituta, malgutasunez jokatzeko borondatea berretsi
omen zuen EAJ-k.”
Ziurrenik Egin egunkariak jasotako jokaldi konspiratzaile hauek –
Lurraldearen esanetan, nazioarteko bitartekari ezezagun baten laguntzaz
burututakoak– ez dira, biak ere, egiatik oso urrun egongo. Ez baitira guztiz
kontraesankorrak. Politikan askotan gertatu bezala, ezetzaren eta
malgutasunaren aldi bereko interpretazio egokian asmatzea da kontua.
Historia modu batean edo bestean kontatuta ere, eliteen deslerrotze eta
ondorengo birlerrotze mekanismoaren prestakuntza diskurtsiboaren
aurrean gaude.188
Mobilizazio-kanpainen arteko lehia honetan, mugimenduko eragileak
eta bere koaliziokoak ez ziren atzean geratu, noski:
-Koordinadorak bere kanpaina propioa antolatu zuen hauteskunde
bitarteko urte hasiera honetan. Mobilizazioaren iraunkortasuna “Lurraldea
bira” ekimenaren bitartez ziurtatuko zen. Berrikuntza taktikorik egin gabe,
aurreko batean bezala, erakusketa ibiltaria antolatu zuen Lurraldeak. Hiru
hilabeteetan zehar, Euskal Herriko 60 herri bisitatu eta gero, maiatzaren
25ean Iruñean festibal batekin amaituko zen ekimena. Lurraldea birarekin
eskala aldaketa, difusioa eta artekaritza lortu nahi zituen mugimenduak.
Materialak eta ekimen sorta, aurreko kanpainetan landutakoak izan ziren:
alternatibaren bideo emanaldiak, hitzaldi, eztabaida, bazkari/afari
herrikoiak eta mendi-martxak, besteak beste.
Oraindik ere Lurraldea alternatiba hedatzea zen mugimenduaren
helburua, baina edukien inguruko eztabaida bainoago, zabalkuntza
kanpaina honen jomuga erakundeek bultzatu nahi zuten marko diskurtsibo
nagusiaren aldaketa ekiditea zen. Orain artean, lehia diskurtsibo nagusia
demokrazia bi moten arteko eztabaida izan baldin bazen –
partehartzailea/ordezkatzailea–, Itunak beste ardatz baten inguruan kokatu
188

Artean PP-ko Gipuzkoako Presidentea zen Ordoñez jauna, ohiko zorroztasunez mintzatu
zen: “Se está preparando un micro-Argel. Falta saber quiénes negociarán”.
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nahi baitzuen auzia: Demokrazia tout court/terrorismoa.189 Esan nahi baita,
errepideen alternatiba berriro ere mahai gainean jarrita, erakundeen
koalizioak hobesten zuen lehia eremu berrira jauzia oztopatu nahi izan zuen
mugimenduak: Koordinadoraren iritzian gaia ez baitzen “ETA/
erakundeak” edo “demokratak/biolentoak”, erakundeek ukatu nahi zuten
errepide egitasmo desberdinen arteko alderaketa baizik. Horregatik, kasu
honetan, Lurraldea alternatibaren hedakuntza komunikatiboa batez ere
bitarteko instrumentala izan zela esango genuke.
-Bestalde,
mobilizazio
zehatzei
dagokienean,
otsaileko
manifestazioaren aurretik, egoera girotzeko zenbait mobilizazio deitu zituen
mugimenduak, Lurraldearen, koordinadora desberdinen edota beste eragile
ekologisten ahotik: Giza katea190, erakundeek finkatutako “obren hasiera
egunean” kontzentrazioak, eta, guztien gainetik, manifestazio nazional
baterako deialdia.191
Aurreko manifestazio garrantzitsuaren bezperatan bezala, atariko
beroketa ziurtatzeko, gose greba hasi zuen Lurraldeak. Kasu honetan,
lehengoan ez bezala, protestaldia zabala –eta samurragoa– izan zen,
hasierako lau lagunen ondotik ehunaka herritar bildu baitzen gose-grebara,
hainbat entzierro eginez. Dialogoa izan zen protestaldiaren ardatza.
Manifestazioaren egunerako 200etik gora herritar gose greban egonak ziren
40 leku desberdinetan. Honela, Lurraldeak eskala aldaketa geografikoa
abian jarri zuen, liskarraren unerik garrantzitsuenean gainera. Gosegreba/entzierro kateatu hau, berrikuntza taktikoaren mekanismoaren
adierazlea izan daiteke. Hala markotu zuen Lurraldeak –“impresionante
experiencia de lucha no-violenta sin precedentes”–, eta arrakastaz profitatuz,
gose-grebalariei paper berezia eman zitzaien otsailaren 23ko manifestazioan.
Abian zegoen polarizazio prozesuan bere hautua muturrekotzat hartua izan
ez zedin ahalegin berezia egin zuen Lurraldeak, protesta ekintzak parametro
“baketsuen eta berritzaileen” baitan kokatuz. Hain zuzen ere, mugimenduak
batere berriak ez ziren bitartekoak “berritzailetzat” jo zituen, polarizazio
zaharrean –ETA/erakundeak– kokatua izan ez zedin.
Garai honetan, Ituneko alderdiek bideratutako baztertze estrategiaren
aurrean, batez ere, artekaritzari edota koalizioaren osaketa/sendotzeari
eman zitzaion garrantzia. Isolamendua ekiditea zen lehen helburua. Alde
batetik, manifestazioaren atarian mugimenduaren koalizioaren ez-ohiko

189

EA-ko presidente zen Garaikoetxeak 1991ko otsailean egindako adierazpenak oso
argigarriak dira zentzu honetan. Osorik eta jatorrizko bertsioan jasoko ditugu. “Ahí nos jugamos algo
más que una autovía. Nos jugamos ver quién manda: si los representantes de la voluntad popular, elegidos
democráticamente, o quienes con pistolas por detrás enarbolan una bandera, que han creído que podía tener
enganche popular, para otros designios que no son precisamente los ecológicos.”
190
Kontzentrazio hau Donostian egin zen, hilaren 18an, 100 lagun bilduz. Nabaria zen
Lurraldeak “eredu nazionaleko” manifestazioaz aparte ez ziola lehentasun handirik ematen kale
mobilizazio ohikoari. Mobilizazio eredua aski “profesionalizatua” zegoen ordurako.
191
Manifestazio nazionala azkenean atzeratu egin zen, orduan lehertutako Golkoko gerraren
aurkako manifestazio batekin talka ez egitearren. Otsailaren 23an egin zen, antonomasiaz esango
genuke, “Leitzarango liskarraren manifestazioa” izan zena. Lurraldeak gerraren arazoa bere parametro
berberetan kokatu zuen, zubigintza diskurtsiboa eginez: gatazka guztietan. Iraken zein Euskal Herrian,
“dialogoa” konponbiderako tresna unibertsala bilakatu zen mugimenduaren hitzetan.
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ekintzak, kalte materialekin zerikusia zutenak batez ere, apaldu egin ziren
oso.192
Garai hartako polarizazio eta eskala aldaketa prozesutan Lurraldea eta
beste koordinadora ekologisten arteko elkarlana indartu egin zen. Juridikoki
alferrikakoa baldin bazen ere, koordinadora guztiak elkarrekin zazpi milatik
gora sinadura aurkeztu zituzten Nafarroako parlamentuan 1991ko
urtarrilean, auzien konponbide demokratikoaren alde. Antzekotasunen
esleipenaren mekanismoaren poderioz, Lurraldeak batez ere Sakanako
autobiaren kontrako koordinadorarekin bultzatu zuen elkarlana. Honen
adibidea da 1991ko otsailean Irurtzunen elkarrekin deitutako kontzentrazioa.
500 bat lagun bildu ziren bertan, guztiontzako baliagarria zen “Lanak
gelditu, proiektuak konparatu arte” lelopean.
Era berean, arlo ekologistan osatutako koalizioa berretsi egin zen sasoi
hartan, sentsibilitate ekologista desberdinen artean sortzen ari ziren
kontraesanak mugatze aldera193: Euskal Herriko 10 talde ekologista
esanguratsuenek egitasmoen alderaketa eskatzeko agiria –Los ecologistas ante
la autovía– osatu zuten, eztabaida ETA/erakundeen arteko lehia faltsura
eraman ez zedin. Ingurumen eskaera osaketaren arloan bitxia baldin bada
ere, komunikazioen hobekuntzaren beharrezkotasuna defendatu egin zen
agirian. Une horretan, euskal ekologismoaren helburua zeharo politikoa zen:
erakundeek inposatu nahi zuten terrorismoaren kontrako eremu
diskurtsiboa polarizatzailetik Leitzarango liskarra ateratzea zen helburua.
Dena den, azpimarragarria da garai hartan euskal mugimendu
ekologista –Lurraldearen erreferentziatik kanpo–, protesta ekintza propioak
antolatzen hasi zela, diskurtso ekologista hutsari eremu autonomoagoa eman
nahian. Esaterako, 1991ko otsailaren 17an zenbait talde ekologista
“mendizale ibilaldian” bildu zen liskarraren hasierako lelo garbiak
aldarrikatuz: “Autobiari ez”, “Leitzaran parke naturala” eta “gure lurra
defenda dezagun”.194
Antolakuntza arloan ere, euskal ekologismoaren bizitasunaren baina
baita ere zatiketaren adierazle gisa ulertu daitezke 1991ko otsailaren azken
asteburuan egindako VIII. Jardunaldi ekologistak. Elkarrekin lan egiteko
beharraz hausnartu zen bertan, baita hiri-ekologismoa eta inguruneekologismoaren arteko eztabaidaz. Han bildu ziren 70 lagunek orduko
euskal ekologismoaren argazki nahiko fidela eskaintzen digute: Eki, Eguzki,
Lezoko ekologistak, Bizkaiko koordinadora, Euskal Herriko Berdeak,
Amilotx, Lizarraldea, Txingudiko Koordinadora, Basauriko talde ekologista,
Hagin, Anat-Lane, Gorosti, Kaiua paper birziklatu taldea, mendiko lagunak,
Itoizko Koordinadora, Kalapie, Arabako federazioa…
192

Esaterako, ETA-k garai hartan argitara emandako bizpahiru agiritan Leitzarango aferari ez
zion aipamenik ere egin. Hilabete horretan bi sabotajeen berri ematen du Eginek. Manifestazioaren
bezperatan burutu zirenez, frogarik gabe ere, susmagarritzat jo genitzake. Gatazka amaitu eta gero,
argi geratu zen horrelako ekintza batzuk gerra zikina deitutakoaren baitakoak izan zirela.
193
Manu Gonzalez Lurraldea Koordinadorako eta Eki taldeko kidearen otsailaren 6ko
artikuluak erakusten zuen moduan: “Siempre en oposición a la autovía”. Liskarraren amaieran, Eki talde
ekologistak egingo zuen irakurketa publiko ezkorraren aitzindari izan zen artikulu hura.
194
Deitzaileen artean ez da Lurraldea azaltzen: Amilotz, Asamblea ecologista de Tierra Estella,
Bizkaiko Koordinakunde Ekologista, Muskerra, Eguzki, Eki, Gernikako talde ekologista, Hagin eta
Iruñeko talde ekologista. Bestalde, aurreko zerrendan ez dagoen arren, Euskal Herriko Berdeak taldea
manifestazio instituzionalaren aurka agertu zen.
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Lurraldea Biraren inguruabarrean, 1991ko martxoaren amaieran, Itunak
diseinatutako bazterketa estrategia horri aurre egiteko, mugimenduak
“Ekologia eta partehartzeari buruzko jardunaldiak” antolatu zituen,
artekaritza mekanismoa sendotze aldera.195 Estatuko edota Nazioarteko
eragileen elkartasuna jasotzeaz gain, Europako ereduaren irekitasuna berriro
ere alderatu nahi izan zen bertako erakundeen itxikeriarekin.
Ildo beretik, kinka larri hartan, Estatuko CAME koordinadoran
bildutako 82 talde ekologistek aspaldian emandako babesa berretsi egin
zuten. Bere aldetik, Lurraldeak bidaia egin zuen Kataluniara hango sarea
aktibatu nahian: Koordinadorarekin elkartasun komitea sortu zen bertan,
beste zenbait aferen inguruan sortutako batzordeen jarraipena eta aurrekaria
izango zena. Euskal protesta zikloan aritu diren gizarte eragileek elkartasuna
jaso dute beti Katalunian196
Koalizio ekologista ez zen, halere, aho batez plazaratu. Esan bezala,
AAT hasita zegoen jada bere kanpaina autonomoa egiten: kontzentrazioak,
kontzertuak, baita aldizkari bat ere… Markogintza diskurtsibo antimilitarista
eta anti-sistemiko propioarekin: “contra la lógica militarista y represiva, […]
consumismo embrutecedor que nos condena a la destrucción…”. Alta, edozein
motako autobiaren aurkako jarrera propioa erakusteko Lurraldearekin batera
deitu zituen hainbat mobilizazio. 1991ko otsailak 23ko manifestazio
erabakitzailea barne.
Mugimenduaren koalizioaren barnean ere, indar metaketa
esanguratsua egin zen hilabete hauetan. HB-k Nafarroan eta Gipuzkoan
proposamen bana aurkeztu zuen liskarraren korapiloa askatze aldera. Bietan
eskaera osaketa mekanismoa erakundeen planteamenduekin oso modu
konbergentean burutu zen. Nafarroarako proposamenari dagokionean
hauexek izan ziren edukiak: Iruñea/Irurtzun bidesarien deuseztapena197;
autopistaren irekitzea herrietako barianteen eraikuntza ekiditeko; Tolosa
aldea eta Goierri kontuan hartu beharra; eta liskar zehatzari dagokionean,
mugimenduaren diskurtso malguenarekin erabateko sintonian, elkarrizketa
besterik ez: “no pretendemos ni imposición ni acatamiento de lo que los
movimientos sociales propugnan […] Solamente un diálogo y una actitud receptiva
hacia sus aportaciones”.
Gipuzkoako Batzar Nagusietan aurkeztu zen mozioan tankera bertsuko
proposamenak egin ziren: aldez aurretik, ETAren esku hartzea etetea eta,
Lekunberriko bariantea ez ezik, obra guztien aldi bereko geratzea;
egitasmoak aztertzeko batzorde neutrala osatzea; eragile guztiak –
erakundeak, Lurraldea eta Tolosako taldea– bilduko lituzkeen
“adostasunerako mahia” biltzea, eta bertan akordiorik lortuko ez balitz,

195

Diskurtsogintza mailako eraginak garrantzi handia izan zuen liskarrean zehar. Zenbait
kontzeptuen agerpena eta arrakasta nabarmendu behar da. Esaterako, demokrazia partehartzailearen
leloarena. Lurraldeak jardunaldi horiek antolatzen zituen bitartean, HB-k ere gai honi buruzkoak egin
zituen sasoi berean. Egia esanda, kasu honetan, auziaren mamiarekin zerikusi zuzena zuen gaiak. Hain
zuzen ere, horixe baitzegoen jokoan, demokratizazioa ulertzeko modua.
196
Estatuko ekologistek egindako agirian hemen agian esan ez zitekeen moduan adierazi zen
Lurraldearen orduko esanahia: “[La alternativa] no rompe la estructura socio-económica existente”.
197
Hurrengo liskarrean, Urbina/Maltzagakoan, indarrez azalduko den eskaeraren lehen
zantzuak topatzen ari gara: Autopistaren bide-sarien deuseztapena.
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erreferenduma deitzea. Nabari denez, eragin-politikaren paradigman koka
daitezke proposamen guztiak.
Lehen esan dugun bezala, batez ere udal mailan piztu zen koalizioen
arteko lehia mekanismoa. Erakundeen baztertze estrategiaren aurrean, HBk
bere tokiko bitartekoak mobilizatu zituen berriro ere, alderdiko Gipuzkoako
alkateak –38– agiri baten inguruan elkartuz: “no escatimar esfuerzos en el
camino del diálogo”. Honekin batera, erakundeek luzatutako erronka onartuz,
irtenbide negoziatuaren aldeko kontra-mozioak aurkezteko konpromisoa
hartu zuten. Urtarrilaren azken astea beroa izan zen Euskal Autonomi
Erkidegoko udaletan: ehunaka herritan aurrez aurre aurkeztu baitziren HB-k
egindako dialogoaren aldeko mozioak, batetik, eta, bestetik, gainontzeko
alderdi guztiek osatutako koalizioarenak, hauek erakundeen aldekoak,
noski.
Benetako eskala aldaketa, erakunde mailakoa bederen, mugimenduak
ez ezik, alderdi instituzionalek beraiek bultzatu zuten. Izan ere, udal mailako
indar banaketa ikusita, kontraesan gutxi batzuez –Urretxun, adibidez–
aparte, arrakasta ziurtatuta zeukaten alderdiek. Alta, kalean gauzak ez
zeuden hain argi. Erakunde mailako bitartekoak mobilizaraztea eta jendea
kalera eramatea ez baita gauza bera. Dena den, Lurraldeak kezkatzeko
arrazoi nahikorik bazuen erakundeek liskarraren une horretan jendea
kaleratzeko erabiliko zituzten bitartekoak ikusita: elite sozio-ekonomikoen
etengabeko adierazpenak –ELA, UGT, CC.OO (Izquierda Sindical salbu),
enpresarien elkarte guztiak, ERNE…–, eragile politiko esanguratsuen
presentzia –Ardanza, Urralburu, Eguiagaray–, publizitate instituzionala,
garraiobide bereziak manifestaziora jendea hurbiltzeko…198
Hala, liskarrean lehen aldiz, erakundeak mugimenduaren protesta
eremura jaitsi ziren 1991ko hasiera honetan: kalera, alegia. Zentzu honetan,
geroago areagotuko zen mugimendu/kontra-mugimendu gizarte talkaren
hastapenak Leitzarango liskarrean 1990-1991 urtetan egondako polarizazio
prozesuaren argira ulertu beharko genituzke. Eragin politiko horrek adiera
desberdinak izan zituen mekanismo mailan: marko interpretatzaile nagusien
moldaketan (bortitza/demokrata ardatz berria iritzi publikoan txertatzean,
adibidez); erakundeen errepresiorako potentzialaren aldaketan, eliteen
lerrotzean, gizarte eragileen ez-zertifikatzean…

198

Adierazgarria da Lurraldea koordinadoraren orduko batzorde eragilea izango zenak –lehen
aldiz sinatzaile kolektibo gisa zehaztuta: Josu Urra, Gotzone Sestorain, Jonan Fernandez, Juan Martin
Arrezibita, Begoña Uharte, Bittor Aierdi, Manu Gonzalez, Tomas Lozano– 1991ko urtarrilaren 29an
Eginen argitaratutako artikulua –David Lurraldea y Pacto Goliath– indarren desoreka erakutsi eta
elkartasun politiko/ekonomikoa erregutuz.
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F.25. 1991ko hasiera: Koalizioak aurrez aurre.
-Bitartekoak:
Lurraldea Bira,
kontzentrazioak,
gose-greba
kateatua…
-Artekaritza:
Koordinadoren
elkarlana, Euskal
talde Ekologisten
eta Estatukoen
sostengua, ikasle
mugimendua,
AAT.
-Eraketen jabetza:
HB-ren
proposamenak,
udalen sostengua
-Diskurtsoa:
Dialogoa eta
konponbide
demokratikoa
(Negoziatua).

Erakundeen
manifestazioa
1991/2/16
22.000/25.000
Mugimenduaren
manifestazioa
1991/2/23
28.000/32.000

-Erakundeen
gotortzea eta
errepresioaren
areagotzea
(Atxiloketak,
Arangureneko
kargak…).
-Gizarte eta
erakunde mailako
mobilizazioa:
HB-ren
isolamendua eta
jazarpena
(Enpresei ustezko
mehatxuak direla
eta)
-Bortizkeriaren
aurkako diskurtso
orokorra,
erakundeen
defentsa:
Egitasmo
ofizialean
aldaketarik ez.

Esan bezala, polarizazio prozesuaren gailurra, mugimenduaren eta
eragile instituzionalen indarrak kalean neurtuko zituen talka sinboliko
gorena, udaberriko udal eta foru hauteskundeen emaitzek ahalbideratuko
zuten konponbidea gauzatzeko aukeraren esperoan gertatu zen. Ikusi dugun
moduan itxarote garai hori ez zen indar neurketarako bakarrik erabili. Aldi
berean, mugimenduaren koalizioko kide politiko nagusia –HB– eta EAEko
indar politiko hegemonikoa –EAJ– akordioaren oinarriak finkatzen hasiak
ziren ezkutuan.
Dena den, hauteskundeen aurretik ezin zen inor gehiegi mugitu,
agerian bederen. Aitzitik, alderdi instituzionalen jokaldi posible ia bakarra,
batasunaren eta irmotasunaren erakustaldi publiko sendoa egitea zen.
Zentzu honetan, mobilizazioaren emaitza dena delakoa izanda ere, koalizio
instituzionalak kale-eremura –mugimenduaren lehia eremu propiora–, atera
behar izatea mugimenduaren arrakastatzat jo genezake.
Manifestazio ofizialean bildutakoen kopurua ikusi eta gero, erakundeek
kezkatzeko arrazoi gehiago izan zuten. Izan ere, Donostian 1991ko otsailaren
16an autobiaren egitasmo ofizialaren eta erakundeen defentsan,
“Askatasuna/Por la libertad” pankartaren atzean bildutako euskal
herritarrak, EITB komunikazio talde publikoak emandako datuen arabera,
22.000tik 25.000ra izan ziren. Erabilitako bitartekoak kontuan hartuta, ez
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zirudien baikor egoteko moduko kopurua zenik. Lurraldeak deitutako
manifestazioaren emaitzak ezagutu aurretik ere.199
Lurraldeak –“Error de cálculo, […] victoria del movimiento”– eta bere
koalizioko HB-k –“Derrota sin precedentes– ondoko egunetako markogintza
estrategikoan, erakundeen arrakasta mugatu hori azpimarratu zuten.
Erakundeek lortutako jende-kopurua errepikatzeko edo, akaso gainditzeko,
posibilitatea ziurtatuta zegoela jakinda, mugimenduak aukera politiko gisa
esleitu zuen manifestazio ofizialaren emaitza eskasa, bere ingurunea
mobilizarazteko. Dena dela ere, erronkari eutsiz, Gipuzkoako Foru
Aldundiak otsailean bertan obrei hasiera eman zien, udaberria bitartean
serioski hasteko aukerarik ez zuela bazekien arren, ez baitzuen ardura hori
hartuko zuen eraikuntza enpresarik.200
Geratzen ziren bi astetan, mugimenduak bere bitarteko guztiak
martxan jarri zituen erakundeek deitutako manifestazioa garaitzeko
asmoarekin. Jadanik nahiko egonkortuta zegoen koalizioaz aparte,
azpimarragarria izan zen hezkuntza ertainetako ikasleekin egindako
artekaritza lana: manifestazioaren bezperan eskoletan mobilizazioak burutu
ziren Lurraldeak eskatzen zuen konponbide demokratikoaren alde.
Geroxeago erreferendumak ere antolatu ziren eskoletan. Mobilizaziorako
harrobi birjina topatu zuen Lurraldeak hezkuntza eremuan, eta honetan ere
aitzindari bilakatu zen.
Egin egunkariak, orokorrean, eta, zehazki, Ingurugiroa sailak
mugimenduaren bozeramaile lana modu eraginkor eta berritzailean bete
zuen: iritzi artikulu anitz, agiriak, deialdiak, manifestaziorako garraioen
inguruko informazioa, aparkalekuen berri, Lurraldearen aholkuak… Edota
irudimena erabilita, “toxikazio informatiboaren testa” plazaratuz, norberak
neurtu zezan gaiaren inguruko informazioaren zuzentasuna. Prestakuntza
lan izugarria egin eta gero, manifestazioa egitea bakarrik falta zen.201
“Konponbide demokratikoaren alde” eta “arrazoiak hitz egin beza:
elkarrizketa” leloekin bat eginez, 1991ko otsailaren 23an Lurraldeak
Donostian deitutako manifestazioa oso zabala izan zen: Eginek 35.000
lagun zenbatu zituen, aurreko manifestazio ofizialean erabilitako
erreferentziazko iturriek, berriz –EITB taldea, Herri irratia–, 28.000tik

199

EITB-ren kopuru berberak eman zituzten Herri Irratiak, Deiak, Egunkariak… Eginek, berriz,
21.500. Ertzaintzak eta Joseba Arregi, Jaurlaritzako orduko bozeramaileak, 100.000 lagun zenbatu
zituzten.
200
Diputazioaren erabaki hau ez zen EAJ-ren gustukoa izan. Egibarren adierazpen publikoek
argi erakutsi zuten hauteskundeen aurretik jeltzaleek atzera ekarri ezinezko aldaketarik ez zutela nahi.
EA-k berriz liskarra “amaitutzat” jo behar zuen hauteskundeen aurretik. Eliteen deslerrotzea
nabarmena zen jada.
201
Kasu honetan, adierazpidea bera berria ez den arren –manifestazioak euskal protesta
zikloan kontaezinak izan baitira–, manifestazioa bera antolatzeko modua da berritzailea, batez ere,
aurretik eta ondotik, antolatutako ekimenen kateatzea kontuan hartuta: gose-greba, entzierroak,
manifestazio koloretsua, ikusgarria, prentsa jarraipenaren analisia… Azken tresna berritzaile hau
bereziki mugimenduaren heldutasunaren erakusle ezin hobea da: “Hiri Lur” enpresaren txostenak –
Lurraldeak eskatuta–, manifestazioen kopuruak, komunikabideetan izandako tratamendua, publizitate
gastuak… Diskurtso zientifiko baten baitan markotu zituen. Honela, Lurraldearen manifestazioak
32.692 manifestari bildu omen zituen,; 1.500.000 pezetako gastua egin publizitatean, eta telebistak
Lurraldearen berriak, esaterako, gaiari eskainitakoen %14 besterik ez ziren izan. Erakundeen
manifestazioak, kategoria berberetan: 20.888 lagun; 80.000.000 pzta, eta %70 telebistan.
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32.000ra bitartean. Lurraldeak kaleratutako jende kopuruak nabarmenki
gainditu zuen erakundeek bildutakoa.
Donostiako kaleetan entzun ziren aldarrikapenak ezagunak ziren
guztiak. Agian garrantzi berezia eman zitzaion orduan azpimarratu nahi zen
pakete
diskurtsiboari:
“inposizioa
ez/Elkarrizketa,
konponbide
demokratikoa bai/Leitzaran salba/zain dezagun”, edo “ez dira pasako”.
Lurraldea alternatibaren presentzia eskasagoa izanik, betiko oihu antidesarrollistek oihartzun zabala izan zuten: “Autobia erokeria, autobiarik ez”.
Nortasun propio ikusgarria erakutsi zuten AAT-k manifestazio hartan,
atzealdean bilduta.
Alta, mugimenduaren eragile nagusiarentzat, Jonan Fernandezek oso
modu adierazgarrian esan bezala, beste bat zen egun hartako lehia-eremua:
“la democracia popular ha ganado a la democracia de los burócratas”. Lurraldeak
esan bezala, 1991ko otsailean kaleratutako bi sentsibilitate sozialen arteko
dialogoa ezinbestekoa zen, eta hauteskunde giroak atzeratu besterik ez zuen
egingo elkarrizketa hori. Une honetan, Lurraldearen lehen helburua
erakundeen aldetik zertifikatze mekanismoa abian jartzea zen:
erakundeekin solaskidetza lortzea eta haiekin konponbide egokia adostea.
Manifestazioa baloratzeko egin zen prentsa agerraldian Lurraldeako
bozeramaileek esan bezala: “se dignen a hablar con él y a reconocerle como
interlocutor social legítimo”. Agerpen publiko horretan, berriro ere, oso
nabarmena izan zen bortizkeriarengandik bereizteko ahalegina: “actitudes no
violentas, […] cerrando el paso a la violencia de contestación, […] lucha para
demostrar la validez de las vía pacíficas…”. Itunak egindako markogintza
diskurtsiboak behartu egin zuen mugimendua bere diskurtsoaren dimentsio
baketsua azpimarratzera.
Dena den, erakundeen aldetik egindako irakurketa publikoa lehengo
bidetik etorri zen: Lurraldearen manifestazioa gutxietsi, ETArekin lotuta
zegoelakoan legitimitatea ukatu, eta autobiaren defentsa berretsi.202
Dema nagusiaren ostean auzia blokeatuta zegoela zirudien. Udal
hauteskunde aurreko bizpahiru hilabete hauetan liskarraren inguruko
informazioa asko gutxitu zen egunkarietan. Manifestazioekin asko tenkatu
ostean, egoera apaldu egin zen oso. Bien bitartean, hauteskunde aurreko
giroan liskarraren giltzarriak ezkutuan jartzen ari ziren.203 Erakundeen
koalizioaren bilgunea zen Ajuria Eneko Ituna ez zegoen garairik hoberenean:
EAJ eta HB alderdien arteko elkarrizketak, hartu eman horien ondoriozko
EA-ren amorrua, Tolosako EAJ eta EA-ren arteko kalapitak… PP ituna
dagoeneko “erlikia” zela esatera iritsi zen, eta UA-k, ahuleziaren arrazoia
inuzenteki erakutsiz, ituna gai ekologikoetara zabaldu beharra aldarrikatu
zuen. Era berean, euskal alderdi sisteman aurki gertatuko ziren aldaketa
sakonen zantzuak sumatzen hasiak ziren: EE-ren zatiketa, UPN/PP-ren
arteko batzea eta UPN-ren baitako tentsioak… Eliteen deslerrotze
202

nada.”

203

Eusko Jaurlaritzako bozeramaile zen Joseba Arregiren hitzetan: “La manifestación no aporta

Izenik esan gabe, nazioarteko bitartekariaren figura –gero jakingo zen, ohiko kalapitaren
ondoren, Laboa nuntzio apostolikoa izan zela– behin eta berriro aipatu zuen mugimenduak,
motibazioa/itxaropena sortzeko markogintza diskurtsiboa eginez. Isiltasuna, diskrezioa… Apirilaren
amaieran Lurraldeak berak esan bezala, hauteskunde aurreko isiltasun-ituna omen zegoen alderdi
politikoen artean. Batez ere konponbidea ezkutuan adosten ari zirenen artean.
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mekanismoa abiadura hartzen ari zen. Dudarik gabe, mugimenduaren
mobilizazioaren eragin politiko gisa ulertu behar dugu egoera hori.
Une kritiko horretan, 1991ko martxoaren hasieran, ETA erakunde
armatua bortizki berragertu zen liskarrean. Aste betean bi atentatu larri
burutu zituen: martxoaren 4an Ferrovial enpresako azpi-delegatua hil egin
zuen Balentzian, eta hilaren zazpian, Construcciones y Contratas enpresaren
Madrileko egoitzan bonba-autoa jarri zuen. Ordura arte burututako ekintza
mota bortitzenak izan ziren. ETAk segituan ateratako agiri baten arabera,
egoera desblokeatzeko asmotan egindako atentatu hauek ez zuten
suposatzen liskarrean esku hartze zuzena erabaki zuenik. Dena den, argi
dago polarizazio prozesuaren gailurrean kokatu zela auzia: manifestazioen
arteko dema eta bitarteko bortitzenak mahai gainean zeudela, alde bateko
zein besteko erantzunak betikoak izan ziren.
Lurraldeak, polarizazioaren muturretatik aldentzeko ohiko saiakeran,
inposaketa/erantzun bortitza espirala gainditu beharra azpimarratu zuen:
“dinámica ascendente y angustiosa que se basa en el enfrentamiento entre la
intransigencia política de imposición institucional y la lógica militar de la violencia
de contestación.” Alde erradikalaren mekanismoaren arabera, aurrekoetan
bezala, ETAren jarduera bortitzak zentratu, epeldu egin zuen
mugimenduaren eragile nagusiaren jarduera eta diskurtsoa. Era berean,
artekariaren identitate osaketa errotzen ari zen Lurraldearengan. Joera
estrategiko ezagun honen bi erakusle ditugu:
-Alde batetik, esan bezala, etenik izan ez zuen HB eta EAJ-ren arteko
bileren dinamika txalotu egin zuen Lurraldeak, bitartekari rola hartuz.
Lurraldearen azken bilakaeraren aurrekari zuzena da erdibideko posizio
hau. Bakegintzara azken jauzia egitear zegoen eragile ekologista. Zentzu
honetan, adierazgarria da Martxoaren 17an bertan Jonan Fernandezek EAJko Arzalluzi erantzundakoa mugimenduaren jarrera zela eta: “kontua ez da,
buruzagi jeltzaleak dioen bezala, Leitzarango harana babestea bakea
lortzearren –Arzalluz: por la paz, un ave maría–, baizik eta dialogoa eta
integrazio soziala euskal politikan behingoz errotzea”.
Agerraldi horretan, Lurraldeak bere aukera baztertu egin duela
onartzen du Fernandezek, dialogoa alternatibaren gainetik jarri den heinean.
Baina arazoa ez bada bideratzen ez du baztertzen “lehentasunak berriro ere
lehengora ekartzea”. Lurraldearen eskaera osaketaren bilakaera oso
nabarmenki islatzen da adierazpen hauetan. Ildo beretik, egun haietan,
Lekunberriko bariantearen inaugurazioan Lurraldeak egindako diskurtsoa
azken fasean egingo zenaren aurrekari zuzena izan zen. Errebindikazioa utzi
gabe ere –tunelaren aukera ez baztertzea berriro ere eskatu baitzen–, nahiko
pozik azaldu zen eragile ekologista: “Lurraldea medianamente satisfecha”.
Azpiegitura lanak txukun, inguruneak eskatzen duen begirunez egitea zen
orduko jomuga.
-Ildo beretik, bortizkeriarengandik erabat urrunduko zuen protesta
kanpaina abian jarri zuen Lurraldeak 1991ko martxoan bertan: dialogoaren
aldeko desobedientzia zibil ez-bortitzean oinarrituko zen protesta
ekintzen bilduma proposatu zuen martxoak 23ko prentsa agerraldian.
Gatazkaren unerik bortitzenean protesta estrategia eta, betez ere, honen
markogintza diskurtsiboa biolentziatik ahalik eta urrunen nahi zuen
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Lurraldeak: telefono deien bonbardaketa sinbolikoaren bitartez, milaka
instantzia aurkeztuz, ehunaka kontu korronte txiki –mikro-libreta– irekiz,
dialogoaren aurkako eragile politiko, instituzional eta ekonomikoen
zerbitzuak kolapsatzeko saiakera baketsua proposatu zuen mugimenduak.
Ekintza horien eragin faktikoa bainoago, kanpainaren izaerak berak hartzen
zuen garrantzia oraingoan. Definizio tautologiko horren azpian –
desobedientzia zibil ez-bortitza– zeuden protesta jarduerak nahiko
berritzaileak izan ziren, eta, batez ere, artekariaren identitate osaketa
mekanismoa finkatzeko oso komenigarriak ziren, Lurraldea mugimenduaren
koalizioko eragile bortitzenenarengandik urruntzen zen neurrian. 204
Bestalde, une honetan, azpimarratu beharko genuke mugimenduaren
koalizioko kide zen LAB-ek lan-munduan burututako kanpaina: apirilaren
5ean 800 lagun bilduta manifestazioa egin zen Donostian, eta, aldi berean,
Nafarroako eta Gipuzkoako erakundeetan gutunen aurkezpena eta
kontzentrazioak burutu ziren. Koalizioaren barneko ardura banaketa hori
oso interesgarria izan zen mugimenduarentzat, bere indarrak xahutu gabe
eragina biderkatu egiten baitzen. Alabaina, koalizioaren barneko diskurtsoak
askotan ez zetozen bat. Aurreko oin-aipuan AAT-ren mezu anti-desarrollista
jaso dugun bezala, bitxia da LAB-ek bere mobilizazio kanpaina propioan
erabilitako mezu garapen-zalea –proyecto de mejora de comunicaciones como una
necesidad importante en el desarrollo económico de ambos herrialdes”–, baina, baita
ere garapen sostengarriaren aitzindaria: “[…] Pero no una licencia absoluta para
abordarlo al precio que sea y de la forma que se les antoje”. Balio materialista eta
postmaterialisten arteko muga berritzaile horretan jokatzen zuen eragile
sindikalak. Dialogoaren artekaritzaren, edo hitz jokoa eginda,
“aterkaritzaren” azpian, mezu kontraesankorrenak ere elkar elikatzen zuten
mobilizazioari begira.
Arestian esan dugun moduan, manifestazio bien ondoko biharamunak
apaldu egin zuen zertxobait Leitzarango liskarrean bildutako eragileen grina.
Halere, honek ez du esan nahi inguruabar ekologista lasai zegoenik. Ezta
urrik ere: Itoizko kanpainaren barnean mobilizazio oso zabalak egin ziren
garai hartan; Arangureneko zabor biltegiaren inguruko borrokan ere une
gogorrak bizi izan ziren 1991ko apirilean; Bardeetako poligonoaren aurka
2000 lagun bildu ziren; Sakanako autopistaren auziak ere Leitzarangoak
baino ia protagonismo gehiago hartu zuen komunikabideetan; Atxarteko
harrobien gaia hitzetik hortzera zebilen… Difusio mekanismoaren eraginez,
Iparraldean ere, Angelun, manifestazioa egin zen ingurunearen defentsan.
Ekimen hauetan guztietan islatzen den mobilizaziorako potentzialaren
aldaketak eragile ekologisten elkar ezagutzarako eta elkarlanerako aukera
eman zuen, Lurraldeak artekari papera hartuz.
Lan honen emaitza gisa ulertu behar dira honako ekimenak:

204

Bitartean, apirilaren hasieran, Autobiaren Aurkako Taldeek mendi-martxa, entzierro eta
kontzertuen dinamikarekin jarraitu zuten, protesta bilduma berariazkoa finkatuz. Mobilizatutako
kopuruak, dena den, ez ziren oso zabalak: 25 bat lagun mendi-martxan, Eginen arabera. Jarrera antidesarrollisten izaera alternatiboak ez zuen errazten tankera horretako mobilizazioen hedakuntza.
Identitate osaketa, kasu honetan, auziaren hastapenenetara egindako atzera jauzia zen: Autobiarik ez,
eta auto-antolaketa. Identitate “birrosaketa”, “esentzietara itzulera” edo “jatorrizko identitatera
itzulera” deitu beharko genioke AAT-ren sorrerak erakutsitako azpi-mekanismo honi: boterepolitikatik eragin-politikara zihoan ibilbidetik irten eta identitate-politikara jo.
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-1991ko udaberrian hiru protestaldi egin ziren205: lehena, apirilaren 20an
Irurtzunen egindako manifestazioa “elkarrizketaren bidez alternatibak
konparatu” leloarekin, Sakanako koordinadorak eta Lurraldeak deituta. Ildo
beretik, Koordinadoren bilkurak Gipuzkoako eta Nafarroako erakunde
nagusien aurrean apirilaren 22an hasi eta dialogoa nagusitu arte eguneroko
kontzentrazioak deitu zituen. Azkenik, Iruñan maiatzaren 4an egindako giza
katea aipatu beharko genuke, orduan Nafarroan lanean ari ziren
koordinadoren –Lurraldea, Itoiz, Aitzarte, Aranguren, Ubagua, Sakana–
deialdia jarraituz, “Ecología y diálogo en Navarra” aldarrikapenaren inguruan.
Giza katea berez ez da berrikuntza taktikoa, baina liskar honetan askotan
gertatu bezala, mugimenduak erabilera berritzailea eta aberatsa landu zuen.
Kasu honetan, giza katea hiru zutabetan antolatu zen, bakoitzak jomuga eta
arrazoiketa propioa hartuz: Nafarroako gobernua (“Inposaketa”), Gobernu
zibila
(“Disidentziaren
errepresioa”),
Audientzia
Probintziala
(“Arduragabekeria”).
Antzekotasunen esleipena bultzatze aldera, auzi guztietan arazoa bera
zela azpimarratu nahi zen mobilizazio hauen bitartez: dialogo falta.
Nabarmentzekoa da, halere, mekanismo ezagunaren ondorioz, askotan
siglen batuketa hutsak ez zuela suposatu bakoitzak bere aldetik zituen
gizarte indar guztien batuketa. Izan ere, plataforma zabalen edota
“koordinadoren koordinadora” antolakuntza ereduaren mugak adierazi
ziren mobilizazio haietan: Irurtzungoan 100 lagun besterik ez ziren bildu
(otsailean, 500 izan ziren); Iruñan, berriz, 2000 lagun inguru. Bakoitzak bere
aldetik lortzen zuena baino gutxiago. Gizarte mugimenduen mobilizazioan
askotan errepikatzen den “bi gehi bi, berdin hiru” mekanismoa dei
genezake.
-Bestetik, artekaritza mailan, arestian esan bezala, 1991ko apirilaren
26tik aurrera “Ekologia eta hiritar esku hartze Jardunaldiak” antolatu zituen
Lurraldeak Orkoienen, Euskal Herriko eta Estatuko ekologisten arteko elkar
ezagutza suspertu nahian. Etorkizunera begirako erronkak hizpide, 100 bat
lagun bildu zen ekitaldietan. Aldi berean, Lurraldearen laguna zen Jordi
Bigas ekologista valentziarra tarteko zela, Europako talde berdearen
bisitarekin ohiko kalapita piztu zen, hauteskunde garai guztietan bezala, EEk bereganatu nahi izan baitzuen “berdetasunaren” bandera.
Bestalde, 1991ko apirilaren 17an eskaera osaketaren mekanismoan
beste urrats esanguratsua eman zuen Lurraldeak, Bi Ahizpetako
pasabiderako alternatiba zehatza proposatuz. Lekunberriko bariantea
amaituta, huraxe baitzen Nafarroako egitasmo ofizialarekin mugimenduak
zuen desadostasunik larriena: Bi Ahizpen arteko pasabidea errepide
zaharraren zabalkuntzaren bitartez eginez gero, haitzetako bati zati handia
jango zitzaion, eta Larraun ibaia ia estalita geratuko zen. Aukera horren
ordez, Lurraldeak Plazaolako tren zaharraren tunela aprobetxatzea
proposatu zuen. Eskaera osaketa hau, Nafarroan jarraitutako ildo beretik
egin zen, alegia, egitasmo ofizialaren hobekuntza puntualen ildotik.
205

Ez dugu ahaztu behar udaberrian zehar “Lurraldea biraren” inguruabarrean ehunaka
ekitaldi burutu zirela Euskal Herrian zehar: apirilean, hiriburuetara (Bilbo, Donostia…) iritsi zen, bere
hitzaldi, auto-karabana, txirringa-ibilaldi, erakusketa, herri-afari eta guztiekin. Mobilizazio
iraunkorren ereduak mesede handia egin zion mugimenduari lehen aipatu dugun eskala aldaketa
burutzeko. Modu berean, koalizioko zenbait eragilek egindako protesta ekintzek. Esanguratsuena
Berastegin HB-ko 100 bat hautetsik egindako kontzentrazioa dialogoaren alde. Ertzaintzak obretara
iristea oztopatu zien.
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Ordutik aurrera, esan bezala, Lekunberriko tunelarekin eta Azpirozko
trazaketarekin batera, Bi Ahizpetako pasabidea bihurtu zen liskar-gune
nagusia. Gipuzkoako konponbidea adostu eta gero ere, itxi gabeko frontea
izan zen aldi batez. Hasieratik irudimenaz betetako kudeaketa landu zuen
Lurraldeak: alternatiba teknikoa proposatzeaz aparte, ohi legez, legitimitatea
eskuratzeko iritzi zundaketa egin zuen Irurtzunen, bertako populazioaren
jarrera ezagutzeko. Bizilagunen %80 Lurraldeak proposatutako trazaketa
hobetsi zuen. Aurrerago aztertuko ditugu gai honen ingurukoak.
1991ko udal eta foru hauteskundeen data hurbiltzen ari zela, abagune
politikoak zenbait ekimenetan zuzeneko eragina izan zuen. Alde batetik,
nabarmena izan zen alderdien hauteskunde kanpainan zehar hizpide
ekologikoak hartu zuen garrantzia. Bestetik, Erreferendumaren Aldeko
Batzordeak eta Euskal Herriko Berdeek udal eta foru hauteskundeekin
batera herri-kontsulta egin zedin eskatu zuten, tresna partehartzaile hura
erabat agortuta ez zegoela erakutsiz.
Eta, azkenik, hauteskundetarako lau egun besterik falta ez zirela,
Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradunek (EA/EE) desesperazioak
eragindako erabakia hartu zuten. Inorekin aurretik ezer adostu gabe,
sendotasun irudia emateko asmoarekin eta hurrengo Foru-gobernuaren
ekimena aldez aurretik baldintzatu nahian, Leitzarango autobiaren
Gipuzkoako lanak enpresa berri bati esleitu zizkion Murua Ahaldun
Nagusiak: Construcciones Atocha-ren kontrolpean omen zegoen Ramos Hidalgo
S.A. enpresari, alegia. Berria argitaratu bezain pronto Atocha enpresaren
egoera ekonomiko larria ezagutu zen, baita Ramos Hidalgo familiaren
prentsa-agiria ere, beraien abizena zeraman enpresarekin inongo harremanik
ez zutela publiko eginez. Gipuzkoako Aldundiaren erabaki honek, aurretik
nahiko mikaztuta zegoen eliteen arteko harremana usteldu egin zuen erabat:
EAJ, PSOE, PP alderdiek, baita EEk ere, EA-ren hauteskeria (elektoralismoa)
salatu zuten. Eliteen deslerrotze mekanismoak ziurrenik hauteskunde
giroaz haratagoko egoera islatzen zuen kasu honetan: maiatzaren 24an,
hausnarketa egunaren bezperan publizitate instituzionala argitaratu zuen
GFA-k hartutako erabakia justifikatuz eta alderdi politiko guztien zurikeria
salatuz. Obrak hauteskunde egunaren biharamunean hasiko zirela agindu
zuen. EA-ren bakardade politikoa erabatekoa zen. Gobernu baten
götterdämmerung guztion bistan gertatzen ari zen.
1991ko maiatzaren 26ko udal eta foru hauteskundeak inguruabarreko
mekanismo politiko bezala ulertu beharko genituzke. Izan ere, Leitzarango
auziak eragina izan zuen alderdien emaitzetan, eta emaitza horiek ere
liskarraren bilakaeran ondorio zuzenak izan zituzten. Inguruabarreko
mekanismo hau, eliteen birlerrotzean eta koalizio berrien osaketan
adierazten dena, erabakitzailea izan zen auziaren garapenean.
Batzar Nagusietarako hautestontzian, HB-k boto gehien lortu zituen
Gipuzkoan, eserlekutan galera izan zuen arren, 14 eserlekutik, 12ra igaro
baitzen. EA-k 12 eserleku lortu zituen, 4 galduta, eta EAJ-k, berriz, 12
eserleku, 6 irabazita. Barne krisian zegoen EE-k behera egin zuen leku
guztietan. Gipuzkoan gatazkaren erdigunetik kanpo egondako PSOE-k, ez
zuen ordezkaritza mailan aldaketarik sumatu. Nafarroan, berriz, bere
ardurapean egonik Gobernua, gehiengoa galdu zuen UPN-ren mesedetan.
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Laburki esanda, hautesleriak Leitzarango liskarrean lehen lubakian
egondako indar politikoak zigortu zituen, batez ere Eusko Alkartasuna,
Euskadiko Ezkerra eta PSN, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Nafarroako
Gobernuaren ardura zutenak. HB-k lehen postuari eutsi egin zion,
ordezkaritza gutxitu zuen arren. Onuradunak, EAJ –balizko konponbidearen
aurpegi instituzionala zena– eta UPN izan ziren. Hauteskunde ostean
alderdien arteko ohiko txantaje, mehatxu, eskaintza, keinu eta trikimailuak
ugaldu egin ziren, Muruak oraindik orain obrak aurki hasiko zirela
ziurtatzen zuen bitartean. Gipuzkoan hiru alderdi zeuden hamabina
ordezkariekin. Horietako bat mugimenduaren koalizioko kidea zen –HB–,
eta beste bien artean –EA eta EAJ– zegoen auzi historikoa –abertzaletasun
moderatuan hegemoniaren ingurukoa– erabat konpondu gabe ere, orekatuta
zegoen. Zurrunbilo horrek aukera politiko berriak zabaldu zizkion
mugimenduari, eta haien esleipenean saiatu zen lehen unetik.
2. Foru Hauteskundeak zabaldutako leihoaz baliatu nahian: Eli Galdós
Ahaldun Nagusiarekin akordioa eta Ajuria Eneko Itunaren ezezkoa.
Foru hauteskundeek ekarritako ingurumaria politiko berrian
Leitzarango liskarra berpiztu egin zen. Aurreko urteetan uda garaian
eragileen grina baretu egiten zen, 1991ko uda, aldiz, oso beroa izan zen206.
Ekainaren hasieran, Lurraldeak bere eskaintzaren eta, bide batez,
identitate osaketaren adierazpen argia eman zuen prentsa agerraldi batean:
“Ituneko alderdiek dialogoa nahi badute, mugimendu homogeneoa topatuko
dute, malgua, kosteak onartzeko heldutasun nahikoa duena; dialogoa onartu
ezean, berriz, mugimendu indartsu eta originala, borrokarako prest topatuko
dute, beti ere bitarteko baketsuak erabiliko dituen eragile grinatsua.” Bien
bitartean, Lurraldea udako kanpaina antolatzen ari zen, tentsioa mantentze
aldera.
Konponbiderako prest zegoen Lurraldea. Mugimendua solaskide gisa
aintzat hartua izatea, –hortaz, zertifikatze mekanismoa lortzea– bilakatu zen
helburu garrantzitsuena. Eduki mailan, aldiz, “malgutasunez kostuak”
onartzeko prest omen zegoen mugimendua. Aurrerago ikusiko dugun
bezala, mugimendu ekologistaren baitan kontraesanak areagotu egin zituen
jarrera honek. Alegia, Lurraldearen diskurtsogintzan behin eta berriro
errepikatzen zen mugimenduaren homogeneotasun hori arriskuan zegoen,
unerik garrantzitsuenean gainera. Izan ere, negoziazio politikotan
mekanismo ezinbestekoa da solaskidearen batasunaren adierazpena,
eragilearen baleko solaskidetza bermatzen duen batasuna, alegia.
Hemendik aurrera, eragile politiko eta instituzionalen teilatuan zegoen
liskarraren konponbidearen pilota. Joko politiko sakon eta erabakitzailean
zeuden murgilduta eragileak, eta ordurako Leitzarango autobiaren
trazaketak bigarren mailako kontua zirudien. Auziaren eztabaidagai nagusia
206

Euskal prozesu politikoa gori-gorian zegoen 1991ko udan: Gipuzkoan eta Nafarroan
gobernu aldaketa, koalizio/aliantza berriak eta Jaurlaritzaren krisia, EE-ren zatiketa eta handik
sortutako bi korronteen hurbilketa EAra eta PSE-ra, ETAko lau kide hilda Polizia eta Ertzaintzarekin
izandako enfrentamendu ilunetan… Eta Leitzarango gatazkan, lehen akordioa.
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parametro politiko hertsietan kokatu zen: gatazka nagusiaren bilakaera,
koalizio politikoen aldaketa eta alderdien zatiketa… Mugimendu ekologista,
zorabio horretan murgildurik, estrategia politiko desberdinen suspertzaile,
laguntzaile, txotxongilo edota bitartekari bilakatu zen. Nola kokatu ziren,
zeintzuk izan ziren une honetan eragile politikoen ekimenak eta jarrerak?
Eli Galdós Gipuzkoako Ahaldun Nagusiarekin abuztuan lortutako
akordioaren inguruabar politikoa argitze aldera honako irudia osatu dugu:
F. 26. Akordioaren ingurune politikoa.

Irudian erakutsi nahi dugun moduan, 1991ko akordioaren inguruabar
politikoan bi gune nagusi bereiztu daitezke. Gune horiek analitikoki
bananduko ditugun arren, eremu bitan gertatutako aldaketak kronologikoki
aldi berean edota oso segida bizian gertatu ziren. Azalpenaren koherentzia
zaintzen saiatuko gara.
GFA/Lurraldea/HB hirukotearen abuztuko akordioak sortutako
zurrunbilo politikoak –Jonan Fernandezek artikulu batean “Lurraldea
lurrikaraz” ziharduen– hainbat eragin izan zituen euskal eremu politiko eta
instituzionalean:
gobernu
eta
koalizio
aldaketak,
politikagintza
komunitateen krisia… Gizarte mugimenduak aukera politiko berriak baliatu
eta, aldi berean, sortu zituen. Prozesu horretan, sistemaren barne/kanpo
mugak birdefinitzeko saiakera egin zen, hiru aldetako negoziazioaren
bitartez.
Horregatik, atal honetan, azpimarragarriak izango dira negoziazio
prozesuetan aktibatzen diren egintzazko eta elkarreraginezko mekanismo
tipikoak: Aipatu ditugun “baleko solaskidetzarako adierazpenak”, “indar
erakusketa mekanismoa”, “alde erradikalaren mekanismoa”, “tentsioaren
kudeaketa edo casus belli mekanismoa”, hasierako “hitz giltzarrien
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fetitxizatzea” eta, azkenean, “arerioen arteko zubigintza diskurtsiboa”,
edota “eskaeraren iturri-aldaketa”…
-Aukera politiko berriak eta hauen esleipena. Beste zenbait
mekanismo.
Udaberriko hauteskundeak eta gero, euskal erakundeetan emandako
koalizio aldaketak eta erdigunetik kanpo zeuden eragile sozial eta politikoen
jarduerak aztertuko ditugu hemen, baita abuztuko akordioaren ostean haiek
hartutako jarrerak.
Batzar Nagusietako eserlekuetan hiruko berdinketa zegoen arren, EA-k
Foru hauteskundeetan lortutako botoen gehiengoa baliatu nahi izan zuen
Aldundia osatzeko prozesuan. EAJ-k, berriz, Gipuzkoako udal
hauteskundeetan lortutako gehiengoa errebindikatzen zuen. HB, lehen
indarra izanik, aldez aurretik baztertua geratzen zen Ajuria Eneko Itunaren
eraginez: Teorian ezin zen berarekin akordiorik osatu, eta bakarrik ezin
Aldundia hartu. Dena den, ezker abertzalearen botoen inguruko negoziaketa
ezkutuak etengabeak izan ziren garai hartan. Baita arerio amorratuenak
ziruditen EA eta HB-ren artean ere: Leitzarango auzia hizpide,
erreferenduma agindu/proposatu omen zioten elkarri sostenguaren truke.
Azkenean, euskal eremu politiko osoa astinduko zuen koalizio berria
osatu zen. Izan ere, EAJ eta PSOE-k udal eta foru mailako akordio zabala
izenpetu baitzuten 1991ko ekainaren 13an. Gipuzkoan, Donostiako alkatea
PSOE-ko Odón Elorza izango zen; Foru Aldundiko burua, berriz, Eli Galdos
jeltzalea. Alderdi Popularrak oniritzia eman zion akordioari bi hautaketa
prozesuak erraztuz. Ingurunearen aldaketa honek, –EA, Gipuzkoako Foru
Aldundiko gobernutik kanporatuta geratu zen aldetik– aukera politikoen
esleipen mekanismoa aktibatuko zuen halabeharrez. EA/EE bikotearen
autobiaren aldeko jarrera zurrunak, beraiek nahita ere malgutasun izpirik
baimentzen ez zuenak, egoera berri bati bide eman zion. EAJ/PSOE bikoteak
ez baitzuen auziaren inguruko ardura instituzional zuzenik izan Gipuzkoan,
eta ondorioz eskuak askeago zituen.
Liskarraren fase honetan urrats estrategiko erabakitzaileak
HB/EAJ/Lurraldea hirukoteak mugarritutako esparruan eman ziren. Gune
honetan mamitu zen Leitzarango liskarraren lehen akordio nagusia. Jarraian
aztertuko ditugu 1991ko abuztura arte hiru eragile hauen jarduerak, baita
negoziaziorako estrategiak edota mugimenduak akordioaren aurretik
bultzatutako mobilizazio ekimenak ere.
-Gatazkaren alde materiala: Obrak geldituta, enpresak, ezbaian.
Akordioan amaitutako elkarrizketa prozesu hori ulertzeko beste liskargune bati arreta berezia zor zaio. Esan nahi baita, eragile politiko
instituzionalen eta mugimenduaren arteko eztabaidaren dimentsio
materialari kasu egin behar zaio. Abian zeuden eraikuntza obrez eta hauen
arduradunez ari gara. Izan ere, EAk, alde batetik, eta EAJ/HB/Lurraldea
hirukoteak, bestetik, zerabilten lehia sozio-politikoaren azpian, beste lehia
esparru paraleloa ere egon bazegoen: EAk hautatutako Construcciones
Atocha/Ramos Hidalgo enpresaren eta UTELAN hasierako euskal enpresa
elkartearen interesen artekoa, alegia. Azken honek, gertu sumatzen zen
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akordio berria itxiz gero, obretara itzultzeko asmoa erakutsi zuen. Lehenak,
berriz, hasita nahi zituen obrak ahalik eta azkarren, atzera ezin eginezko
egoera sor zedin.
Hain zuzen ere, obren hasierak liskarra itzulezina bilaka ez zezan edo,
ETA eragile armatua bortizki berragertu zen 1991ko Ekainaren 12an:
Madrilen, Atocha enpresara bidalitako bonba-pakete batek bi polizia hil
zituen. Bitxia baldin bada ere, ETA-k ekintza hori ez zuen Leitzarango
liskarrean diskurtsiboki markotu: poliziaren kontrako tranpa izan omen zen.
Halere, jarraian, abuztuaren 2an, Felipe Rey Patiño Ramos Hidalgo enpresako
buruak jasotako bonba-gutunaz geroztik, argi zegoen ETAren jardueraren
helburua. Abuztuaren 9an bertan, akordioa itxi zen egunean, autobiaren
eraikuntzarekin lotura zuen enpresari batek beste bonba-gutuna jaso zuen.
Desaktibatu egin zuen ertzaintzak. ETAk Leitzarango liskarrean izandako
azken esku hartzea izan zen hura. Akordioaren leihatila zabalik mantentze
aldera burututako esku hartze gisa uler daitekeena.207
ETAren aurreko ekintzetan bezala, eragileen arrapostua ez zen ohiko
diskurtsoetatik aldendu: Ardanza Lehendakariak ETA/Lurraldea harremana
salatu zuen, Muruak komunikabideei errua leporatu, HB-k kausara jo behar
zela esan zuen, eta Lurraldeak, azkenik, biolentziari ateak itxiko zizkiona
dialogoa izango zela gogorarazi zuen… Ajuria Eneko Itunak fosilduta zuen
eragile guztien biolentziari buruzko diskurtsogintza.
Mugimenduaren koalizioak Construcciones Atocha/Ramos Hidalgo
enpresaren berri luze eman zuen Egin egunkariko ikerketa taldearen bitartez,
eta baita CC.OO sindikatuaren bidez ere. 208 Bi hilabetetan zehar enpresa
honen alde ilunak erakutsi ziren publikoki, kate begi ahula eta ustela zela
erakutsi nahian: ultraeskuindarrekin edota mafiarekin harremanak,
arduradunen delituzko jarduerak, sindikatu eta langileei egindako iruzurrak,
kontra-komunikazio planak, deskapitalizazioak, obra publikoen esleipen
irregularrak, egoera ekonomiko larria… Lurraldeak berak aspaldian erabili
gabeko abertzaletasunaren marko nagusiarekin sintonizatu zuen gai honen
inguruko diskurtsoan. Erakundeak hautatu egin behar omen zuen: “Empresas
ligadas a oscuras tramas mafiosas y de la extrema derecha” ala “empresas vascas”.
Gero ikusiko dugunez, azkenean, Lurraldeak Galdosekin egindako
lehen bileraren ostean, abuztuaren 8an, Ramos Hidalgo-ko langileek bertan
behera utzi zituzten obra-lanak, soldatarik jasotzen ez zutelako.209 Abuztu
amaieran, sostengu politikorik gabeko enpresa Madrildarraren desertzioa
gertatu zen. “Euskal UTE” edo aspaldiko UTELAN enpresa elkartearen
itzulerarako
atea
zabalik
zegoen.
Oraingoan
UTELAN-berri
izendapenarekin.

207

Berria abuztuaren 14an jakin zen. Argi dago negoziazio prozesutan, informazio
erabakitzailearen kudeaketa zuhurra egin zuela EAJ-ren agindupean zegoen erakundeak.
208
Pepe Rei, Begoña Capape eta Arturo Garciak osatutako kazetari-ikertzaile talde honek hogei
bat artikulu argitaratu zituen Eginen gai honen inguruan. Mugimenduaren koalizio zabaleko kide gisa,
diskurtsogintza arlo oso bat hartu zuten bere gain: arerioen errealitate ezkutua eta iluna erakustearena,
alegia.
209
Langile hauen lan baldintzek ongi erakusten dute orduko salbuespen egoera: miloi erdi
pezetako soldata, 11 ordu t’erdiko lanaldia, egun librerik gabe. Amaieran ezagutuko ziren aurrekontu
desbideraketak ongi uler daitezke Egin egunkariak emandako datu hauek ikusita.
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-Mugimenduaren mobilizazioak akordioari begira.
Lurraldea, aurreko manifestazio nazionalaren ajeak igarota, mobilizazio
deszentralizatu eta militanteagoak burutzen hasi zen, Gipuzkoako zatian
obren hasiera gerarazteko batik bat. Ekainaren hamaikan bertan Berastegin
egindako agerpenetik aurrera, hainbat mobilizazio burutu zuen
mugimenduak.210 Protesta ekintza horien helburuek zenbait mekanismo
ezagunekin lotura zuzena izan zuten:
-Hasteko, eskaera osaketa mekanismoa finkatzeko erabili ziren
mobilizazio horiek. Eduki mailan, bi gune fisikoen babesean finkatu zen
Lurraldearen azken errebindikazioa: Leitzarango harana eta Bi Ahizpetako
pasabidea. Zentzu honetan, ekainaren 30ean egindako mendi-martxa
arrakastatsuan –700 bat lagun–, “Leitzaran ezagutu, Leitzaran defendatu”
leloa erabili zen; eta uztailaren 20rako aurreikusita zegoen eskalatzaileen
kontzentrazioa Bi Ahizpetako parajean burutzekoa zen. Prozedurari
dagokionean, eskaera osaketak ez zuen utzi dialogoaren markoa, kasu
honetan, hauteskunde osteko girora egokituta: esaterako, erakundeen
osaketan elkarrizketaren aldeko hautagaiak lehenetsi beharra azpimarratu
zuen Lurraldeak. Koalizioko HBk aintzat hartu zuen irizpide hori eta truke
politikorako erabili zuen, batez ere, Nafarroan. Alli (UPN) eta Urralbururen
(PSN) arteko lehia estua baitzen. Koiuntura politikoan erabat murgilduta
zegoen Lurraldea, eta panorama politiko aldakor honek sortzen zituen
aukera politikoak esleitzeko ahalegin guztiak egin zituen. Modu
arrakastatsuan egin ere.
-Identitatearen osaketa/finkatzea sendotzeko beharrezkoak ziren
mobilizazio horiek. Esan bezala, denbora luzean manifestazio nazionalak eta
artekaritzan oinarritutako praxi komunikatiboa lehenetsi eta gero,
Lurraldeak protesta oldarkorragoa bultzatu bazuen, bere inguruko
mugimendu ekologista
tinkotzeko
izan
zen.
Kolokan
zegoen
homogenotasuna mantentzeko mekanismo gisa, alegia: negoziazioari begira
beharrezkoa izaten baita “errenkaden itxierako mekanismoa” aktibatzea.
Hauxe izan zen aspaldian erabili gabeko protesta mota jatorrizkora
itzultzearen arrazoietariko bat: Lurraldeak kanpaldia deitu zuen uda hartan,
aspaldiko partez. Mendi-martxak, kontzentrazioak, txarlak eta izarrartearen
ikusketa… Beti bezala, denetarik izan zen uztailaren 24tik 28ra bitartean
antolatutako kanpaldi hartan. Jende kopuru izugarria bildu ez bazen ere –
200 bat lagun–, une erabakitzaile hartan Lurraldeari ezinbestekoa zitzaion
tentsio militantea mantentzeko egokia izan zen. Kanpaldiaren markogintza
diskurtsiboan, berriro ere, bortizkeria eza azpimarratu zen: “legítima
estrategia de resistencia civil no violenta […] siempre se va a actuar dentro de las
normas de defensa ciudadana no violenta”. Arestian esan bezala, alde
erradikalaren mekanismoak maila diskurtsiboan ere eragin zuzena izan zuen
mugimenduarengan, apurka bakegintzara zuzenduz.
210

Lurraldeak bultzatutakoez ari gara bereziki. AAT-k aspaldian hasitako ibilbide
mobilizatzaile propioarekin jarraitu zuen –erromeria, komunikabideen egoitzetan sartzea,
kontzentrazioak–, eta batzutan Lurraldeak egiten zituenekin teilakatzen ziren. Dena den, ez ziren lehia
mekanismo garratzak piztu mugimenduaren bi gune hauen artean. HB-k bere aldetik mobilizazio
paraleloak burutu zituen, “hautetsien agerraldi erreprimitua obra lanen inguruan” protesta mota
klasikoa bilakatu zen garai hartan hain izan zen errepikatua. Kasu honetan berrikuntza taktikoa
bainoago, errepikakortasuna bera zen eraginkortasunaren giltza.
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-Bestalde, mobilizazio hauen bitartez Lurraldeak negoziazio prozesuen
atarian tipikoa den erakundeen aurreko indar erakusketa mekanismoa piztu
nahi zuen. Arestian aipatu dugun estrategia diskurtsiboa sinesgarria izan
zedin, dialogoaren ezean protestarako gaitasuna zuen eragile indartsu eta
bateratuaren irudia erakutsi behar zuen mugimenduak. Sabotajeen kopurua
jaitsi zen arren, ez ziren erabat desagertu. Dena dela ere, esandako arrazoiak
direla eta, Lurraldearen indar erakusketaren markogintza parametro
“ekologista eta baketsuetan” burutu zen garai hartan.
-Alabaina, kontrako aldetik ere ulertu daiteke indar erakusketaren
beharra. Izan ere, erakundeek gogor erabili baitzituzten garai hartan
ordenurako indarrak, publiko zein pribatuak: atxiloketak kanpaldian,
prozedura judizialak, kargak… Dialogoa/inposaketa binomioa gizartearen
aurrean alderatzeko, aldi horretako ertzaintzaren eta zinpeko guardien
errepresio mekanismoa, aukera politiko gisa esleitu zuen mugimenduak.
Adibidez, ekainaren 30ean egondako karga eta kolpeak salatzeaz aparte,
Lurraldeak aurreikusita ez zegoen bigarren mendi-martxa deitu zuen
hurrengo astebururako, hain zuzen ere, jasandako errepresioaren zilegitasun
eza agerian uzteko.
Ertzaintza eta zinpeko guardia pribatuen uztarketak zekarren
poliziagintza mota berri hori legeztatzeko arau eztabaidagarria bultzatu
zuen PSOE-k hilabete horretan bertan: Ziurtasun Pribatuaren legea. Auzitegi
Konstituzionalak arazo juridiko larriak sumatu zituen arau horretan. Lege
horren onarpena Leitzarango liskarraren ondorioa izan ala ez izan, garai
hartan errepresiorako potentzialaren aldaketa –handitzea, alegia–
nabarmena izan zen.
-Azkenik, Lurraldearen beste protesta ildo garrantzitsua, aurreko
garaian bezala, komunikabide nagusien jarreraren salaketa izan zen. EITBren aurka tartekatutako kereila, adibidez, gizarte mugimenduak
komunikazio-politikari ematen zion garrantziaren lekuko argia da. Lurraldea
maisua izan zen komunikazio arloan eta marketing sozio-politikoan.
Berrikuntza taktiko gehienak informazio/komunikazio eremuan eman
zituen, ezbairik gabe. Garai honetan ere, aspaldian ikasitako inkesten
erabilera diskurtsiboa landu zuen Lurraldeak, IPES elkarte ezagunaren
eskutik. Abuztuaren 4an argitaratutakoak, irtenbide adostuaren aldeko
jarrerak Gipuzkoan zuen hedapen zabala erakutsi zuen. PSOEko eta PPko
jarraitzaileak salbu, beste alderdi guztietako bozkatzaileen gehiengoak bi
aldeetako amore ematean ikusi zuen konponbidearen giltzarria. Liskarraren
deslotzea, abertzaletasunaren gatazka-ardatzaren –cleavage– baitan zegoen,
ohi legez: Alderdi abertzaleak, akordioaren alde zeuden, besteak, aldiz,
kontra.
Ildo beretik, gai horri buruzko berrikuntzez hausnartzeko 1991ko
urrian Donostian egin ziren “Gizarte eta komunikabideak Euskal Herrian”
jardunaldietan, Lurraldeak bere eredu komunikatibo berritzailearen
ezaugarri nagusiak erakutsi zituen: jomuga den gizarte esparrua definituz
gero, hedabide eta tresna teknologiko anitz uztartu egitura
militante/profesional baten bitartez; mezu eraikitzailea, positiboa, baikorra
plazaratu, eta edukia arindu, pisu ideologikoa kenduz; ghetto egoera eta
irudi erradikalegia ekidin; egitate komunikatiboak sortu, diskurtsoak
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bainoago; kazetariekin harremana zaindu… Eskola komunikatiboa izan zen
Lurraldea.
Leitzarango liskarrean zehar mugimenduak jarraitutako estrategia
komunikatibo eraginkorraren adibide izandako jarduera hauek guztiak eta
gehiago bilkura hartan eztabaidatu ziren. Dudarik gabe, mugimenduak
lortutako emaitzen artean, eragin komunikatiboarena azpimarratu behar da.
Euskal inguruabar sozio-politikoan ordutik aurrera erabiliko ziren eredu
komunikatiboak arras desberdinak izan ziren Lurraldearen ekarpenaren
kariaz.
Itzuli gaitezen negoziazio mahaira. HB/EAJ/Lurraldea hirukote
negoziatzailearen eremuan, aurreko hilabeteetako elkarrizketak 1991ko
abuztuaren hasieran hezurmamitu ziren.
Ahaldun Nagusi berriaren lehen adierazpen publikoetan nahiko argi
geratu zen EAJ-ren jarrera: trazaketaren inguruko adostasun berririk ez zen
erabat baztertzen, baldin eta erabakia Batzar Nagusietan hartuko bazen. HBrekin elkarrizketak nahiko aurreratuak zeuden ordurako. Hemen azaltzen
zaigu lehen aldiz liskarraren fase honetan garrantzizkoa bilakatu zen gaia:
Negoziaketa/akordioa bideratzeko esparru aproposaren inguruko
eztabaida, alegia.
EAJ-ren –Galdosen– hasierako jarrera alderraia –egun batean ez zen
inolako aldaketarik egingo esan, hurrengoan berriz, adostasun berrirako
prestutasuna adierazi–, negoziaketa prozesutan ezaguna den eskaerari
buruzko mekanismo baten ondorioa da: tentsioaren kudeaketaren baitan
itxiera/irekiera jokoa edo nahi bada, “amildegiaren ertzaren mekanismoa”.
Konponbiderako prozesua aurkariaren erruagatik arrisku larrian legokeela
adierazi nahian erabiltzen den estrategia diskurtsiboaz ari gara. Mekanismo
hau oso baliagarria da aurkariaren jarrera nahi den ildotik eramateko.
Liskarraren bi aldetan erabili zen aipatu estrategia: “No habrá cambios de
trazado” (Galdos, 1991/7/18); “Se acaba el plazo, […] Adecuará su estrategia a
una nueva etapa de presión” (Lurraldea 1991/7/25)
Mugimenduaren zertifikatzearen bezperetan, Gipuzkoako Foru
Aldundiak erabaki eztabaidagarria hartu zuen propagandaren arloan.
Egitasmo ofizialaren publizitatea eramatearen truke –“Autovía Leizaran”
leloa–, ekonomikoki babesteko eskaintza luzatu zion erakunde publikoak
egoera larrian zeuden “Askatuak” eta “Juven” saski-baloi taldeei. Dudakor
hasiera batean, kirol taldeek liskarraren konponbidea gertu ikusi zutenean
baiezkoa eman zioten erakundeari. Hala, oraindik publiko ez zen
akordioaren lehen “arrakastarako markogintza diskurtsiboa” instituzioak
burutu zuen: Akordioak akordio, “Leitzarango autobia” titulua ezaguna
egingo baitzen, kirol kantxatan bederen.211
Azkenik, alde bietako keinu nahasgarriak alboratuta, 1991ko
abuztuaren bostean Galdos Diputatu Nagusia, zertifikatze mekanismoa
aktibatuz, Jonan Fernandezekin bildu zen, konponbide bat adoste aldera.
211

Deigarria da Ramos Hidalgo enpresaren kontra-komunikazio egitasmo eztabaidatuak
aurreikusitako gomendioen artean kirol taldeen babesa aipatzen zuela. Liskarra eragile guztientzako
eskola izan zen ezbairik gabe.
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Lehen bileran, bien hitzetan, aurrerapauso interesgarriak eman eta gero,
bigarren bilera erabakitzailea burutzeko konpromisoa hartu zen. Lau
egunetara bildu ziren berriro ere. Tarteko egunak, alta, ez ziren batere
lasaiak izan. Lurraldeak informazio sekretuaren ohiko kudeaketa zuhurra
egin zuen, itxaropenen markogintza diskurtsiboa eginez: “[Lurraldea lleva]
propuestas concretas y novedosas”.
Ajuria Eneko egoiliarrak –Ardanzak– eta Ituneko sinatzaileek oso
jarrera zurruna adierazi zuten hiruzpalau egun haietan. EAJ-ren baitan ere
gaia erabat baketsua ez zela erakutsiz, Lehendakariak trazaketa aldaketarik
ez zela egongo ohartarazi zuen; EA-k, berriz, Lurraldearekin egindako bilera
kritikatu; PP-k mintzatu behar ziren bakarrak hondeamakinak zirela zioen,
eta, azkenik, HB/EAJ/Lurraldea hirukoteak aldez aurretiko akordiorik egon
zenik ukatu zuten… Behin eta berriro errepikatutako eliteen deslerrotze
mekanismoa oso nabarmena izan zen garai honetan. Itunak definitutako
politikagintza komunitatea krisi larrian zegoen, gizarte mugimendu baten
jarduera kolektiboaren eraginez. Alabaina, krisi hori ez zen erabatekoa izan.
Esan bezala, aste berean egondako bigarren bileran, 1991ko abuztuaren
9an, ostiralez, Eli Galdós Gipuzkoako Ahaldun nagusiak eta Jonan
Fernandez Lurraldea taldeko bozeramaileak, Leitzarango autobiaren
trazaketaren inguruko lehen akordioa adostu zuten. Bilera hori egin eta
gero, egun berean, akordioaren bultzatzaile/artekari gisa izandako ardura
publikoki adierazteko, HBko Jose Luis Elkoro ere Galdosekin bildu zen
Aldundiaren egoitzan.
Akordioak Leitzarango autobiaren trazaketa berria zekarren.
Adostutako egitasmoak –A-4 deitutakoak– ordura arteko ofizialarekin –A-2rekin– zuen alde nagusia Leitzarango aranetiko ibilbidean zetzan. A-4
trazaketa berriak bi tokitan baino ez baitzuen ukitzen harana, eta, gainera,
Belabietako gainetik zihoanez, Tolosarekin egin beharreko lotura
ahalbidetzen zuen, teorikoki behintzat.
F.27. 1991ko abuztuko akordioa: Belabietako proposamena. (A-4)
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Akordioaren markogintza diskurtsibo logikoa egin zuten izenpetu
zutenek: mugimenduak beti defendatu duen dialogoaren eta adostasunaren
arrakasta (Lurraldea); konponbide demokratikoa eta alternatiba
instituzionalera mugimenduak egindako hurbilketa (Galdos); erakunde eta
gizarte mugimenduen elkar legitimazioa (HB); erakundeen malgutasuna,
HB-ren atzera egitea, eta berau instituzioetan barneratzen laguntzeko
modua… (Egibar).
Azken adierazpenak gogorragoak diruditen arren, akordioa sustatu
zutenen aldetik ez zen beste solaskidearen posizioa behartu nahi izan.
“Guztion arrakastaren” hizpidea, negoziaketa prozesutan ezaguna eta
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beharrezkoa den mekanismo diskurtsiboaren ondorioa baita: “akordioaren
jabetza kolektiboaren mekanismoaz” ari gara, hain zuzen ere212
-Inguruabar politiko/instituzionalaren bilakaera eta beste eragileen
jarrerak.
Esan bezala, eliteen deslerrotzea eta birlerrotzea etengabea izan zen
abuztuan zehar: Alderdi batzuk oso azkar eta argiro erantzun zuten, EAk eta
EEk bereziki. Aurreko Foru Aldundiaren kudeatzaileak izaki, arduradun
berriek aste gutxiren buruan izandako jarrera aldaketa azkarrak biluztu egin
baitzuen haien politikaren zurruna. Gordinki esanda, EAJ eta beste alderdien
“lan zikina” egiteagatik hauteskundeak galdu ostean, EAJ auziaren
konpontzaile gisa iritzi publikoaren aurrean agertu izana iraintzat jo zuen
EA/EE bikoteak. Hortaz, logikoa da erantzunaren garraztasuna: “Artapalo al
mando del país, […] Lurraldea satélite de KAS, […] claudicación ante ETA
(Oliveri)” […] “inmenso error político”, Galdós debe dimitir” (EE).
Gainontzeko alderdien jarrera zuhurragoa izan zen, hasieran bederen.
EAJ-k, Gipuzkoako PSOEk eta PPko Azpiroz-ek txalotu egin zuten akordioa
lehen unean.
Bestalde, abuztuko akordioak harrera bitxia izan zuen Nafarroan.
Zentzu honetan azpimarratzekoa da orduko Nafarroako Presidentziarako
hautagaiaren, UPN-ko Juan Kruz Alliren jarrera. Hasteko eta behin, esan
behar da, arazoak arazo –Azpirozko edota Aresoko luiziak– Nafarroako
tarteko obrak aurrera zihoazela nola edo ahala. Lurraldeak alternatiba zehatz
desberdinak zituen Irurtzun eta Lekunberri arteko trazaketarako, eta
akordiorako aukera ez zegoen erabat baztertuta. Lurraldearen eskaera
osaketa fase honetan, ingurumen inpaktua gutxitzera zegoen zuzenduta:

212

Komunikabideek ez zuten jabetza kolektibo horretan gehiegi lagundu. Bertako hedabideen
jarrera burutsuagoa izan baldin bazen ere, Estatuko komunikabide nagusiek egindako markogintza
diskurtsiboaren arabera, ETA-ren garaipena izan zen akordio hura. Irakurketa honek presioa eragin
zuen estatuko PSOE-rengan, bere jarrera ezkorra sendotuz.
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F.28. 1991ko abuztua: Irurtzun/Lekunberri proposamena

Foru hauteskundeetan egondako emaitzen arabera Urralburu (PSN) eta
Alliren (UPN) arteko parekotasun teknikoa, akordio zabalagoen ezean,
orduko Foru Hobekuntzak aurreikusten zuen izendapen automatikoaren
bitartez ebatsiko zen. Saiakera anitz egin ondoren, argi zegoen Urralburuk ez
zuela aginpidea errepikatuko, eta Alli, boto gehien jaso zuen zerrendaren
buru gisa, Nafarroako presidente berria izango zela. Halere, PSN-ren azken
orduko eskaintzak zapuztu nahian, Alli-k oso jarrera malgua erakutsi zuen:
abuztuko akordioa txalotu zuen –“el consenso demuestra que la democracia se
basa en el diálogo y no en la imposición”–, eta irekitasun keinuak egin zituen
Nafarroako gizarte-liskarrrak konpontze aldera. Noski, PSN-ren diskurtsoa
oso erasokorra izan zen –“el gobierno de Navarra se decide en las Vascongadas”–,
eta kanpotik antzeman zitezkeen UPN barneko kontraesanak hauspotzen
saiatu zen: “non daude Aizpun eta del Burgo? Eskuineko “nabarrismoak”
onartzen al du Alliren jarrera?”
Markogintza diskurtsibo hori UPNren baitako ur nahasien ispilu fidela
zen. Izan ere, 1991ko irailaren 12an Juan Cruz Alli Nafarroako Presidente
berria izendatu eta aste gutxitara, Jesus Aizpun UPN-ko buruzagi zenak,
presidentearen “arinkeriak” mozte aldera, edozein trazaketa aldaketaren
kontrako jarrera adierazi zuen, tarte nafarraren inguruko negoziaketa luzea
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eta liskartsua izango zela iragarriz. Berantago ikusiko dugunez, Alli eta
Aizpunen arteko barne afera ez zen hemen agortu213.
Nafarroako gobernu berriak, dena den, aukera politikoak zabaldu
zizkion mugimenduari eta esleipen mekanismoa segituan aktibatu zen,
Urralbururekin itxita zeuden ateak erakundearen atezain berriak zabalduko
zituelakoan.214
Halere, auzia ez zen abuztuko akordioarekin itxi. Arestian esan dugun
moduan, Batzar Nagusietan hartu behar zen azken erabakia eta hasiera
batean kontsentsurako eremu egokia izango zela bazirudien ere, laster hasi
zen bertan ordezkaritza zuten alderdi politikoen birlerrotzea. Hasieran
aldeko jarrera erakutsi zuten PSOE-k eta PP-k azkar asko aldatu zuten iritzia.
Arrazoiak asko izan daitezke. Batetik, Espainiako komunikabideetan
akordioari buruz egindako markogintza diskurtsiboan ETA ageri zen garaile
gisa, eta Espainiako alderdi nagusiek ezin zuten kostu hori onartu.
Bestetik, alabaina, ikuspegi pragmatikoago batetik ikusita, akordioaren
edukiaren edo markogintzaren inguruko eztabaida alboratuta, benetako
auzia alderdi politikoen arteko borroka hegemonikoan zetzan ziurrenik. Izan
ere, EAJ-k bere kabuz hartutako bideak zapuztu egin baitzuen Ajuria Eneko
Itunak normalizazio politikorako ezarritako metodologia: euskal gatazkaren
konponbidean emandako urrats guztiak Itunaren baitan adostu behar
baitziren, inork abantaila politikorik eskura ez zezan. EAJ-k arau hori hautsi
izanak egoera kritikoan utzi zuen Ituna. Garaikoetxea Lehendakariaren
orduko hitzak oso argigarriak izan ziren: “Han asesinado al pacto”.
Itun-kideek ezin zuten onartu EAJ-ren aldebakartasuna, bere erabateko
hegemonia aintzat hartu ezean, eta Galdosen akordioa bertan behera gera
zedin lan egiten hasi ziren abuztuan bertan. Abuztuko akordioa gaitzetsi
edo bestela akordioan barneratu, konponbidearen errenta politikoak
partekatze aldera: hauxe izan zen garai hartako eragile politikoen baitako
oinarrizko eztabaida, oraindik ere hilabete batzutan –1992ko apirilera arte,
alegia– ebatsi gabe egon zena. Politikagintza sarean kide berria sartu behar
baldin bazen, beste kide guztien oniritzia ezinbestekoa zela zirudien.
Negoziaketa prozesuak indartsuak izan daitezen beharrezkoa den
mekanismoa –emaitzaren jabetza ahalik eta kolektiboena– ez zuen aintzat
hartu EAJ/HB/Lurraldea hirukoteak, eta ahulezia horrek atzeratu egin zuen
liskarraren amaiera.
Azken finean, abuztuko akordio hura gatazka nagusiaren
konponbiderako eredugarria izan zitekeen: abertzaletasunaren baitako bi
eragile indartsuenen arteko elkarrizketa eta konponbidea topiko salbatzailea
baita errealitateren marko interpretatzaile abertzalearen arabera. Lurraldeak
argiro esan bezala: “Se trata de regalar al pueblo un acuerdo entre vascos […]
213

Esaterako, Nafarroako presidente berriaren euskaltzaletasunak –Nafarroa Oinez euskararen
aldeko festan egindako agerraldia, edo Euskaltzaindiko bilerara joan izana–, alderdi barneko tentsioak
areagotu egin zituen. UPN-ren zatiketarako lehen urratsak ematen ari ziren.
214
Une honetan, azaldu zen lehen aldiz auziaren amaieran lehertuko zen eskandalu
ekonomikoa: Jada Autobiak 2870 mila milioi pezetako aurrekontu desoreka zuen Nafarroan, ia erdia
segurtasun gastuei zegokiolarik. Lurraldeak ez zuen galdu gaia markotzeko aukera: “el diálogo hubiera
ahorrado miles de millones de pesetas”.
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que es una semilla para el entendimiento”. Hain zuzen ere, beste zerbaiten hazia
izan zitekeelakoan, zapuztu zuten lehen akordioa beste eragile politikoek,
PSOEk bereziki. Ezin baitzuen Euskal Herriaren norabidea EAJ eta Ezker
abertzalearen esku utzi. Demokratizazioari/aginte eraikuntzari dagozkion
eraginak azaltzerakoan itzuliko gara gai honetara, 1996tik aurrerako ibilbide
politikoaren aurrekari batzuk topa baitaitezke eta.
Horregatik guztiagatik, PSOE-k Batzar Nagusietako eztabaidara itxaron
behar zela esan eta gero, egun gutxi batzuen buruan akordioaren kontrako
jarrera hartu zuen. Benegas sozialistaren hitzetan: “el acuerdo sobre la A-4 es
una cesión inadmisible a HB y ETA”. Kasu honetan, lehen aipatu dugun
arrakastaren jabetzan parte hartu nahiaz aparte, beste arrazoi zehatzago
batzuk ere egon zitezkeen PSOE-ren jarreraren oinarrian: PSE eta PSOEren
arteko
ohiko
tentsioak,
irabazi
beharreko
ingurune
politiko/komunikatibo/elektorala ez baita derrigorrez berbera; EEko
zatiketaren ondoren, alderdi horretako sektore zurrunenak PSEn barnera
zitezen trabak ez jartzea; EAJ-ri Algereko negoziaketan izandako jarrera
butxatzailea itzultzea; eta, batez ere, EAJ-rekin aurki adostuko zuten
Jaurlaritza berrirako negoziaketetan indar-posizio bat erdiestea. Alegia,
prezio ahalik eta hoberenean saldu ahal izatea trazaketaren aldaketak behar
zuen placet-a.
EA-k ere, esandako arrazoiengatik, ezin zuen begi onez ikusi akordioa.
EAJrekin Gipuzkoan zerabilen lehia gogor horretan, Galdosen jokaldia
traiziotzat hartu zuen Eusko Alkartasunak. eta bere bitartekoak mobilizatu
zituen hasieratik, autobiaren inguruko alkateak bereziki: Tolosa, Ibarra,
Berastegi, Elduain eta Lekunberrikoak. Betiko salbuespenarekin, noski:
Billabonako udalak –EE eta EA-ren esku zegoenak–. A-4 eta A-2 , aukera
biak, baztertu baitzituen.
EE-ren kasuan, kontrako jarrera hartzeko argudioak oso antzekoak
ziren, baina hilabeteak aurrera egin ahala eta alderdiaren barneko zatiketa
hurbiltzen ari zen heinean, ahots desberdinak azaltzen hasi ziren: horietako
batek, Javier Olaverri eledunarenak, azken orduko proposamenen
eztabaidan protagonismo handia hartu zuen. Izan ere, Batzar Nagusietako
1991ko azaroko ezetza eta gero, egoera desblokeatzeko trazaketa alternatiboa
proposatu baitzuen: tunelez josita egonik, “satorra” trazaketa deitu zuten.
Azkenik, nabarmendu behar da EAJ-ren baitan ere iritzi kontrajarriak
egon bazeudela, Ardanza Lehendakariaren adierazpen ezkorrak lekuko.215
Koherentzia falta horrek pitzatu egin zuen EAJ-ren irmotasuna, eta ahuldu
berak egin beharreko akordioaren aldeko artekaritza lana.
Nabari denez, abuztuko akordioaren oinarriak ez ziren oso sendoak:
EAJ, duda mudekin, alde zegoen noski, Lurraldea eta HB-rekin batera. Alta,
215

EAJ-ren baitako betidaniko korronteen –autonomista/independentista (gero soberanista
deituko dena)– arteko tentsioa aldiro azalerazten da euskal prozesu politikoan. Eztabaidagaia
tipikoena ezker abertzalearekin izan beharreko harremana izan ohi da. 1991ko abuztuko akordioaren
sukalde politikoan egondako solaskideak ezagututa – garai hartako filtrazioen arabera, Joseba Egibar
(EAJ) eta Iñigo Iruin (HB)–, argi zegoen frakzio autonomista ez zela negoziazioaren lehen lerroan egon.
Artean, II. Industri birmoldaketa deitua izan zena burutzeko korronte autonomistak PSOE/EAJ
koalizio estrategikoaren beharra zuen eta Leitzarango abuztuko akordioa, HB/EAJ harremanari
lehentasuna ematen ziona, elementu nahasgarria gerta zitekeen. Gauzak errazteko, EAJ eta PSOEren
arteko Gipuzkoako Foru Aldundirako hitzarmenean “desadostasun akordio” gisa definitu zuten
Leitzarango auziari buruzko posizioa.
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ñabardurak ñabardura, beste alderdi guztiak aurrez aurre jarri ziren: PSOE,
EA, EE, PP, eta neurri batean baita IU ere. Ajuria Eneko Ituna kolokan
zegoela zirudien arren, oraindik ere ezin esan daiteke EAJ-ren hegemonia
nahikoa sendoa zenik akordioari bakarrik eusteko. Gauzak honela, zaila zen
akordioa bere horretan mantentzea. Dena den, akordioaren sinatzaileek
egindako ahaleginak oso desberdinak izan baldin baziren ere, hurrengo
hilabeteetan horixe izan zen akordioaren sustatzaileen esfortzu guztien
helburua: abuztuko akordioaren oinarriak zabaltzea eta sendotzea, alegia.
Hortaz, Leitzarango auzia hizpide, eragile instituzionalen arteko bilerak
–EAJ eta PSOEren artekoak, EAJ-k, PP, EE, eta EArekin egindakoak–
etengabeak izan ziren hilabete hauetan. Alabaina, eragile instituzionalen
artekaritza oso baldintza korapilotsuetan burutzen ari zen. Izan ere,
inguruabar politikoan mekanismo nagusia une hartan euskal alderdi
sistemaren berregokitzea eta koalizio politikoen birmoldaketa baitzen.
Inguruabarreko mekanismo hau, batetik, Leitzarango liskarraren eragin
politikoa izan zen, neurri batean behintzat. Eta, era berean, liskarraren
amaieraren bilakaera bera baldintzatu zuen.
Azter dezagun lasaiago ingurune politiko ezegonkor hori. Irailean 17an
bertan, EAJ-ren aliantza politiko berriak eskatzen zuen bezala, eta EA-k
zenbait euskal udaletan aurkeztutako mozio independentistak aitzaki gisa
harturik, hiruko –EA/EA/EE– Jaurlaritza desegin zuen Ardanza
Lehendakariak. Aukera politiko horrek, ziurrenik epe ertainean Leitzarango
liskarra bideragarriagoa egingo bazuen ere, epe motzean indartu egin zuen
PSOE-ren beto ahalmena, abuztuko akordioaren irmotzea oztopatuz, eta,
ondorioz, auziaren konponbidea atzeratuz.
Aldi berean, EE-ren baitako aspaldiko tentsioak lehertu egin ziren:
Auñamendi korrontearen kanporatzea alderdiaren azken krisiaren lehen
urratsa besterik ez zen izan. Segituan osatutako EAJ/PSOE/EE Jaurlaritzak
azkartu egin zuen PSOE eta EE-ren arteko konfluentzia, denbora gutxian –
1993an bertan– PSE-EE bilkura ekarriko zuena, eta baita Euskal Ezkerra
(EuE) alderdi berriaren sorrera ere. HB, bere aldetik, berrikuntza krisian
murgilduta zegoen garai hartan, 1992ko urtarrilean “Urrats Berri” prozesua
abian. Euskal Alderdi sistemak barealdia behar zuen Leitzarango liskarrari
amaiera adostua emango bazitzaion. Eta alderdi sistema horren baitan,
dudarik gabe, auzia deslotzeko giltzarria PSOE zen. Aurrerago ikusiko
ditugu korapiloaren deslotze prozesuaren nondik norakoak.
Azkenik, abuztuko akordioaren aurkako posizioen artean azpimarratu
behar da negoziaketa prozesu guztietan sortzen den identitate kolektibo
behin behineko baten esku hartzea: liskarraren onuradunen beto
mekanismoaz ari gara. Gatazkatik onura jasotzen duenik beti egoten da.
Onura ekonomiko, politiko edo sinbolikoak. Onuradun horiek, askotan
gatazka elikatzen saiatuko dira, eta baita konponbidea saboteatzen ere.
Leitzarangoan, lehen akordioa eta gero, bi langile kolektibo izan ziren
identitate mekanismo horretan murgildu zirenak:
-Obren esleipena utzi behar izan zuten Ramos Hidalgo eta beste azpikontraten langileek, oso egoera gogorrean lan egin baldin bazuten ere,
baldintza ekonomiko bereziki onak izan zituzten. Onura ekonomiko horiek
galdutakoan, mobilizaziotara jo zuten, kasu honetan enpresaren iruzurra
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salatuz. Gipuzkoako Foru Aldundiak berak saiatutako azken orduko sasisoluziobideen ondorio maltzurrak ugaldu egin ziren garai honetan.
Sindikatu nagusiek –UGT, ELA…– balio materialisten markoan egin zuten
protestaren diskurtsogintza: “Langileen eskubideak gauza guztien gainetik”.
-Beste langile kolektiboaren erantzuna ez zen, alta, hain zibilizatua izan.
Ezagunak dira segurtasun enpresetako beharginek liskarrean zehar izandako
jarrera bortitzak, poliziagintza eredu berriaren arabera errepresioaren ardura
garrantzitsua haiek hartu baitzuten. Era berean, jakinak ziren segurtasun
enpresek zituzten lotura sozio-politiko susmagarriak, ultraeskuindarren
taldeekin bereziki. Horregatik guztiagatik ez da harritzekoa 1991ko irailaren
hasieran EAJ-ren bitartez zabaldutako zurrumurrua: autobiaren obrak
zaintzen ari ziren segurtasun enpresetako zinpeko guardiek HB edota Foru
Aldundiko kideren baten kontrako ekintza bortitzak prestatzen ari omen
ziren. Froga argirik gabe ere, liskarra amaitu eta gero, tankerako informazioa
zabaldu zen: zenbait sabotaje zinpeko guardiek beraiek egindakoak izan
omen zirela, haien betebeharra justifikatze aldera.216
Eta mugimendu ekologistaren barnean, zein izan zen abuztuko
akordioaren inguruko iritzia? Zeintzuk izan ziren urte amaiera bitarteko
ekimenak?
Akordioa egin aurretik eta, batez ere, lotu eta gero, Lurraldeak
mugimenduaren koalizio ekologistako gainontzeko kideekin kontrastatu
nahi izan zuen negoziaketa prozesua. Jakitun zen adostutako trazaketa
berriak eskaera osaketaren birmoldaketa suposatzen zuena. Izan ere,
elitizazio edo barne-oligarkizazio mekanismoa oso nabarmenki adierazi
zen negoziazio prozesuan zehar. Horrelakoetan mekanismo ia ekidinezina
izaten da. Informazioa beste eragileei helarazteko ahaleginak gutxietsi gabe,
akordioaren zertzelada garrantzitsuenak Lurraldearen baitan geratu ziren,
eta ez ziren gehiegi kontrastatu koalizio ekologistaren beste kideekin.
Lurraldearen baitan ere, pertsona gutxi batzuk ziren benetan maneatzen ari
zenaz jakitun. Akordioaren bezperatan Lurraldeak egindako asanblada
orokorrera aski lotua eraman zen akordioari buruzko eztabaida.
Dena den, kanpotik aztertuta ere, nahiko gardena zen jokoan zegoena:
-Errebindikazio
demokratikoari
dagokionean,
gizarte
mugimenduaren zertifikatzea izan zen akordioaren ekarpen nagusia.
Urteetako itxikeriaren ondoren, Lurraldea baleko solaskidetzat onartua
izatea eragin azpimarragarria zen ezbairik gabe. Muruarekin egindako
bileran ez zen edukiari buruz ezer askorik lotu, Galdosekin egindakoan
aitzitik, erakundea eta mugimendua, biak parez pare jarrita, autobiaren
trazaketa berria adostu zuten. Honen bestez, parte hartze oldartsuaren bidea
jarraituz, euskal politikagintza sarea –policy network– zabal zedin lortu zuen
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Liskarraren amaiera gertu ikusten zen heinean, zinpekoen jarrerak bortitzagoak egin ziren:
gazte baten bahiketa saiakera Lekunberrin, irailaren 14an, mehatxu eta kolpeak Larraunen…
Azkenean, 1991ko azaroan, gastu desbideraketaren aitzakia erabilita, Segurisa enpresa polemikoari eta
bereak ziren Seguresa eta Prosehi enpresei segurtasunaren monopolioa kendu zion Nafarroako gobernu
berriak. Prosesa, Prosegur, Miramar, Visena, eta Guadimar enpresak pastelaren banaketan sartzeko
ahaleginak egin zituzten. Protestaren poliziagintza eredu berriaren ondorioz sortu berria zen sektore
honek arrakasta ekonomiko oparoa izan zuen ordutik aurrera.
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gizarte mugimenduak. Beste gizarte liskarretarako edo, agian, gatazka
politiko nagusirako eredugarria izan zitekeen moduan gainera.
-Errebindikazio ekologistari dagokionean, akordioaren ekarpena
mugatuagoa zen, hasierako eskaerari kasu eginez gero, bederen. Autobiaren
bat egingo zela aspaldian onartuta bazegoen ere, akordio honek Lurraldea
alternatibaren erabateko alboratzea suposatu zuen, eta horrela
mugimenduaren helburu materiala ingurumen-inpaktuaren eremura
mugatu zen: Leitzarango haranaren babesik harik eta zabalena lortzea, alde
batetik, eta, bestetik, egitasmo ofizialaren beste zenbait hobekuntza zehatz
bideratzea. Adostutako trazaketak egitasmo ofizialak baino kalte ekologiko
txikiagoak eragingo zituen, ezbairik gabe, baina horretara mugatuko zuen
ekarpen ekologista. Jokoa ez zen jada autobia egitea ala ez, ezta autobia bat
edo bestea egitea ere, hasieran egitekoa zen autobia hobetzea baino. Hauxe
izan zen Lurraldearen eskaera ekologista osaketaren bilakaera.
Nola kokatu ziren euskal eragile ekologistak akordioaren bi ardatz
horien aurrean?
Eguzki talde ekologistak akordioarekin bat egin zuen. Ez zen berak
nahi izango zukeena, baina aipatutako bi dimentsiotan lortutako emaitza
aztertuta, ontzat eman zuen. Batez ere, gizarte mugimenduen onarpena
azpimarratu nahi izan zuen Eguzkik, eta, edukiari dagokionean, baita
Leitzarango parke naturalaren babesa lortu izana ere. Eguzkiren jarrerak
ongi erakutsi zuen eskaera birrosaketaren ondoren zein zen mugimenduaren
eragile nagusien benetako jomuga: gizarte eragilearen zertifikatzea, alegia,
politikagintza sarean onartua izatea. Beste modu batera esanda, ordezkaritza
politikoan oinarritutako erakunde publikoez aparte, “herri antolatuaren iritzi
mobilizatuan” demokraziak bigarren zutabe bat bazuena erakutsi behar zuen
akordioak. Eta Lurraldearen iritzian helburu hori lortuta zegoen. Boterepolitikatik eragin-politikara igarotzeko beharrezkoak ziren baldintzak beteta
zeuden jada: erakundeek mugimendua “zertifikatzea”, hasteko eta behin.
Ondorioz, Lurraldea/Eguzki eragile nagusien diskurtsogintzan hizpide
demokratikoa izan zen nabarmendu zena. Lorpen ekologikoa, egitasmo
ofizialaren hobekuntzara eta Leitzarango haranaren ia erabateko babesera
mugatu zen. Akordioaren markogintza diskurtsiboa burutzeko eta bere
abantaila ekologikoak nabarmentzeko iritzi artikulu interesgarriak eta
txosten teknikoa argitaratu zituen Lurraldeak abuztu hartan. Arrakastaren
markogintzaren adibide argiak izan ziren idatzi hauek. 217
Lurraldeak, esan bezala, harresi instituzionalean “–muro de imposición y
prepotencia institucional”– egindako zuloa eta bake biderako eredugarritasuna
garaipen sozial eta politiko gisa azaldu nahi izan zituen; eta garaipen
ekologikoa, berriz, Leitzarango haranaren defentsa arrakastatsuan oinarritu.
217

Abuztuaren 18an “Zorionak. Ha caído el muro. Gora Lurraldea” eta, Jonan Fernandezek
sinatuta, hilaren 28an, “El efecto terremoto de Lurraldea”. Garai honetan iritzi asko plazaratu zen
akordioaren balorapena eginez: Martin Antsorena interesgarrienetakoa. Izan ere, arrakasta/porrotaren
markogintza lehiatsua jokoan zegoen. Eragile guztiek beraien bilakaera justifikatu nahi izan zuten,
akordioaren irakurketa propioa eginez. AAT-ko Patxi Intxaustik, aurreko artikulua parafraseatuz, “el
efecto orgásmico de Lurraldea” artikulua argitaratu zuen irailaren 11n, Lurraldeari egotziz hasieratiko
autobiaren aldeko jarrera hartu izana. 1990etik aurrera, alternatiba zehaztu zenetik, alegia, AAT-n
bildutako jendea Koordinadoraren dinamikatik at zegoen.
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Bidean galdutakoa onartuta ere –hemos perdido partes importantes del equipaje–,
esfortzuak merezi izan zuela harrotasunez aldarrikatu zuen Lurraldeak.
Abuztuaren 28an Jonan Fernandezek idatzitako artikuluak pisu teoriko
handiagoa izan zuen, eta, horregatik, eztabaida biziagoa piztu zuen.,
Lurraldearen berrikuntza diskurtsibo gisa ulertu behar dugu aldiro egin
zituen saiakera “auto-erreflexibo” horiek: nor garen, zer garen, nola aldatu
garen… “kanpotik”, “objektiboki” egindako hausnarketa hauek ez ziren
jarduera arruntak euskal gizarte mugimenduetan. Hausnarketa teoriko hori
mugimenduak lortutakoaren markogintza diskurtsiboaren zutabe nagusia
izan zen. Ikus ditzagun Lurraldeako bozeramaileak orduan egindako
adierazpenen ildo esanguratsuenak:
-Abuztuko akordioak benetako lurrikara politikoa eragin du euskal
politikan, eta baita Espainiakoan ere: Itunen krisia, gobernu aldaketak,
alderdietan barne tentsioak, politikari ia guztien adierazpenak: Aznar, Serra,
Vera edota Ardanzarenak. Sistemaren egonkortasuna kolokan jarri duen
aldetik, eragin politiko nabarmena izan du mobilizazioak. Inguruabarreko
mekanismo politikoak aldarazi ditu, epe laburrean bederen.
-Fernandez iritzian, norabiderik gabe zegoen euskal mugimendu
ekologistari erreferentzialtasuna irabazten lagundu egin dio Lurraldeak,
eragile ekologista bainoago herritarren mugimendua izan badin bada ere.
Bozeramailearen
auto-definizio
hori
–herritar
mugimendua–,
identitate/eskaera osaketa mekanismoaren bilakaera ulertarazteko oso
argigarria da. Zentzu berean, esanguratsua da bozeramaileak Lurraldearen
barneko tentsioen berri eman izana: kontserbadoreak, frankismo garaiko
gizarte oposizio motan errotuta daudenak, eta berritzaileak, gizarte
partehartze modu eraberrituak defendatzen dituztenak, etengabeko lehian
aritu omen dira mugimenduaren barnean. Une horretan bereizketa hori
azpimarratzea, hain zuzen ere, mugimenduko koalizioaren barneko zatiketa
lazgarriaren erakusle bezala ulertu beharko litzateke.
-Artikulu hartan, aurreko batean egin bezala, hiru fasetan banatu zuen
Fernandezek liskarraren historia: lehena, autobiari ezetza sendotzeko tresna
berriak erabilita –artekaritza eta aukera politiko guztien esleipena, batez ere–
lortutako indar metaketan eta erakundeen erabateko itxikerian laburbiltzen
dena; Bigarrena, alternatiba teknikoaren garaia eta erakundeen estrategia
oztopatzailea; eta hirugarrena, erabateko polarizazioaren ondorengo egoera,
alternatibarako ingurune desegokia dakarrena, eta bi aukera zabaltzen
dizkiona Lurraldeari: Alternatibari eustea, erakundearen esku soilik utzita
autobiari buruzko azken erabakia, ala egitasmo ofizialaren inguruko
negoziazio prozesuan sartzea, une horretan lor zitekeen akordiorik hobena
lortze aldera. Kostata ere, bigarren bidea hartu behar izan zuen Lurraldeak,
bozeramailearen hitzetan.
Fernandezek egindako irakurketa honen bitartez akordioaren
arrazoiketa egin nahi izan zuen Lurraldeak, mugimenduaren koalizioan
egondako kontraesanak mugatzeko. Leitzarango liskarra ez zen 1991ko
abuztuan amaitu. Azken akordioak 1992an ailegatu ziren, apirilean –
Gipuzkoan–, eta abuztuan, Nafarroan. Alabaina, liskarraren emaitzari
buruzko diskurtsogintzaren zutabe garrantzitsuenak 1991ko amaieran
finkatu ziren.
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Koalizio ekologistaren baitako gainontzeko eragileei dagokionean,
jarrera kontrajarriak plazaratu ziren akordioari buruz. Lurraldearen orbitan
kokatua zegoen “Erreferendumaren Aldeko Batzordeak” antzeko iritzia
plazaratu zuen, Lurraldeak hartutako bidea “ulertuz”, dialogoaren eta
adostasunaren aldeko hautuaren emaitza zelakoan. Hala ere, herritarren
parte hartzearen garrantzia berretsi egin zuen Batzordeak, azken akordioa
erreferendumean onartu behar zela gogoraraziz. Modu berean, sarean
kokatuta zeuden Nafarroako koordinadorak ere abuztuko akordioa txalotu
egin zuten, haien liskarretarako zabaltzen zuen eredugarritasuna
azpimarratuz. Hala, urte amaiera bitartean mobilizazioari ekin zioten
akordioaren eredua defendatuz, Iruñako Gobernuari konponbiderako aukera
egon bazegoela erakutsi nahian.
Eragile ekologista periferikoagoak –Euskal Herriko Berdeak, Amigos de
la tierra, Amilotx, zenbait pertsona esanguratsu (Bergua, Bolibar…)–
orokorrean akordioaren alde azaldu ziren. Euskal eragile ekologistek
errealismo/fundamentalismo edo, nahi bada, eragin politika/identitate
politika ardatzean kokatu behar izan zuten euren burua. Bakoitzak bere
aitzakia edo markogintza diskurtsibo justifikatzailea topatu zuen: “Bidea da
garrantzitsua”, edo “ETA-k ez du beste biderik utzi”…
Noski, bere ibilbide ideologikoarekin bat eginez, Autobiaren Aurkako
Taldeek (AAT) abuztuko akordioa goitik behera gaitzetsi egin zuten –
“vergonzoso abandono, […] alimenta un sistema que divide a la sociedad en
mayorías/minorías, dirigentes/dirigidos”–, eta kanpaldia deitu zuten irailaren
amaieran, akordioaren kontrako jarrera aldarrikatzeko. Aspaldian ez bezala,
300 bat lagun bildu zen Bertxinen, “autobiaren aurka etengabeko borroka”
lelopean. Talde hauen deslerrotzea publikoa zen aspalditik eta hizpide antidesarrollistaren eta demokrazia sakonaren aldeko jarrera tinkoaren izenean,
Lurraldeak ekarritako akordio “pragmatiko” hura ukatu egin behar izan
zuen derrigorrez.218
Mugimenduaren koalizioan egondako bigarren pitzadurak –Eki
taldearen deslerrotzeak– hasierako nortasun osaketa kolokan jarri zuen
berriro ere. Lurraldea alternatiba autobia gisa planteatu zenetik ezaguna zen
talde ekologista honen ondoeza. Liskarrak parametro politikoagoak hartu
zituen heinean, eta mugimenduaren koalizio politikoak –HB-k–
erreferentzialtasun handiagoa irabazi ahala, Eguzkiren zatiketatik
eratorritako Eki taldearen deserosotasuna areagotuz joan zen. Ez zen soilik
ekologismoaren baitako eztabaida, noski. Ezker abertzalearen eta EMK/LKI
(Zutik) eragile politikoen arteko lehia ere kalapita honen azpian
baitzegoen.219

218
Irakurketa horren –la ecología y el movimiento popular salen derrotadas en esta dinámica– oinarri
teoriko beti interesgarria dugu honako liburuan: Pascual, J. 1996): Telúrica vasca de liberación.
Movimientos sociales y juveniles en Euskal Herria. Likiniano. Bilbo.
219
Elkarlana eta lehia batera etorri dira bi gune politiko hauen arteko harreman historikoetan.
Gehienetan, hauteskundeetan ezker abertzalearentzat eskatu dute botoa EMK eta LKI-k, baina 1991ko
udal hauteskunde haietan, bateratze prozesuan murgilduta, haien indar autonomoa neurtzeko edo,
zerrenda propioak aurkeztu zituzten herri batzutan. Deslerrotzea arlo desberdinetan burutu zen,
hortaz. Ezin ahaztu genezake, EMK/LKI bilkura, 1992an Zutik alderdi berria ekarriko zuena, 1991n
bertan egin zela. Nortasun kolektibo berriaren osaketak, besteekiko mugarritzea eskatzen du
derrigorrez.
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Abuztuko adostasun une hura “aurre-akordioa” deitu eta gero –bere
diskurtsogintzan behin behineko urrats gisa aurkeztuz–, mugimenduaren
hastapenetara itzuli zen Eki taldea: ibilbide erabat alternatiboaren defentsara
eta, edozein kasutan, autobiarik behar ez zela aldarrikatzera, alegia.
Eztabaida publiko gogorra egon zen EMK/LKI/Eki eta Lurraldeako kideen
artean, abuztuko akordioaren eta azkenaldiko jarreren balorazioa zela eta.220
Urte amaiera bitartean mikaztu egin zen oso desadostasun hori EMK/LKI
eta Eki-ren ustezko informazio filtrazioen inguruan egondako istiluarekin.
Izan ere, Lurraldeak bi eragile hauei gogorki leporatu zien akordioa zapuztu
nahian mugimenduaren barne informazioa zabaldu izana: “verdadera
operación policial de contrainsurgencia”. Eki-k, berriz, Jonan Fernandezek
burututako negoziazioen ezkutukeria salatu zuen: “fue solo a reunirse con
Galdos para tener las manos libres”.
Negoziazio/akordio prozesutan ezaguna den antolakuntza eta
identitate osaketari dagokion mekanismoa –mugimenduaren barneko
frakzionamendua–, nabarmena izan zen garai honetan. Zirt edo zart egin
behar den une erabakitzaileetan, alde erradikala eta moderatuaren arteko
tentsioak askotan zatiketa dakarte gizarte mugimenduen baitan. “Errealista”
eta “fundamentalisten” arteko zatiketa, azkenean, botere-politikatik
eraginaren politikara legokeen jauziaren aurreko jarrera kontrajarrietatik
eratortzen da, Offek (1988) ongi erakutsi bezala.
Botere-politikaren mugak non diren jakitea ez baita inoiz kontu erraza,
botere-politikak sabaia noiz ukitu duen, eta ukitzen duenean hartu
beharreko norabidea erabakitzea ez baita kinka samurra: errebindikazioari
tinko eutsi, jakinda horrek beherako eskala aldaketa, eta minorizatzea ekarri
dezakeela, ala zertifikatzearen bitartez negoziazio prozesuan sartu, jakinda
objektu osaketan amore eman beharko dela. Izan ere, atal teorikoan boterepolitika, eragin-politika eta identitatearen politika bereiztu ditugunean, argi
esan dugu eredu horien artean mugimenduak egin beharreko hautua ez zela
teoriko hutsa, liskarrean zehar suertatzen diren une erabakitzaileetan gizarte
eragileak norabide estrategiko bat edo beste aukeratu beharrean egongo
baita. Kinka horretan jarrita, aipatu frakzionamendu mekanismoa ia
automatikoki pizten da.
Akordioaren ingurune gertukoa ezagutu eta gero, 1991ko abendua
bitartean Lurraldearen ekimenak, diskurtso eta antolakuntza aztertu behar
ditugu, hilabete horietan liskarrak izandako bilakaeran arreta jarrita.
-1991ko abuztuko akordioa zabaltzeko ahaleginak. Alderdien betoa
eta aukera berriak.
Abuztuko hitzarmena eta gero, irailetik abendura bitartean, Lurraldea
akordioaren sozializazioan saiatu zen. Hiru norabidetan saiatu ere: hasteko
eta behin, eragile politiko eta instituzional guztiekin –PSOEkin, baina baita
EA eta EErekin ere–, harremanak biderkatu egin zituen akordioaren
oinarriak zabaldu nahian. Bigarrenik, adostutakoa gizarteratzen saiatu zen,
220

Eginek jasotako bi artikulu hauek ongi islatzen dute eztabaida mingarri hori: “Falta de
seriedad de los portavoces de Eki”, Tomas Lozanorena (1991/8/22), eta, “Eki responde a Tomas Lozano”,
Manu [Gonzalez] eta Pello [Landa] rena. (1991/8/24). Dena den, azpitik, oinarrietatik ez zen inoiz
desagertu elkarlanerako joera: eaterako, 1991ko urriaren amaieran talde ekologista berria sortu zen
Durangon –Apurka–, bertako Ekiko, Eguzkiko eta independenteak bildurik.
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eta, azkenik, bere koalizioan sortu ziren erresistentziak gainditzeko
ahaleginak ere egin behar izan zituen.
Esfortzu horiei aurre egiteko Lurraldeak ohi legez ongi uztartu zituen,
diskurtsoak, mobilizazio ekimenak, eskaera/nortasun osaketa, antolakuntza
moldaketak eta aukera politikoen esleipena. Urteko azken gertaerak, ildo
kronologikoa galdu gabe, atal horietan bananduko ditugu.
3. Lurraldearen markogintza diskurtsiboa 1991 urte amaieran.
Abuztuko akordioak izandako erantzun ezkorraren aurrean,
Lurraldeak oso diskurtso moralizatzaile gogorra egin zuen hasieran –
“infantilismo, celos, frivolidad de los partidos”–, baina segituan, hitzarmena
zabaltzeko aukera bazegoela ikusi zuenean, ohiko hizpide malgu eta
baikorrera itzuli zen: “desdramatizar el panorama, más relajado, con menos
estridencias.”
Ordura arte bezala, irailean egindako manifestazioan lan banaketa egon
zen diskurtsogintzan: Lurraldeak prozedurazko gaia –“akordioari bai”–
aldarrikatu zuen bitartean, Eguzkik, lorpen/eskaera ekologikoa –“Leitzaran
defenda dezagun” eta “Lanak gelditu”–; eta HBk, azkenik, markogintza
politiko zabalagoa egin zuen: “guztion akordioa irabazteko”. Iraileko
manifestazioaren ingurumarian, sasoi honetan nagusituko zen zabalkuntza
mekanismorako –EAJko gizarte eremura dei berariazkoa egin zen,
esaterako– egokia zen markogintza diskurtsiboaren oinarriak ezarri ziren,
akordioa zeharkako kontua bilaka zedin euskal gizartean.
Bide batez, botere-politikatik eraginaren politikara emandako jauzia
markotu behar zuen Lurraldeak: “no cabe imposición, este pueblo quiere
entendimiento y conciliación, […] armonía entre vascos, garantizar la paz, sin
vencedores ni vencidos, […] racionalización y normalización para el futuro del País,
[…] poner armonía entre instituciones y movimientos sociales”.
Gerora, Lurraldearen oinordeko izango zen gizarte eragilearen –
Elkarriren– ahotan entzungo ziren esamoldeak dira hauek guztiak. Honekin
batera, eraginaren politikara egindako jauziarekin batera zetorren irudi
publikoa aurkeztu zuen Lurraldeak logotipo berriaren bitartez: “eguzkia eta
akordioa” uztartuz. Estrategia berria, irudi berria, identitate berria.
Garai honetan, arrakastaren inguruko markogintza diskurtsiboak
berebiziko garrantzia hartu zuen. Akordioaren sinatzaileek “ez garaile ezta
garaiturik ere” ez zela egon errepikatu arren, mahaiaren azpitik lehia
gogorra piztu zen hitzartutakoaren balorazioa zela eta: “Lurraldea ha ganado la
batalla social y política; ha sido un ciclón de la vida política de este país; ha
dinamizado acontecimientos sociales sorprendentes…”.
Eragin diskurtsiboaren arloa ezagutzeko, aste horietan bi iturri arras
desberdinetatik etorritako iritzi inkestak jasotzea interesgarria izan daiteke:
EITB-k irailaren 23an argitara emandakoan, inkestatuen iritzietan A-4
trazaketak A-2 ibilbideari aurrea hartu zion hamar puntuz, naiz eta
Gipuzkoan aldea askoz ere txikiagoa zen, hiru puntukoa besterik ez.
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Arrakastaren esleipenari dagokionean, berriz, gipuzkoarren gehiengoak –
%40– bi aldetako zesioa izan zela uste bazuen ere, akordioa txantajearen
ondorio gisa ikusten zutenen kopurua ez zen txikia: %30. Azkenik,
kontsentsu “borondatezko eta arrazionalaren” emaitza izan zela uste
zutenen kopurua askoz ere urriagoa zen, %15ekoa besterik ez. IPES-ek,
Lurraldearen enkarguz egindakoan, berriz, erdiak baino gehiagok
akordioaren aldeko iritzia du: %54. Ia erdiak bi aldetako zesioa egon dela
uste baldin badu ere, itaundutako gipuzkoarren %30 baino gehiago, Foru
Aldundiaren amore ematea izan dela irizten dio akordioari.
Emaitza hauek ikusita, badirudi 1991ko abuztuko akordioari buruzko
arrakastaren esleipenaren mekanismoa mugimenduaren alde ebatsi zela.
Ildo beretik, mugimenduaren eragin diskurtsibo gisa ulertu beharko
genuke hizpide publiko mailan zenbait gaiek garai hartan izan zuten
oihartzuna.221 Adibide gisa, erakundeen babespean Oñatin antolatutako
jardunaldiak –Jornadas sobre prevención de conflictos entre los ciudadanos y la
administración pública– aipatu daitezke. “Gatazken kudeaketa arrazionala”
errealitatearen marko interpretatzaile nagusian sartutako kategoria zen jada,
eta Oñatiko Soziologia Juridikoko Laborategiaren eskutik etorritako
nazioarteko esperientzia batzuk –NIP-ak, kasu– segituan erabiliko ziren
praktikan. Gero ikusiko ditugu.
Bestalde, negoziazio fase berriaren garaia iristear zegoela, aurrerago
aipatuko ditugun zenbait mekanismo zehatz berriro ere martxan jarri ziren.
Eta baita hauei zegozkien mekanismo diskurtsiboak ere. Besteak beste,
itxaropenaren markogintza oso indartsua izan zen azken fase hauetan:
negoziazioak
bideratzeko
baikortasun/ezkortasunaren
esleipen
mekanismoa, esaterako, maiz erabili zuten orduko eragileek. Azken finean,
elkarreraginezko esleipen horren bitartez eragile bakoitza, prozesuari presioa
sartuz edo zama arinduz, negoziazioaren baitan hain inportantea den
tempus-a bere alde jartzen saiatu zen. Horrelako liskarretan, presa, premia,
patxada edo nagia, ez dira egoera emozional neutralak. Gehienetan gizarte
eragilea izaten da prozesua ustel ez dadin unean uneko zailtasunak segituan
azaleratzen dituena eta aurrera egitearen premia azpimarratu nahi izaten
duena, bere indar posizioa iraunkorki nekez mantentzen den gizarte
presioan oinarritzen baita. Erakundeak, statu quo-aren kudeatzaile gisa,
normalean, ez du premiarik. Horregatik, abagune hartan Lurraldeak ez zuen
mobilizazioa eten.222
4. Mugimenduaren mobilizazio egutegia.
1991ko amaiera aldera Lurraldeak bultzatutako mobilizazio
ekimenetan, aipatu eskaera osaketarekin bat eginez, bi eremu landu ziren
gehien bat: abuztuko akordioaren defentsa Gipuzkoan, Leitzarango harana
salbatzen zuelakoan, eta Nafarroan, aldiz, dialogoaren bitartez Bi
221

Ildo beretik EAJ-ko gazteek, –EGIk– antolatutako “III Jornadas sobre ecología y vías de
comunicación”, 1991ko urriaren amaieran.
222
Frankoren ministro ezaguna izan zen Pio Cabanillasek ongi laburbildu zuen erakundeen
estrategia hori honako esaldian: “Lo más urgente es esperar”. Normalean denborak, liskarraren tempus-a
baretzeak, erakundearen alde egingo du beti.
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Ahizpetako edo Atxitarteko pasabidea zuzentzearen aldeko kanpaina.
Bigarren jomuga honen alde, Irailaren 15ean giza katea egin zen Irurtzunen,
ehunaka lagun bilduta. Lehen helburuaren haritik, berriz, irailaren 21ean,
akordioaren aldeko manifestazioa deitu zuen Lurraldeak. Esan bezala,
manifestaziorako deialdian urgentziaren, premiaren markogintza landu zen:
“aviso urgente” mezua hizpide harturik, 10.000 kartel, 80.000 esku orri eta
irrati-tarteak erabili ziren. “Akordioari bai” lelopean, milaka herritar bildu
zituen Donostian egindako manifestazioak.
Dena den, aurrekoan ez bezala, bitxia da protestaldi honen
markogintza diskurtsiboan kopuruari eman zitzaion garrantzi eskasa.
Mobilizazio lehia ez zegoen jada liskarraren erdigunean. Indar metaketaren
eta neurketaren fasea amaitu eta gero, akordioaren fasean murgilduta
zeuden eragile nagusiak. Indar metaketaren arora itzuliz gero, erdi zabalik
zeuden ateak ixteko arriskua areagotuko baitzen. Horregatik, aipatu
mobilizazioa “isila, anitza eta ez-partidista” bezala aurkeztu zuen
Lurraldeak. Negoziazio prozesutan ezaguna den beste mekanismo baten
adierazpena besterik ez da hau: akordio fase guztiari dagokion
desmobilizatzea, alegia. Alde batetik, ekidin ezinezko ondorio gisa ulertu
daiteke, baina bestetik, eragileek beraiek, prozesu liskartsuaren une jakin
batean, nahita edo nahigabe bilatutako mekanismoa ere bada
desmobilizazioa.
Aldi berean, akordioaren edukia gizarteratzeko hitzaldi sorta edo mitin
informatibo anitz antolatu zen herriz herri. Bilbon egindako “akordioaren
aldeko eguna” izan zen garrantzitsuenetakoa. Ildo beretik, bitartekoen
inguruko berrikuntza taktikoaren beste adibidea eskaini zuen Lurraldeak
garai hartan: “ahoz aho kanpaina” deitua izan zena. Otsaileko
manifestazioan parte hartu zuen herritar bakoitzak gutxienik beste bi lagun
eraman behar zituen irailak 21ekora: honen bestez, mugimenduak
difusio/artekaritza mekanismoa herritarren esku utzi eta, bide batez,
komunikazioaren ardura gizarteratu egin zuen. Emandako arrazoia
ekonomikoa izan baldin bazen ere, eredu komunikatibo parte hartzaile
honen bertuteak haratago zihoazen, Izan ere, herritar soilaren konpromisoa
tinkotzeko oso baliagarria zen, eta normalean kanpaina arruntetatik kanpo
geratzen ziren gizarte esparruak lotzeko aukera paregabea eskaintzen zuen.
Mobilizazio osagarri legez, etengabeko berrikuntza taktiko horretan
murgildurik, Lurraldeak beste kanpaina bat jarri zuen martxan urriaren
amaieran: “egiozue kasu herriari”. Kanpaina hau Batzar Nagusietan hartu
beharreko erabakiaren ingurumarian burutu zen, bilkuraren egun berean
hasitako “entzierro nazionalarekin” batera.223 Osagarri gisa, urriaren 31n
Hegoaldeko hiriburuetan eta Gipuzkoako eskualdeetan manifestazioak deitu
zituen Lurraldeak, EA-ren, eta, batez ere PSOEren jarrera malgutu nahian.
Ordurako hasita zeuden sozialistekin harreman ezkutuak, zertifikatze
publikoa eta akordioaren zabalkuntza bideratze aldera.
Zentzu honetan, berrikuntza gisa jo beharko genuke Lurraldeako
egitura nazionalak toki egiturei utzitako adierazpen-malgutasuna, aurreko
223

Milatik gora lagun bildu ziren 20 bat herritan egindako entzierrotan. Arestian esan bezala,
etenik gabeko mobilizazio eredua oso erabilgarria izan zen liskarraren une erabakitzaileetan.
Entzierroak askotan giza kate edo kontzentrazioekin amaitu ziren.
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kanpainetan ere sumatu zena. Lelo diskurtsibo orokor baten pean, tokian
tokiko ekimenak antolatzeko askatasun osoa baitzuten herrietako egiturek:
giza kateak, kontzentrazio, enkartelada, edota manifestazioak… ñabarduraz
bereiko toki-ekimenak izan ziren. Mugimenduaren hitzetan 5000 lagun bildu
ziren kanpaina horren baitako hainbat ekitalditan.
Protestaren deszentralizatzea eta malgutasuna mobilizazio ziklo honen
ezaugarri argiak dira. Liskarrean zehar, WUNC adierazpenak ahalik eta
jende gehien mobilizarazteko antolatu ziren. Sinpleki esanda, menu bakarra
eduki beharrean, gehienetan “kartara” bazkaldu zuten Leitzarango protestan
bildu ziren euskal herritarrek: Eguzkiren “platera”, Lurraldearena, HBrena,
Ekirena, edo AAT-rena desberdinak ziren, baina jarduera kolektibo
gehienetan elkarren osagarriak.224
1991 urteko azken mobilizazio zabala abenduaren 22an Tolosan
egindako manifestazioa izan zen. “Tolosa, komunikazio gune” eta
“Leitzaran, parke naturala” pankarten atzetik 4000 lagun bildu ziren.
Orduko parametroak kontuan edukita, ekimen jendetsua izan zen hura,
dudarik gabe. Mugimendua jakitun zen negoziazioaren azken faseetan ere
gizartearen mobilizazioak garrantzi handia zuela, urteetan irabazitako indar
harreman egokia azken unean galduko ez bazen. Une honetan, objektu edo
eskaera tokikoenaren inguruan bildu zen jendea, Tolosako gune
komunikatiboa mantentzearen alde, alegia.
Sarrera teorikoan aipatu dugun mugimenduaren tokikotasuna
horrelako mobilizaziotan islatu zen. Dena den, hautu honen azpian zegoen
auziak herri bakar baten interes partikularra gainditu egiten zuen. Izan ere,
Tolosako gunean euskal komunikabide eredua zegoen jokoan: zeharkako
ardatza –Tolosa/Durango– eta N-1 ardatz historikoa gune horretan
gurutzatu behar baitziren. Urbina/Maltzagako liskarrean berragertuko zen
eztabaidagai hau.
1991ko urteko balantze gisa, orain artean aurkeztutako mobilizazio
kanpaina irudi kuantitatibo baten bitartez erakutsiko dugu:

224

Zabalkuntza deszentralizatu honek zaildu egiten du oso ekimenen neurketa zientifikoa.
Ziurrenik ez dugu inoiz zehazki ezagutuko liskarrak eragindako protestaren benetako tamaina
kuantitatiboa.

465

F.29. 1991ko mobilizazio eta protesta ekimenak.

Ohi legez, komunikaziorako ekimenak dira mugimenduak bereziki
landu zituenak, abuztuko akordioaren inguruabarrean batik bat. Honekin
batera, azpimarratzekoa da negoziazioaren azken fasetan mobilizazio
oldartsuen apaltzea eta urte amaierako berpiztea, akordioa bere horretan
aurrera ez duela egingo nabarmentzen denean.
5. Identitate/eskaera osaketaren bilakaera.
Irailaren 13an bertan, aipatutako malgutze diskurtsibo horrekin lotuta,
negoziazio prozesutan ezagunak diren eskaera/objektu osaketaren baitako
mekanismo esanguratsuak azaldu ziren: “akordio-gune berrien ugalketa”,
“proposamenen iturrien ezkutatzea edo besterenganatzea”, eta “globozunda” mekanismoak, bestea beste. Kanpoan geratu ziren eragileei
euskarria eskaini behar zitzaien zen akordioan barneratuko baziren. A-4
trazaketa berriari emandako ezetza publikoa izanik, atzera egitea ez zen
batere erraza: PSOE, PP, EA eta EE alderdiak konponbidera bil zitezen
ibilbide alternatiboren bat mahai gainean jarri behar zen. Honela, trazaketa
aukera eskuragarrien ugaltze hori mekanismo indartsua izan zen 1992ko
apirila bitartean. Lehen adibidea, A-4 trazaketaren moldaketa gisa
aurkeztutako A-3 proposamena izan zen, Berastegin San Lorentzoko
tunelaren aukera aurreikusten zuena. EEko Javier Olaverrik proposatu zuen,
liskarraren erdigunetik nahiko urrun zegoen “hirugarren” eragile batek.
Era bertsuan, askotan beste mekanismo adierazgarri baten bitartez
zabaldu ziren aukera hauek, “globo-zunda mekanismoa” erabilita, alegia:
Esan nahi baita, froga gisa, beste eragileen erantzuna ezagutzeko alternatiba
luzatu egiten zen, eta ostean, behar izanez gero, proposamen hori egin izana
ukatu edota atzera bota: “HB de Berastegi desmiente que haya apoyado […] la
supuesta alternativa A-3”.
Bestetan, esan bezala, hirugarren eragile baten ahotan jarri ziren
alternatiba desberdinak, benetako bultzatzailea zein zen jakinez gero aldez
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aurretik aukera erre ez zedin: “Lurraldea niega que exista un proyecto alternativo
A-3”; […] HB aprecia los movimientos tendentes al consenso pero recordando que
debe respetarse el espírtitu del 9 de agosto, […] sin cerrar las puertas a la
ampliación del consenso alcanzado. […] Introducir mejoras dentro del apoyo global a
la A-4”. Nahiko argi esanda dago: mugimenduko eragile nagusia eta bere
koalizioko kide politikoa, abuztuko akordioa moldatzeko prestutasuna
hasieratik erakutsi zuten, batez ere konponbiderako ezinbestekoa zen
eragileak –PSOEk– Galdosekin adostutako trazaketa zehatza onartuko ez
zuela berretsi zuenetik. Izan ere, irailaren 29an bertan Ramon Jauregik ez
zuen zirrikiturik utzi: “El PSOE nunca apoyará la A-4.”
Batzan Nagusietan azaroan egingo zen bilkuraren helburua abuztuko
akordioa bertan behera uztea zela ikusita, mugimenduak argi erakutsi zituen
edozein akordiorako orduko baldintza minimoak: Leitzarango haranaren
babesa eta Tolosa komunikazio gune gisa mantentzea. Negoziazio zikloetan
mekanismo ezaguna da hau: “marra gorriaren ezartze mekanismoa”:
Eragileak inoiz utziko ez duen lubakia, onartezina dena edota derrigorrez
onartua izan beharko den eduki minimoa definitzen duena. Maila
diskurtsiboan eta eskaera osaketa mailan jokatzen du mekanismo honek eta,
elkarreraginezkoa denez, eduki desberdinak izan ditzake liskarraren aldi
bakoitzean.
Mugimenduaren malgutasuna, alta, ez zegokion soilik Gipuzkoako
tarteari. Nafarroan, aukera politiko berrien esleipenaren baitan, Lurraldeak
eskua luzatu zion Alli presidente berriari, “akats ekologikoak” zuzentze
aldera. Teknikarien arteko bilkura isilak proposatu zituen, gaia erabat
despolitizatuz, auziaren dimentsio liskartsua ezabatu nahian. Aurreko
kapitulutan esan bezala, bi lurralde eremuen dinamika desberdina aukera
politiko gisa oso ongi esleitu zuen Lurraldeak.
Lopez Borderías, Nafarroako Lan publikoetarako Sailburu izendatu
berriak Lurraldearen zertifikatzerako atea zabaldu zuen arren, bertako elite
kontserbadoreenen estrategiak akordiora begirako negoziazioa geldotu egin
zuen. Hala izanik ere, urte amaiera honetan Bi Ahizpetako pasabidearen
inguruko eztabaida ez zen erabat desagertu hedabidetatik: instituzioak
agindutako txosten teknikoen –Lurraldearen aukerarekin bat egiten zutenen–
desagerpena hitzetik hortzera ibili zen garai hartan.
Gobernu esku aldaketa guztietan azaltzen diren oinordekotza arazoak –
txostenen edota orokorrean informazio “delikatuaren” desagerpena,
esaterako– errepikatu egin ziren oraingoan ere. Botere trantsizioetako
mekanismo tipiko gisa ulertu beharko genuke, finean honakoa: “azkenak
erre ditzala paperak”.
Dena den, aldi betez Nafarroako eragile ekologista nagusiek –
koordinadorek– Alliri emandako grazia tarteari eutsi zioten. Oraingoz
Gipuzkoako akordioa aurrera ateratzea zen mugimenduaren lehentasuna,
eta ez zen komenigarria bi frente instituzionalak batera zabalik edukitzea.
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6. Mugimenduaren antolakuntza arazoak eta aldaketak.
Lehen esan dugun bezala, Lurraldeak bere koalizio ekologista
tinkotzeko saiakera anitz egin zuen hilabete hauetan. Izan ere, abuztuko
hitzarmenak ordura arte koalizioaren lokarria izan zen Lurraldea
alternatibaren behin betiko uztea baitzekarren. AAT/Eki taldeen
deslerrotzea mugatze aldera, eta iraileko manifestazioa sendotzeko, Estatuko
eta Euskal Herriko hamasei talde ekologistek agiri bat bultzatu zuten,
abuztuko akordioari sostengua emanaz.225
Garai honetan ez ziren eten liskarrarekin zerikusia zuten sabotajeak.
Aitzitik, dezente ugaldu egin ziren bi hilabeteotan.226
Bestalde, Autobiaren Aurkako Taldeek, haien ekintza ikusgarriak utzi
gabe, aurrerantzean euskal mugimendu ekologistaren muinean egongo zen
lelo diskurtsiboa –lurra– lehenetsi zuten sasoi hartan: “Lurra, SOS,
elkartasuna”. Eguzkik edo ANAT/LANE-k ere mobilizazio autonomoak
bultzatu zituzten: Besteak beste, Donostian, La Equitativa eraikinetik
eskegitako pankarta erraldoia; “Alianza de movimientos Populares del Norte”-k
deitutako “Jornada Europea contra la proliferación incontrolada de carreteras y
autopistas” nazioarteko ekimenean izandako parte hartzea, Iruñan
antolatutako “Progreso y ecología” jardunaldiak, hainbat kontzentrazio… Esan
bezala, sasoi hartako eskaera ekologista – Leitzarango babesa eta obren
gelditzea–, jarduera eta errebindikazio osagarriekin aberastu zen.
Bestalde, garai honetan, Lurraldeak arazo ekonomikoen eta
antolakuntza gabezien berri eman eta gero, diru-bilketa kanpaina hasi zuen,
pilatutako zorrak kitatzeko. Mobilizazio kanpainen profesionalizatzeak
dakarren ondorioa da egoera larri hau: beharrizan ekonomikoak eta
antolakuntzazkoak –batez ere komunikazio arloari dagokionean–, biderkatu
egiten baitira mugimenduaren eta beste eragile politiko eta instituzionalen
arteko lehia jokaleku berean eta tresna antzekoekin burutzen denean.
Antolaketa mailan, eraginaren politikak baldintzatzen dituen
mekanismo ezagunak –Michelsek aurreikusitako oligarkiaren burdin legea,
esaterako–, indartzen ari ziren Lurraldearen baitan, arrakastaren eskutik,
ohi legez.227

225

Hauek bildu ziren: EHB, WISE, Comisión de defensa del Abra, Taller ecologista de Basauri,
Eguzki, FAT, Sorginzubi, Amilotx, Mendia Bizirik, Muskerra, Coordinadora de Itoiz, de Aritzarte, del
Rio Ubagua, de Aranguren, Asamblea de Sakana, eta “Els verts”.
226
Azaroaren 16an ingurune politikoa astindu zuen sabotajea pairatu zuen UTELAN-berrik:
Construcciones Moyua-ko Bilboko egoitzan jarritako lehergailu batek kalte handiak eragin zituen.
BB.NN-en abuztuko akordioaren kontrako erabakia eta gero, hiruzpalau sabotaje burutu zen
eraikuntza enpresen azpiegituren kontra. Maila gutxiko ekintza hauen jomugak, antza denez, eragile
politikoengan presioa egitea izan zen, akordioan atzera egin ez zezaten abisua helaraztea, alegia.
Erakundeak berak esan bezala, ETA-ren esku hartzerik ez zen egon ekintza hartan. Liskarretik kanpo
egon zela berretsi baitzuen garai hartan.
227
Azaroaren amaieran, liskarraren azken unetan, Lurraldeako bozeramale Jonan Fernandez-ek
dimisioa aurkeztu zuen Tolosako HB-ko zinegotzi gisa, lanak bateragarriak ez zirelakoan.
Adierazgarria da antolakuntza beharren biderkatzea, hain zuzen ere, liskarraren amaieran gertatzea:
antolakuntza arrakastaren seinale izan daiteke, eta baita Jonan bilakaera politikoaren aurrekari
ezinbestekoa ere.
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Zentzu honetan, garrantzi handikoa izan zen Lurraldeak azaroaren
17an Donostiako Egia auzoan bildutako X. Asanblada. Bilkura hartan,
identitate osaketa/moldaketa mekanismoan beste urrats erabakitzailea eman
baitzuen gizarte eragileak. Karakterizatze berriaren arabera, Lurraldeak,
helburu ekologiko eta sozio-politikoak bateratuz, eginkizun berria hartuko
du: “asume el compromiso de trabajar firmemente para contribuir al camino del
entendimiento en este pueblo”. […] Y ser punto de inflexión del proceso de paz y
normalización para Euskal Herria”.228 Leitzarango liskarra amaituta,
Lurraldearen gehiengoak hartuko zuen ibilbide berriaren lehen urrats
sendoak emanak zeuden jada.
Bakegintzara hurbilketa, ekologismoaren baitako zenbait eragileentzat
eztabaidagarria izan baldin bazen ere, azken hilabetetako bilakaera ikusita
urrats nahiko logikoa zirudien: Leitzarango liskarra eta euskal gatazka
politiko nagusia, nabari zenez, lotuta baldin bazeuden, haren konponbidean
erabilitako estrategia arrakastatsua, gatazka nagusia bideratzeko ere egokia
izan zitekeen.
Dena dela ere, 1991ko abenduan eskainitako elkarrizketan ETA-ren
zuzendaritzak desberdindu egin zituen bi auziak: Leitzarango liskarra eta
gatazka nagusia modu berean konpontzerik bazegoela, mimetismoz, uste
izatea pentsaera antzua zen, ETAren iritzian, Leitzarango irakaspenak
aintzat hartu behar baldin baziren ere. Irakaspen honen hedapena
definitzeko ahalegina identitate kolektibo berriaren sorrerarako aitzakia
nahikoa zen, antza. Aurrerago itzuliko gara gai honetara.
Bestalde, liskarra amaitzear zegoen honetan, Lurraldeak beste ildo bat
zabaldu zuen eskaera osaketaren arloan: erantzukizun politikoen exijentzia
mugimenduaren hizpide bilakatu zen. Erakundeek egindako akats eta
gehiegikeriengatik neurriak hartu beharra azpimarratuz, mugimenduak bide
batez, liskarraren ondorio lazgarrien ardura haiei leporatu zien, auzia bere
osotasunean markotuz: “erakundeen inposaketaren ondorioa izan da
liskarra”. Auziaren balantzearen inguruko markogintza lehiatsua ohiko
kontua izaten da horrelakoetan.
Azkenik, antolaketa mailan berrikuntza mekanismoa pizteko gaitasuna
bazuela beste behin ere erakutsiz, abenduaren 15ean egindako asanbladan
Lurraldeak “Aholkularitzarako Kontseilu Sozial eta Ekologikoa” sortu
zuen. Ekologiaren munduko eta unibertsitateko kidez osaturik, negoziazio
fasean mugimenduari aholkua emateko osatutako kontseilu honen funtzio
nagusia, aholku teknikoa bainoago, Lurraldearen jardueraren legitimitatea
indartzea zen. Negoziazioaren ondorioz aurreikusi zitezkeen kostu
sinbolikoak banatzeko tresna gisa ere uler genezake.

228

X. Asanblada hartan oso modu didaktikoan zehaztu ziren mugimenduaren jardueraren
lerro nagusiak: obrak gelditu edo mugatu, Leitzarango parke naturala, irizpide ekologikoen
betearaztea, Tolosa komunikazio gune, Bi Ahizpetako pasabidea, Nafarroako tartean –Azpirotzen
bereziki–, egindako delitu ekologikoen salaketa, Dialogo eta kontsentsuaren errebindikazioa
Nafarroako Koordinadoren aferetan, gizarte mugimenduen zuzeneko parte hartzearen errebindikazioa
eta, azkenik, alderdikeriaren eta zenbait komunikabideen jarrera oztopatzailearen denuntzia.
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7. Eragile politiko instituzionalen jarduera 1991ko amaieran.
Arestian esan dugu PSOE, EA, EE eta PP abuztuko akordioa gaitzetsi
egin zutela. Dena den, honek ez du esan nahi kontrakotasunezko estrategia
horretan denak ados zeudenik. Alderdi gisa zituzten interesak arras
desberdinak baitziren. EEk eta EAk A-2 egitasmoa –trazaketa instituzionala
zaharra– Batzar Nagusietan berretsi nahi zuten bitartean, PSOE-k, ez zuen
ateak erabat ixterik nahi. Sozio jeltzale berriaren bermea –eta ordaina– jasoz
gero, akordioan sartzeko borondatea baitzuen. Gogoratu, aldi berean,
Jaurlaritza berria osatzeko negoziaketak zabalik zeudela bi alderdi politiko
horien artean. Horregatik, EAJ-k aurki onartu zuen gai nagusiagoetarako
froga izan zitekeen abuztuko akordio horrek ez zuela etorkizunik izango
sozialisten parte hartzerik gabe. Urrian eta azaroan egondako bilera alde
anitzekoen helburua horixe izan zen batez ere, erakundeetan eman
beharreko hurrengo urratsek balizko akordio zabalago bati ateak itxi ez
ziezaioten lortzea. Irakurketa hori sendotzen saiatu zen Lurraldea ere, bere
ohiko diskurtso baikor eta itxaropentsuaren bitartez: “el debate de la A-2 en las
Juntas generales no es el final del viaje”, […] ”nuevas propuestas novedosas
tendentes a ampliar el consenso social”.
Zentzu horretan, akordioaren zabalkuntzarako urratsak ematen ari
zirela ezin uka daiteke, eragile nagusien diskurtso publikoa arretaz aztertuz
gero: Lurraldea kontsentsua ahalbideratuko zukeen aukera aztertzen ari zela
zioen bitartean –emendakin transakzionala barne–, PSOEko Ramon Jauregik
A-4 egitasmoak zekartzan hobekuntzak A-2-n txertatu behar zirela onartu
zuen. Bere hitzak adierazgarriak ziren oso: “la A-4 tiene que salir derrotada, si
bien ello no quiere decir que se haya cerrado la puerta a quienes han defendido la A4”.229
Azaroaren 11n Gipuzkoako Batzar Nagusiek A-2 trazaketa ofizial
zaharra berretsi zutenean, eta jarraian egindako Ajuria Eneko Itunaren
bilkura birbateragarriaren ostean, abuztuko akordioaren literaltasuna bertan
behera geratu zen arren, akordio haren oinarriek zutik zirauten, hitzarmen
zabalagoaren esperoan.
Nabari denez, trazaketa ofizialaren hobekuntzaren bidetik edo
trazaketa
alternatiboaren
moldaketaren
ildotik,
EAJ,
PSE
eta
mugimenduaren koalizioa azken akordioaren eskenatokia atontzen ari ziren.
Eragile nagusi guztien duintasuna salbatzeko egiten ari zen objektu
aldaketa/moldaketa –bakoitzak proposatzen zuen trazaketaren moldaketa
gisa–, eta honen markogintza diskurtsiboa –negoziazioaren azken emaitza
eragile guztien arrakastatzat hartua izan zedin beharrezkoa zena, alegia–
mekanismo tipikotzat jo genezake horrelako protesta/ negoziazio/akordio
ziklotan.
Oraindik ere azken hitzarmenerako bide nahiko luzea egiteke zegoen
arren, ordura arte oso jarrera itxian zeuden eragileen artean ahots
heterodoxoak agertzen hasi ziren urte amaieran. Lehen aipatu dugun, Javier
Olaverri EEko idazkari hautatu berriak egoera tenkatua deslotzeko aukera
229

Nafarroako sozialistek jarrera askoz ere itxiagoa zuten garai hartan, eta Urralbururi
bidalitako gutuna publiko eginez Lurraldeak desadostasun hori aukera politiko gisa esleitu nahi izan
zuen.
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leihoak zabaldu zituen bere etengabeko proposamenekin eta keinu
diskurtsiboekin: arestian aipatutako “Satorra” trazaketa, sabotajeen eskalada
neurri politikoekin moztu beharra nabarmendu izana, erreferendumaren
aldeko jarrera… Blokeoa apurtzeko jarduera gisa ulertu behar dira guztiak.
Ajuria Eneko Itunaren baitan ere, PSOE-ren ahots ezkutua –lehen aipatutako
mekanismoaren haritik– izan zen EE ofiziala. Bien bitartean, “EE V.
asanblada”, bere aldetik, EA-rekin lerrokatu zen.
Sasoi hartan, HBk ere “hirugarren ahotsaren” funtzioa bete zuen
mugimenduarekiko. Esaterako, Olaverriren proposamenaren aurreko jarrera
irekia erakutsiz, Jonan Fernandezek “erabateko diskrezioa” eskatzen zuen
bitartean. Lehen aipatu dugu negoziazio mekanismo honek –globo zunda
mekanismoak– betetzen duen dinamizatze funtzio garrantzitsua. Batez ere
“hirugarren” eragile batek aktibatzen baldin badu: EE, HB… Esan nahi baita,
mekanismo honek Lurraldearen mugimendu taktikoak ahalbideratu zituen,
abenduko 8ko adierazpenek erakusten duten moduan: “el túnel del Leitzaran,
un marco de diálogo aceptable”.
Lurraldeak, proposamen-anabasa honen aurrean, adierazpen argia egin
zituen azaroaren amaieran: Ituneko alderdiak, bakoitzak bere
konponbiderako aukera bota beharrean, ados jarri zitezela eta bitartean obra
gera zitzatela; bestetik, Lurraldea eragile homogeneoa zela berretsi zuen; eta,
beti ere, ekimen baketsu eta ez-bortitzak burutuko zituela azpimarratu.
Honela, negoziazio orok beharrezkoak dituen baldintza teknikoak finkatu
zituen Lurraldeak: solaskidetza ziurra, batetik, eta, bestetik, menia
eskaintza, eta eskaria.
Eskaera honen haritik, Gipuzkoako foru erakundeak gune instituzional
berria osatu zuen azaroaren 26an, autobiaren “hobekuntza teknikoei” buruz
lortu zitekeen akordioaren jarraipena egiteko: “Autobiaren Batzordea”
deitutakoa230 Gune instituzional honek, dena den, ez zuen berea egin
hedatuagoa zirudien giro partehartzailea. Izan ere, gizarte eragilerik ez zen
deitu egitura horretara. Lurraldeak eta Eguzkik gogorki kritikatu zuten
itxikeria hori. Ez zirudien liskarrak eragin sakonik izan zuenik erakundeen
kultura politikoan. Urbina/Maltzaga auzian nabarmenduko da demokrazia
partehartzailearen hedapenari dagokionean Leitzarango protestak izandako
eragin mugatua.
Negoziaziorako azken fasea zabalduko zuen zertifikatzea abenduaren
21ean burutu zen, PSOEko ordezkari zen Manuel Huertas, eta Lurraldeako
Jonan Fernandez eta Bittor Aierdi bildu zirenean, EAJ-ko Roman Sudupe
lekuko. Lurraldeak ohi legez arrakastaren markogintza erabili zuen –“el
conflicto ha entrado en una fase de negociación directa entre las partes”–; eragile
politikoek, aldiz, emandako pausoa gutxietsi egin zuten: Egibar jeltzalearen
ahotan “malgutasuna ez baitzen ahuleziarekin nahastu behar”. Ildo beretik,
“hobekuntza teknikoen” hizpidea, A-2ren hobekuntzak edo A-4renak,
izango ziren argi zehaztu gabe, objektuaren konbergentzia adierazteko
230

Lehen hobekuntza teknikoa (juridikoa) aspaldiko eztabaida –bi ala lau karriletako errepidea
egin– behingoz ebasteko egin behar izan zen. Ezen indarrean zegoen EAEko errepide planak ez
baitzuen baimentzen lau karriletako autobia egiterik. Azkenean, Gasteizko gobernuak, dekretu bidez,
akatsa konpondu zuen, Nafarroako gobernuaren eskaerari erantzunez. Aipatu batzordean bildutakoak
hauek ziren: Imanol Murua(EA), Jose Eugenio Azpiroz (PP), Máximo Goikoetxea (EE); Ana Urchuegía
(PSOE) eta Martin Elizasu (EAJ).
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mekanismo diskurtsibo eraginkorra izan zen. Horrela, negoziazio prozesu
guztietan tipikoak diren hizpide eta esamoldeak ugaldu egin ziren. Antza
denez, oraingoan saiakera ez zen antzua izango.231
Azkenik, urteko kronika amaitzeko, aztertuko dugun hurrengo
liskarraren aurrekari argiak topatu ditugu orduko erakundeen adierazpen
eta jardueretan.
Esaterako, Josu Bergara Gasteizko Gobernuko garraio sailburu
berriaren lehen agerpen publikotan, garapen ereduarekiko konpromisoa argi
eta garbi adierazi zuen: Leitzarango autobia nahitaez egin behar zela berretsi
eta gero, “Armiñón/Maltzaga” egitasmoa abian jartzeko asmoa adierazi
zuen, autopistatik autobiara egokituz. AHT-ren kasuan ere, eskuduntza
Estatukoa zela onartuta, aurre-egitasmoarekin hasteko konpromisoa hartu
zuen Sailburuak. Segituan, zenbait eragile politiko gai biren inguruan
presioa egiten hasi zen, egitasmoak azkartze aldera. Hurrengo liskarren
oinarriak zehazten ari ziren, nabari denez.
Bestalde, 1991ko uztailaren 8an, Urbina/Maltzaga auziaren erdigunean
egongo den tresna partehartzailearen berri eman zuen Egin egunkariak:
“Núcleos de Intervención Participativa” (NIP) edo Interbentzio Gune
Partehartzaileak (IGP), Donostiako Soziologia Juridikoko Laborategiak
gizarte gatazkak ekiditeko tresna gisa aurkeztu zituen, Luzio Ugarte eta
Peter Dienelen eskutik. NIP/IGP eredua garatu zutenen iritzian Leitzarango
gatazkarako ez zen jada bitarteko egokia, interes politiko, ekonomiko eta
ideologikoak gurutzatuak zituen liskar heldua baitzen. IGPa tresna
prebentiboa omen zen, ez sendagarria. Dena den, mugimenduaren orduko
iritzian, aurrera begirako auzietarako bide interesgarria zabaltzen zuen
tresna berriak. Aurrerago gai liskartsuagoa izango da ezbairik gabe. Luze
arituko gara prebentzio funtzio horri buruz. Dena dela, aurretik, Leitzarango
liskarrari amaiera eman behar diogu.
b. 1992. Urtea: Leitzarango liskarraren amaiera, azken akordioak.
Leitzarango liskarra 1992 urtean amaitu zen. 1991en ezarritako
konponbiderako zutabeak azken akordioa eraikitzeko egokiak zirela frogatu
zen urte berriaren lehen hilabeteetan. Lau dira bereziki nabarmendu
beharreko datak: Lehenik, apirilean, “Muga” trazaketaren inguruan
Gipuzkoan gauzatutako hitzarmena, eta bigarrenik, abuztuan, Bi Ahizpetako
igarobideari
buruz
Nafarroan
hitzartutako
akordioa.
Bestetik,
mugimenduaren bilakaeran esanguratsuak izan ziren beste bi une
azpimarratu behar dira: Irailean Lurraldeak egindako XV. Asanblada, eta
abenduan “Elkarri” gizarte eragile berriaren sorrera. Ikusten denez,
politikoki oso urte emankorra izan zen. Euskal ingurune politikoan ere
gertaera garrantzitsuak kateatu ziren: ETA-ren ofentsiba eta zuzendaritzaren
atxilotzea Bidarten, negoziazio zurrumurruak eta kontaktuak… Euskal
politikak bigurgunea hartu zuen 1992an.
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Azkena baina ez lehena. Hain zuzen ere, egun haietan plazaratu zen 1989ko azaroan orduko
Koordinadorarekin elkarrizketak hasteko Ajuria Eneko Itunak berak bilera sekretuan hartutako
erabakia. Bide hura zapuztu egin zen.
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Urteko kronika aipatutako bi aldi horietan banatuko dugu hemen.
Lehenik eta behin, Gipuzkoan, eta gero Nafarroan liskarra amaitzeko
emandako urratsak aztertuko ditugu. Bigarrenik, Lurraldeak izandako
antolakuntzazko bilakaera, eta 1993tik 1995 urtera bitartean izandako
jarduera jasoko ditugu.
1. Gipuzkoan, azken hitzarmenaren lotzea: “Muga” trazaketa.
Alde anitzeko negoziaketa zuzenak 1991ko abenduan hasi eta gero,
aurretiko posizioak hurbiltze aldera eragileen arteko dantza diskurtsiboa
etengabea izan zen 1992ko apirila bitartean. Lehen aipatu ditugun
mekanismoak aktibatuta, eragile guztien marra gorri desberdinak gurutzatu
gabe, hitzarmenari argi berdea emango liokeen oreka zen topatu beharrekoa.
Eragile denak edo ia denak garaile gisa agertzeko moduan, ahal izanez gero.
Negoziaketa prozesu arrakastatsuetan ezinbestekoa da “emaitzaren jabetza
partekatua” mekanismoa piztea.
-Trazaketen zorabioa, alde anitzeko akordioaren bila.
Esan bezala, Leitzarango haranaren babesa eta Tolosako komunikazio
gunea mantentzea ziren edozein balizko akordioaren gutxieneko baldintza
Lurraldearentzat. Alderdi eta erakundeek, aldiz, trazaketen edukia bainoago,
trazaketaren izenari edo jatorriari –esan nahi baita, legitimitate auziari–
eman zioten garrantzia. Prozesu politiko normalizatuetan maiz ikusten dira
horrelako egoerak. Askotan, politika publikoaren egokitasuna ez baita
neurtuko bere eduki zehatzaren arabera, aitzitik, bultzatzailea nor den,
erabakiaren atzetik nor dagoen izaten da halako edo bestelako politika ontzat
ala txartzat jotzeko irizpide bakarra.
Apirileko akordioari begira Lurraldeak egindako eskaera edo objektu
osaketa oso malgua izan zen. Esan nahi baita, A-4 egitasmoa bertan behera
geratu zenetik, mugimenduak gutxienik beste hiru trazaketa aukera
proposatu zituen garai hartan. Horien artean, “Tolosako aukera” deitua izan
zena. Osagarri legez, obra zatika egitea ere proposatu zuen Lurraldeak, jada
adostuta zeuden errepide tarteetatik hasita.
Une honetan ere, bitartekoak helburu bilakatu ziren. Ezen aipatutako
eduki minimoekin batera, adostasuna lortzeko tresnei garrantzi berezia eman
baitzien Lurraldeak. Erabakiaren mamia ahaztu gabe, hura hartzeko moduak
berak erakutsiko baitzuen norainokoa zen mugimenduaren sarrera
politikagintza sarean. Honela, posizioen ahari talka ekiditearren, hainbat
prozedurazko irtenbide proposatu zuen Lurraldeak sasoi hartan:
Arartekoaren esku hartzea, IGP/NIP-en erabilera edota urtarrilaren
amaieran aurkeztu zen “Consejo Asesor Ecológico y Social” antolakuntzaren
esku hartzea, esaterako.232 Arestian esan dugun moduan, independentzia
232

Lehen ere esan dugu, gizarte mugimenduen WUNC adierazpenaren atal nahitaezkoa den
duintasun hori, eragile independente, tekniko, profesional edo intelektualen laguntzarekin erakutsi
nahi izaten duela usu gizarte eragile orok. Kontseilu honetan bildutakoen profila horixe bera izan zen,
esan nahi baita, arlo desberdinetan erreferentzialak ziren herritarrak edota intelektual ospedunak:
Goio Acero, Pablo Aldai, Alberto Aldasoro, Jose Allende, Jordi Bigas, Ramon Elosegi, Bobi Galdos, Itxu
Garaizar, Iñaki Irizar, Camino Jaso, Carlos Katarain, Joan Martinez Alier, Alfredo Rueda, Andoni
Sarasola eta Emma Uribe, besteak beste.
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politikoa eta izaera teknokratikoa ustez neutrala irudikatzen zuen eragile
baten laguntzaz legitimatu nahi izan zuen Lurraldeak egin beharreko
negoziazioa. Koltxoi horretan babestu zen mugimendua, alde batetik,
akordioak eskatzen zuen amore ematea ekologistentzat samurragoa izan
zedin lagunduko zuelakoan, eta bestetik, gizartearen aurrean ere,
markogintza teknokratikoak legitimitatea eskaini zezakeelakoan.
Azkenean, bere funtzioa eskatu bezala bete zuen Aholkularitza
Kontseilu honek, Azken akordioa –“Muga” trazaketa– erdietsi eta gero,
Apirilaren 11n egindako agerpen publikoan adierazten den bezala: “el
Consejo […] considera que la decisión del colectivo ciudadano [Lurraldea] de aceptar
la alternativa Muga es correcta y positiva, después de un analisis del nuevo trazado,
la situación socio-política y las connotaciones sociales alcanzadas por el contencioso,
aunque ésta no sea la alternativa más satisfactoria según los criterios ecológicos y
territoriales”. Osorik jaso dugu irizpena ezen oso ongi biltzen baitu,
Salomonen epai gisa, Lurraldearen beraren sentipena. Kontseilu hori
mugimenduaren alter egoa izan ala ez, azpimarratu behar dena, berriro ere,
mugimenduaren antolakuntzazko berrikuntzarako gaitasuna da: aurpegi
anitzeko gizarte mugimendu koherente eta multiformea izan zen
Leitzarango liskarrean aritu zena.233
Abuztuko akordioak gizarte eragileen aldetik izandako erantzuna
ahaztu ezinik, Lurraldeak diskurtsogintza estrategia aberastea erabaki zuen
garai honetan: hemendik aurrera, “ekologiko” izenlagunaz horniturik
agertuko ziren mugimenduaren aldarrikapen guztiak. Akordioaren balio
politiko demokratikoa gutxietsi gabe, “akordio ekologikoa” zen lortu
beharrekoa. Manifestazio eta kontzentrazioetan “hondamendi ekologikoa”
edo “eskandalu ekologikoa” salatzen ziren bezala, edota “hobekuntza edo
soluzio ekologikoak” txalotu. Nabari denez, akordioaren dinamikatik kanpo
geratutako eragile ekologistekin lehia diskurtsiboa bizirik zegoen oraindik.
Mekanismo psikologiko zahar bat ere ikusi daiteke markogintza horretan:
excusatio non petita, accusatio manifesta.
Askotan esan dugun bezala, objektu osaketa eta nortasun osaketa
mekanismoak elkar lotuak daude. Hortaz, Lurraldearen eskaeraren
malgutasun horrek erakusten zuen nortasunezko errealitate paraleloa nahiko
gardena zen: Lurraldeak akordioaren lorpenari lehentasuna eman zion
unetik, eta, batez ere, akordioa lortu zuenetik, helburu horretarako
antolatutako jardueraren poderioz, negoziazioaren –tout court–
dinamizatzaile sutsuena, goi mailako artekaritzaren ordezkaririk egokiena
bihurtu zen. Ustekabean, nahi gabe ere, taldearen identitate birmoldaketa
eginda zegoen ordurako, erabaki formala hartu aurretik ere.
Lau hilabete horietan, Lurraldeak hogeita hamar bat bilera egin zituen
eragile politiko guztiekin, PPrekin izan ezik. Lurraldearen “aitorlekutik
pasatzea” esamolde politiko ezaguna izan zen garai hartan: bilera horietara
alderdi guztiek omen zekarten akordiorako proposamenen bat, nahiz eta
gero publikoki ukatu. “Aitorlekuaren” hizpidea horrela kontatu eta erabili
233

“J.Agirre” unibertsitate-kolektiboak hausnarketa teoriko berritzaile egin zuen Lurraldearen
harira. Badiou filosofo frantziarraren lanak jarraituz, “Multiple infinito” gisa definitu zuen euskal herri
mugimendua. Colectivo J. Agirre (1994):“Nueva política para nuevos tiempos”. bereziki, honako artikulua:
“MLNV e Izquierda Abertzale” (28-32). Herria2000Eliza. Nº 132.
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zuen Lurraldeak, alderdien arteko desadostasunak eskaintzen zuen aukera
politikoa ongi esleituz. Informazio ezkutu horiek, elkarrizketa prozesu
orotan dagoen azpi-historia “B” delako hori publiko egitean, negoziazio
mekanismo ezaguna erabiltzen ari zen Lurraldea. Negoziaziodiskurtsogintzan “azpiko eta azaleko gertaeren erakusketa” zuhurki
kudeatu behar dute eragileek.
Negoziazio mekanismo diskurtsibo arrunta da, era berean, Lurraldeak
konponbideari epe jakina emanaz urtarrila amaieran egindako “ultimatum
kudeaketa”. Esan bezala, konponbide prozesuen dinamizatzailearen
nortasun berria –eta trebezia– erakusten ari zen gizarte eragilea.
Horregatik, garai hartan, eskaera material nagusia –obren behin
behineko gelditzea–, batez ere, HBren eta Eguzki taldearen ahotik entzun
zen. Lurraldearen ardura, berriz, negoziazioa bera bizkortzea baitzen,
artekaritzarik gorena aurrera ateratzea, alegia.
Esan bezala, obren gelditzea ziurtatze aldera eta konponbide prozesua
okertuz gero gerta zitekeena gogoraztearren edo, sabotajeen kanpaina
eraberrituak ez zuen etenik izan 1992ko hasieran. Kasu honetan, UTELANberriko azpiegiturak izan ziren ekintza bortitzen jomuga. Aurrekoetan
bezala, inoiz ez zen errebindikazio argirik ezagutu. Otsailean, azken
akordioaren nondik norakoak finkatzen ari ziren unean, ekintza oldartsuak
asko ugaldu ziren. Martxoan, berriz, hitzarmena lotzear zegoenaren seinale,
asko murriztu ziren jabegoaren kontrako ekintza bortitzak. Apiriletik aurrera
ez zen sabotajerik izan.
F.30. 1992ko mobilizazio eta protesta ekimenak.

Ikusten denez, apirila bitarteko hilabete hauek ez ziren mobilizazio
mailan oso biziak izan. Lehen ere esan dugu neurri handi batean
mugimendua eta erakundearen arteko indar-harremana neurtzeko garaia
aspaldian igarota zegoela, Gipuzkoan batik bat. Horregatik, lurralde
historikoan burututako ekimenak nahiko xumeak izan ziren. Aipatzeko
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modukoen artean, Amasa inguruan mendi martxak, eta, batez ere,
Billabonan “akordio ekologikoa, orain” lelopean egindako kontzentrazioa,
200 bat lagun bildu zituena. Aitzitik, akordioaren komunikazioprestakuntzak eskatzen zituen ekimenak asko ugaldu ziren apirila eta
martxoan.
Hortik
aurrera,
liskarraren
adierazpenak
arlo
komunikatibo/diskurtsibora mugatu ziren gehien bat.
-Eragile politikoen jokoa, “Muga” trazaketa behin betikoaren bila.
Ajuria Eneko Itunak urtarrilean jasotako trazaketa proposamen guztiak
atzera bota zituen, mugimenduari soilik A-2 makilatu bat eskainiz.
Sendotasun irudia erakutsi beharrean zegoen Ituna, gatazka nagusiaren
egoera ez baitzen txantxetakoa.234
Hala izanik ere, lehen aurreratu bezala, mahaiaren azpitik segituan hasi
ziren trazaketa berrien elkar eskaintzak. Lurraldeak berak proposatutakoak
batuz gero, hamar bat aukera egon ziren eragileen eskutan hilabete haietan.
Batetik bestera ia ez zegoen alderik: batzuk Leitzarango aranean argi sartzen
ziren, beste batzuk ia saihestu egiten zuten, lur azpiko tarte luzeak ala
laburragoak proposatuz, batzuetan Tolosarekin lotunea errazten zen,
besteetan aldiz ez zen horrelakorik aurreikusten…
Dena den, ibilbidea baino gehiago proposamenaren iturria zen
esanguratsuena: Olaverrirena, EAJ eta PSOE-rena, Lurraldearena, EuE eta
EA-k nahi zutena, A-4 eta A-2, azken bi horien barianteak (EE-ren lurrazpiko
A-2)… Negoziazio prozesutan ezaguna da konponbiderako proposamenen
ugalketa mekanismoak betetzen duen funtzio bikoitza: Alde batetik
liskarraren heldutasunaren seinalea izaten da, eta, bestetik, konponbidea
erraztu egiten du, eragileen arteko hurbilketaren ondorioa eta, aldi berean,
aurre-baldintza izanik.

234

1992 urte hasieran Euskal ingurune politikoa gori-gori zegoen. Otsailetik martxoa bitartean
ETA erakunde armatuak 13 lagun hil zituen, atentatu desberdinetan. 77 kide atxilotu zituzten poliziak
eta guardia zibilak lege anti-terrorista pean. Atxilotu horietako askok torturak salatu zituzten, Kepa
Urrak, kasu. Martxoaren 29an orduko ETAren buruzagitza atxilotu zuen poliziak Bidarten. Eredu
sistemiko eta anti-sistemikoaren arteko lehia kalean ere islatu zen: HBk, otsailaren 8an deitutako
“negoziazioaz bakea lor daiteke” manifestazioak 30.000 lagun bildu zituen. Aurreko astean “Gesto por
la paz” taldeak antzeko kopurua –24.000– bildu zituen, Eginen esanetan. Esanda dago,
negoziazioa/bakea binomioaren inguruko interpretazio kontrajarrien arteko dema garaiko euskal
sistemaren erdigunean zegoela. Leitzarango liskarraren bideratzea polarizatze horren irtenbide
saiakera bat izan zen, HB-ren eta EAJ-ren lidergoaren eskutik.
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F.31. Autobiaren trazaketen zorabioa 1992an.235

Azkenean, trazaketa arrea hau eliteen deslerrotze mekanismoaren
ondorioa besterik ez zen. Deslerrotzea mekanismo zabala eta sakona baita,
gatazka/negoziazio
prozesutan
ezinbestekoa.
Azken
finean,
mugimenduaren koalizioaren baitan edozein negoziaziok desertzioa pizten
duen bezala, erakunde eta alderdien eremuan ere, ondorio edota aurrebaldintza bezala, eliteen deslerrotzea eta birlerrotzea nahitaezkoak dira
liskarra desblokeatzeko. Metafora bere osoan hartuta, errepide “lerro” bati
buruzko adostasuna lortzeko gaitasun ezak –deslerrotzeak–, alde batetik
zaildu egiten zuen akordioa, baina bestetik akordioaren beharra erakusten
zuen, eta, aldi berean, akordiorako oinarrizko baldintza bilakatzen zen.
Proposamenen ugalketa horrek mugimenduaren aukera politikoen esparrua
235

Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitako irudia da. Plano zehatzagoak ez ditugu eskura,
aurrera begira, liburu gisa argitaratzeko aukera izanez gero, lortu beharko ditugu.
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zabaldu egin zuen, A-2-ren inguruko kontsentso instituzionala erabat
hautsita zegoenaren erakusle zen neurrian. Horregatik, aukera guztiak begibistan zeudela, planoak atera eta marra egokia adostea besterik ez zitzaien
falta eragileei.
Deslerrotze mekanismo honetan ohiko gonbidatu zen Billabonako
udalak ere ez zuen azken unera arte betidaniko protagonismoa galdu: arau
subsidiarioak autobia aurreikusi gabe onartu zituen udalak –EE, EA eta HBren botoekin–, baina Euskadiko Auzitegi Gorenak obrak ez esekitzea agindu
zuenean, eta auzia erdi bideratuta zegoela ikusirik, urtetan autobiaren
kontrako borrokaren gotorleku heterodoxoa izan zen Billabonako udalak
amore eman zuen. Bere azken ekarpena A-2, A-4 eta baita Muga trazaketari
alternatiba propioa aurkeztea izan zen.236
Ildo beretik, garai honetan areagotu egin zen EEren zatiketak aukera
politiko mailan izandako eragina. Izan ere, alderdi honen baitan sortutako bi
erreferentzien jarrera oso desberdina izan zen liskarraren amaiera aldean:
EuE –Auñamendi korrontea– EArekin lerrokatu zen akordioaren aurka,
EEko sektore ofizialak –V asanblada, Olaverri, Bandres…–, berriz, Batzar
Nagusietatik kanpo geratu eta gero, Aldundiaren jarrera historikoa kritikatu
zuen, azkenean akordiorako bidea erraztuz. Deslerrotze honek asko ahuldu
zuen negoziazioaren kontra zeudenen posizioa.
Dena den, aukera politikoen esleipenaren arloan askoz ere
esanguratsuagoak izan ziren urtarrilaren amaieran Gipuzkoako
aurrekontuak onartzeko prozesuan sortutako arazoak. EAJ eta HB-ren
hegemoniapean akordioaren alde osatzen ari zen koalizioa, PSOE ere
barneratzen hasia zena, pitzatu egin zen aldi batez Aldundiaren
aurrekontuen kontra EA, EuE eta HB alderdiek hartutako jarreraren
ondorioz. Hiru alderdi hauen adostasunak ez zuen koalizio egonkor berririk
ekarri, baina Gipuzkoako Batzar Nagusietan zegoen indar harremana
kontuan hartuta, Aldundia krisi instituzionalean murgildu zuen. Aurrekontu
blokeo honek abian zeuden artekaritza lanak baldintzatu egin zituen,
dudarik gabe. HB-ren “aliantza” berriak azkartu egin zuen negoziazio
prozesua, jeltzaleek autobiaren inguruko akordioa aurrekontuen
onarpenarekin lotzeko aukera baztertu ez zuten unetik.
Esamesa ugari egon zen gai honen inguruan: PSOE, EA, EuE eta PP-k
ez zuten bat egin jeltzaleen proposamen horrekin, HB-k berak ere publikoki
arbuiatu egin zuen aurrekontuen menpe jartzea autobiaren inguruko
akordioa, eta, azkenean, EAJ-k lotura hori egin izana ukatu egin behar izan
zuen. Publikoki bederen. Otsaila amaieran, lehen aurrekontuak erretiratu
ostean, EAJ/PSOE gobernuak, EA eta EuE-rekin kontuak adostu zituzten.
Artean, Lurraldeak eta jeltzaleek “Muga” trazaketaren inguruan aurreakordioa lotuta zuten.237
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Beste mota batekoa izanda ere, toki mailako deslerrotzea edo, hobeto esanda, alderdi
batzuen esanetara lerrotzea gertatu zen Tolosako udalean martxoaren amaieran: EA, PSOE, EuE eta
PP-k, EAJren aurka, Muga alternatibaren obrak udalerrian gerarazi ahal izateko gestio juridikoak
egiten hasi ziren.
237
Nork nori egindako proposamena izan zen ez dago diskurtso publikoak aztertuta argi
jakiterik. Arrakastaren esleipenaren parterik garrantzitsuena izaten baita azken trazaketaren jabetza.
EAJ-k argi erakutsi nahi izan zuen berak egin ziola Muga proposamena Lurraldeari. Lurraldeak ez
zuen gai honen inguruan trabarik jarri.
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Otsailaren 16an Egin egunkariak “Muga” trazaketaren berri zehatza
eman zuen, jeltzaleekin adostutako konponbidea zela esanaz. Beste askotan
bezala, Lurraldearen bozeramaile ardura hartu zuen hedabideak: “la
alternativa Muga salvaguarda el proyecto de parque natural para el valle de
Leitzaran […] por lo que se cumple el criterio medioambiental que el colectivo
ciudadano ha defendido en las negociaciones con los partidos”.
Hortik aurrera, martxoan zehar, “Muga” alternatibaren salmentan
saiatu ziren haren defendatzaileak ziren Lurraldea, HB eta EAJ. Segituan
bilera alde anitzekoak biderkatu egin ziren, trazaketa eta moldaketa zorabioa
abian jarriz. Barne kontraesanak, diskurtso pribatu eta publikoaren arteko
desorekak, epe laburreko jarrera aldaketa bitxiak, iraganean egindako
kontaktu ezkutuen argitaratzea edo leporatzeak… Negoziazio prozesutan
ohikoak diren jarduerak maiz plazaratu ziren garai hartan. Kasu batzutan,
negoziazioa zapuzteko borondatez, besteetan hura errazte aldera. Finean,
alderdien mugimendu horiek guztiek, ixtear zegoen akordioaren aurrean
kokapen egokia lortzea zuten helburu.
Autobiaren ibilbide materialaz aparte eta proposamen bakoitzaren
atzean nor zegoen jakiteak zuen garrantziaz at, hirugarren aldagai batek bete
zuen hilabeteotako eztabaida. Hau ere aldagai tipikoa da negoziazio
prozesutan: Non eta nola hartu behar zen azken erabaki formala? Zein zen
eragile guztien gustukoa izan zitekeen izapide administratiboa? Gune
bakoitzak bere ezaugarri propioak baitzekartzan: erabakia Gobernu
Kontseiluan hartuz gero PSOE eta EAJ-ren arteko nolabaiteko akordioa
behar zen, jeltzaleek Ahaldun Nagusiaren kalitate botoa ez baitzuten erabili
nahi; Batzar Nagusietan edota Jarraipen Batzordean, berriz, EA eta EuE-ren
aurkako jarrera gehiago nabarmenduko zen… Akordioaren eskenatokia ez
zen, ez da inoiz, elementu neutrala.
Liskar osoan zehar bezala, eragile politikoen azken jokaldiak joko arau
eta eremu zabalagoaren arabera burutzen ari ziren. Gatazka nagusiaren
eremuko gertakizunek –HBk Victoria Eugenia aretoan 1991ko azaroaren
16an egindako bake eta normalizaziorako proposamena, ETAren ofentsiba,
EAJ/HB elkarrizketak, PSOEren mugimenduak, eta eragileok ETArekin
zituzten ezkutuko harremanak– inguruabar konplexu eta nahasian kokatu
zuten Leitzarango liskarraren amaiera. Joko eremu nagusiarekin lotuneak
ukaezinak ziren, baina eragileen artean ez zegoen adostasunik noraino
eraman behar zen sintonia hori: PSOEk ETAren su etenarekin lotu nahi
baldin bazuen akordioa, HB-k edota Lurraldeak ez zituzten gaiak inolaz ere
nahastu nahi.
Garai honetan, eliteen deslerrotzea alderdi politikoen barnean ere
sumatu zitekeen, mugimenduaren aukera edota mehatxu politikoak
biderkatuz, eta hauen esleipena korapilatuz. Ezen, esan bezala, alde batetik,
alderdien barne deslerrotzeak akordioa ahalbidetzen baldin bazuen ere,
beste aldetik, hainbeste ñabardura eta ahots egonda, adostasuna bera lortzea
zailagoa bilakatzen baitzen. Hortxe daude aipatutako EE edo UPNren
kasuak. Dena dela, konponbide prozesuan zeukaten paper garrantzitsua
aintzat hartuta, agian PSOE, PSE eta PSN-ren arteko liskarrak izan ziren
barne deslerrotze azpimarragarrienak. Sozialista nafarren posizioa zen
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irmoena, beste biena, berriz, aldakorragoa. PSE eta PSOEren iritziak bilbatu
zirenera arte, ez zen Leitzarango liskarraren amaiera bideratu.238
Martxoaren amaieran –24ko bilkuran– bazirudien EAJ-k Aldundiko
Gobernu Kontseilura eramango zuela Muga alternatibaren onarpena.
Alabaina, orduko inguruabar politikoagatik –ETA-ren ekintzen biderkatzea–,
eta PSOEren aldeko jarrera lortu nahi izanagatik, atzeratu egin zen
erakundearen erabakia. Ajuria Eneko Itunaren adostasuna lortzeko azken
ahalegina egin nahi izan zuten jeltzaleek.
Lurraldeak lasaitasunez hartu zuen atzerapena –sakoneko akordioa
ziurra izango zen–, eta alderdien jarrera salatzeko baliatu zuen impasse
egoera. Gizarte eragilearen markogintza baikorra etengabea da liskarrean
zehar, baina garai honetan areagotu egin zen. Mekanismo diskurtsibo oso
ezaguna maisuki erabili zuen mugimenduak, “berez betetzen den profezia”
alegia: “gauzak ongi doazela badiogu, azkenean ongi joango dira, eragile
guztiok, esandakoari kasu eginez, ongi joango balira bezala arituko baikara”.
Jonan Fernandezen hitzetan: “se va a producir una experiencia exitosa de
encuentro y entendimiento entre dos partes importantes de los polos enfrentados”.
Tentsio mobilizatzailea ez galtzeko edo, Ajuria Eneko Ituna bildu zen
egunaren biharamunean –martxoaren 28an– Billabonan deitu zuen
Lurraldeak kontzentrazioa “akordioa orain” mezupean. 200 bat lagun bildu
ziren. Gipuzkoako herritarrek konponbidea begi onez ikusten zuten arren,
ahaztuta zeuden garai bateko mobilizazio erraldoiak. 239
Ajuria Eneko Itunak martxoaren 27an egindako zazpi orduko bileran ez
zuen EA-k parte hartu, autobiaren aferan hartuko omen zen erabakiarekin
ados ez zegoelako. Partaideek beraiek onartuta, krisi larrian zegoen Ituna.
HBren isolamendurako estrategia eten egin zen aldi batean, aste horretan
bertan ETBn egin zen eztabaida saioak erakutsi zuen moduan: Jonan
Fernandez Lurraldeakoa artekari zela, HB, PSOE, EAJ, EA, EuE, EE, PP, eta
UA alderdietako ordezkariak bildu ziren mahai-inguru hartan, aspaldiko
baztertze estrategia alboratuz. Antza denez, HBrekin gai instituzionalak
tratatzeko muga formalik ez zegoen jada.240
Izan ere, Itunaren bilera hartan argi berdea eman zitzaion, batetik,
autobiaren liskarra ixteko behin betiko metodologiari, eta, bestetik, HBrekin
elkarrizketak burutzeko baimenari. Neurri batean, Itunaren malgutze hau
gizarte mugimenduaren eragin politiko gisa ulertu beharko litzateke. Ajuria
Eneko Itunak definitutako politika komunitatea (politics community) –
ingurune mekanismo politikoa–, kolokan jarri baitzuen Lurraldearen
jarduera kolektiboak.
Lurraldearen artekaritza izan zen Ajuria Eneko Itunaren krisiaren
giltzarria, bere jarduerak ez bakarrik deslotuak baizik eta artean
aurkatuak zeuden gune sozio-politikoak lotzeko aukera eman baitzuen.
238

EAJ-k Madrileko PSOErekin zuen zuzeneko solaskidetzak –Arzalluz/Corcuera– asko
baldintzatu zuen azken uneko laissez faire hura.
239
Aste horretan bertan Deia egunkariak argitaratutako inkesta baten arabera, Gipuzkoako
herritarren %47 Muga alternatibaren alde zegoen; %28, trazaketa horren kontra; eta % 5 edozein
autobiaren aurka. Akordioa adostu zuten indar sozio-politikoak hegemonikoak ziren Gipuzkoan.
240
Azken urteko gertaera politikoak ikusita muga materialik inoiz ez zela egon aitortu beharko
genuke; ezkutuko harremanak ez baitziren sekula eten.
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Lurraldeak 1992ko martxoaren 26an egindako prentsa agerraldian zehatzmehatz erakutsi zuen artekaritza lan hori: EAJ, EA, EuE, EE, UPN, PSOE eta
HB-rekin egindako bilera guzti guztien berri eman baitzuen. PPrekin ez ezik,
hego Euskal Herriko alderdi politiko guztiekin elkartu zen Lurraldea, eta
areago oraindik, bere bitartekaritzarik gabe inoiz bilduko ez ziren eragileek,
mugimenduaren kariaz, euren arteko solaskidetza zabaldu zuten. Alderdi
Popularra (PP) zen akordio-prozesutik kanpo geratzen ari zen bakarra.
Ajuria Eneko Itunaren irakurketarik zurrunena eginez, HBren isolamenduari
eustea zuen lerro estrategiko nagusia. Aurrerantzean ere Alderdi popularrak
ildo beretik jarraituko zuen.
Egia esanda, eragile politikoen estrategia orokor hauek nahikoa
egonkorrak izan dira azken hamarkada hauetako demokratizatze eta nazio
eraikuntza prozesuan.
Itzul gaitezen Leitzarango liskarrera. Itunak adostutako metodologia
jarraitzeagatik auziaren amaiera zertxobait atzeratu zen arren, azken
erabakiaren ardura EAJk bere gain hartu zuen aldetik, izapidea argitu eta
bermatu egin zen. Akordatukoaren arabera, Batzar Nagusietako Autobiaren
Batzorde berezian adostasunik egon ezean, Foru Aldundiarena izango zen
azken eskumena. Batzar Nagusietan EA zen oztopoa, Foru Gobernuan, aldiz,
PSOE. Jeltzaleek jakin bazekiten ia ezinezkoa zela EA publikoki Muga
akordioan barneratzea, horregatik PSOE konbentzitzen saiatu ziren. Honela
gauzak, Batzordearen apirilaren 6ko bilera antzua izan zen: EEren
proposamena, PSOErena, Billabonako udalaren hobekuntza eta Muga
trazaketa eztabaidatu ziren, inongo kontsentsurik lortu gabe. Ez zen
botaziorik egin. Jarraian, apirilaren 14an bildutako Batzar Nagusietako
batzorde iraunkorrean ere ez zen aurrerapauso erabakitzailerik eman: Muga
alternatibaren karakterizazioaren inguruko eztabaida bizantziarra –trazaketa
berria ala A-2ren moldaketa ote zen– alde batera utzita, EAJk eta PSOEk,
biak batera bozkatuz, EA eta EuEren proposamenak atzera bota zituzten. PPk, berriz, betiko oposizioari eutsi zion. HB ez zen bileran azaldu. Ondorioz,
adostutako metodologiaren arabera, azken erabakia Aldundiaren esku
geratu zen.
Arestian esan dugun moduan, mugimenduaren legitimitatea
indartzeko tresna tekniko gisa, Aholkularitza Kontseiluak aste horretan
bertan plazaratu zuen A-2, A-4 eta Muga trazaketen analisi konparatiboa, eta
ondoriozko Muga alternatibaren aldeko ebaspena. Hautatutako trazaketaren
markogintzaren bitartez, arrakasta tekniko-ekologikoa bailitzan azaldu nahi
izan zuen Lurraldeak liskar luzearen amaieran erdietsitako emaitza.
Laburki esanda, hauxe izan zen batzordearen txostenaren mamia:
-A-2, A-4 eta Mugaren arazoak: hirurek autobia berri baten eraikuntza
dakarte; ez dute Tolosarekin lotura zuzenik (hau izan zen Lurraldearen
azken uneko amore ematea); N-1ekin lotura Adunan ez da egokia;
Billabonako Amasa mendian hirurek duten eragina larria da.
-Mugaren arazoak: Berastegiko aranean duen eragina; Leitzarango
aranean bi lekutan sartzen da; Gorrotolako baso autoktonoa ukitzen du.
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-A-2rekiko Mugaren abantailak: Leitzarango aranean gutxiago sartzen
da; hegoaldera begira egonik neguan arazo gutxiago izan beharko lituzke
elurra edota izotzagatik; Tolosatik hurbilago dago; Baso autoktono eremu
txikiagoa ukitzen du eta lur mugimendu gutxiago beharko luke.
-A-4rekiko Mugaren abantailak: Leitzarango aranean gutxiago sartzen
da; Gorosmendiko igarobidea dela eta Berastegiko herrian eragina
mugatuagoa da; Tuneletik doan tartea luzeagoa denez, eragin orokorra
txikiagoa izango da.
Zehaztapen geografiko handirik gabe bada ere, hona hemen azken
orduko hiru trazaketen azalpen grafikoa Egin egunkariak 1992ko apirilaren
15ean erakutsi bezala:
F.32. A-2, A-4 eta Muga trazaketak.

Erakundeak berak onartuta, Muga trazaketa zertxobait garestiagoa
izango zen –3.300 miloi pezeta gehiago–, alabaina aurrekontua segurtasun
gastuetan aurrezten zenarekin orekatzeko itxaropena zegoen.
Gauzak honela, azken urrats formala ematea besterik ez zen falta.
1992ko apirilaren 22an, Gipuzkoako foru Aldundiak, EAJ eta
PSOEren aldeko botoekin, Muga alternatiba onartu zuen. Arratsaldean
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egindako prentsa agerraldian, Eli Galdos Ahaldun Nagusiak, Roman Sudupe
diputatu jeltzaleak eta Guillermo Etxenike sozialistak, hartutako erabakiaren
berri eman zuten. PSOEk eskatu bezala, trazaketa berriari beste izen bat
eman zitzaion: “San Lorentzo bariantea”, alegia. Sei urte luze, sei urte
liskartsu igarota, gertaera pozgarri eta lazgarriz beteriko ibilbide gazi
gozoaren azken aurreko urratsa eman zen: Leitzarango autobiaren
Gipuzkoako tartearen inguruko erakundearen eta mugimenduaren arteko
adostasuna gauzatu zen azkenean. Akordio horren irudi erabakitzailea
biharamunean –1992ko apirilaren 23an– eskaini zitzaion iritzi publikoari,
Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradun ziren Eli Galdos eta Roman Sudupe,
Lurraldea gizarte eragileko Jonan Fernandez eta Bittor Aierdirekin egoitza
ofizialean bildu zirenean. Gizarte mugimenduaren zertifikatze mekanismoa,
oraingoan, agerian egin zen, publikoki.
Hurrengo egunetako erantzunak eta balorazioak aurreikusi zitezkeenak
izan ziren. Banaka erakutsiko ditugu, eragile guztien markogintza
diskurtsiboa ezagutze aldera:
Akordioaren sinatzaileak pozarren zeuden. Batzuk besteak baino
gehiago noski. Erakundearen ardura zuten EAJk eta PSOEk A-2 trazaketa
ofizialaren hobekuntza gisa aurkeztu zuten Muga/San Lorentzo alternatiba,
eta normalkuntza demokratikoa, edota egonkortasun instituzionala izan
ziren
azpimarratu
zituzten
balioak.
Akordioaren
markogintza
instituzionalak erakundearen legitimitatea gauza guztien gainetik jarri behar
zuen nahitaez.
Lurraldeak, bere aldetik, dialogoa, kontsentsua eta “gizartearen
garaipena” azpimarratu zituen. Bitartekoen berrikuntza etengabeari eutsiz
eta mugimenduaren seigarren urteurrena betetzen zela aprobetxatuz, herrisagardotegia antolatu zuen Andoainen, bai eta “zarata jaia” deitu Euskal
Herriko herri guztietan, lortutako emaitza ospatzeko. Dena dela ere,
emaitzaren markogintza apala egin zuen Lurraldeak, objektu osaketa
eraberrituan finkatutako helburuek –elkarrizketa, adostasuna– eskatzen
zutena, hain zuzen. Izan ere, demokrazia deliberatzailearen eredu
komunikatiboan sartuz gero, emaitzak ezin baitziren eragile baten edo
bestearen monopolio gisa erakutsi. Protesta eredu horrekiko koherentzia
diskurtsiboa mantenduz gero, konponbidea beti eragile guztien arrakasta
gisa azaldu behar baita. Paradigma deliberatzaile horretan –eraginaren
politikan–, aspaldian sartuta zegoen Lurraldea, eta ondorioz bere
diskurtsogintza ez zen botere-paradigmak eskatzen zuen “garaipenaren
esleipen berariazkoan” murgildu.
Horregatik, Lurraldearen markogintza diskurtsiboak akordioak
zekartzan lorpen materialak beste eragileekin partekatu zitezkeen hiru
arlotan kokatu zituen: bakean eta normalizazio politikoan lagundu izana,
gizarte mugimenduen partehartzearen beharra nabarmendu izana, eta
sentsibilitate ekologikoa euskal gizartean hedatu izana. Esan nahi baita,
markogintza ekologikoa, demokratikoa eta nazio eraikuntzari (gatazka
politiko nagusiari) zegokiona uztartu zituen mugimenduko eragile
nagusiak.
Nafarroan burutu beharreko akordioaren zain, Lurraldeak bere
etorkizunaren inguruko hausnarketa hasi zuen 1992ko ekainean. Nortasun
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birmoldaketa horri ekiteko, diskurtsogintza bera egokitu behar izan zuen
gizarte
eragileak:
ekologiaren
arloan
lortutakoa
harrotasunez
errebindikatzeaz aparte –“superado el testimonialismo y la inoperancia del
movimiento ecologista vasco en la última década […] motor dinamizador de la
urgente renovación del Movimiento Ecologista Vasco […] por primera vez el MEV
puede presentar resultados concretos y tangibles, haciendo ver la rentabilidad del
movimiento”–, eta arlo demokratikoan eskuratutakoa eraginaren politikara
mugatuz gero –“la democracia hay que complementarla con la participación de los
agentes sociales”–Lurraldeako Jonan Fernandezek, normalizazio politikoaren
eta bakegintzaren arloan erdietsitakoa azpimarratu zuen beste guztien
gainetik: “el diálogo como superador de conflictos”.
Hurrengo asanbladetan identitate osaketa mekanismoan murgildu zen
Lurraldea. Erabat neutrala ez zen metodologia berrikuntzarekin jarraituz241,
iritzi inkesta zabaldu zen mugimenduko kideen artean hiru aukeren
inguruko jarrerak ezagutzeko: Lurraldearen desegitea, ekologismoaren
baitako eragile gisa mantentzea ala, bigarren aukera alboratu gabe, barne
talde bat bake-mugimendu gisa antolatzea. Hauexek izan ziren garai hartan,
1992ko ekainean, zabaldu ziren identitate ereduak.
Azkenik, liskarraren hasierako ekitaldi mota birjasoz, Lurraldeak
emaitzaren ospakizuna ekainaren 28ko “Leitzarango egunean” egin zuen.
Eskaera edo objektu osaketa ekologikoaren lorpen garrantzitsuena horixe
izan baitzen: haranaren babesa, alegia. Tomas Ugartemendiaren eskultura
eraikiz eta “Leitzaran salbatu duzu, Leitzaran zain eta goza ezazu” leloaren
bitartez, mugimenduak auto-omenaldia egin zuen egun hartan, arrakastaren
markogintza diskurtsiboak eskatzen duen bezala. Jonan Fernandezek gizarte
mugimenduen balio-sistemaren ikuspegitik aurkeztu zuen jaia, Eginek
bezperan argitaratutako “una victoria contra el individualismo” artikuluan:
Borroka sozial, politiko, ekologiko guztien gainetik, militantziaren eta
konpromisoaren baliagarritasuna eta bertutea errebindikatu nahi izan ziren
egun hartan. Lortutakoaz haratago, WUNC izaeraren –ekintza
kolektiboaren– arrakasta azpimarratu gura zen. 150 lagun bat bildu ziren
bakarrik, tentsio mobilizatzailearen agorpen logikoa ala militantzia
ekologistaren sentimendu gazi-gozoa? Bietatik, ziurrenik.
Dena den, garai hartako gertaerarik polemikoena ezbairik gabe HBk
akordioaz egindako markogintza diskurtsiboa izan zen. Hilaren 23an
Donostian deitutako Mahai Nazionalaren bilera amaitutakoan, herri
mugimenduaren eta HBren garaipen bezala aurkeztu zen Muga
alternatibaren onarpena: “ha sido un triunfo total del movimiento popular y de
HB: hemos ganado entre todos […], Ayer Lemoiz, hoy, la autovía, mañana, la
autodeterminación.” Joxemari Olarra eta Jose Luis Elkororen brindisa Euskal
Herriaren historian inoiz egindako toparik entzutetsuena izan da ziur aski.
Azken akordioaren aurkako jarrera hartu zuten eragile politikoek
berriz, EAJren eta PSOEren estrategia kritikatu zuten, oportunista eta
hegemonia-zalea zelakoan. Markogintza moralizatzaile horren baitan ere,
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Orduko Lurraldeako antolakuntzazko elitearentzat komenigarria zen militantziaren
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HB/ETAren ustezko txantajeren arrakasta nabarmendu zuten. Orokorrean
jarrera tinkoena EA, EuE, eta PP alderdiena izan zen.242 Hots, akordioan
bildutako eragile abertzale –EAJ/HB– eta estatalisten –PSOE– periferian
zeuden eragileena, hain zuzen ere.
Horrek ez du esan nahi akordioaren sustatzaile izan zirenen artean
barne deslerrotzerik egon ez zenik: PSOEren baitako tirabirak –
Corcuera/Jauregi vs. Gonzalez/Recalde, esaterako–, PSE eta PSNren arteko
eztabaida eta, modu isilagoan, EAJren baitan ere, ezker abertzalearekin
harremana sendotzeko asmoa zutenen –Egibar– eta ez zutenen –Ardanza–
arteko desadostasuna. Bien bitartean, euskal alderdi sistema berrantolatzen
hasia zen. Zatiketek eragindako zauriak ondoko etxetan sendatzen –EuE
EArantz, eta EE, berriz, PSOErantz hurbilduz–, baita, gero ikusiko dugun
moduan, zatiketa berriak prestatzen ere: Nafarroan UPN eta CDN-ren
artekoa, adibidez.
Jarraian doan irudian 1992ko akordioak ekarri zuen alderdi politiko eta
erakundeen birlerrotzea azalduko dugu, bai eta testuinguru horretan eragile
politikoek erabilitako diskurtsoaren adibide batzuk:
F.33. 1992ko akordioaren aurreko jarrerak eta deslerrotze mekanismoa.
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Estatuko PPko ordezkariek protagonismo handia hartu zuten une horretan, PSOEren
aurkako diskurtsogintzarako egokia baitzen gobernuaren eta bere alderdiaren terrorismoaren aurreko
“bigunkeria” salatzea. Artean oposizio buru Jose Maria Aznar izan zen Lurraldearen gaian
aktiboenetarikoa. UPN eta, batez ere Alli kontrolpean mantentzen saiatu zen PP. Une horretan
eufemismo politikoa erabiliz bideratu zuten Nafarroan zegoen kalapita: “Erradikalismo abertzalerekin
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Gipuzkoako prozesu politikoari dagokionean, EA eta EuEren aurkako
jarrera Foru aurrekontuen eztabaidan islatu zen, osotasuneko emendakina
aurkeztu baitzuten bi alderdi hauek. Aurrekontu blokeoak finean erakutsi
zuena Ajuria Eneko Itunaren erabateko krisia izan zen. Izan ere, ez atzera
ez aurrerako egoera ikusita, EAJ eta PSOEk arazorik gabe onartu baitzuten
HBrekin hitz egin beharra, lurralde historikoan zuen ordezkaritza aintzat
hartuz.243 Prestutasun horrek Itunak diseinatutako baztertze politikaren
amaiera suposatzen zuen, dudarik gabe. Nafarroan ere UPNko Gobernuak
aurrekontuak adosteko zeharkako harremanak zabaldu zituen ezker
abertzalearekin.
Dena den, HBren parte hartze instituzional egonkorrak eragin bikoitza
zuen erakunde mailan: alde batetik, zaildu egiten zuen egonkortasun
instituzionala, baina bestetik, normalkuntza politikoa erraztu zezakeen.
Noraino, baina? Leitzarango liskarraren amaiera –EAJk uste bezala– balizko
negoziazio politikoaren aurrekaria izango al zen? 1991tik aurrera eta “Urrats
Berri” barne eztabaida prozesuaren eskutik HB-k indartutako partehartze
instituzionalak, aldaketarik ekarriko al zuen normalkuntza politikoari
zegokionean? Hurrengo atalean galdera horien erantzun posibleez arituko
gara.
Egoera politiko berri honen irakurketa zabala egin zuen ETA
erakundeak ekainaren 4an Eginek argitaratutako agirian. Leitzarango
liskarraren azken balorazioan ordura arte esandakoak errepikatu zituen, luze
eta sakon: demokrazia parte hartzailearen errebindikazioa, dialogo eta
negoziazioaren balioa indartu izana, ondare ekologikoa edota egituratze
sozio-ekonomikoa babestu izana azpimarratu zituen ETAk. Era berean, bere
esku hartzearen ezinbestekotasuna aldarrikatu zuen, egoera itzulezina bihur
ez zedin ekin zuela esanaz. EAJ eta HBren arteko elkarrizketari zegokionean,
ongi ikusten zuen arren, argi utzi zuen ETAk negoziazio potoloaren gunea ez
zela hura, erakunde armatua eta Espainiako Gobernuaren artekoa baizik.
Eragile politiko batzuen asmotan Leitzarango liskarrak bakegintza arloan
ekarri zezakeen ekarpena uste baino mugatuagoa zen, antza denez. ETAk ez
baitzuen onartu liskarren arteko paralelismo automatikorik.
-Beste eragile ekologistak azken akordioaren aurrean.
Azken akordioa hurbildu ahala, euskal ekologismoaren baitan ere
liskarraren amaiera begirako posizio desberdinak segituan finkatuz joan
ziren.
Hilabete batzuk lehenagotik, Autobiaren Aurkako Taldeak mobilizazio
kanpaina orokortzen hasiak ziren, –monstruosos y salvajes proyectos que
amenazan la tierra de Euskal Herria–, euskal lurraren defentsa agonikoa, eta
desarrollismoaren eta azpiegitura egitasmo erraldoi guztien salaketa
uztartuz. AAT-k akordioaren alde negatiboak nabarmentze aldera kontrainformazio kanpaina egin zuten martxoan eta apirilean zehar “la patraña de
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Azkenean, uztailaren bian, aurrekontu arau orokorrik gabe, foru arau desberdinen bitartez
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las soluciones ecológicas […] cuando son parches que no solucionan el problema […]
salen fortalecidos los planteamientos desarrollistas”–, eta, esan bezala, aurki
plazaratuko ziren egitasmo erraldoien kontrako jarrera iragarri zuten:
“debemos rechazar tanto las autovías como los cada vez más numerosos proyectos
destructores”.
Oraindik urte eta erdi falta zen AHT-ren kontrako asanblada sortzeko,
baina talde berri horren marko diskurtsibo orokorra finkatua zegoen jada.
Leitzarango auziari dagokionean, azken akordioak itxi eta gero, AAT-k
bakarrik eutsi zion autobiaren aurkakako diskurtsoari –barbarie ecológica
llamada autovía […] cualquier trazado es una mera variante de un sistema basado en
la destrucción de la naturaleza, el despilfarro y el consumismo irracional–, eta
mobilizazioei. Izan ere, kereila, erakusketa, hitzaldi sorta, kontzertu, poteokalejira, diapositiba emanaldi, mendi martxa, giza-kate eta kontzentrazioen
dinamikarekin jarraitu zuten epe batez. Askotan errepresioa bilakatu zen
hizpide, orduan hasi baitziren kanpalditako ekinkideen aurkako epaiketak.
Negoziazio prozesutan ezaguna den mekanismoaren arabera –
akordioaren osteko heterodoxiaren errepresioa–, adostasunetik kanpo
geratzen diren gizarte eragileen aurkako errepresioa areagotu egiten baita
liskarraren amaiera aldean. Erakundeak gizarte sektore heterodoxoa
desegituratzeko eskuak askeago izaten baititu mugimenduaren atal batekin
akordioa itxiz gero. Aipatu mobilizazioak sare autonomo eta alternatiboaren
bitartez plazaratu ziren gero eta gehiago. Batez ere, gaztetxeen bitartez.
Akordioa zehazten ari zen heinean, zertxobait jendetsuagoak izan ziren
mobilizazio ekimen hauek, Lurraldearen ibilbidearekin ados ez zeuden
sektore ekologistak bilbatu baitziren protesta eredu alternatibo horretan,
“autobiari ezetz” mezuaren inguruan.
Honekin batera, identitate kolektiboaren osaketa mekanismoa
indartsu ari ziren lantzen Autobiaren Aurkako Taldeek, eta lan horretan
Lurraldearen parametroetatik ongi bereiztea biziki garrantzitsua zen.
Apirileko akordioa gauzatzen ari zen une berean, erantzun gogorra eman
zuen taldeak, Gipuzkoako Aldundiaren atarian kontzentratuta: “[Lurraldea]
confunde y desmoviliza a la gente dando una apariencia ecológica al acuerdo: Muga
akordio anti-ekologikoari ez, eskerrik asko”.
Eki taldeak ere, bere aldetik, akordio dinamikaren kontrako jarrera
1991ko abuztuan finkatuta eta gero, 1992ko apirileko hitzarmena lortu
zenean, aurrekoan emandako argudio berberak errepikatu zituen:
Lurraldeak bere zertifikatzea eta hobekuntza ekologiko batzuk lortu izanak
ez zuen justifikatzen, talde honen ustez, mugimenduaren zoriona. Modu
bertsuan kokatu zen esparru ideologiko bereko Batzarre alderdi nafarra.
HBrekin zerabilen lehia politikoa azpian zegoela erakutsiz, “autonomia eza”
leporatu zion gizarte mugimenduari.
Eragin-politikan murgiltzeak ezinbestean barne eztabaida pizten du
gizarte mugimenduen baitan: beto absolutua edota alternatiba alboratuta,
politika publikoaren osaketa partekatuan sartuz gero, zaila izaten da beti
negoziazioarekiko uzte-unea erabakitzea. Dilema ez baita batere samurra:
azken uneraino ahalik eta akordiorik egokiena berma dadin saiatu, emaitza
akaso mugatuegia abalatu beharko dela jakinda, ala inori inongo abalik eman
gabe, erakundeen esku utzi erabakia, akaso politika publikoaren edukia
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kaskarragoa izango dela aldez aurretik onartuz? Gainera, negoziazio
prozesuetan maiz ikusten den mekanismoak eragina izaten du
horrelakoetan: eragilea negoziazioan murgiltzen den heinean, gero eta
zailagoa izango zaio negoziazioa uztea: Negoziazio bileren kopurua eta
hausturaren probabilitatea alderantziz proportzionalak izan ohi dira. Esan
nahi baita, Lurraldea oso sartuta zegola negoziazio ereduan azken unean
atzera egiteko. Negoziazio zikloak berak eragileen nortasuna aldatzen baitu,
finean.
Eguzki talde ekologistak, lehen esan bezala, liskarraren amaiera txalotu
zuen. Orduko egunkaritan bere diskurtso publikoa oso apala izan baldin
bazen ere. Hitzarmenaren eduki sozio-politikoa gutxietsi gabe, zaila
gertatzen zitzaion finean eragile ekologista zenari negoziazioan lortutakoa
erabateko arrakasta bailitzan onartzea. Eki nortasun-politikan bere profil
ekologista sendotzen zuen bitartean, eta Lurraldearen arrakasta hura arlo
sozio-politikora eramaten zen aldi berean, Eguzki erdibide irristagarrian
geratu zen. Nortasunezko jarduera ekologistan jarraitu nahi zutenetariko
asko eta asko Eki antolakundera edo beste tokiko taldeetara hurbildu ziren,
eta normalizazioaren arlo sozio-politikoan lan egin nahi zutenek, berriz,
aurki izango zuten Lurraldearen oinordekotza… Ekologismo politikoaren
jarraitzaile nahikorik ba al zegoen Eguzki taldea indartzeko? Ataka larrian
geratu zen Eguzki Leitzarango liskarraren amaieran. Antolakuntzazko
eragina azaltzen dugunean itzuliko gara gaia honetara.
Bien bitartean, ekologismoaren baitako elkarlanerako saiakerak ez ziren
eten. Rio de Janeiroko “Lurraren goi bileraren” itzalean, 1992ko maiatzean
euskal ekologismoaren bilgune berria jaio zen. Berrogeitik gora talde
ekologista “Erreka” plataforma zabalean bildu ziren, hamabostaldi
ekologista eta “ekojaia” antolatuz. Tokiko hainbat eragilez gain, hasiera
batean hegoaldeko lau herrialdetako talde nagusiak bildu ziren elkarlan
hartan: Eguzki, Eki, ANAT/LANE eta Berdeak. “Ekiozu ekologiari”
mezupean sakabanatutako indarrak koordinatzea izan zen antolakunde
honen helburua. Alde batetik. Leitzarango liskarrak eragindako antolakuntza
eta diskurtsogintza arrakasta profitatu nahi zuen plataforma berriak,
bestetik, sumatzen ari zen krisi egoerari aurre egiteko tresna gisa planteatu
zen. Alta, ez zuen bizitza luzeegirik izan.
2. Nafarroan, korapiloaren deslotzea: Bi Ahizpetako akordioa.
Nafarroako gobernu berriak aukera politiko interesgarriak zabaldu
zizkion mugimenduari. Lehen unetik, Alliren malgutasunak ordezkatu zuen
PSNko Urralbururen zurruntasuna. 1992 urtearen hasieran, aurrekontu
arazoak tarteko, autobiaren balizko atzerapenaz ohartarazi zuen Sanz
presidente ordeak, mugimenduari aukera leihatila are gehiago irekiz 244.
Aukera-zabalpen hori gutxi bazen, erakundearen zutabeak ere mindu zituen
berri horrek, ezen aurretik sumatzen ziren UPN-ren baitako tentsioak
berpiztu egin baitziren obren atzerapena aipatu zenean. Aginte alderdiko
Gurrea edota Aizpun jaunak, PSOE, IU, edota EA alderdiak obren
atzerapenaren aurka azaldu ziren segituan. Hala, Nafarroako Gobernu
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Garai hartan plazaratu zen Europako FEDER-ek emandako diru laguntza 2.250 milioi
pezetakoa zela. Antza denez ez zen aski.
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berriaren bakartasuna eta ahulezia politikoa aski ongi nabarmendu zen.
Gauzak honela, Alli-k atzera egin behar izan zuen. Beste “globo zunda” izan
al zen?
Egia esanda, Nafarroan konpondu beharreko arazoak Gipuzkoakoak
baino puntualagoak ziren: Areso, Urritza, Azpirotz, eta, batez ere Bi
Ahizpetako igarobidea. Ez zegoen trazaketa aldaketa sakonik jokoan.
Bideratu beharreko “hobekuntza tekniko edo ekologikoen” inguruan
diskurtsogintza komuna egiten hasi ziren gero eta gehiago Nafarroako
Gobernua eta Lurraldea, beste eragile politiko ia guztien mesfidantza piztuz.
Nafarroako
egoera
korapilotsua
deslotzeko
mugimenduaren
diskurtsogintza “despolitizatu” eta “teknifikatu” egin zen. Hortik aurrera,
Lurraldearen iritzian, arazoa ez zen jada demokrazia eredua edo haren falta,
obraren ingurune-inpaktua arintzea baizik. Artekaritza helburu ia guztien
gainetik ezarri eta gero, marko interpretatzaile tekniko horretan eragile
politiko eta instituzionalak biltzea askoz ere errazagoa zen. Zubigintza
diskurtsiboa eraginkorra prestatu zuen mugimenduak oraingoan ere.
Lurraldearen nortasunaren osaketa helburuaren araberakoa izan zen, noski.
Iruñako manifestazioaren bezperan Bittor Aierdik esan bezala: “Lurraldea
representa al movimiento social partidario de una mejora ecológica de las
comunicaciones Navarra/Gipuzkoa”.
Gobernu eta mugimenduaren arteko konbergentzia mekanismo
estrategikoak bultzatutako akordio dinamika honi mesede handia egin zion
azpikontratatutako enpresek urtarrila/otsailean egindako protestak.
Nafarroako obra lanak geratuta egon baitziren aste batzutan, kontzesioa jaso
zuten enpresa nagusiek kontratei, eta hauek langile autonomoei agindutakoa
ordaindu ez zietelako. Elite politikoen deslerrotzea gutxi balitz, obren
zuzeneko ardura zutenen matxinada gehitu zitzaion autobiaren inguruko
anabasari. Kasu honetan, agian, sortutako oztopoa erakundearen
mesederako izan baldin bazen ere. Protesta bitxi honetan piztutako “Langile
kaltetuen” identitate kolektiboak liskarraren une zehatzetan garrantzia
berezia hartu zuen, ikusten denez. Gizartearen oniritzia dudakoa duten
eraikuntza egitasmoetan kate begi ahula normalean azkena izaten baita,
lurrak goldatzeko ardura zuzenekoa duten eragileak, alegia, eraikuntza
enpresak eta beharginak.
Gipuzkoan bezala, Lurraldearen koalizio kide gisa aritu ziren garai
hartan kaltetutako udal batzuk. Kasu honetan baina, Gobernuaren kontra ez
ezik, Allik isilki defendatzen zuenaren aldeko jarrera hartu zuten.
Mugimenduak berak hauspotzen zuen giro baikor honetan, otsailak 22ko
manifestazioa egin zen Iruñan: “akordio ekologikoaren alde”. Bezperatan,
ohi bezala, itxaropenaren eta motibazioaren markogintza eginez,
protestaldian zehar berri esanguratsua emango zela esan zuen Lurraldeak:
Nafarroako
gobernuarekin
negoziazio
teknikoa
–zertifikatze
mekanismoa– zabalduta zegoen Nafarroan ere. Milaka lagun bildu zen
liskarraren azkenaurreko manifestazio zabalean, kopuru zehatzak eman ez
ziren arren.
Nafarroako gobernuaren lehen urrats publiko honek PSN-ren erantzun
gogorra jaso zuen. Aurrekotan bezala, sozialistek UPN/PPko sektore
atzerakoienei dei egin zieten, “euren” gobernua kontrola zezaten. Urralburu
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presidente ohiaren hitzetan: “no entiendo como Aznar soporta la estrategia de
Alli”.
Izan ere, gauza jakina zen Alli presidentea alderdiaren sektore
kontserbadoreenarekin –Jesus Aizpun eta Jaime Ignacio del Burgorekin,
batez ere– autobiaren gaian, bereziki, eta orokorrean EAEko erakundeekin
izan beharreko harremanen arloan bat ez zetorrela, eta gai horren harira,
UPN/PPren baitan eztabaida garratza zela oso. Eliteen deslerrotzea abian
zen, berriro ere.
Nafarroako gobernuaren urrats negoziatzailearen aurrean beste alderdi
politikoen arrapostua zuhurragoa izan zen –EA, IU…–, edo erabat aldekoa,
EAJ eta HBren kasuan bezala. Deigarria da garai hartan Alliren gobernuak
Gipuzkoako erakundeekin eta bereziki EAJrekin lortutako sintonia politikoa
eta lerrotze instituzionala. Dena den, adostasun hori ez zen nahikoa izan
Nafarroan korapiloa une horretantxe deslotu zedin. Nafarroako Gobernuak
jasandako presioen adibidea da martxoaren 23an egindako ebazpena,
zeinean Nafarroako trazaketari buruzko inongo negoziaziorik ez zela egongo
berretsi zen. Alli presidentea ez zen prentsa agerraldi hartan izan.
Modu bertsuan –presio gisa, alegia– ulertu behar da Urralburuk
ETAren aurkako Iruñako Itunaren bilkurako deialdia eskatu izana. Dena
den, apirilaren 11n egindako bilera hartan argi geratu zen krisia ez zela
Ajuria Eneko Itunarena soilik: EA eta IU ez ziren bileran izan, eta bi
alderdiek HB barneratuko zuen itun berri baten beharra aldarrikatu zuten.
Allik dialogoaren aldeko ebazpena eraman zuen bilkura hartara.
Ildo beretik, Gobernuaren estrategia malgu honen adierazpide
muturrekoena Lopez Borderias Sailburuaren egun horietako diskurtsoa izan
zen: “si las propuestas de Lurraldea son buenas, no hace falta que protesten […] el
propio gobierno las pondrá en marcha […[ porque tiene una sensibilidad
medioambiental extrema […] preocupación que comparte con Lurraldea”. Erakunde
eta mugimenduaren arteko zubigintza diskurtsiboa eta eskaeraren
konbergentzia mekanismoak indartzen ari ziren etengabean, Nafarroako
tartean ere konponbidea ahalbidetuz.
Dena den, Nafarroako egoera deslotzeko faktorerik lagungarriena
Gipuzkoan lortutako akordioa bera izan zen. Egoera berri honetan, alde
batetik, Lurraldeak segituan esleitu zuen diskurtsiboki aukera politiko hura –
el acuerdo en Nafarroa es imparable–, eta, bestetik, Alliren gobernuari berari
aurrekari ezin hobea eskaini zitzaion.
Uda arteko hilabeteak, alabaina, ez ziren batere lasaiak izan. Nafarroan
ere, azken akordioa bideratze aldera Iruñako Ituneko alderdi guztien
adostasun minimoa lortzeko ahaleginak egin ziren. Hasteko eta behin,
sendotasun eta batasun irudia erakutsi nahian, apirilaren 28an adierazpena
sinatu zuten alderdi instituzional guztiek –UPN, PSN, EA eta IU alderdiek–
eta Gobernuak, Gipuzkoan hartutako bidea ez zela jarraituko berretsiz. Esan
nahi baita, trazaketa ofiziala mantenduko zela, eta hobekuntzak, egitekotan,
beti Parlamentuaren oniritziaz onartu beharko zirela gogoratuz. Alderdien
aldarrikapen hori Parlamentuan onartu zen maiatzaren 1992ko 6ko bilkuran.
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Gipuzkoan bezala Nafarroan ere, autobiaren inguruko erabakiak non
hartu behar ziren –zein gune instituzionalean, alegia– ez zegoen batere argi,
eta gai honi buruz ezbaika bizia piztu zen alderdien artean. Horregatik,
Obren Jarraipen Batzordea –organo tekniko gisa– leku egokia zirudien arren,
alderdi batzuek, hura iruzurrerako aproposagoa zelakoan, Parlamentuaren
esku hartze zuzena exijitu zuten. Alderdi politiko gehienen jarreraren
ondorioz, liskarraren deslotze publikoa geldituta egon zen tarte batez. Alta,
mahai azpitik, Nafarroako Gobernuak Lurraldearekin zuen harreman
ezkutua ez zen eten.
Lurraldeak egoera desblokeatzeko protesta ekimen batzuk bultzatu
zituen. Eskaera osaketaren helburu nagusia Atxitarte edo Bi Ahizpetako
ingurunea babestea zenez, “Nafarroan ere akordio ekologikoa orain” eta
“zain dezagun Atxitarte” mezuekin manifestazioa deitu zen maiatzaren 9an.
Atxitarteko kontzentrazioan 500 bat lagun bildu zen, Eginek emandako
datuen arabera. UPNren –Del Burgo eta Aizpun–, PSNren –Urralburu–,
EAren –Cabases– eta IUren –Taberna– alderdikeria salatu –“club del garrote y
del guarda jurado.”–, eta dialogoa errebindikatu zuen mugimenduak
protestaldi hartan. Dialogoa eta errepresioa aurkatuz, blokeoaren mehatxu
politikoa esleitu zuen Lurraldeak, Gipuzkoak zabaldutako aukera
politikoarekin lotuz Nafarroako konponbidea. Era berean, arestian esan
bezala, inguruko herrien bozeramaile ardura hartu zuen gizarte eragileak,
udalen jarrerak eskaintzen zuen aukera politikoaz profitatuz: maiatzaren
amaieran Bi Ahizpetako inguruko 8 alkatek eta 21 zinegotzik agiria sinatu
zuten hobekuntza teknikoen alde.245
Helburu berberarekin, bitarteko aski ezaguna erabili zuen
mugimenduak berriro ere, IPES elkarteak egindako inkesta. Oraingoan,
dialogoaren inguruko jarreraz –%73 alde–, Lurraldea eta Nafarroako
Gobernuaren arteko balizko akordio bati buruzko iritziaz –%57 alde–, eta
trazaketa aldaketak egin beharraz –%38 alde– galdetu zitzaien Nafarroako
herritarrei. Inkestaren fidagarritasun mugatua onartuta ere, mugimenduaren
eragin diskurtsiboa ezin daiteke ukatu: iritzi publikoaren marko
interpretatzaile nagusia bat zetorren mugimenduaren diskurtsoarekin, eta
Lurraldearen eskaeraren onargarritasun sistemikoa –gizarte sistemari
dagokionean bederen– uste baino zabalagoa zen.
Nafarroako Gobernua segituan hasi zen ezaguna dugun “globo zunda”
negoziazio mekanismoa erabiltzen: Bi Ahizpetako hobekuntza tekniko
posible bat plazaratu zuen, beste eragileen erantzuna ezagutze aldera.
PSNren arrapostua oso gogorra izan zen, PPrena, berriz, dudakorra, eta,
azkenik, Lurraldeak estrategia diskurtsibo zuhurra eginez, akordioa ez
oztopatzeko iritzirik ez zuela emango esan zuen. Nafarroako negoziazio
fasean, proposamenen ardura ezkutatzea halabeharrezko mekanismoa
bilakatu zen. Inon eta inoiz baino gehiago, hobekuntza teknikoaren edukitik
haratago, gizarte eragilearen zertifikatzea, ikusgarritasun publikoa
baitzegoen ezbaian. Eragile politiko askoren iritzian Gipuzkoako brindisa
ezin zen inolaz ere errepikatu, eta mugimenduaren zertifikatze publikoaren
245

Deigarria da udal ordezkarien lerrokatzea parametro teknikoetan egin zela batik bat.
Ekainaren 28an argitaratutako elkarrizketan, Larraungo alkateak oso argi zion: “es demencial que se esté
entorpeciendo la solución de Dos Hermanas, por una estrategia política”. Baina era berean: “Desde que se llama
Lurraldea ha sido otra: que se planteen mejoras me parece positivo, pero si su postura inicial hubiera sido ésta, la
autovía hubiera tenido muchos menos problemas”. Eragin-politikaren errebindikazio gardenagorik.
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ukazioan jarri zuten “marra gorria”. Lurraldearen ez-zertifikatzea eta euren
legitimotasuna kontrajarriak bailitzan ikusten baitzituzten.
Aipatu barne tentsioak Iruñako Itunaren baitan konpondu nahi izan
zituen UPNk, edozein hobekuntza tekniko alderdien erabateko
adostasunaren menpe jarriz. Aho batasunaren ezean Gobernuak ez zuen
aldaketarako aukerarik izango. Alli presidenteak maiatzaren 29an deitutako
bileran ez zen PSN azaldu. Dena den, EA eta IUren oniritzia jasotzeko
baliagarria izan zen. Nafarroako gotorlekua pitzatzen ari zen, eta Lurraldeak
ohiko markogintza diskurtsibo baikorra eginez txalotu zuen piztutako
aukera politikoa. Zertifikatze agerikoa lortzea alboratu zuen mugimenduak,
edukiari buruzko lorpenaren ordainean: “al colectivo no le interesan para nada
los tantos, las bazas, o el champán.” Negoziazio prozesutan mekanismo aski
errepikatua dugu hau: arrakastaren izenean, eragileen esku hartzearen
derrigorrezko ezkutatzea edo ageriko zertifikatzeren ukapena.246
Mugimenduak berak esan bezala, zeharkako metodologia negoziatzaile
hau endredo komedia saioa zirudien: UPNk Bi Ahizpetako hobekuntzari
ekiteko baimena ukatu egin zion Gobernuari, pisu sinboliko txikiagoa zuten
aldaketak eta PSNk onartzen zituenak –Areso, Gorriti, Urritza, etab–
baimenduz. Bitxia baldin bada ere, Lurraldeak eta PSNk begi onez ikusi
zuten erabakia: lehenak aurrerapausoa ikusten zuen lekuan, bigarrenak,
tinkotasunaren ikur sinbolikoa. Gobernuak, bere aldetik, ez zuen baztertu
hirugarren alderdiren batek –IUk– aurkeztea parlamentuan Bi Ahizpetako
aldaketa: erabakiaren ardurak eta kosteak banatzeko orduan sortzen den
ohiko mekanismoa.
Bien bitartean, Bi Ahizpetako kontzejuko alkatesarekin bildu zen Alli,
bere kezkak jasotzeko. Jada Lurraldeak eta gobernuak onartutako aldaketei
buruzko azken erabakia, Lan Publikoetarako Batzordera eraman zen, osoko
bilkura saihestuz. Lurraldeak eskatutako hobekuntza proposamen gehienak
han onartu ziren, arazo handirik gabe. Segituan, Lurraldeak eta Nafarroako
eragile ekologista nagusiek elkarrekin osatutako agirian, aipatu hobekuntzak
onartu izana “lurraren defentsarako” berri ona zela aldarrikatu zuten.
Nafarroako Gobernuarekin adostuta zeudela gauza jakina zen, esan gabe ere.
F.34. Nafarroako hobekuntza proposamenak.
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Akordioa itxi eta gero, irailaren 11n, Lurraldeak iritzi artikulu xume baten bitartez azpihistoria kontatu zuen: asanbladaren erabakia notarioaren esku gorde izanaren arrazoiak, Nafarroako
Gobernuarekin maiatzean lortutako adostasunaren mugak…
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Hemendik aurrera, auzi teknikoa bideratuta, Bi Ahizpetako aferaren
alde sinbolikoa konpontzea geratzen zen bakarrik. UPNko sektore zurrunena
eta PSN ziren horretarako oztoporik larrienak. Nafarroako gobernuak hiru
fronte zituen zabalik, eta, paradoxikoki, mugimenduarena ez zegoen haien
artean:
-PSNren itxikeriaren aurrean Alli presidenteak presio neurri zorrotzak
hartu zituen. Urralbururen garaian autobiaren obretan egondako iruzurren
ikerketari ekin eta lehen datuak argitaratzen hasi zen Nafarroako Gobernua.
Hauteskunde interesengatik Lekunberriko obren inaugurazioa aurreratu
izanak eragindako 400 milioiko galerak argitara eman ziren, hasteko eta
behin. Alli presidenteak ezkutuko datu guztiak Parlamentuan azalduko
zituela agindu zuen, Urralbururen itxikeria malgutze aldera. Kontuetako
Ganbarak autobiaren exekuzio ekonomikoa ikertzeko enkargua jaso zuen:
azpikontrata sare ilunak, aurrekontuen desbideraketak, segurtasun gastu eta
lur mugimendu gehiegizkoak, enpresen desagerpena eta ordainketa eza,
Lekunberrin kobazulo interesgarriak txikitu omen izana,… Eta, oroz gaindi,
ondoren azalaraziko ziren ustelkeria politikoko kasuak. Lan eskerga handia
izango zuten aurrerantzean Nafarroako eta EAEko kontuen fiskalizatzerako
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erakundeek. Orduan azaldutakoa, iruzurraren eta, kasu batzuetan, baita
ustelkeria politikoaren soka luzearen muturra besterik ez zen.
-Bere alderdiko erresistentzia gainditzea ere ez zen batere kontu erraza
izango Allirentzat. Egun haietan zabaldutako zurrumurru arras sinesgarrien
arabera, UPNko Del Burgo eta Urralburu presidente ohia Alli gobernuburua
botatzeko konspirazioa prestatzen hasiak ziren, PSN/UPN koalizio
gobernua osatzeko konpromisoa hartu ondoren. Muturreko irtenbide horrek,
bere balizko izaeran hartuta ere, aski ongi nabarmentzen du UPNren baitako
kalapita ez zela nolanahikoa.
Lurraldearen eta Nafarroako gobernuko presidentearen arteko
konbergentzia mekanismoak UPN-ren zatiketa eta, hortaz inguruabar
mekanismoaren aldaketa erraztu zuen ezbairik gabe.247 Mugimenduaren
eragin politikoaren ondorio soila izan zela esatea akaso gehiegizkoa den
arren. Izan ere, artean Allik aurkeztu zuen eredu politiko berritzaileak
Leitzarango liskarraren mugak gainditzen zituen. Euskal abertzaletasuna eta
foruzaletasun
tradizionalaren
“navarrismoa”
alboratuta,
nafar
abertzaletasunaren doktrina eraberritzen ari zen Alli presidentea,
“navarridad” kontzeptuaren eskutik. Uztailaren 18an Amaiurko monolitoko
ospakizunean egin zuen agerpena, edota euskararen aldeko “Nafarroa
oinez” egunean egindakoa, besteak beste, ildo ideologiko berritzaile horren
adierazleak lirateke.248 UPNko sektore espainolistak ezin zituzten begi onez
ikusi honelako keinuak.
-Azkenik, proposamen benetako iturria –Lurraldea– ezkutatzeko
erakundeak zerabilen estrategian, EAk, eta, batez ere, IU nafarrak hil ala
biziko garrantzia hartu zuen. Esan bezala, azken hauxe izango baitzen Bi
Ahizpetako trazaketa aldaketaren bozeramaile lana hartuko zuena. Barne
desadostasunen seinale, noraezean ibili zen Nafarroako Ezker Batua.
Uztailaren lehenean, Allirekin ezkutuan adostu eta gero, gobernua
hobekuntza teknikoa aztertzera behartu zezala eskatu zion Parlamentuari.
Hilaren 17an, IU, HB eta UPNren botoekin onartu egin zen hobekuntza
teknikoaren azterketa ahalbidetuko zuen proposamena.
Dena den, Gobernutik itzuli zen egitasmoa –Bi Haizpetako igarobidea
zutabe bakarrean oinarrituta egonik Lurraldearen oniritzia zuena–
Parlamentuan onartu beharko zen halabeharrez, eta azken izapide hau
betetzea ez zen hain erraza izango. EA edota PSNren borondatea irabazteaz
gain, jada lotuak ziruditen jarrerak –UPN eta IUrena–, ez baitziren antza
denez hain irmoak. Ezker Batuak, ordura arteko iritzia aldatuz, foruzale
zalantzatien borondatera lotu zuen berea, konponbidea berriro ere
blokeatuz. Antza denez, PSNren itzala –IUrekiko eragina– luzea zen
oraindik. Nafarroako Ezker Batuaren jarrera mugiarazteko sinadura bilketa,
enkarteladak eta mozioak burutu ziren kaltetutako herrietan.
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Deigarria da Allik 1995ean alderdi politiko berriari jarritako izena: “Convergencia de
Demócratas Navarros, (CDN)”. Are deigarriagoa, zatiketan erakutsitako haustura ideologikoaren
geroko apaltzea, eta Alliren birrlerrotzea 90. Hamarkadako UPNren gobernuen baitan.
248
Besteak beste: Alli, J.C. (1999): Navarra: Comunidad política diferenciada. Sahatsa servicios
editoriales. Iruña.
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Azkenean, uztailaren 31n, UPNko batzorde eragileak, –alderdiaren
zatiketaren aurrekari gisa uler daiteken bozketan –13 boto alde eta 11
kontra–, trazaketa berria aurkezteko baimena eman zion Gobernuari, baldin
eta IU eta EA akordioan barneratzen baziren. Akordio materialaren koste
politikoa banatzeko azken uneko jokaldiak ziren guztiak, nork bere iritzia
besteenera baldintzatu baitzuen.249
Abuztuaren 11n egindako bileran, IUko batzorde eragileak, boto bakar
batez, Nafarroako Gobernuak aurkeztutako hobekuntza teknikoaren aldeko
jarrera hartu zuen. Hortaz, Parlamentura jotzeko UPNk berak jarritako azken
baldintza bete zedin, Allik EAren aldez aurretiko oniritzia behar zuen soilik.
Alabaina, EAk hirugarren bidea hartu zuen, bere kabuz eraman baitzuen
hobekuntzaren inguruko proposamena Parlamentuko Lan Publikoetarako
Batzordera. Honela, UPNk ezarritako baldintza saihesten zen. PSOEk, HBk,
IUk eta Lurraldeak begi onez ikusi zuten EAren erabakia. Honela, agerian
geratzen zen bakarra UPN baitzen. Hain zuzen ere, bere benetako jarrera
inolaz ere erakutsi nahi ez zuen alderdiak, aurpegia eman beharko baitzuen
Legebiltzarrean.
Gauzak honela, abuztuaren 24an egindako Batzar eragilean, berriro ere
13 boto 11 botoen aurka, PPtik jasotako presioak gaindituz, UPNk Bi
Ahizpetako hobekuntza teknikoaren alde bozkatuko zuela onartu zuen. Esan
bezala, benetako vaudeville tragikomikoa bilakatu zen Nafarroako liskarraren
amaiera.
Hala, 1992ko abuztuaren 26an, Leitzarango autobiaren inguruko
liskar nagusia itxi egin zen behingoz, Nafarroako Parlamentuan UPN –
boto bat ez ezik–, HB, IU eta EA alderdiek egitasmo ofizialaren azken
trazaketa aldaketa onartu zutenean. Adostasunetik kanpo geratu zen
bakarra PSN izan zen, UPNren baitako zauriak ere aski sakonak eta
mingarriak izan ziren arren. Nafarroako gobernu-elitearen baitako
deslerrotzeak ondorio esanguratsuak izango zituen epe ertainean.
Gipuzkoa eta Nafarroa lotuko zituen autobiaren egitasmo behin
betikoa, erakundeen egitasmoaren eta mugimenduaren errebindikazioaren
uztarketaren emaitza izan zen. Zehaztasun geografikorik gabe bada ere,
jarraian doan irudian azaldu zuen Egin egunkariak autobiarena azken
ibilbidea eta egitasmo instituzionalak izandako moldaketak:
F.35. Leitzarango autobiaren azken trazaketa.

249

Alderdi hauek barneratzeko Lurraldeak berak prestutasuna agertu zuen, hobekuntzaren
moldaketaren bat aurkezteko gonbitea eginez. Bestalde, “Ahizpa handia” aitzarra ukitzen ez zuen
zutabe bakarreko egitasmoak Nafarroako eragile ekologista gehienen oniritzia zuen: Eguzki,
Landazuria, ANAT/LANE, Gorosti, Gure Lur eta Lizarrako asanblada ekologistarena, esaterako.
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Dena den, auzia ez zen ibilbidearen inguruko adostasun horretan
amaitu.
Lurraldearen diskurtsogintza Nafarroako pasadizo kafkiar honetan
hiru ardatzen inguruan taxutu zen: arrazionaltasuna edo zentzu komuna;
akordio ekologikoa (goa), eta kontsentsu soziala. Ildo berbera jarraituz, eta
arestian aipatu bezala, emaitzaren edo arrakastaren jabetza partekatuaren
mekanismo diskurtsiboak Gipuzkoako akordioaren salmenta publikoa –
brindis famatua– ahaztaraztea zuen helburu. Propaganda kanpaina
espezifikoa egin zuen Lurraldeak parametro horietan, apika aurki hartuko
zuen identitate kolektiboaren aurrelan gisa: “zorionak, guztiok garaile; el
diálogo y el acuerdo han salvado Dos hermanas”, mezudun kartelak Bi
Haizpetako errepide seinaletan jarri zituen Lurraldeak abuztuaren 27an
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bertan. Gizarte eragilearen esanetan: “la experiencia del diálogo, la negociación y
el acuerdo es satisfactoria para todos […] se pueda extender a otros conflictos…”.
Lurraldearen iritzian, kontziliazioa, dialogoa, kontsentsoa, garaile eta
garaiturik gabeko konponbidea… Gizarte gai guztietara zabaldu beharreko
balioak ziren, eta Nafarroako auziaren amaieran izandako esku hartze
erabakitzailea ezkutatzea prezio txikia zen, sakrifizio horren ordainean
gizarte eragileak etorkizuneko prozesu politikoan artekari legitimoaren
funtzioa irabazten baldin bazuen. Artekaritza lan horretan erakutsitako
trebezia eragile politiko nagusiei helarazi nahian, Lurraldeak irailaren
lehenean dialogo esperientziaren aurkezpena egin zuen Madrilen, hango
komunikabideen aurrean. Bide batez, Gonzalez Espainiako Gobernuburuari
gutuna bidali zitzaion. Helburua argia zen: batetik, lehen akordioa erdietsi
zenean Espainiako hedabideetan egindako markogintza diskurtsibo
“antiterrorista” ekiditea, eta dialogoaren bitartez “eszenatoki txikian”
lortutakoa, eszenatoki handira” eramatea posible zela erakustea. Gizarte
eragile berria jaiotzear zegoen.
Lurraldearen ospakizuna, irailaren 5ean Irurtzunen deitutako
martxarekin eta liskarrean zehar erabilitako kartelen erakusketarekin hasita, ,
irailak 12an Iruñean egindako mobilizazio ekimenarekin burutu zen.
“Lurraldearen maniFESTAzioa” eginez, zoriona, baikortasuna, zabaltasuna
eta ikuspegi barneratzailea erakutsi nahi izan zituen Lurraldeak:250 “cabemos
todos, porque no se hace contra nadie y se realizará sin crispación.” Azken finean,
apalki bazen ere, arrakastaren jabetza mekanismoa piztu nahi izan zuen
mugimenduak, han bildutako 2500 bat lagunen aurrean.
Alabaina, aldi berean, “adostasuna elkarrizketaren bitartez/por el
diálogo, para el acuerdo” leloaren eskutik, aurrera begirako ibilbidea erakutsi
nahi izan zuen Lurraldeak, gatazka sozial, politiko eta ekologikoen
konponbidean etapa berria zabalduko zela aginduz. HBk ere markogintza
diskurtsibo bikoitz horrekin bat egin zuen bere deialdian: arrakasta ospatu
eta “dialogoaren eta negoziazioaren kultura demokratiko berria” aurrera
begira sendotu behar omen ziren, eragile politiko abertzalearen esanetan.
Une honetan, Lurraldearen nortasun bilakaera hori komenigarria zitzaion
ezker abertzaleari, negoziazioaren eredu estrategikoan ongi txertatzen
baitzen.
Beste eragile politikoek ohiko diskurtsoan txertatu zuten Nafarroako
hitzarmena. Lehengo lepotik burua. Esan bezala, Lurraldearen ildoa segituz,
HBren jarrera aurrekoan baino apalagoa izan zen –con el diálogo ganamos
todos–, eta ekimen ekologiko berriak aurkezteko baliatu zuen abagunea,
ekologiaren marko interpretatzaile nagusiaren garrantzia berretsiz. UPNko
Del Burgo, Aizpun eta Gurrea bloke demokratikoaren hausturagatik
penatuta zeuden, eta neurri batean haiekin bat egin zuen Cirarda gotzainak
ere. Batzarre alderdia Lurraldearen “auto-iruzurraz” mintzatu zen, Bi
Ahizpetako hobekuntza gutxietsiz. EAJk, Alliren eta Lurraldearen papera
goraipatu zuen, eta, bide batez, gizarte eragileak ezker abertzalearekin omen
zituen tentsioak azalerazten saiatu zen. Bitxia da hasieratik jeltzaleek
250

Aurrekotan bezala, helburu berberarekin IPES-ek Nafarroan egindako inkesta baten
emaitzak plazaratu zituen: galdetutakoen %48, Bi Ahizpetako akordioaren alde zegoen; %51k
gobernuaren eta Lurraldearen arteko negoziazio egon zela uste zuen.
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Lurraldearen bilakaeran izandako interesa, Elkarri taldea sortu eta gero
areagotuko zena. Kontziliazioaren diskurtsoa politikoki non eta nola
lerrokatzen den kontu biziki garrantzitsua izan baita ordutik honako euskal
prozesu politikoan. Orduko eztabaida publiko eta ezkutuan, Lurraldearen
balizko birmoldaketaren inguruko esamesak etengabeak izan ziren.
Azkenik, ondorio materialen arloan, azpimarratu behar da akordioa itxi
eta gero Nafarroako Gobernuak hartutako lehen erabakia segurtasun
enpresen kontratua bertan behera uztea izan zela. Gipuzkoan gertatu bezala,
liskarretik onura ekonomiko izugarria –6000 milioi pezeta inguru,
Nafarroako Gobernuaren arabera– eskuratzen zuen sektore horrek ez zuen
begi onez ikusi arazoaren amaiera. Berriro ere, Lurraldeako zenbait
ordezkarik mehatxu larriak jaso zituzten: “si perdemos el trabajo, prepárate tú y
tu familia”. Arestian esan bezala, negoziazio prozesu orotan kontuan hartu
behar dira liskarretik onura jasotzen dutenen estrategia oztopatzaileak. Eta
baita ere pragmatismo osoz, hauek neutralizatzeko hartu beharreko neurriak.
Dena den, Alliren gobernuaren jarrera malgua ez zen Nafarroako
liskar-gune guztietara zabaldu. Sakanako udal ordezkariekin iraila hasieran
bildu eta gero, zenbait alegazio onartu baldin baziren ere, Aranguren edo
Itoizen kasuan, errepresioak eta erakundearen itxikeriak bere horretan
jarraitu zuten. Nafarroan lortutako eragin politikoa edota sumagarria
mugatuak izan ziren: eskaeraren onargarritasun sistemikoaren eremua –
gizarte eragileen zertifikatzeari dagokionean edo sentsibilitate ekologikoari
dagokionean– ez baitzen gehiegi zabaldu.

6.

1992ko akordioen kudeaketa eta Lurraldearen bilakaera
(1993-1995).

Ikusten denez, Leitzarango liskarraren garairik gatazkatsuena amaitu
arren, gizarte eragilearen bilakaera eta jarduera ez ziren bere horretan
agortu. 1995eko maiatzaren 5ean Jose Antonio Ardanza EAEko
Lehendakaria eta Juan Cruz Alli Nafarroako presidentea inaugurazio
ekitaldian bildu ziren arte, eta baita hortik aurrera ere, Leitzarango
autobiaren inguruko berriak ez ziren egunkarietatik desagertu:
mugimenduaren bilakaera zela, obretan sortu ziren arazoak zirela,
aurrekontuei buruzko ezustekoak…
Hasteko eta behin, auziaren erdigunean egondako gizarte eragilearen
bilakaera katramilatsua azaltzen saiatuko gara.
Izan ere, Lurraldeak bi erronka funtsezko zituen mahai gainean:
-Batetik, norabide estrategiko nagusi biren artean hautaketa egin behar
zuen: zubigintza diskurtsiboa –dialogoaren leloa– eta artekaritza –alde
anitzeko negoziazioaren errealitatea– mekanismoen eremuan lortutako
arrakasta sozio-politikoaz baliaturik, bakegintzan –gatazka nagusiaren
arloan–, aritzeko nortasun/eskaera osaketa mekanismoa sendotzea, edo
Lurraldearen jatorrizko nortasuna galdu gabe, arlo ekologistako liskarretan
murgiltzea, euskal mugimendu ekologista indartuz, bai eragile autonomo
bezala, bai orduko antolakuntza nazionalak elikatuta.
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-Bestetik, utzi ezinezko ardura garrantzitsua zuen Lurraldeak:
hitzartutako hobekuntza guztiak paperean marraztuta zeuden arren, obra
lanen jarraipen zorrotza egitea ezinbestekoa zen, mahaian adostutako hura
inplementatzearen bidean gal ez zedin. Alegia, akordioen etengabeko
ebaluazioa halabeharrezko ardura zen Lurraldearentzat. Liskarrean zehar
lortutako hobekuntzen jarraipena ez zen ziurrenik lanik gozoena, baina
eragin-politikaren ereduak jarduera kolektiboaren errutinizatzea dakar
nahitaez.
Akordioen jarraipenaren ardurari aurre egingo zitzaiola ez zuen inork
eztabaidatu, alabaina, eragilearen norabide estrategikoaren inguruan iritzi
kontrajarriak plazaratu ziren mugimenduan. Irailaren 23an egindako prentsa
agerraldian, orduko bozeramaile ziren Carlos Garrido eta Alberto Friasen
ahotik, Eguzkik liskarraren balorazio orokorra egin eta, bide batez,
aipatutako eztabaidan izango zuen jarrera aurkeztu zuen.
Lehen gaiari dagokionean, bi izan ziren Eguzkik azpimarratu zituen
alde positiboak: Lurraldeak alternatibak aurkezteko beldur historikoa
behingoz gainditu izana, eta arazo ekologikoak konpontzeko negoziazioak
zuen balioa erakutsi izana. Era berean, gogor kritikatu zuen Eguzkik zenbait
ekologisten akordioaren kontrako jarrera: “lucha inútil, defendiendo un purismo
estéril desde su torre de marfil, […] sólo sirve para complacerse en cenáculos de
entendidos”. Ekologismo politikoaren parametrotan egiten zuen lan Eguzkik,
eta ezin zuen onartu Ekik edota Autobiaren Aurkako Taldeek hartutako
norabide identitarioa.
Bigarren gaiari dagokionean, Eguzkik argi utzi zuen bere iritzia: Eguzki
eta Lurraldearen arteko ekintza batasuna euskal ekologismoaren ardatza
bilakatu behar zen, etorkizunean inoiz baino garrantzitsuagoa izango zen
ingurugiroaren defentsan. Orduko 300 bat militante lanean jarrita,
“geroarekin konpromisoa hartu” kanpaina hasi zuen Eguzkik, Lurraldearen
antolakuntzazko eraginak –arrakastak– ekarritako gizarte bitartekoak
ekologismoan gera zitezen. Esperientzia ekologisten konfluentzia lortzeko
bazkidetza kanpaina zabaldu zuen Eguzkik udazken hartan. Autobiaren
aurkako mugimenduaren ondarearen oinordekotza zegoen jokoan.
Eztabaida estrategiko sakon hau ebasteko, 1992ko irailaren 26an
Tolosan bildu zen Lurraldearen XV. Asanblada. Hirurogei bat delegatu bildu
ziren, tokiko 45 sostengu asanbladen izenean. Aurretik, beste zortzi
asanblada eginda zeuden eskualdeka, baita 1200 bazkide diru-emaileen
artean inkesta ere. Eztabaidarako gai ordena bost puntutan laburbildu zen:
Lurraldearen balantze historikoa, Lurraldearen etorkizuna –zortzi
proposamen eta hainbat emendakinetan oinarrituta–, akordioen/obren
jarraipena, eta gai ekonomikoak. Eztabaidaren antolakuntza bera,
mugimenduak aspaldian erakutsitako profesionalizatze mailaren eta
hedapenaren isla besterik ez da. Alta, bildutako jende kopuru mugatua
liskarraren amaiera aldean sumatutako desmobilizatzearen adierazlea izan
daiteke.
Asanbladaren erabaki formalaren arabera, ekologismoaren eremuan
jarraitzeko konpromisoa berretsi zuen Lurraldeak. Talde berria sortu gabe –
antolakuntza sakabanaketa gehiegizkoa baitzen jada–, desegitea edota
birmoldaketa baztertuta, gizarte mugimenduen arloan, orokorrean, eta
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ekologismoaren baitan, zehazki, jarri zuen etorkizunera begirako
lehentasuna Lurraldeak. Noski, hori guztia 1992ko akordioen begirale lana
utzi gabe.
Dena den, birmoldaketaren aldekoek haien estrategiarako atea zabalik
uztea lortu zuten. Asanbladak erabakitakoari kasu eginez, Lurraldearen
ekarpen nagusia bakegintzaren eta dialogoaren arloan ikusten zutenek
eskuak libre zituzten ekimen berriak abian jartzeko: “la asamblea valorará
positivamente la opción personal de aquellos militantes que por la experiencia
adquirida o por la función desarrollda decidan en su caso comprometerse en
iniciativas que coadyuven a la paz de Euskal Herria”. Jonan Fernandez, Bittor
Aierdi eta beste kide esanguratsuk ez zuten besterik behar: eragile berria
antolatzeko askatasuna, alegia. Planteamendu honen bultzatzaileen pisua
ikusita, haien hautua ez zen inoiz “erabat pertsonala” izango. Lurraldearen
aurpegi sinbolikoa ziren militante kualifikatu hauek XV. Asanbladaren
erabaki formala ezerezean utziko zuten epe laburrean.
Izan ere, Lurraldearen baitan bakegintzaren aukera hobesten zutenek
eraman zuten mugimenduaren ondare historiko nagusia. Helburu hori
lortzeko ezinbestekoak izan ziren honako aldagaiak:
-Antolakuntza eta bitartekoen mailan. Liskarrean zehar Eguzkik
antolakuntzazko deskapitalizatze azpimarragarria izan zuen Lurraldearen
tokiko asanbladen mesedetan. Era berean, arestian esan bezala, gizarte
eragilearen irudi publikoa zirenak, kapital sinboliko edo karismatikoaren
jabe zirenak –Jonan Fernandez, Bittor Aierdi eta Josu Urra, besteak beste…–,
eragile berria sortzearen aldekoak ziren. Azkenik, Lurraldearen
etorkizunerako erabakitzaileak ziren kuotadun bazkideen kontrola
bakegintza arloan lan egin nahi zutenen esku geratu zen, eragile berriaren
sorrera erraztuz. Hortaz, deskapitalizatzea ez zen izan antolakuntzazkoa
edota sinbolikoa soilik, ekonomikoa ere bazen.
-Eragin diskurtsibo eta sumagarriaren mailan. Leitzarango liskarraren
amaieran lortutakoa normalizazio politikoaren arloan saltzea erraza zen
bezala, ikuspuntu ekologistatik, aldiz, sentimendua gazi-gozoagoa zen,
erabat mingotsa izan ez balitz. Honela gauzak, arrakasta beste arlo batean
erdietsi zenez gero, ekologismoaren aldeko hautua agian ez zen zenbait
militanteentzat erakargarriena. Logikoa zenez, arrakastaren markogintza
diskurtsiboa, eragin sumagarri orokor horren arabera burutu zuen
Lurraldeak. Hots: “Leitzaranen lortutakoa –dena delakoa izanda ere
lortutako hori– dialogoaren aldeko artekaritzan Lurraldeak eskuratutako
trebetasunagatik erdietsi zen, eta bere ekarpena gatazka nagusira eramatea
zen hauturik hobena”. Zaila zen ongarri diskurtsibo horrekin Lurraldearen
orubean loraldi ekologistarik izatea. Garaiko indarrak, parametro ekologista
aski gardenagoetan burutzen ari ziren protestetara eraman ziren: Itoizera,
batez ere, eta beste zenbait arloko edota tokiko mobilizazioetara, ibaien
defentsa eta uren politika, Garoña, Abra eta Bilboko superportua, Aser
enpresako hondakinak, baleak…
-Inguruabar politikoaren eragina. Euskal prozesu politikoan 1992an
jazotako gertaerek bakegintzaren gaia eztabaidaren erdigunean kokatu
zuten: gatazka politikoa gainditzeko ahaleginak –ETArekin kontaktuak,
HB/EAJ elkarrizketak–, edota erakunde armatuaren suetena eta buruzagitza
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politikoaren atxiloketa Bidarten, besteak beste, bakegintzak hartutako
garrantzi horren lekuko dira. Aldi berean, bake mugimenduaren baitan
sortutako eragile berriak –“Gesto por la paz” taldea bereziki– euskal gizartea
mobilizarazten hasiak ziren, alderdi politiko instituzionalen babesean. Ezker
abertzaleak, bere aldetik, bakearen diskurtsoan lehiatzeko ahaleginak egin
zituen, iritzi publikoaren eremua arlo horri zegokionean ez galtzeko.251
Abagune hartan, bere eremu ideologikotik abiatutako eragile bakezalea eta,
batez ere, negoziazio zalea oso ongi egokitzen zitzaion ezker abertzalearen
estrategiari. Ondorioz, begi onez ikusi zuen Lurraldearen gizarte kapitalaren
birbideratzea. Azken finean, konponbide orokorrerako aukera ahalbidetu
zuen Ajuria Eneko Itunaren krisiak, Leitzarango liskarraren inguruabarrean
izan zuen abiapuntua.
1992ko irailaren 13an Altsasun sortutako talde bultzatzailearen lanak
amaituta, abenduaren 20an sortu zen bakegintza eta normalkuntza
politikoaren arloan “dialogoa eta akordioa” bultzatzen arituko zen gizarte
eragile berria: Elkarri. Bere bozeramaileen hitzetan, “akordioaren eta
dialogoaren aldeko gizarte mugimendua” izango zen, eta elkarrizketa,
akordioa eta gizarte kontsulta izango ziren bere jatorrizko proposamenaren
ildoak. Lurraldeako irudi publikoa izandako Jonan Fernandez eta Bittor
Aierdi ziren talde sortu berriaren bozeramaile nagusiak.
Hasierako unean, alderdi politiko gehienen –ezker abertzalearena
barne– oniritzia jaso zuen Elkarrik. PP eta EE-ren izan ziren kontrako iritzi
garratzenak: ETAren “tapakia” –PP– edo “hirugarren bide antzua”, EE-ren
esanetan. Ezker abertzalearen baitako bakegintza arloko saiakera hura, bere
hastepeneko bultzatzailearengandik urruntzen joan zen urteek aurrera egin
ahala. Azkenean, 1996ko hasieran, bortizkeriaren gaitzespenerako Elkarrik
landutako formulak, ETAren kritika zuzena jaso zuen. Hortik aurrera,
“hirugarren bide” horrek eta bere jatorrizko proposamenak –
elkarrizketa/akordioa/kontsulta– ibilbide luze eta emankorra izan dute
euskal politikan. Beste tesi baterako lana da.
Gure gaira berriro ere itzul gaitezen. Esan bezala, mugimenduaren
kapital nagusia bakegintzara bideratu zen arren, ez zen horregatik
desagertu “Lurraldea” taldea. Esan bezala, kudeaketa eta ebaluazio
partekatuaren ereduan murgilduta, bertan geratu zen jendeak obren
jarraipena hartu zuen zeregin nagusitzat. Horretarako taldea osatu eta gero,
1992ko azaroaren 18an txosten teknikoa aurkeztu zuen mugimenduak obren
irregulartasunak salatzeko: ingurune legediaren urraketatik hasita, arazo
ekonomiko, laboral, prozedurazkoak eta teknikoak nabarmendu zituen
Lurraldeak. Eragin-politikaren ereduan erabat murgilduta, egitasmo
publikoaren kudeaketa partekatuari ekin zion. Jarduera para-erakundezko
hori ongi markotu zuen mugimenduak –“seguimiento de las obras desde la
perspectiva de la cooperación con la administración y de aportación positiva, como en
251

Lazo urdinaren kanpaina arrakastatsuaz geroztik, bakegintzaren arloko lehia gogortu egin zen oso.
Gesto por la paz taldea, erakundeekin batera, kale mobilizazio handiak –25.000tik gora lagun– deitzen
hasi zen ETAren aurka. Bilbon, 1992 eta 1993ko urtarrilean, esaterako. Ezker abertzaleak, bere aldetik,
“Askatasuna eta bakea” martxa abiatu zuen 1992ko ekainean. Martxoan buruzagitza politikoa galdu
ostean, ETAk uztailan emandako suteena, irailean hautsi zen, HB eta EAJ hizketan ari ziren bitartean.
Ikusten denez, gatazkaren konponbidea, bakea, normalizazioa, negoziazioa… Interpretazio marko
nagusiak ziren orduko euskal politikan.
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las sociedades más avanzadas […] diálogo, trabajo conjunto, y la colaboración
sincera con las empresas”–, eta horrekin batera, arestian esan bezala,
bozeramaile berriak hautatu zituen: Jose Antonio Amilibia (Katto), Tomas
Lozano eta Trini Miranda. Ordura arteko irudi publiko esanguratsuena
Elkarri talde berrian bilduta, Lurraldearen identitate birmoldaketa
mekanismoak irudi publiko berria behar zuen.
Jarduera para-publiko horren eragina ez zen txantxetakoa izan.
Lurraldearen zertifikatze mailaren erakusle argiena Jaurlaritzako Ingurune
sailburuorde zen Xabier Garmendiaren 1992ko abenduaren 4ko agerraldi
publikoa dugu. Autobiaren obren inpaktuak onartu eta gero, Lurraldearen
jarrera salatu zuen erakundeak, bere burua gizarte eragilearen pare parean,
maila berean jarriaz: “Lurraldea intenta suplantar a la administración, ni le
corresponde, ni está autorizado, ni capacitado para esta usurpación”. Bitxia da
Garmendiak “ekologista-ekologistatzat” jotzen zuen eragilearen –Autobiaren
Aurkako Taldeen– kritika onartzeko prest egotea eta Lurraldearena, berriz,
arbuiatu izana. Euskadiko Ezkerreko kide ohi batek Lurraldearekiko izan
zezakeen tenore txarraz aparte, arrazoi sakona zuen agerraldi instituzional
horrek. Demokratizatze prozesu zabalari dagokion mekanismoa islatu
baitzen gertaera honetan. Alegia, “gobernu egitura eta praktiken
ezarpenaren” inguruko tentsioa, azken finean, demokratizatzean aurrera
egiteko beharrezkoa den agintearen kontrol sozialerako baldintza baita.
Hortaz, Lurraldearen eta erakundearen arteko lehia hau, liskarraren
eragin demokratizatzailearen adibiderik argiena dugu. Maila diskurtsiboan
ere norgehiagoka honek adiera esanguratsuak izan zituen: “Lurraldea invita a
Gasteiz a colaborar en la vigilancia de las obras”. Edo, mugimenduak berak
azken faseko lanaren definizioa “iniciativa social de servicio” gisa egiten
duenean. Jarduera kolektiborako hizkuntza asmatu zuen Lurraldeak, eta
diskurtsogintzari dagokion “berrikuntza taktiko” mekanismo hau bilakatu
zen eragile bakezale berriaren –Elkarriren–hastapeneko ondare nagusia.
Dena den, obren ikuskaritza “teknikoa” garrantzi handikoa bazen ere,
Lurraldeak ezin izan zuen betebehar “politikoa” erabat alboratu, alderdi
politikoen arteko lehia mekanismoak ez baitzuen etenik izan: Aldundiak San
Lorentzo trazaketari aurre egiteko aurrekontua handitu beharko zela esan
zuenean, EAk eta EuEk aspaldiko diskurtsoa birjaso zuten –la única solución
es la A-2 y no hay otra alternativa–, eta PSOEko alkate Gipuzkoarrek, berriz,
EAJ koalizio kideari eremua markatzeko edo, proposamen bitxia egin zuten,
hasiera batean autobia egin beharrean errepidea egin zedila planteatuz…
Ezerezean geratu ziren azken orduko jokaldi hauek guztiak.
Une honetan, liskarraren unerik erabakitzaileenak amaituta, azalpena
argitze aldera orain arteko bilakaera laburbiltzen dun irudia eskainiko dugu.
Ez dugu uste beharrezkoa denik bertan agertzen diren kategoriak berriro ere
esplikatzea, aski landuak izan baitira aurreko orrialdeetan. Ikus dezagun:
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F.36. Botere-politikatik eragin-politikara.

Amaitzeko, liskarraren azken fasea, 1993tik 1997 urtera bitartekoa,
bizpahiru eszenatokitan jokatu zen. Laburki azalduko ditugu.
-Arazo ekonomikoen soka amaigabea. Obra lanen ardura zuten
eraikuntza enpresetan arazo ekonomikoak etengabeak izan ziren urte
haietan, erakundeetatik jasotako diru laguntzak handiak izan arren.252
Agindutako ordainketak jasotzeko azpikontratek zituzten zailtasunak, goitik
beherako kate gaiztoa jarraituz, kate-begi ahulenetara ailegatu ziren.
Ondorioz, herrietako –Leitzako, Irurtzungo edota Lekunberriko– merkatari,
tailer jabe, ostalari eta dendariek kalte handiak pairatu zituzten.
Aurreko hilabeteetan kaltetuek hasitako mobilizazio dinamika ez zen
eten, eta sasoi honetan autobiaren aurkako protesta ekintzarik
oldartsuenetarikoak azpikontraten piketeenak izan ziren. Oraingoan
nortasun/eskaera mekanismo bitxiaren ondorioz, enpresariak izan ziren
errepideak oztopatzen zituztenak. Rolen inbertsio historiko zinez
252

Gipuzkoako Diputazioak enpresen sabotaje kalteen %80 ordainduko zuela agindu zuen,

esaterako.
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adierazgarria, mobilizazio mekanismoak inoren monopolio ez direna
erakusten duena. Eragile kolektibo berri horrek gizarte mugimenduetan
ohikoak diren protesta moldeak erabili zituen: esaterako, 1994ko ekaina
amaieran Nafarroako tartearen inaugurazioa atzeratu egin zuen Vivotix
enpresak, Gorritiko tunela ia aste betez moztuz. Are gehiago,
mugimenduaren rola hartuz, Cubiertas y Mzov enpresaren azpikontrata
honek liskarren arteko zubigintza diskurtsibo interesgarria erabili zuen
protestaldi hartan:“ Leitzaran, estafa; Itoiz=Más corrupción”.
1993ko ekainean, Nafarroako Kontuen Ganbarak autobiaren inguruko
aurrekontuaren fiskalizatzearen emaitzak aurkeztu zituen. Irregulartasunak
nonahi azaldu ziren: aurrekontuen bikoiztea, emakida arbitrarioak,
atzerapenak, segurtasun gastuen kontrol eza, justifikatu gabeko guardia
zibilari ordainsariak… Lurraldeak diru xahutzearen erantzukizunak argitu
beharra berretsi zuen, garaiko Nafarroako Gobernu sozialistari egotziz
anabasa ekonomikoaren ardura politiko eta penala. 1993tik aurrera,
iruzurraren eta ustelkeriaren izotz-mendia bere ur azpiko egiazko tamaina
erakusten hasi zen.253 EAEko Kontu Publikoen Auzitegiak emandako
txostenaren arabera, Gipuzkoako tartean ere irregulartasunak jazo ziren –
emakida eta kontratazioen berme publikoen arloan bereziki–, baina ez ziren
Nafarroako egoera usteletara iritsi. Bi kasutan, ETAren mehatxupean hartu
beharreko segurtasun neurriak aipatu ziren aitzaki gisa. Gai honek, ikerketa
akademikoaz harantzago, ikerketa judizialaren arreta ere merezi izan zuen.
Bestalde, egitasmoaren finantziazioarekin zerikusia zuen globo-zunda
zabaldu zuen Foru Aldundiak 1993 urtearen amaieran: agian Gipuzkoako
tartean autobiak ordainsaria izango zuela esan baitzuen Sudupe Diputatuak.
Iradokizunak ez zuen erantzun onik izan. Alabaina, aztertuko dugun
bigarren liskarraldian finantzazioaren gaiak izango zuen garrantziaren
aurrekari zuzena izan zen aipatu zurrumurru interesatu edo globo-zunda
hura. Izan ere, Leitzarango autobiaren azken aurrekontua ikusita –
Gipuzkoan 24.500 miloi pezeta, eta Nafarroan, 43.000 milioi pezeta inguru–,
finantziazioa bilakatu zen ordutik aurrerako azpiegitura publiko erraldoiek
kudeatu beharko zuten aldagairik korapilotsuenetarikoa.
-Arazo teknikoen jarraipena. Lurraldearen obren zaintza lana ez zen
oztoporik gabe egin. Liskarrean zehar hain ezaguna izan zen aukera
politikoen lurraldezko desoreka –Nafarroako eta Gipuzkoako erakundeen
deslerrotzea mugimenduarekiko– berriro ere ongi esleitu zuen gizarte
eragileak: oraingoan Alliren gobernuaren itxikeria salatu behar izan zuen,
Gipuzkoako Aldundiarekin zituen harremanak goraipatuz. Arazoa, kasu
honetan, Nafarroako tarteko enpresen zabarkerian zetzan, eta baita
Gobernuaren kontrol ezan ere. Bien bitartean Lopez Borderias Sailburuak
Lurraldeak egindako iradokizun guztiak betetzen ari zirela zioen.
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Gabriel Urralburu, Luis Roldan eta Antonio Aragonen izenak behin eta berriro azaldu ziren
enpresa esleipendun handien diru laguntzen jasotzaile gisa. Aurretik, enpresa horiek, ETAren
mehatxua aitzaki, %20ko indemnizazio publiko bereziak hartu zituzten. Nafarroan Leitzarango
autobiaren aurrekontu desbideraketa ia %50a izan zen, orduko ustelkeria kasuak azalerazteko ezaguna
egin zen El Mundo egunkariko ikerketa zerbitzuaren arabera. Askoz geroago, 1997ko otsailean,
Nafarroako Kontuen ganbarak %58an finkatu zuen desbideraketa, eta aipatu arduradun politikoei
kartzela zigorrak ezarri zitzaizkien autobiaren inguruko jarduera ustelengatik. Aipatu hiru ordezkari
politiko horiek kartzela zigorrak bete behar izan zituzten iruzurra dela eta. Desagertutako dirua ez da
oraindik orain itzuli ondare publikora.
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Mugimenduaren zertifikatzea erabatekoa zen arlo formal eta publikoari
zegokionean, alabaina, konpromisoen betearazte materialean eztabaida
piztuta zegoen oraindik ere: 1993 urtearen hasieran, obren jarraipen lan
horren ondorioz, Lurraldeak 43 bat puntu beltz antzeman zuen. Gehienak
Nafarroan. Esan bezala, Bi Haizpetako igarobidean izandako patxada eta
zuhurtasuna ez ziren beste zenbait guneetan errepikatu, eta Lurraldeak
Nafarroako gobernua izan zuen errebindikazioaren jomuga garai honetan,
horretarako aspaldiko diskurtso gogorra birjasoz: “bunker de obras públicas,
más propio de una dictadura”. Era berean, azken fasean ia deslotuak zeuden
liskar-guneak birlotzeko aukera eman zuen Nafarroako Gobernuaren
jarrerak: “no estaría mal que la filosofía del diálogo empezara con el pantano de
Itoiz”. Azkenean, dialogoa “irabazi” egin behar dela erakutsiz, Lurraldeak
obren ondorioak konpontzeko eskatutako aurrekontua onartu zuen
Nafarroako Gobernuak, baina Itoizko obrak aurrera jarraitu zuen inongo
elkarrizketarik gabe.
Jarraipen lan honekin lotuta aurkeztu zuen Lurraldeak, egitasmoaren
hobekuntzatik harago, orduko –eta betiko– eskaera material funtsezkoa,
Leitzarango parke naturalaren aldarrikapena, alegia. Aurrekoetan ez bezala,
parke naturalaren egitasmo zehatza eta garatua aurkeztu zuen Lurraldeak,
1992ko akordioaren lehen urteurrenean, Muga alternatibaren ingurune
inpaktuaren deklarazio baikorra argitara eman zen une berean.254 1995eko
apirilean Jaurlaritzak “biotopo babestu” gisa definitu zuen Leitzarango
harana, Lurraldeak babes zabalagoa eskatu arren.
Berrikuntzaren ohiko kezkari eutsiz, Lurraldeak “Obra Handien
Kontrolerako Esku Liburua” aurkeztu zuen 1993ko martxoan. Estatuko
talde ekologistei eta autobiak kaltetutako herritarrei banatzeko osatu zen
instrukzio liburu hau. Bertan, egitasmo publikoen aurrean gizarte zibilak
jarrai zezakeen metodologia praktikoa –“bost errekurtsoen bidea”–
erakusten zen: idazkia bidali erakunde arduradunari, gero kaltetuei eta talde
ekologistei; egunkarietara ere igorri, eta, azkenean, idazkiaren jarraipena
egin eta gero erantzun egokia jasotzen ez bada, mobilizaziora jo.
Nabari denez, Lurraldeak hartutako eragin-eredu horren baitan
mobilizazioak herritarraren azken baliabidea izango behar zuen beti. Orduko
diskurtsoan azpimarratzen zen bezala, administrazioarekin harreman,
elkarlan eta komunikazio normalizatua erdiestea litzateke gizarte
mugimenduen erronka nagusia: gatazka, ekidin beharreko salbuespena,
eztabaidagaien arrazionalizatzea eta kontsentsoa, berriz, ohiko araua. Zentzu
honetan, mentalitate aldaketa eskatzen zion Lurraldeak erakundeari, baina
baita ere euskal gizarte mugimenduei, protesta edo “botere-paradigma
hutsa” alboratze aldera.
Izan ere, garai horretan, esperientziatik abiatuta, Lurraldearen ekinkide
batzuk gizarte mugimenduen inguruko teorizazio lan osoa egin zuten,
euskal gizartearen mobilizazio-eredua “XXI. Mendera egokitu” nahian:
“Construir un proyecto de MS nuevo y revolucionario […] la unidad del MEV no es
254

Akordioen jarraipenaren arloan ulertu behar dira begirale gisako etengabeko betebeharrak.
Batzutan leihotik sartzen baitziren atetik botatako erasotzaileak. Esaterako, 1993ko ekainean Bi
Ahizpetako igarobidean zentral hidroelektrikoa eraikitzeko egitasmoaren zurrumurrua zabaldu
zenean, Lurraldeak ingurua babesteko deklarazioa egin zedin eskatu behar izan zuen. (Egin,
1993/6/11.)
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una condición de partida, sino una meta […] Preparado para presentar alternativas y
negociar con las intituciones y la empresa privada […] amplio, plural y extendido,
con infraestructura más parecida a una empresa privada que a los movimientos
populares del final del franquismo […] Además de la denuncia… deberá presentar
alternativas, establecer líneas de colaboración con la empresa privada, sindicatos,
participar en la investigación… crear gabinetes técnicos, organizar iniciativas de ocio
y disfrute, editar publicaciones de calidad, hacer prospecciones…”.
Ingurunearen arloan zabaltzen ari ziren aukera sozial, politiko eta
ekonomikoak, neurri batean, Leitzarango liskarraren eragin gisa ulertu
daitezke: mugimendu ekologistak heldutasuna lortu zuen, baina erakundeak
eta enpresek ere asko ikasi zuten, halabeharrez. Aurrerantzean ekologiaren
inguruko eztabaida, liskarrak eta mobilizazaio kanpainak ez ziren berdinak
izango: komunikazio lan profesionalaren pizkundea, consulting berdeak,
tresna partehartzaile eztabaidagarriak…
Amaitzeko, autobiaren inaugurazio data hurbildu ahala, arazo tekniko
nahiko larriak agertzen hasi ziren trazaketaren hainbat gunetan: Azpirotzen
luiziak, Aresoko kalteak, Urritzako edota Argako tuneletan pitzadurak…
Horiek guztiak ahaztu gabe, autobia ireki zenean, 1995 maiatza
hasieran, bai erakundeetako ordezkariek, bai eta Lurraldeako orduko
bozeramaileek auziaren balantze baikorra egin zuten. Allik, garai hartan
zerabilen diskurtso berritzailea eta gobernu navarristan ez ohikoa zena
errepikatu zuen: “colaboración entre gobiernos vascos […] mejoras introducidas
por las reivinidicaciones de los movimientos sociales […] el futuro es de los espíritus
abiertos y la generosidad”. Lurraldeak, bere aldetik, akordioen ia erabateko
betetzea azpimarratu eta gero, mobilizazio zikloaren itxieraren berri eman
zuen: “todo un ciclo natural propio de los movimientos sociales en una democracia:
proyecto, contraproyecto y acuerdo; información, movilización y negociación”.
Aurrerago itzuliko gara ziklo honen azterketara, eragin demokratikoak
aztertzeko unean.
Negoziazio prozesuen amaieran maiz azaltzen den azken mekanismo
tipikoa da hau: akordioa lortuz gero, akordioaren barnean dauden eragileen
arteko aliantza eta elkar goraipamena. Hala, akordioaren defentsa aldez
aurretiko borrokarako grinaren neurrikoa izaten da, gutxienik: negoziazio
osteko birlerrotzeak etsaiak zirenak lagun bilakatzean ditu, eta ordura
arteko lagunak, aldiz, etsai.
-Autobiaren kontrako protestaren azken adierazpenak. Autobiaren
Aurkako Taldeek autobiaren aurkako azken urrats sendoa bide judizialetik
eman zuten, Aldundiaren kontrako kereila aurkeztuz Amasako tartean
egindako ustezko prebarikazioa eta delitu ekologikoagatik. Izan ere,
trazaketa aldatu eta gero Billabonako lurretan egiten ari ziren lanek ez
baitzuten aldez aurretiko ingurune-inpaktuko deklaraziorik255.

255

Basozabal Lan publikoetarako Jaurlaritzako sailburuordeak orduan esan bezala, ingurune
inpaktuen deklarazioak egiteko esperientzia gutxi zuen erakundeak eta irizpide teknikoak ez ezik,
erabaki politikoen menpe geratzen ziren. (Bizia aldizkariari egindako adierazpenak, Eginek jasota
1993ko martxoaren 3an)
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Epaiketaren aukera politikoa ongi esleitu zuen gizarte eragile natidesarrollistak. Erakundeetako ordezkarien derrigorrezko agerraldi judizialek
–Galdos,
Sudupe,
Billabonako
udal
ordezkariak,
Jaurlaritzako
arduradunak…– oihartzun zabala izan zuten hedabidetan, eta kasu askotan,
protesta ekitaldiekin osatu zituen mugimenduak. Kereila artxibatu egin zen
1993ko martxoan bertan. Maiz bide judizialak propagandarako aukera ezin
hobeak izaten dira gizarte mugimenduentzat. Hori, besterik ez bada.
Arestian jaso bezala, AAT-k salaketa orokortzen hasiak ziren aspalditik.
Hala, “txikizio desarrollista ez” bilakatu zen lelo errepikatuena. Zentzu
honetan, autobiarekin lotutako azkenekotariko agerraldian, 1995eko
maiatzaren 15ean Adunan eskegitako pankartan, ongi azaltzen zen
Autobiaren Aurkako Taldeek hartutako ildoaren oinarrizko zentzua: “orain
autobia, gero super portua, Maltzaga/Urbina, Donostiako zinturoia,
inzineradora, eta gainera, abiadura handiko trena!!! Desarroilismo
txikitzailea pikutara!!!” Hortxe ditugu mobilizazio ekologistaren jomuga
izango ziren hainbat liskar. Leitzarango zikloa itxiz, Lurraldeak omen
jokatutako “koltxoi paper legitimatzailea” eta garapenkeria salatzeko
erromeria –asamblea y comida silvestre– bildu zuen AAT-k Leitzaranen,
1995eko urriaren 22an.
Bere aldetik, egoeraren irakurketa orokorragoa eginez, etorkizunera
begirako akordio soziala proposatu zuen Eguzkik, orduan hizpide ziren
azpiegitura egitasmo erraldoien inguruan eztabaida publikoa pizte aldera.
Artekaritza kanpaina abian jarri zuen taldeak 1993aren hasieran, eragile
sindikal, sozial, eta ekonomikoak ildo diskurtsibo eraberritu baten inguruan
saretzeko, “gure lurra defenda dezagun” lelopean. Ekologismo politikoaren
baitan betidaniko identitatezko markogintza sendotu nahi zuen Eguzkik.
Esan nahi baita, prozedurazko gaiek hartutako garrantzia gutxietsi gabe
–era berean akordio sozialaz edota jendearen parte hartzeaz ere mintzatu
baitzen Eguzki–, erroetara jo beharra azpimarratu zuen talde ekologistak,
“ingurunearen” irakurketa teknokratikoari “lurraren” irudi sakona aurkatuz.
Sakona, baina “politikoa”, benetako ekologismo sakona –deep ecologism–
deitzen den horretatik aldenduta. Gero eta gehiago bizkaitarragoa zen
“Erreka” plataformaren eta hortik eratorritako “ekotopaketa” ereduaren
osagarri/lehiakide gisa, “Lurra” ildo diskurtsibo eta antolakuntzazkoak itzal
luzea izan du urteotan, eta, mugak muga, elkargune bilakatu da euskal
ekologismoarentzat eta beste zenbait gizarte arloentzat.
Azkenik, obretan sortzen ari ziren kalteen aurreko nortasun/eskaera
osaketa mekanismoa toki mailan aktibatu zen garai honetan, mobilizazio
desberdinen bitartez. Aresoko herritarrek osatutako kaltetuen elkarteak,
esaterako, haien lurretan egiten ari ziren gehiegikeriak salatzeko autobiaren
obrak oztopatu zituzten 1993ko martxoaren 25ean. Leitzan ere, ustez legez
kontrakoa zen hormigoi planta salatu zuen biztanle talde batek,
Lurraldearen laguntzarekin. Negoziazio eredu kutsakorraren eraginez
tankera honetako auzi gehienak akordioaren bitartez amaitu ziren.
“Kaltetuaren” nortasun kolektiboa osagarri ohikoa izan ohi da gizarte
mugimenduen mobilizazio prozesutan. Leitzarangoan, alta, albokoa izan zen
nortasun kolektibo horren eragina, izan ere, eskala aldaketa prozesuak
segituan gainditu baitzuen zuzeneko kaltetuaren eremu naturala. Halere,
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Lurraldeak ongi esleitu zuen toki mailako kaltetuen kezkak eskaintzen zuen
aukera politikoa. Ikusten denez, azken mobilizazioak –AAT-renak salbu–
autobiak zuzenean kaltetutakoenak izan ziren.
-Ondorio errepresiboen iraupena.
Aurreko urtetan burutako protesta oldartsu gutxi batzuen inguruko
epaiketak 1993an zehar ebatsi ziren. Autobiaren Aurkako Taldeak izan ziren
errepresioaren kontrako mobilizazio kanpainaren ardura hartu behar izan
zutenak. Lurraldeak utzita zeukan aspaldian errebindikazio mota hori.
1995eko ekaina/uztailan, ordutik aurrera areagotuko zen jazarpen
judizialaren aurrekari gisa, Espainiako Audientzia Nazionalak delitu
terroristatzat jo zuen autobiaren kontrako zenbait ekintza eta, zigor-eredu
berriaren eskutik, espetxe zigorren tamaina biderkatu egin zuen. Era
bertsuan, Donostiako Entzutegiak bertan behera utzi zuen zigor prozedura
errepikatzeko agindua eman zuen Espainiako Auzitegi Gorenak. Epai
berriaren arabera arduradun omen ziren gazteek zazpi urteko zigorra jaso
zuten.
Aipatutako inguruabarreko mekanismoa gogoratuz, ez dirudi
autobiaren liskarraren ondorioz errepresiorako ahalmena ahuldu zenik.
Aitzitik, mekanismoen tresna teorikoaren eskutik egin dugun Leitzarango
liskarren kronika historiko hau errepresioaren areagotze prozesuarekin
amaitu behar dugu.
Orain artean esandakoak laburbildu eta sistematizatu aurretik, jarraian
Urbina/Maltzagako liskarraren azterketan saiatuko gara.
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G. ATAL ENPIRIKOA (II): URBINA/MALTZAGA ERREPIDE
ARDATZARI BURUZKO AUZIA.

1. Sarrera: Urbina/Maltzaga edo Eibar/Gasteiz errepide
ardatzaz.
Deba bailara zeharkatuko duen errepide ardatz berriaren egitasmoak
historia gorabeheratsua du. Hasiera batetik, azpiegitura proiektu nahasia
izan da Urbina/Maltzagakoa, erakundeen irizpideak askotan aldatu baitira. 1
1974ko maiatzean, orduko MOPU-k aurreko urtean onartutako
“Autopista del Norte” egitasmoaren baitan, Burgosetik Maltzagara bitarteko
tartearen eraikuntza, A-1 autopistaren emakida zuen Europistas enpresaren
esku utzi zuen. Burgosetik hasi zen obra, Deba bailaran iritzi kontrajarriak
baitzeuden jada egitasmoaren inguruan. Eraikuntza proiektua martxan jarri
bezain pronto aterabide zaileko arazoak eta duda-mudak nonahi sortu ziren.
Batetik, garai hartako krisi ekonomikoaren areagotzeak autopista eredu
handinahiegiaren murrizketa behartu zuen. Hala, Europistas enpresa egoera
ekonomiko larrian –kiebra teknikoan– murgildu zen sasoi hartan. Erantzule
subsidiarioa izan arren, Espainiako Ministerioak ez zuen inoiz autopista tarte
horren eraikuntza bultzatzeko ardura bere gain hartu. 2
Bestetik, orduko Eusko Jaurlaritzak ere, 1989ko errepide plangintzan ez
zuen bailarako errepide zaharren hobekuntzaz besteko proposamenik landu.
Azkenik, nahasmen instituzionala areagotuz, garaiko Arabako aldundiak
Debako ardatzean zuen zuzeneko interesak Gipuzkoako Aldundiaren duda
mudekin egin zuen topo: erakunde honek hasiera batean N-1 errepidearen
bikoizketari lehentasunezko izaera eman baitzion.
Lehen uneko atzerapen eta duda horiek ez ziren erraz gainditu. Izan
ere, 90. Hamarkadan sartuta, Leitzarango auzia bideratu eta gero, Deba
bailarako korridore berriaren egitasmo instituzionala indarberrituta itzuli
zen arren3, hasierako eztabaidek bere horretan zirauten: erakundeen arteko
kontraesanak eta lehentasunen aldaketa, gizarte mugimendu eta herritarren
errebindikazio gurutzatuak, finantza arazoak, partehartze politikorako
tresna berritzaileak… 90. Hamarkadako bigarren bosturtekoan liskarraldi
zinez interesgarria zabaldu zen Eibar/Gasteiz korridorearen inguruan.
1

Zentzu honetan, egitasmoaren izen aldaketa etengabea anabasaren lekuko ezin hobea
litzateke: Maltzaga/Armiñón, Maltzaga/Gasteiz, Urbina/Maltzaga edo Maltzaga/Urbina,
Eibar/Urbina, Eibar/Gasteiz, A-1, AP-1… Hauek dira erabilitako iturrietan egitasmoa izendatzeko
topatu ditugun adiera desberdinak. Azken urteotan gailendu diren izendapenak baztertu gabe –
Eibar/Gasteiz ardatza, eta A-1 edo, AP-1 autopista–, guk Urbina/Maltzaga adiera hobetsiko dugu:
gune fisikoen lotura lehenetsi nahi izan dugu, hiriburuena bainoago. Azpiegitura berriaren eragin
zuzenekoa tarte fisiko horretan sumatu baitzen.
2
Hain zuzen ere, Gipuzkoako Merkatal Ganbarak laurogeigarren hamarkadaren amaieran
Audientzia Nazionalean salatuta zuen Ministerioren ez betetzea.
3
1993-2004 urtealdiko Errepideen Plan Orokorraren Berrikusketan proposatzen da, lehen aldiz,
Urbina/Maltzaga autobidearen eraikuntza. H. Franco. (Op. Cit)
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1997ko udan Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiek autobideari
oniritzia eman zioten, lizitazioa eta exekuzioa tarteka egin beharko zela
aitortuz. Arabarren zalantzengatik, Gipuzkoako aldetik hasiko zen, beti ere.
2003tik aurrera, liskarra baretuta edo, Urbina/Maltzaga autopista berriaren
lehen zatiak zabaltzen hasi ziren. 2008 urterako espero da eraikuntza lanen
amaiera.
Nabari denez, 1992an hasitako auziak erditze luze eta zaila izan du.
Izan ere, hamabost urte hauetan Urbina/Maltzaga garraio ardatzaren
inguruan arazo sozial, politiko, ekonomiko, ekologiko eta tekniko anitz
pilatu da. Horietariko batzuk sakonki aztertuko ditugu hemen, beste batzuk
gure ahalmenetik kanpo daude. Aurreko liskarrean egin bezala, azterketa
horretarako gizarte mugimenduen analisirako landu ditugun tresna
teorikoak –mekanismoak eta prozesuak– erabiliko ditugu.
Alabaina, hasteko eta behin Euskal Herriko komunikazio azpiegiturei
eta lurralde antolaketari buruzko eztabaida orokorrari tartetxo bat eskainiko
diogu, auziaren testuingurua hobeto ezagutze aldera.
Ikus ditzagun ingurune horren zertzelada batzuk, Helena Francoren
laguntzarekin. Honela dio berriki egindako doktorego-tesian: 4
“Urbina/Maltzaga
autobidearen
funtzio
nagusia
Paris/Madril ardatzarekiko Euskal Herriaren irisgarritasuna
erraztea izango litzateke. Are gehiago, euskal administrazioentzat
(Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak) nazioarteko dimentsioa
duen ahalmen handiko bide hau da Iparra/Hegoa ardatzean
burutzen ari diren lanen artetik garrantzitsuena.”
Garrantzitsuena bai, baina ez bakarra. Izan ere, iparra/hegoa ardatz
berberean, N-1 errepidea/autobidea, A-8 autopista, eta baita Iruñea/Baiona
balizko azpiegitura ere erakundeen lehentasunen artean egon baitira
urteotan. Hori gutxi balitz, euskal erakundeentzat horrenbesteko premiarik
izan ez duen beste ardatz bat ere jokoan zegoen garai hartan,
Durango/Beasain zeharkako ardatza, alegia. Azkenik, orduan definitzen ari
zen bestelako azpiegitura mota batek ere –Abiadura Handiko Trenak–, zer
esan nabarmena izango du jarraian luzatuko ditugun eztabaidetan.
Izan ere, komunikazio eta garraio ardatzen ugalketa honek mahai
gainean jarriko ditu lan honetan behin eta berriro azalduko zaizkigun
eztabaida gune nagusiak:
-Lehenik, lurralde antolaketaren ikuspegitik erabaki beharreko auzia
azpiegituren lehentasunarena da. Zein da hobetsi behar den egitasmoa?
Zeinek izan beharko luke lehentasuna? Zein lurralde irizpideen arabera?
Nazioarteko trafikoa lagundu ala barne komunikazioa? Bailara eta
udalerrien interesak babestu ala hiriburuetakoak? Lehentasunen inguruko
auzi honek bi aldaera ditu: bailaren eta lurraldeen interes legitimoen arteko
4

Garraio azpiegiturako politikaren azterketa sakonaren baitan, Eibar/Gasteiz ardatzari
buruzko zertzelada interesgarriak jaso ditu Helena Francok bere doktorego tesian. Franco, H. (2004):
Garraio-azpiegiturako politikak eta lurralde-eredua. Euskal Herriko kasurako aplikazioa. Doktorego-tesia.
EHUko argitalpen zerbitzua. Leioa.
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talka, batetik, eta, bestetik, Euskal Herriaren lurralde antolaketa ereduari
buruzkoa. Gure ikerketan bi aldaerak topatu ditugu. Lehen aldaerari
dagokio, esaterako, Goierri, Sakana, eta Deba bailararen arteko lehia;
bigarren aldaeran, ordea, auzia askoz ere sakonagoa da, eta sakonagoa izaki,
baita ezkutuagoa ere. Publikoki gutxitan eztabaidatzen diren lurralde
antolaketarako irizpide hauetan ezkutatzen baita lan honetan nabarmendu
nahi dugun naziogintza eredu desberdinen arteko lehia. Luzatu dugun
hipotesiaren arabera, hainbat liskar ekologistatan aldiro-aldiro islatzen den
nazio eraikuntza ereduen arteko talkaz ari gatzaizkizue, hain zuzen ere.
-Bigarrenik, egitasmoen finantzazioaren auzia ere eztabaidagai
garrantzitsua izango da. Azpiegitura egitasmo erraldoien lehen muga
finantziazioa bera da, diru iturri derrigorrez mugatuak. 5
Mugimendu ekologistaren iritzian, gizarte erabileraren eta
beharrezkotasunaren, edo lurralde antolaketa arrazionalaren irizpideak
bainoago, garapenaren eredu klasikoaren agindupean eraikuntzak berak
suposatzen duen kapital pilaketa bilakatzen da obra hauetan irizpide
erabakitzailea. Horregatik, azkenean ikusmolde desarrollistan murgilduta
dauden eragile instituzionalen arteko eztabaida ez da izango zein egitasmo
finantzatu eta zein ez, baizik eta lehentasunak kontuan hartuta, nola banatu
eskura dagoen finantziazio mugatua azpiegitura egitasmo guztien artean.
Esaterako, argi dago Urbina/Maltzaga ardatzaren ustezko beharrezkotasuna
dezente apalduko zela Beasain/Durango korridorea aurretik egin izan balitz,
edota N-1 lehenago bikoiztu izan balitz. Zeintzuk ziren orduko euskal
politikagintza saretan diru-lehentasunak erabakitzeko argudioak? Bailaren
arteko lehia hutsa zen giltzarria? Ala mugimendu ekologistak dioen
moduan, ahalik eta azpiegiturarik garestiena egitea? Ahalik eta azpiegitura
gehien martxan jartzea? Lurralde antolaketari buruzko erabakiak nola eta
zeren arabera hartzen dira? Ikerketa eremu zabala bezain interesgarria da
galdera hauetan laburbiltzen dena.
Estatu sozialaren krisi garaian, honekin batera dator bigarren eztabaida:
zein izango da finantziazio publiko eta pribatuaren arteko proportzioa?
Nork kudeatuko du azpiegitura? Eta, ezinbestean, hirugarren ezbaika: Zein
neurritan bideratuko zaio finantzazio horren kostua herritarrari, edo hobeto,
esanda, azpiegituraren erabiltzaileari? Bidesaririk ezarriko al da? Zein
tamainakoa? Soziala ala disuasio-izaerakoa?
-Hirugarrenik, lehentasunak ezarrita eta baliabide ekonomikoak
eskuratuta ere, azpiegitura hauen lurralde-eraginak gizarte erantzuna
piztuko du askotan. Aldeko jarrerak eta kontrakoak, interes kaltetuak eta
onuradunak, herritar kritikoak edota kezkatuak… Euskal gizartea suspertu
egin ohi da horrelako egitasmoak abian jarri izan direnean. Eta
Urbina/Maltzagako auzia ez zen salbuespena izan. Arazo guztien artean, lan
honetan, lurraren antolaketaren inguruko liskarra interesatzen zaigu: koste
ekonomikoak eta hauen banaketaren ingurukoak bainoago, lurrak jasango
zituen kalteen salaketan oinarritu baitzen mugimendu ekologistaren
protesta. Izan ere, azpiegitura proiektu eta proposamen andana ikusita,
5

Izan ere, Helena Francok gogoratzen duen bezala, Eibar/Gasteiz autobidea inoiz Euskal
Herrian egin den autobiderik garestiena da: 45 km egiteko 100.000 miloi pezetako aurrekontua
kalkulatu omen da.
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kezka ekologistaren abiapuntua ulergarria zen: lur eremu mugatuan –
Debako bailaran, kasu honetan– azpiegitura erraldoiak ugaltzearekin batera
ingurumen kalteak esponentzialki biderkatuko baitziren. Dena den,
hastapeneko hurbilketa diskurtsibo hau aberastu egin zen liskarrak aurrera
egin ahala.
Sarrera atal honen amaiera gisa, Leitzarango auzian egin bezala,
Urbina/Maltzaga auziko kronologia zehatza eskainiko dugu, lan enpirikoan
bildutako fitxak zuzenean erakutsiz. Orduan azpimarratu genuen moduan,
berriaren edo mezuaren igorleaz aparte, giltzarri diskurtsibo nagusiak ere
jaso ditugu kronologia horretan.
Leitzarangoak ez bezala, auzi honek sortasun fase luzeak izan ditu, eta,
gero ikusiko dugunez, eskaeren dispertsioa eta zabaltasuna kontuan hartuta,
zaila izango da mobilizazioaren jarraikortasun ildo bat zehaztea. Hala ere,
gertakizunek hala aginduta, Urbina/Maltzaga auzia lau fase desberdinetan
banatzerik badagoela uste dugu:
G.1. Urbina/Maltzaga auziko gertakariak eta arduradunak.

-Lehen fasean, 1991-1993 bitartekoan, liskarraren oinarriak zehaztu eta
eragile nagusien proposamenak eta kontraesanak plazaratu ziren. 1993ko
udazkenean, instituzioek bultzatutako tresna partehartzaile berritzailearen
antolaketarekin batera, urriaren 30ean, Urbina/Maltzaga auzian gizarte
eragile esanguratsua izango zen “Deba Bailara Bizirik” plataforma sortu zen.
-Bigarrenean, 1994 urtean zehar, Interbentzio Gune Partehartzaileen
(IGP) erabilera izango da aztergai nagusia, bai liskar honetan aplikatutako
formularekin lotutako gora beherak aztertuta, bai eta, arlo teorikoagoan,
IGP/NIP tresnak dituen ezaugarriak ikertuta. Urte horretan liskarrak
gertakarien kopuruari dagokionean lehen gailurra izan zuen.
-Hirugarrenik, tresna partehartzaile horien txostena ezagutarazi eta
gero, 1995etik 1997 bitartean auziak sortasun fase nahiko luzea izan zuen:
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egitasmoaren atzerapenak apaldu egin zuen asko mugimenduaren jarduera,
alta, ez horrenbeste erakundearena.
-Azkenik, 1998tik aurrera, eskaera eta nortasun osaketa mekanismoa
piztu egin zen, lotutako errebindikazioen artekaritzarekin batera: autopistak,
N-1, bidesariak, lurra… lotuz. Amaitzeko, 1999ko ekainean Bergaran obra
lanen lehen harria jartzen denetik aurrera, Urbina/Maltzaga auziak beste
norabidea hartuko du, lekutuagoa, eta eraikuntza lanek sortuko dituzten
arazoen inguruko eztabaidak gailenduko dira.
KRONOLOGIA 1987 (martxoa)-1992 (abendua)
Auzia
Ardura
UM
Erak.

Data
1987/04/20

UM

Erak.

1989/09/22

UM

Erag.

1989/10/26

UM

Erak.

1989/12/19

UM

Erak.

1989/12/26

UM

Erak.

1991/2/23

UM

Erak.

1991/6/15

Giltzarri diskurtsiboak
Plan de mejora de las comunicaciones
por carretera desde Africa y la península
ibérica con el resto de Europa, pasando
por la provincia de Alava.
Ni la administración central ni el
gobierno autónomo defienden esta
alternativa. Frente a la N-1 y la A-8 la
DFA considera la M/A como más corta y
segura, con menos accidentes mortales
El Estado se vería comprometido como
avalista en la deuda de la empresa por lo
que prefiere mantener aparcado el
problema. El Plan General de Carreteras
preve tres corredores: norte/sur en el
que el itinerario elegido es la N-1;
Durango/Beasain y el de la cornisa
cantábrica. En el valle de Deba sólo se
preven tramos de autovía y variantes.
Exigir el cumplimiento de la obligaciones
adquiridas por la empresa concesionaria,
el resto de grupos políticos se olvidan del
tema, calculada ambigüedad de Lakua,
elemento fundamental del desarrollo de
Euskadi y Araba
El itinerario seleccionado es la N-1

Kronologia
La Diputación alavesa
explica en Bruselas su
proyecto para la
Maltzaga/Armiñon

Unanimidad de las corporaciones del
Alto y Bajo Deba, ejecución inmediata,

DEBEGESA, órgano
de la Mancomunidad
del Bajo Deba elabora
un plan estratégico
que impulsa el
corredor
Maltzaga/Gasteiz

El GV presenta el
avance del Plan
General de
Carreteras: la quiebra
técnica de Eurovías
hace inviable la
Maltzaga/Armiñon
Patxi Ormazabal de
EA coloca en un acto
simbólico la primera
piedra de la
Maltzaga/Armiñón.

El GV aprueba su
Plan General de
Carreteras
El Departamento de Transporte y Obras El GV encargará un
Públicas no se muestra favorable, las
estudio no vinculante
necesidades quedan satisfechas con el
sobre la viabilidad de
corredor: una autovía en casi todos los
la autopista
tramos entre Malzaga y Gasteiz, si se
Maltzaga/Armiñón.
hiciera sería por empresa privada
Inviable rentabilidad, escasos beneficios El estudio solicitado
incluso con una concesión a treinta años, por el GV desaconseja
nula rentabilidad política de los peajes
la construcción de la
(paulatina desaparición)
autopista
Maltzaga/Armiñón.
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UM

Erak.

1991/12/23

Rentabilidad social y económica

UM

erag.

1991/03/07

La concesionaria debe cumplir con su
obligación

UM

mug.

1991/11/28

Desarrollo endógeno y de los habitantes
del Alto Deba. Estudio de carencias y
puntos negros, minimizar impactos
ecológicos; valoración positiva del vial
Durango/Beasain. Positiva la iniciativa
de la plataforma de alcaldes de la cuenca
del Deba

UM

Erak.

1992/1/24

UM

Mug.

1992/2/19

UM

erak.

1992/7/8

Se decidirá si es autopista o autovía, no
se descarta el peaje, estudio de
financiación: empresa privada, pública o
mixta, no hemos recibido oferta de
Europistas en relación con prorrogar el
peaje de la A-8 a cambio de construir la
Urbina/Maltzaga
La A-8 y el corredor del Deba, reflexiones
y propuestas con criterios
conservacionistas; aprovechar la
infraestructura viaria existente, mejoras,
A-8 variante de los municipios de la N634
Pagar la Urbina/Maltzaga, que con un
peaje blando no sería rentable, una
empresa de alta proporción pública
gestionaría la A-8

UM

erak.

1992/07/08

UM

mug.

1992/07/24

UM

Erak.

1992/07/27
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Es cierto que la plataforma de alcaldes
del valle de Deba se ha manifestado por
una mejora de comunicaciones pero no
piden autovía, macroproyectos de
infraestructuras que se ciernen sobre la
zona

La Cámara de
Comercio de Araba se
muestra favorable a la
autopista
El PP interpela en el
Parlamento Vasco y
las JJ.GG de Alava
sobre el futuro de la
autopista MaltzagaArmiñón
Eguzki propone que
las mejoras viarias
respondan a las
necesidades
comarcales.
Oposición a la
Maltzaga/Armiñon.
Eguzki y Kattagorri
contra la propuesta
de Europistas de
prorrogar el peaje de
la A-8 a cambio de
construir la
Maltzaga/Armiñon
El consejero de Obras
Públicas, Josu
Bergara, afirma que
en esta legislatura se
dará solución al inicio
de las obras de la
Maltzaga/Urbina
Kattagorri ekologista
taldearen (Basajaun)
artikulua.

El Nuevo plan de
carreteras del
Gobierno vasco preve
prorrogar el peaje de
la A-8 hasta el 2014
Nuevo plan general
de carreteras del GV:
la autovía UrbinaMaltzaga (UM) se
acometerá en seis
años y costará 50.000
millones de pts.
Eguzki anuncia que
se movilizará contra
la prórroga del peaje
de la Bilbao-Behobia y
rechaza la autovía
Urbina-Maltzaga
(UM)
18 Alcaldes del
Goierri firman un
documento en el que
muestran su
preocupación ante la
decisión de retrasar el
desdoblamiento de la
N-1 y se muestran
contrarios a priorizar
la autopista UM

UM

Mug.

1992/08/29

UM

Erag..

1992/8/30

UM

Erak.

1992/09/21

UM

Erag.

1992/9/22

UM

erag.

1992/09/23

UM

erag.

1992/09/24

Euskadi sera un Scalextric. Barbarie
anti-ecológica promovida por el GV y
las Diputaciones
La autovía Eibar-Urbina; mejora con
cambio de trazado

AAT critica el plan
general de carreteras del
GV
Artículo de Vildosola y
Cruceta, sobre la
Eibar/Gasteiz
Importancia estratégica fundamental,
Los alcaldes del alto y
urgencia en un proceso que dura más de bajo Deba con el apoyo de
20 años, la Cámara renunciaría a
la Cámara de Comercio
acciones legales iniciadas en 1988 contra de Gipuzkoa anuncian su
el MOP, Dos Valles: no se plantea a costa inequívoco apoyo a la
de los demás
inclusión de la autopista
Urbina-Maltzaga en el
plan general de carreteras
del Gobierno Vasco
(PGC): Plataforma con los
alcaldes de LeintzGatzaga, Aretxabaleta,
Eskoriatza, Bergara,
Antzuola, Elgeta, Oñati,
Soraluze, Elgoibar, Eibar,
Deba y Mutriku. Poco
antes alcaldes del Goierri
y la Sakana promueven
mociones para presentar
alegaciones al PGC que
posterga el
desdoblamiento de la N-1
en Etxegarate hasta el
sexenio 1999-2004
El valle del Deba y la autovía UrbinaArtículo de Vildosola y
Maltzaga, en favor de la U/M frente a la Cruceta, sobre la
N-1Eibar/Gasteiz
PSOE, EA y EUE culpan
al PNV, en la persona del
Consejero de Transportes
Josu Bergara, de utilizar
razones políticas para
potenciar la UM sobre la
N-1. El PGC tendrá un
presupuesto de 213.969
millones y su vigencia
será 1993-2004
PNV y PSOE debaten
posturas sobre el PGC. El
PSOE considera
prioritario el
desdoblamiento de la N-1
y el PNV de Gipuzkoa
apuesta por los dos
proyectos. EA presenta
una moción en Bilbo
contra el PGC: que ambas
vías sean definidas como
internacionales y no se
prorrogue el peaje de la
autopista del 2003 al 2015
para sufragar la UM,
como se prevé en una de
las opciones del PGC
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UM

erak.

1992/09/25

UM

erak.

1992/09/29

UM

mug.

1992/09/29

UM

erag.

1992/09/30

UM

erak.

1992/10/07

UM

erak.

1992/10/14

UM

erak.

1992/10/30
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Vías complementarias, unanimidad
salvo HB que se abstiene, todos los
partidos salvo PNV y PP que se
abstienen votan en contra de la prórroga
del peaje más allá del 2003, HB y PSOE
se abstienen en lo referente al carácter
internacional de las vías, EUE destaca la
descoordinación institucional del PNV
que da prioridad en el GV a la UM y
apoya los dos proyectos en las JJ.GG
No es aconsejable que existan tres
corredores, una autopista A-8 sin peaje
nos deja sin financiación
Parcial, despilfarrador de recursos y
agresivo contra el medio, liberalizar
cuanto antes los peajes, impacto
impresionante en un valle tan cerrado

Las JJ.GG de Gipuzkoa
optan por ejecutar a la
vez el desdoblamiento de
la N-1 y la UrbinaMaltzaga. HB introduce
dos puntos: la
conveniencia de articular
mecanismos de debate
social y que primen los
intereses sociales
El GV apuesta por
construir primero la
Urbina-Maltzaga
Eguzki se manifiesta
contra el PGC y dice que
en el Alto Deba necesitan
una buena carretera pero
no una autopista o
autovía de nuevo trazado
Improcedente y fuera de lugar, rutas
El PSOE rechaza que el
complementarias
Portavoz del GV Arregi
defienda en su nombre el
PGC que prioriza la UM.
Ordoñez (PP) pone
condiciones a la UM: que
sea sin peaje y se
inaugure en 1998
La Comisión de carreteras
estudiará el plan
propuesto por las
Diputaciones: aun no se
ha pronunciado sobre las
proridades
La Comisión redactora
del PGC proyecta un
nuevo estudio de
viabilidad para el plan
tras las presiones
recibidas por parte de
Instituciones y partidos.
El proyecto inicial prevé
la construcción de la UM
en el sexenio 93-98 con un
coste de 50 mil millones y
la acometida del
desdoblamiento de la N-1
a partir de 1999 con un
coste de 12 mil millones
Respaldo de los socios de gobierno
El PV aprueba que sea el
PNV-PSOE, Parlamento lugar poco
GV el que acuerde los
adecuado, competencia del ejecutivo,
plazos de ejecución de la
límites económicos. EA-EUE: necesidad UM y de la N-1. EA y
del consenso social, la concesionaria de EUE insisten en la
la A-8 se comprometió a construir la
realización simultánea de
UM, incumplimiento, ha logrado ya más ambos proyectos y la
de 6 mil millones de beneficios
rotunda oposición a la
prórroga del peaje de la
A-8. El PP priorita la UM
pero libre de peaje

UM

erak.

1992/11/02

UM

erak.

1992/11/16

UM

erag.

1992/11/17

UM

mug.

1992/11/17

UM

erak.

1992/12/02

UM

mug.

1992/12/02

UM

mug.

1992/12/03

UM

Erak.

1993/07/20

Repercusiones negativas para Navarra,
estrangulamiento

El GN pide el
desdoblamiento de la
N-1 en una reunión
con el GV
Desdoblamiento autovía y UM autopista, La Comisión para el
esfuerzo inversor para las Diputaciones PGC propone
simultanear la UM y
la N-1 además de
prorrogar el peaje de
la A-8 hasta el 2014.
La UM también será
de peaje. El Consejero
Bergara debe ratificar
la decisión.
Se oponen a prorrogar el peaje
EA, PP y EE
satisfechos con la
decisión de acometer
simultáneamente
ambos proyectos
La UM y la N-1 ha eclipsado el asunto de Eguzki critica la
la prórroga, racionalizar la red viaria
prórroga del peaje de
la A-8
Bergara ratifica el
PGC aprobado en la
Comisión, asegura
que la UM tendrá
rentabilidad
económica y confía en
que no falle el capital
privado. El Consejero
ratifica la prórroga
del peaje de la A-8
hasta 2015. La UM se
terminará para 1998.
Se desaconsejaba en 1991 en un estudio Eguzki se opone a la
de la empresa sueca MECSA, impacto
autopista Urbinaecológico tremendo, canalizar el tráfico Maltzaga
internacional sin resolver los problemas
de comunicación de la zona, necesitan
una buena carretera no una autopista de
peaje internacional, no a la prórroga del
peaje, contra la promoción de nuevas
variantes paralelas a la A-8, irracional
desde un punto de vista ambiental,
económico y social, rechazo del PGC por
no tener en cuenta todos los medios de
transporte posibles
Rotunda oposición, 40% del coste
Eki en contra de la
financiado públicamente, falacia que
autopista UM y de la
suponga beneficio económico para la
prórroga del peaje de
comarca, qué ha supuesto la A-8 para
la A-8
Eibar y Elgoibar, impacto ambiental
devastador, barreras geográficas, las
redes viarias deben ser para la
comunicación entre hombres y pueblos y
no sólo vías de tránsito, aunar esfuerzos
para oponerse a la construcción de la
autopista, sólo con la concienciación y la
presión social puede desecharse
Necesidad de racionalizar el proceso y
para ello se ha articulado un sistema de
participación popular, necesidad de
evitar una cadena de contestaciones, se
ha articulado un sistema de contestación
mínima

El Diputado General
de Araba, Ansola,
destaca las
excelencias de la vía
UM y la oportunidad
de los NIP 519

UM

Erag.

1993/09/06

UM

Erag.

1993/09/16

UM

Erag.

1993/10/02

UM

Mug.

1993/10/02

UM

Erak.

1993/10/06

UM

Erag.

1993/10/15

UM

Erak.

1993/10/28
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Se garantiza que todas las alternativas
sobre el eje se tendrán en cuenta, serán
escuchadas y valoradas por los
ciudadanos de los NIP, si es necesaria la
construcción de una nueva vía de
comunicación rápida por carretera y
elegir una de las alternativas de
construcción
Explicar la constitución de Deba Garaiko
Autobidea, S.A. con el objetivo de
promover la construcción de esa vía
rápida, , contradicción entre la opción
institucional por una autopista de peaje,
la constitución de tal sociedad y la puesta
en marcha de los NIP, que las
instituciones esperen a que los NIP
hagan su trabajo, sabemos que no es
vinculante pero se trata de evitar
conflictos y buscar consenso, da a
entender que las instituciones tienen
tomada su decisión de autopista con
peaje
Información detallada y directa

El Laboratorio de
estudios sociales
Gizarteaz inicia el
proceso de
información de los
NIP con charlas en los
municipios y buzones
para sugerencias
EA-EUE solicita la
comparecencia de
Bergara sobre la UM
y presentará
iniciativas en todos
los ayuntamientos
afectados

Los NIP jamás sustituirán a la admón. ;
no deciden son consultivos, la UM sólo
cabe como autopista de peaje no hay
fondos para otra opción, apelar a la
racionalidad de los NIP para que elijan
de forma adecuada, claro que vamos a
intentar mediatizar a los NIP, como los
que se oponen, Madrid no asume los
proyectos de la CAV frente a Europa,
coste de los NIP: 75 millones, 25% DFG,
25% DFA y el resto el GV

Comparecencia del
Diputado de OP de la
DFG, Sudupe, para
aclarar términos en
torno a los NIP

HB quiere
información sobre el
NIP de UM y solicita
la comparecencia de
R.Sudupe, Diputado
de Infraestructuras de
la DFG
Guztiz demokratikoa eta garbia dirudien Eguzkiko Jon
debate bat sortuko da, administrazio
Lazkanoren artikulua
buruen jarrera (DBA, S.A.) dela eta, ze
UM-ri buruz
sinesgarritasun? aurpegia garbiketa?
Istiluak ez suertatzeko bidea, eskatzen
dizuet garbi jokatzeko ez dezazuela
inposaketa prozedura demokratiko baten
gerizpean ezkutatu, elkarrizketarako
benetako bidea al da?
Bergara: la constitución de esa sociedad Comparecencia de
no entra en contradicción con los NIP,
Josu Bergara en la
consultivo, buscar el mayor consenso,
Comisión
que no ocurra lo de Leitzaran. EA: se
Parlamentaria de OP
presiona a los NIP
para responder a
propuesta de EA-EUE
sobre los objetivos y
participación del GV
en las empresa "Deba
Bailarako autobidea,
S.A." que se creará el
día 8 de Octubre
El Gobierno no debe inmiscuirse,
Los responsables de
consultivos, la UM parte de cero,
Gizarteaz, Harms y
expertos neutrales, ciudadanos-nip
Ugarte presentan los
NIP a los grupos
parlamentarios

UM

Erag.

1993/10/29

UM

Mug.

1993/10/30

UM

Mug.

1993/11/05

UM

Mug.

1993/11/10

UM

Erak.

1993/11/11

UM

Erag.

1993/11/14

UM

Erak.

1993/11/23

No es de recibo lo que dice Sudupe
acerca de que no es posible la UM si no
se prorroga el peaje de la A-8, gran
acuerdo social y político en defensa del
vial rápido UM
Oponerse a la UM sea autopista o
autovía, proteger el valle, pone en duda
la función democrática de los NIP, la
parte contratante no es neutral, más que
recabar la opinión de la gente quiere
legitimar un proyecto ya decidido, no
son además vinculantes, poco
democrático, atentado ecológico
mayúsculo, perjuicios a la fauna, flora y
entornos naturales, una autopista no
desarrolla el valle, une grandes ciudades,
indamisible la financiación relacionada
con la prórroga del peaje de la A-8,
sinrazones
Cautelosos por la posible utilización
política, desarrollo equilibrado del valle,
con sus reglas y en su terreno, el eje UM
dentro del desarrollo integral, canalizar
la participación, congratularse por los
NIP que son mejorables, presión
informativa, si dan por hecha la autopista
desvirtúan los NIP, Cuándo se
utilizarán? Para desarticular la respuesta
social? Modelo de país, mejorar las
comunicaciones pero mediante una red
de conexiones a la medida del territorio,
no es imprescindible para el desarrollo
económico del valle, inaceptable
ecológicamente, usar el hábitat como una
mercancía más, no es cierto que autovía
sea más desarrollo
Scalestrix, mejorar variantes, sentido
común, valle estrecho y muy poblado,
huele a pestilencia, interese ocultos, , UM
ez eta kitto, organzian los NIP cuando
está ya decidido, no son vinculantes,
nuestro valle es un basurero, montes
apestados de pinos, cosidos de carreteras
y pistas

EUE pide acuerdo en
torno al vial UM

Creada la plataforma
Deba Bailara Bizirik
contra la UM

Eguzki participará en
los NIP

UM kontrako iritziartikulua
Ingurugiroan,
Bergaratik. (J.Martin,
Julian Ezenarro)

El Departamento de
OP del GV dedica 125
millones a la UM, la
otra mitad será
aportada por
DEBASA
No tiene sentido una nueva autopista,
Aportación de HB a
auténtico lujo, en competencia con la A-8 los NIP: no quiere
y la N-1, lo que en su día fué lógico
autopistas que
(Burgos-Maltzaga) hoy es obsoleto,
compitan
alternativa natural la N-1, apenas
mejoraría las comunicaciones interiores,
no a la prórroga del peaje de la A-8,
nuevos nudos de enlace, quitar
pendientes y puntos negros,
redimensionar algunos tramos
Respalda nuestra propuesta, importancia DEBASA sastisfecha
estratégica
por la proridad de la
UE para la UM
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UM

Erak.

1993/12/02

UM

Erag.

1993/12/04

Se está haciendo con el mayor consenso
posible, propuesta de autopista UM

Se presenta en Plan
Territorial Parcial del
Alto Deba
MCC, infraestructuras lamentables, no a Se crea una
opciones alternativas, consecuencias
plataforma ciudadana
dramáticas en el tejido industrial, PIB,
que defiende el eje
Población y desempleo, carácter abierto transeuropeo de la
plural, no político, participativo,
Urbina-maltzaga: 44
reflexión y apoyo a los NIP, voluntad de ciudadanos
diálogo, el régimen de funcionamiento es vinculados a la
secundario
industria de la zona.

2. Urbina/Maltzaga ardatzaren inguruko liskarraren
hastapenak (1991-1994): “Deba Bailara Bizirik“ plataforma.
Interbentzio Gune Partehartzaileak (IGP/NIP).
Urbina/Maltzaga auziaren hastapenak nahiko ilunak dira. 1986-1991
urtetan gaiari buruzko berri solteak besterik ez ditugu topatu. Solteak baina
esanguratsuak, ezen liskarrean zehar eztabaidaren erdigunean kokatuko
ziren zenbait gai hasieratik plazaratu baitziren. Guztien gainetik: ekologisten
kezka, finantziazio arazoak eta erakundeen arteko kontraesanak,
Urbina/Maltzaga egitasmoak A-8ko autopistaren emakidaren luzapenarekin
–bidesariekin– zuen lotura, eta garraio beharrak asetzeko bailara/udalerrien
artean sortzen zen barne lehia.
Hemendik aurrera, Leitzarango liskarraren lehen fasearen analisian
egin bezala eta ikuspegi kronologikoa erabat alboratu gabe, nortasun
kolektibo eta antolakuntza osaketa, estrategia diskurtsiboak, mugimenduak
erabilitako bitartekoak eta ingurune politikoa aztertuko ditugu, beti ere,
mekanismo eta prozesuen tresna erabilita.
a. Aukera politikoak: egitasmoen eta bailaren arteko lehia. Eliteen
deslerrotzea.
Urbina/Maltzaga auziaren lehen bultzada ez dator, bitxia baldin bada
ere, gizarte eragileengandik. Erakundeen arteko hika mikak mugarritzen du
liskarraren hasiera. 1987/1993 artean jaso ditugun datuei kasu eginda,
berrien %52k erakundetan dute iturri, eragile politikotan (alderditan) % 26,
eta %22 bakarrik gizarte mugimendutan. Hauetariko gehienak azken
urtekoak –1993koak– dira. Liskarrean zehar, Leitzarangoan ez bezala,
nabarmentzekoa izan da erakundeen ekimena, mugimenduari aurrea hartuta
aritu baitziren askotan.6

6

Dena den, datuen iturri mugatuak ere desbideraketa dakar nahitaez. Izan ere, auzi honetan
mugimenduak tokiko jarduera hobetsi zuenez, informazio iturri bezala erabili dugun egunkariaren
edizio nazionalean ez dira agertuko Deba bailaran gizarte eragileak bultzatutako hainbat ekimen.
Eskura izan dugun hemerotekan gutxitan jaso dira bailara horretako edizioak, eta ondorioz landu
dugun laginean desbideraketa ekidinezina da.
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Hala izanik ere, Leitzarango kasuan bezala, ingurune politikoak,
mugimenduaren aukera/mehatxuen esleipenari eta eragileen arteko hartu
eman politikoei dagozkien mekanismoek liskarraren bilakaera biziki
baldintzatu dute.
Arlo honi buruzko ingurunezko mekanismoei dagokionean, 1986/1993
bitarte kronologikoan Leitzarango liskarrean aipatutako gertaera guztiak
errepikatu beharko genituzke hemen: erakundeen ardura aldaketak, koalizio
eta gobernu moldaketak, gizarte ekimenen aurreko estrategiak, politika
komunitateen (Ajuria Eneko itunaren osaketa, esaterako) eraketa… Orduan
esandakoak ez ditugu hemen errepikatuko, berdin balio baitute kasu
honetan.
Nolanahi ere, Leitzarango afera konpondu eta gero, 1992/93 urteetan
Euskal Herrian bizi izan zen egoera politiko orokorra biziki aberatsa izan
zen: PNV/HB elkarrizketen porrotarekin batera, ETAren 1992ko udako su
eten laburra amaituta, bakegintza ereduen inguruko aurrez aurreko oldartze
soziala Elkarri –dialogoa–/Gesto por la Paz –ETA ez/lazo urdina– eragileek
zuzenduta; ELA/LAB sindikatuen lehen mobilizazio bateratuak… Gero
ikusiko dugun moduan Leitzarango liskarraren eragin politikoak sumatzen
ari ziren jada euskal eskenatokian.
Lehen urteotako ingurune politiko orokorra antzekoa izanik, logikoa
izango da Leitzarango liskarrean piztutako zenbait mekanismoen
errepikapena. Horien artean esanguratsuenetarikoa koalizio instituzionalen
osaketa ezegonkorra edo, beste modu batera esanda, eliteen lerrotze
ezegonkorra.
Mekanismo horren ingurukoak ulertzeko kontuan hartu behar da
errepide egitasmo desberdinen arteko lotura politiko/ekonomikoa edo, beste
modu batera esanda, azpiegitura egitasmoen arteko osagarritasuna: garraio
estrategia, lurralde antolaketa eta beharrizan ekonomikoen ikuspegitik,
erabat lotuta egon ziren eta daude hasieran aipatu ditugun azpiegitura
egitasmo hauek: N-1, Urbina/Maltzaga, A-8, Durango/Beasain eta, neurri
batean, baita Abiadura Handiko Trena ere. Lehian, elkarren menpeko edo
kontrajarriak… Koalizio instituzionalaren osaketa ezin da egitasmo hauek
denak kontuan hartu gabe ulertu.
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G.5. Urbina/Maltzaga auziaren hastapenak: erakundeen lehentasunak.

Arestian esan bezala, 80. hamarkadaren amaieran Debako
Korridorearen inguruko eztabaidaren lehen berriak plazaratzen direnean,
erakundeen jarrerak ez dira oso grinatsuak. 1989ko hauteskunde kanpainan
EAko Patxi Ormazabalek obraren “lehen harria” sinbolikoki jartzen duenean
badirudi bere alderdia, Arabako Merkatal Ganbera eta Foru Aldundia direla
egitasmoan nolabaiteko interesa duten bakarrak. Eusko Jaurlaritzak 1989ko
Errepide Plangintza Orokorrean N-1 errepidearen bikoizketaren aldeko
hautua egin zuen eta Urbina/Maltzaga ardatza autopista gisa ez egitea
aholkatzen zuen txostena enkargatu. Garai hartan, aipatu korridorearen
hobekuntza –autobia/bikoizketa zatiak aurreikusita– nahikotzat jotzen zuen
Jaurlaritzak.
Alabaina, jarrera aldaketa segituan iritsiko zen. 1991ko urtarrilean
hiruko Jaurlaritzak (EAJ/EA/EE) sinatutako gobernu akordioan
Urbina/Maltzaga ardatzaren egitasmoaren interes estrategikoa aipatu zen,
lehen aldiz. Hiruko Gobernu hau iraila bitartean bakarrik indarrean egon zen
arren, ordutik aurrerako biko Jaurlaritza berriak (EAJ/PSOE) ere eutsi egin
zion egitasmoari. Dena dela, eliteen deslerrotzearen lekuko, 1991ko
ekainean bertan, Gipuzkoako Foru aldundiak N-1 lehenestearen aldeko
jarrera plazaratu zuen, Urbina/Maltzaga bost aldiz garestiagoa zela
argudiatuz.
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1991ko azaroan, Leitzarango liskarra negoziazioaren azken fasean
sartzear zegoen unean, Urbina/Maltzaga gaia ate joka hasi zen euskal
esparru publikoan. Kasu honetan, gizarte zibileko eragile pribatu baten
eskutik: Europistas, A-8 autopistaren kontzesioa zuen enpresak, eskaintza
egin zion EAEko Jaurlaritzari, aipatu kontzesioa luzatzearen ordainean
Maltzaga/Armiñón komunikazio ardatz berria egiteko konpromisoa
aginduz. Aurreko hamarkadako krisi ekonomikoa gaindituta, Europistas
enpresa irabazietan sartuta zegoen: emakida baldintza onetan lortuz gero,
eraikuntza egitasmo berritan sartzeko prest zegoen.7
Hurrengo berri esanguratsuak 1992ko udakoak dira, Eusko
Jaurlaritzaren Errepide Plangintza berriaren aurkezpenaren ingurumarian.
1993/2004 urtetarako Errepide Plana Eusko Jaurlaritzaren jarrera
aldaketaren adierazpen formala da: N-1 errepidearen bikoizketa 2004ra arte
atzeratzen zen, eta Urbina/Maltzaga autobiaren lehentasuna ezarri. Azken
hau bidesari “bigunekin” ordaintzeko asmoa zegoen.8 Gainera, Eusko
Jaurlaritzaren errepide egitasmoaren arabera, Urbina/Maltzaga ardatza
ezinbestean lotuta egon beharko zen A-8 autopistaren 2014ra arteko
ordainsariaren luzapenarekin. Aipatu bidesari biguna eta A-8ko bidesariaren
luzapena organo erdi-publiko baten kudeaketapean utzi nahi zituen plan
berriak.
PSOE, EA eta EUE alderdiak Errepide Plangintza Berriaren kontrako
jarrera adierazi zuten eta mozioak aurkeztu erakunde desberdinetan.9
Desadostasun hauek Jaurlaritzan ere islatu ziren noski. Josu Bergara Garraio
Sailburua, Joseba Arregi bozeramailea eta PSOEko Jesus Egiguren izan ziren
eztabaida horretan entzun ziren ahots esanguratsuenak. Gipuzkoako
Aldundian, berriz, EAJ-k eta PSOEk sinatutako akordioaren arabera, N-1 eta
Urbina/Maltzaga egitasmoa batera egitearen aldeko jarrera zen nagusi,
barne kontraesanak publikoak ziren arren.10 Arabako Batzar Nagusiek eta
Aldundiak ere, bi egitasmoak batera egitearen aldeko jarrera adierazi zuten.
Orduan piztu zen eztabaida –biak egitea ala ez, edota, areago oraindik,
batera egitea ala ez– auziaren gakoaren adierazpen agerikoa besterik ez zen:
sistema instituzionalaren aldetik jomuga ideala bi egitasmoak burutzea
izanik, N-1k aurrea hartzen baldin bazuen askoz ere zailagoa gertatuko zen
Urbina/Maltzagako egitasmoaren beharra justifikatzea. Horregatik, N-1en
bikoizketa atzeratu beharra zegoen praktikan, Urbina/Maltzaga ardatzaren
beharrezkotasunaren diskurtsoari eutsi ahal izateko.
Eztabaida (para) instituzional horren baitan, mekanismo ezaguna
aktibatu zen garai honetan. Ekibalentzia instituzionala mekanismoaren
7

Negozio oparoa bilakatu zen autopisten eraikuntza eta kudeaketa, beti ere, administrazioak
ordura arte eskainitako baldintzak mantenduz gero: 1989ko lehen seihilekoan, Europistas-ek 2115 mila
miloi pezeta irabazi zituen. Guztira, Estatuko emakidadunek, aldi berean, irabaziak %43,7 igo zituzten,
aurreko urteko tarte berarekin alderatuta. Hurrengo urteetan gora egin zuten irabaziek. Iturria: Egin,
1989/8/16.
8
Egitasmoaren izen-anabasak baino dimentsio sakonagoa du egitasmoaren izaera dela eta
etengabean eta interesatuki nahasten diren korridore/autobia/autopista esamoldeek edota zenbait
kontzeptuen erabilera eufemistikoak: Adibidez, erakundea bidesari “bigun” edo “sozialaz” ari denean.
9
EAk hasieratik Eibar/Gasteiz ardatza defendatu izan du, 1991en Jaurlaritzan sartu zenean
gobernu programan berak sartu zuen. Jaurlaritzatik irten zenean, berriz, N-1i eman zion lehentasuna.
10
Esaterako, errepide azpiegiturarako Gipuzkoako Diputatuak, EAJko Sudupek, Eibar/Gasteiz
egitasmoaren aldeko jarrera argia zuen, biak batera egitea ekonomikoki ezinezkoa zela argudiatuz.
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emaitza gisa eta eliteen deslerrotzearen adierazpen legez, N-1en bikoizketa
eskatzeko, batetik, eta, bestetik, Urbina/Maltzaga egitasmoaren aldeko
alkateen plataformak sortu eta kontrajarri ziren 1992 urtetik aurrera.
Lehenik, Debako mankomunitatean oinarrituta –DEBEGESA eraketan–,
adostasun zabala eta zeharkakoa artikulatu zen Deba bailarako udalen
artean: 1991ko udan bailarako plangintza estrategikoa osatu zenean argiro
errebindikatu zen “Debako korridorea” errepide plangintzan sar zedin.
Azpiegitura eredua –autopista/autobia– ez zen zehaztu, “vial de comunicación
rápido” eskatzen baitzen. 1992an Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Bergara,
Antzuola, Elgeta, Oñati, Soraluze, Elgoibar, Eibar, Deba eta Mutrikuko
alkateek –alderdi politiko desberdinak biltzen zituen plataforman bilduta–
Errepide Plan Orokorraren aurreko jarrera komuna osatu zuten, bailarako
interes sozio-ekonomikoaren defentsan11.
Izan ere, Deba garaiko egoera larria baitzen oso: 1982/1991
hamarkadan enpleguen % 35etik gora galduta, gainbehera industriala oso
nabarmena zen bailaran. Bere sare sozio-ekonomikoaren gune nagusia den
MCC talde kooperatiboak ere krisiaren eragina pairatu zuen garai hartan, eta
lotura zuzenak topatzea zaila baldin bada ere, Urbina/Maltzaga ardatzaren
eskaera horren dinamizatzaile papera hartu zuena ezin uka daiteke.
Interbentzio Gune Partehartzaileetan MCC-k hartutako jarrera nahiko argia
izan zen, zentzu horretan.
Bestetik, Goierriko hemezortzi alkatek agiria sinatu zuten 1992ko
abuztuan N-1 bikoizketaren premia adieraziz. 1997tik 2004ra atzeratzea ez
zuten begi onez ikusten, eta lehian zeuden egitasmoen uztargarritasuna
defendatu zuten, ardatz historikoak zituen abantailak azpimarratuz, batez
ere, doakotasuna. Ekimen honek, gainera, lurraldeen arteko muga gainditu
zuen, Sakanako zenbait alkate ere bildu baitzen eskaera horren inguruan,
Nafarroako Gobernua bera ere lagun: izan ere, 1992ko azaroan Lopez
Borderías eta Bergara sailburuek egindako bileran, lehenak N-1 errepidearen
bikoizketaren ezinbestekotasuna aldarrikatu zuen.
Nabari denez, lurralde mailako interes-lehia maila nazionaleko
eztabaidaren azpian dago. Inguruneari buruzko liskarretan ezagunak diren
NIMBY edo LULU fenomenoak –kaltegarritzat jotzen diren egitasmoen
aurkako tokian tokiko gizarte ekimen mugatuak– alderantziz piztu dira
aztergai dugun auzi honetan: NIMBY edo LULU fenomenoez baino, YIMBYz
–Yes In My Back Yard–, edo LWLUz –Locally Wanted Land Use– mintzatu
beharko ginateke kasu honetan. Krisi ekonomikoak eraginda, eta balio
materialistetan oinarrituta, azpiegitura egitasmoa lortzeko ahaleginetan
piztu baitzen tokien arteko lehia mekanismoa: Guztiek nahi zuten
azpiegitura haien bailaran egin zedin. 12

11

Zeharkako izaera horren adierazle ezin hobea da edozein solaskidetzarako plataformak
osatutako batzordea: Debako alkatea (EA), Eibarkoa( PSOE), Bergarakoa (EAJ) eta Arrasatekoa (HB).
12
Alabaina, ereduak ez dira hain kontrajarriak: NIMBYetatik hasita ere gainditu daiteke
“tokikeria”. Eztabaida hauek argitzeko lan interesgarria egin dute Larrinaga eta Barcena ikerlari eta
lagunek. Barcena, I. & Larrinaga, J. (2006): Beyond The Nimby Syndrome. Global dimension of local
environmental activism in the Basque Country. ECPR paper, Granada. Honekin batera argitaratu berria
den beste lan bat ere oso erabilgarria izan daiteke: Carter, N. (2007): The Politics of Environment: Ideas,
Actvism, Policy. Cambridge University Press. London.
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Alderdien barneko kontraesanak, erakundeen arteko deslerrotze eta
norabide aldaketa guztiak ezin dira ulertu lobby (para) instituzionalen
eragina aintzat hartu gabe. Ezkutuko presio-lanaren baldintza zehatzak
ezagutzerik ez baldin badugu ere. Liskar honetan, lehian topatu ditugun
egitasmo desberdinen aldeko koalizio osaketa ez baita inoiz erabat gardena
izan.
Dena delakoa izanda ere presio desberdinen eragina, lurraldeen arteko
talka honen emaitza, ohi legez, interesen arteko konpromisoa izan zen.
Jaurlaritzako eta Aldundietako ordezkariak biltzen zituen Errepide
Plangintzaren Batzordean bideragarritasunaren azterketa egitea erabaki zen
1992 urrian, aipatu errepide egitasmoak batera egite aldera. EAJ eta PSOEren
borondatez Eusko legebiltzarra erabaki prozesutik aldenduta, N-1 eta
Urbina/Maltzagaren inguruko azken erabakia Jaurlaritzaren esku utzi zen.
Azkenean, 1992ko azaroan, lehenago aurreratu den ebaspenaren ildotik, N-1
eta Urbina/Maltzaga batera egitea erabaki zuten erakundeek. Jaurlaritzaren
hasierako plan honetan, Urbina/Maltzaga egitasmoa kapital pribatuaren
esku utzi nahi zen aldetik, nahitaez bidesarien ezarpenarekin eta
luzapenarekin lotu beharko zen ardatz berria. Josu Bergara Sailburuaren
hitzetan, Urbina/Maltzaga 1998rako amaituta behar zuen, N-1en bikoizketa,
berriz, 1999rako. Ikusiko dugunez, erakundeen arteko hika mika ez zen
honetan agortu.
Dena den, hortik aurrera, sei hilabetez edo, gaia hedabideetatik
desagertu egin zen erabat. 1993ko uztailan Eusko Jaurlaritzak –ez gizarte
mugimenduak–,
berrikuntza
taktikoa
proposatu
zuenera
arte:
Urbina/Maltzaga ardatzaren inguruko herritarren iritzia jasotzeko tresna
partehartzaile kontsultazkoa bultzatu zuen gobernuak: Interbentzio Gune
Partehartzaileak (IGP), gazteleraz, Núcleos de Intervención Participativa (NIP),
alegia.
Hurrengo atalean azpimarratuko dugun moduan, ezin uler daiteke
erakundeen ekimen partehartzaile hau Leitzarango liskarrak ekarritako
irakaspenetik aparte. 1991n, Leitzarango gatazka unerik gogorrenean
zegoenean, Arartekoak proposatutako aukera berreskuratu zuen
Jaurlaritzak, hastear zegoen egitasmo publikoan edozein liskar lehertu
aurretik. Helburua bakarra zen: gatazka ekiditea. Hortaz, Leitzarango
liskarraren eragin zuzena dugu proposamen hau.
Une honetan, aukera politikoei buruzko atala amaitze aldera,
elkarreraginezko eta egintzazko mekanismoei eskaini beharko genieke
arreta. Dena den, 1993 bitartean mugimenduaren aldetik egondako erantzun
mugatua ikusita, mekanismo horiek jarraian, eskaera eta diskurtsoarekin
batera aztertuko ditugu.
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b. Gizarte mugimenduaren hastapeneko nortasuna, eskaera eta
diskurtsoa.
Esan bezala, Urbina/Maltzaga egitasmoaren inguruko eztabaidaren
hasieran erakunde eta gizarte eragile pribatu edo para-instituzionalak izan
ziren protagonista. Lehia horren lehen fasea amaitu arteko urteetan gizarte
mugimendu ekologistak agerraldi publiko gutxi egin zituen gai honen
inguruan. Egindako lan enpirikoan behintzat ez ditugu asko topatu. Alde
batetik, toki mailako erantzun ekologista sendorik ez zen egituratu, hasiera
batean bahintzat, eta, bestetik, maila nazionalean ari ziren eragile ekologistek
beste ardura batzuk izan zituzten urte haietan: antolakuntza nazionalaren
inguruko eztabaidak, Leitzarango liskarra, Itoiz eta Abiadura Handiko
Trenaren aurkako lehen mobilizazio kanpainak, besteak beste. Horri
dagokionez, 1991-1992 bitartean, esaterako, AHT eta Urbina/Maltzaga
inguruko berriak bizpahiru besterik ez dira, Leitzarangoan ehunaka diren
bitartean. 1993 urtean bertan ere, AHT auzian iturri zuten berriak 21 izan
ziren, Urbina/Maltzagako aferari buruzkoak, aldiz, hamazazpi besterik ez.
Leitzarango aferak, oraindik orain, 41 berri sorrarazi zituen, auziaren itxiera
urtea izan arren.
Urbina/Maltzaga ardatzari dagokionean, topatu ditugun lehen
zantzuak 1991ko ekainekoak dira. DEBEGESAren ekimenaren berri
ematearekin batera, zehaztu gabeko “talde ekologistak” aipatu zituen
EGINeko kazetariak, Bergara/Arrasate autobiaren aurka zeudela esanaz.
Etxezarretako parajea babestu beharra hizpide, “Preservar el actual orden
vegetal natural” leloa erabili zen lehen agerraldi publiko honetan. Bitxia da
erantzun ekologistaren lehen edukia gero oso apalduta egongo den “natura
babes zalea” izatea.
1991ko azaro/abenduan, bailarako talde ekologistek azpiegiturei
buruzko hausnarketa prozesua zabaldu eta gero, azaroaren 29ko egunkarian
plazaratu zuen Eguzki taldeak Deba Bailararen errepide ereduaren inguruko
iritzia. Abenduaren 3an, euskal mugimendu ekologistaren lehen erantzun
kolektiboa iritsi zen: Bilboko Natura taldea, Basauriko Sagarrak, Elorrioko
talde ekologista, Eibar eta Ermuko Kattagorri, eta Getxoko Sarnasui taldeak
agiria osatu zuten Debako korridoreari buruzko hausnarketa publikoaren
beharra aldarrikatuz.
Dudarik gabe, talde ekologisten arteko nolabaiteko artekaritza
mekanismoa bultzatu zuen Eguzkik, Deba eta Oiartzun bailaretako tokiko
talde ekologistak eskaera komun baten inguruan bilduz. Eragile ekologista
nazionalaren jarduera, gero eta gehiago, toki mailako ekimenen artekaritzan
oinarritu zen: autopista/errepideak, garraiorako ez ezik, ekintza
kolektiborako lokarriak bilakatu ziren.
Lehen agerraldi horretan, Eguzki talde ekologistak auzian zehar
mantenduko zuen eskaera eta diskurtsoaren oinarriak ezarri zituen:
-Edozein azpiegitura diseinatzeko unean, bailararen garapen
endogenoa lehenestea, bailaraz gaindiko interes nazional, estatal edo
nazioartekoak atzeratuz. Zentzu horretan, Deba bailarako alkateen
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plataforma txalotu zuen Eguzkik, azpiegitura gaietan udalek izan beharko
luketen ardura sendotzera zetorren aldetik.
-Errepidearen gune beltzak aztertuta, hobekuntza oro eragin ekologiko
txikienekin diseinatu beharko litzateke, Eguzkiren ustez. Errepide ardatzen
bat indartzekotan, Durango/Beasain bultzatu beharko litzateke.
-Eragile ekologistaren iritzian, errepide defizitaren eztabaidan sartu
gabe, garapenaren izenean beste beharrizanak kontuan hartu beharko
lirateke, erreken egoera, trenbide politika edota garraio publikoa, esaterako.
Izan ere, azpiegiturak ezin dira egin automobil enpresen eta kontsumitzaile
pribatuen interesen arabera.
-Hain zuzen ere, aipatutako artekaritza horren ondorioz, A-8
autopistaren erabilerarako baldintzak aldatzea bilakatu zen helburu komun
nagusia: titularitate publikoa berreskuratzea, bidesariaren luzapena ukatzea
eta N-634 errepide zaharra bariante bezala erabiltzea, azpiegiturak alperrik
biderkatu gabe. Hauexek dira eskaeraren txanponaren bi aldeak: azpiegitura
berriak egiteko beharrezkoak diren bidesariak kendu eta azpiegitura berriak
egin aurretik zeuden garraio azpiegiturak hobetu.
Arrazoi guzti hauengatik, Maltzaga/Armiñón ardatzaren aurkako
posizioa adierazi zuen Eguzkik.
1992an zehar, Errepide Plangintza Orokorrari egindako kritika
ezagunaren haritik –“eredu xahutzailea, ingurunearentzat kaltegarria,
errepideak bakarrik kontuan hartzeagatik, partziala…”– Eguzkik bi
errebindikazio lotu eta berretsi zituen: bidesarien desagertzea eta errepide
berrien gehiegizko ugaltzea ekiditea. Hain zuzen ere, artekaritzarako
ezinbestekoa zen zubigintza diskurtsiboa eraginkorra izan zedin oso
komenigarria baitzen uztarketa hori: bidesariak baitziren egitasmo berriak
ordaintzeko iturriak, bai barianteak egiteko bai eta Urbina/Maltzaga ardatz
berria eraikitzeko ere. Horregatik bidesarien desagertzearekin batera, Deba
garaiko ingurunean eragin izugarria edukiko lukeen autopista edo autobia
berria baino, “errepide ona” defendatzen zuen Eguzkik, eta A-8 zeharkatzen
zituen herritan bariante berriak baino, autopistaren erabilera askea. Gero eta
gehiago, A-8ko bidesariaren kontrako kanpaina bilakatzen ari zen borroka
dimentsio guztiak mugitzeko palanka.
Ildo bertsutik, Eki talde ekologistak ere Urbina/Maltzagaren aurkako
jarrera plazaratu zuen 1992 urtearen amaieran: “diru publikoaren xahutzea,
etekin ekonomiko dudakoa, eta ingurune eragina” azpimarratu zituen talde
honek,
Eguzkik
egindako
errebindikazioarekin
bat
eginez.
“Maltzaga/Urbinari ez!” eta “A-8 bidesariaren luzapenaren aurka!” leloak
erabili zituen horretarako.
Teorian bederen, eskaera osaketa eta bere markogintza diskurtsiboa
oso egokiak ziren artekaritza zabala eta honen ondorioz koalizio osaketa
sendoa lortzeko. Ingurune mekanismo gisa azaldu dugun “eskaeraren
onargarritasun sistemikoa” asko aldatu ez bazen ere, ez dirudi
mugimenduaren errebindikazioak sistemaren onargarritasunaren sabaia
jotzen zuenik. Izan ere, mugimenduaren koalizio nagusiak –ildo anti-
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desarrollista ezik– “hobekuntzaren” eremuan osatu zuen eskaera, ezezko
borobilean edo beto hutsean bainoago.
Ikus ditzagun ildo diskurtsibo nagusiak:
G.6. Urbina/Maltzaga: Markogintza diskurtsiboa 1993 bitartean.
MARKOGINTZA
DISKURTSIBOA
…1993
Eguzki, Eki,…

DIAGNOSTIKOA:
ARAZOA, ARDURA
Necesidad de
comunicación:
Carencias y puntos
negros;

PRONOSTIKOA:
KONPONBIDEA
Desarrollo
endógeno;
Comunicación
interna y entre
valles; no tránsito;

MOTIBAZIOA

Despilfarro;
Irracionalidad social,
económica y ambiental

Soluciones
integrales: Obras de
mejora, transporte
público, tren: No
AHT.

Aunar esfuerzos
para la
concienciación y
la presión social

Obras agresivas,
Impacto ecológico,
barreras geográficas;

Liberalizar peajes y
autopista-variante
de los pueblos

Nula planificación
territorial, parcialidad;

Implicación de
ayuntamientos;
Interes de los
usuarios

ARDURA: Gobierno
vasco
AAT

Barbarie antiecológica,
Euskadi=Scalextric;
Derroche de energía y
contaminación
ARDURA: Sector de
transportes,
Gobierno vasco y
Diputaciones

Ikusten denez, oraingoz ez da azaltzen geroago –IGPen harira–
ugalduko den markogintza diskurtsibo demokratiko/nazionala. Leitzarango
gatazkan hasieratik txertatu ziren erabakitze prozesu demokratikoari
buruzko markogintza, eta modu apalagoan, identitate nazional/etnikoaren
ingurukoak. Urbina/Maltzaga egitasmoaren kasuan, berriz, aurreko
esperientzia diskurtsiboa ezaguna zen arren, azpiegitura politikaren kritika
hartu zen markogintzarako esparru gisa.
Horrela, Autobiaren Aurkako Taldeek (AAT) mantendu zuten
diskurtso anti-desarrollista ahaztu gabe, eragile ekologista nagusiek
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parametro nahiko teknikotan kokatu zuten diskurtsogintza. Lurralde
antolamendurako agentzia para-publiko gisa, esango genuke: bailaretako
komunikazio beharrak onartuz, hobekuntzen beharra aitortuz, eta
azpiegitura politika arrazionala eskatuz. Interpretazio marko nagusitan
indarrean bide zeuden balioak aintzat hartuta, populazioaren balio
materialistekin konektatu nahi zuen mugimenduaren diskurtsoak: “garapen
endogenoa”, “azpiegitura hobekuntza”, “ordainketa/bidesaririk ez”,
“Autopista/herrien bariantea”, “onura ekonomikoa”… Eragin ekologikoak
ez ziren ahaztu, noski, baina dudarik ez dago krisian zegoen bailara
industrial bateko biztanleriarekin sintonia diskurtsiboa lortzeko aproposenak
ziruditen leloak erabili zirela, ingurunearen defentsara mugatutako
irakurketa ekologikoa bigarren mailan utzita. Edo, beste modu batera
esanda, ekologismo politikoaren ereduaren arabera, sistemaren sakoneko
zutabea joz gero –azpiegitura eraikuntzaren gosea, alegia–, helburu
ekologikoa lortuko zenaren esperantza zuen mugimenduak.
Ildo beretik, eskaera osaketari dagokionean ezin ahaztu daiteke,
Leitzarango liskarrean ez bezala, Urbina/Maltzaga egitasmoan komunikazio
behar objektiboak zituen bailara oso urbanizatuaren azpiegiturak zeudela
jokoan, eta bertako populazioak bere ingurune fisikoaren zuen bizipena ez
zela agian ikusmolde babes-zale edo idilikoen arabera egituratzen. Eragile
ekologistak zentzuz pentsa zezakeen txikizio gehiagorik/gehiegirik gabe
komunikazio azpiegitura hobetzea zela populazioaren kezka nagusia, eta
kontua ez zela Gipuzkoako azken aran basatia salbatzea, Leitzarango kasuan
bezala.13
-Eskaera horrela osatu eta plazaratu bazen, zein izan zen hastapeneko
une honetan nortasun kolektiboaren eta antolaketaren osaketa
mekanismoaren edukia?
Leitzarango kasuan aitortu dugun bezala, ezin bereiztu daitezke
eskaera eta nortasun kolektiboaren osaketa, elkar baldintzatzen baitute.
Horregatik,
kausa/ondorio
eztabaidan
sartu
gabe,
aipatutako
eskaera/diskurtso honen araberako nortasun kolektiboaz mintzatu beharko
gara.
Nortasun osaketaren lehen urratsa jasoko dugu hemen. Hurrengo
atalean, 1993 urtearen amaieran IGP tresna abian jartzen denean finkatuko
baita Urbina/Maltzaga auzian aritu ziren eragileen mapa.

13

Honekin zerikusi handia du geroago aipatuko dugun balio materialista eta post-materialisten
arteko desoreka Eibar/Gasteiz auzian. Beste eremu industrial zaharretan bezala, Deba bailaran
hazkunde ekonomikoaren balioa oso barneratuta dago gizartean eta horrek ingurumen auzietarako
mobilizazio potentzial zehatza, egiturazko mekanismo gisa, asko baldintzatuko du. Antzeko egoera
baten azterketa –Santurtzikoa– interesgarria egin dute ABRA kolektiboak eta PARTEHARTUZ taldeak.
Ikerketa honen arabera, hegemonia liberal/desarrollista jakinari tokiko aldagaiak gehitzen zaizkio beti:
El caso de la margen izquierda de la ría del Nervión cuenta, en ese sentido, con una serie de elementos que
seguramente no hacen sino agravar esas tendencias ideológicas que representan una hegemonía casi total del
pensamiento desarrollista-capitalista.[…]: la crisis, la actitud de los partidos locales, la sensación de vivir en un
entorno ya degradado… Jose Barrio, Ana Martin, Zesar Martinez, Imanol Telleria, Joseba Toral eta Iñaki
Urrestarazu (2004): Proyectos desarrollistas y y movilizaciones locales de respuesta: el caso de los proyectos
energéticos del Abra. Alta, ikuspegi hau malgutzera dator zenbait datu: 1987 urtearen amaieran Eusko
Jaurlaritzak egindako inkesta baten arabera –Eginek jasotzen du abenduaren 15ean–, EAEko hiri eta
industria guneetako herritarrentzako arazo larrienak “delinkuentzia eta airearen kontaminazioa”
omen ziren.
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Nortasunaren osaketaren nondik norakoak ezagutzeko kontuan hartu
behar dira –inguruneko mekanismo gisa– gizarte sare eskuragarrietan
egondako aldaketak.
Arlo honetan, Urbina/Maltzaga auziaren hastapenetan, Leitzarango
gatazkan aipatutako ingurune berbera topa genezake. 1993 bitartean ez
ditugu sumatuko Leitzarango liskarraren ondorioak. Garai horretan,
izatekotan, auzien arteko lehia mekanismoa aipatu beharko genuke:
Leitzarango auzia gori-gorian egonik, euskal mugimendu ekologistak nekez
zabaldu zezakeen fronte berria, are gutxiago erakundeen aldetik oraindik ere
definizio fasean zegoen egitasmo baten inguruan.
Hasteko eta behin, mugimenduaren nortasun osaketa ulertzeko,
kontuan hartu beharko genuke, 70. Hamarkadaren amaieran, frankismoaren
amaierarekin batera eta auzo mugimendu sendo baten eskutik,
errebindikazio herritar nahiko zabala zela komunikazio hobekuntzarena, eta
bereziki, autopisten liberazioarena. Esaterako, 1978an bertan, A-8 autopista
egin berria zela, Donostia/Irun ardatzean kokatutako herri eta auzoek
mobilizazio kanpaina hasi zuten bidesariak kentzearen alde. Udalen
inplikazioa –Donostia, Pasaia, Errenteria, Lezo, Oiartzun, Irun, Hondarribia–
handia izan zen kanpaina honetan. Ez bakarrik kaltetutako udalena. 1980
urtearen amaieran, esaterako, Eusko Legebiltzarrak, Donostia/Oiartzun
arteko bidesaria kentzea erabaki zuen14.
Lehen urrats horiek ondorio garbirik izan ez zuten arren, 80.
hamarkadaren amaieran berpiztu egin zen aspaldiko errebindikazio hura.
Hiru adibide, besterik ez: Tafallan, 1988ko martxoan, langile bat hil eta gero,
manifestazio zabala egin zen –4000 lagun– autopista bariante bezala
erabiltzearen alde. Leloak, besteak beste, hauexek: “bariantea bai, peajerik,
ez”; “no más muertes” [...] “por ahorrarse unos millones nos matan los camiones”…
Zornotzan, 1988ko uztailaren 23an, futbol partida antolatu zen bariantearen
kontra eta A-8ko tartea doakoa izan zedin, “pro apertura de la autopista”
koordinadorak deituta. Garai honetakoak dira, era berean, A-8ko
Donostia/Irun
tarteko
herri
eta
auzoetan
piztutako
antzeko
errebindikazioak, edota PSOEk eta EAJk bultzatutako saiakera
Azitain/Ermua tartea askatzeko.
Sare eskuragarri horien izaeran eta balio ikuspegian ez zen urte
horietan aldaketa mekanismo nabarmenik izan, balio materialistak ziren
nagusi: kontua ez zen ingurune irizpideengatik errepide egitasmoak
eztabaidatzea, egitasmoen funtzio soziala errebindikatzea baizik: doako
errepideak, herrientzako barianteak egitea edota autopistak bariante gisa
erabili ahal izatea, deslotuta zeuden bailarak ardatz europarrekin lotzea…
Ingurune zabal hau kontuan hartuta eta bailara mugiarazteko zeuden
oztopoak ezagututa, talde ekologista txiki eta herritarren arteko
antzekotasunen esleipena, eta honekin batera artekaritza mekanismoak
abian jarri nahi izan zituen mugimenduak, auzia Deba bailaratik ateratze
aldera. Hortaz, Urbina/Maltzaga balizko autopistak kaltetuko zituen
14
Lanean zehar askotan azaldu zaigun kontraesan materialista/postmaterialistaren adibide
argia da, esaterako, 1978ko urriaren 20an “coordinadora de comisiones de barrios de Renteria” eragileak
Eginen argitarutako artikuluaren izenburua: “Autopistas sí, peajes, no”.
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herriak, eta A-8 zeharkatzen zituen herriak interes bera zutela erakusten
saiatu zen eragile ekologista nagusia, Eguzki. Esan bezala, bide sariaren
luzapena erabili zuen talde ekologistak lokarri gisa. Izan ere, 1991n bertan,
A-8ren bidesaria Urbina/Maltzaga errepidea ordaintzeko erabiliko zelaren
susmoa zabaldu ahala, Irun edo Errenteriako udalek argiro egin zieten
Aldundiari eta Jaurlaritzari eskaera: bidesariaren luzapenik ez. Hasieratik
sumatzen den artekaritza saiakera hau, liskarrean zehar areagotu eta zabaldu
egingo da, ikusiko dugunez.
Bestalde, nortasuna/antolakuntza osaketan mekanismo ezaguna dugun
eraketen jabetzari dagokionean, ez dirudi orduan mobilizazio ardura
amaitzear zuten Lurraldeako taldeak errebindikazio honetara bildu zirenik.
Izan ere, datu zehatzen gabezian ere, badirudi Elkarri talde bakezaleak
aurrea hartu ziola ekologismoari antolakuntza horien jabetza prozesuan.
Azkenik, mugimenduaren koalizioa osatzeko aurreko liskarretan
eskura egon zen eragile sozio-politiko nagusiaren –ezker abertzalearen–
hasierako jarrera ere azpimarratzekoa da.
Alde batetik, 80. Hamarkadan ezker abertzaleak politika materialistaren
menpe jarraitzen zuen: 1989ko urrian, Gasteizko azpiegitura politikaren
kritika egiterakoan, adibidez, AHT eta beste egitasmoentzako Estatu
aurrekonturik ez izatea salatu zuen HB-k, Kataluniako egoera
oparoagoarekin alderatuz. Hori bai, azpiegiturak egiteko dirua eskatzeaz
aparte, ez zuen ahazten ingurumen eragina: “realizar infraestructuras que
tengan en cuenta el impacto ambiental”. Ohi legez, markogintza diskurtsibo
abertzalea eginez, arazoaren soluziobidea politikoa zen: “Estatuto Nacional de
autonomía para los cuatro herrialdes”.15
Ikuspegi orokor horretaz aparte, Deba Bailaran ezker abertzaleak
historikoki izandako erreferentzialtasun politiko/instituzionalak –besteak
beste, bailarako epizentroa den Arrasateko alkatetza bere esku egon da urte
luzetan– mugatu egin zuen, ezbairik gabe, mugimenduaren nortasun
osaketa, edo beste modura esanda, nortasun/eskaera/diskurtso osaketari
baldintza zehatzak ezarri zizkion. Hasieratik –alkateen plataforma osatzen
denetik– bailarako ezker abertzaleak korridore azkar baten aldeko jarrera
defendatu baitzuen.
Honela, mugimendu ekologistak aliatu pribilegiatu horren laguntza
nahi baldin bazuen, errepide hobekuntzaren eztabaidan kokatu behar zuen
bere errebindikazioa: Leitzarango kasuan amaierako eztabaida izan zena –
azpiegitura nondik/nola egin–, neurri batean, Urbina/Maltzagan hasieratik
planteatu zen: ezezko borobila baztertuta, erabateko alternatiba ezinezkoa
izaki, auzia trazaketa zahar/berrien ingurukoa bihurtu zen segituan. Hots,
karrilak, errepide ona/azkarra, autobia, autopista, trazaketa… eta, azkenik,
ordainketa modua bera izan ziren eztabaidagai nagusiak.
Lehen esan dugun bezala, errepide egitasmoen arteko hautuak ekarriko
zuen eliteen interesen kaltetzea eta honekin batera letorkeen deslerrotzea,
15

Hogei urte geroago ere hauxe omen da ezker abertzaleak behin behineko soluziobide bezala
proposatzen
duena.
Ikus
“Anaitasunako
proposamena”,
2007ko
martxoak
hirukoa.
www.gara.net/agiriak.
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onuragarria izan zitezkeen mugimenduaren helburuentzako. Dena den,
Leitzaranen ez bezala, oraingoan aukera politiko horren esleipena ez zen
hain erraza izan.
Esleipenak mugatua behar zuen derrigorrez. Izan ere, eztabaida
erakunde-arteko horren mamia pozoitsua baitzen mugimendu ekologista
politiko betentzat. Komunikazio ardatzak hobetu behar zirela onartuta ere,
N-1/A-1 inguruko erakundeen deslerrotzea ez zen parametro interesgarritan
finkatzen, finean biak egin behar zirelaren gainean ados baitzeuden denak.
Eztabaidaren mamia lehentasuna zen, ez besterik.
Horrela, deslerrotze instituzional hori areagotzeko saiakera oro
arriskutsua bilaka zitekeen eragile ekologistarentzat. Ez bazen, bidesariekin
bezala, lehentasunen eztabaidan estrategikoki jokatuz: kalte txikiena
suposatzen zuen egitasmoaren alde eginez –N-1–, eta eskaera “herrikoiak”
plazaratuz –bidesaririk ez–, egitasmo kaltegarrienaren –Urbina/Maltzaga–
beharra, batetik, eta finantziazioa, bestetik, kolokan jarriko zenaren
esperantzan. Aurrerago ikusiko dugunez, estrategia horretan oinarritu zen
mugimenduaren aukera politikoen esleipena.

3. Interbentzio Gune Partehartzaileen (IGP) garaia: 1993-1995.
1993ko udan, erakundeek tresna partehartzailea proposatu zuten
orduko Urbina/Maltzaga egitasmoari buruzko iritzi herritarra jasotzeko.
Kontsentsua, herritarren proposamenak jasotzea, partehartze operatiboa,
kultura partehartzailea, dialogoa… izango dira Eusko Jaurlaritzak erabilitako
argudio nagusiak, nahiz eta, hasiera batetik, erakundearen iritzia finkatuta
dagoen: Urbina/Maltzagako egitasmoaren beharrezkotasuna eta bidesarien
luzapena.
Hauxe izango da, hain zuzen ere, gizarte mugimenduaren hasierako
kritikaren ardatza: aldez aurretik hartuta zegoen erabakia janztea eta
legitimatzea zetorrela tresna hau, herritarren erabakia loteslea izango ez zen
aldetik. Alabaina, eztabaida horretan sartu aurretik, Interbentzio Gune
Partehartzaileak (IGP) edo Núcleos de Intervención Participativa (NIP) horiei
buruzko zertzelada teoriko batzuk eman behar ditugu.
Sortzaileei galdetuko diegu. Euskal Herrira tresna hori ekarri zutenei,
alegia. Batez ere, Pere Dienel-i, Hans Harms-i, eta honek Luxio Ugarterekin
batera sortutako “Gizarteaz” laborategi sozialari. Jarraian doan atalean haien
lana izan dugu abiapuntu nagusi.
Tresna partehartzailearen ezaugarritze soila izango da, aspektu kritiko
batzuk ere jada luzatuko ditugun arren. Bertan txertatuko dugu
Urbina/Maltzaga aferan aplikatutako IGP ereduaren deskribapen orokorra.
Ez da gure helburua tresna partehartzaile honen azterketa sakona
egitea, mobilizazioaren ikuspegia hobetsi dugun aldetik. Dena den, gizarte
mugimenduaren bilakaera ulertzeko ezinbestekoa dugu hurbilketa
teoriko/praktiko hau.
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a. Interbentzio Gune Partehartzaileei (IGP) buruzko excursus
laburra: Eraginaren politikarako tresna egokia. 16
Herritarren parte hartze politikorako tresna honen sortzaile diren Peter
Dienelek eta Hans Harmsek diotenez (2000), Interbentzio gune
partehartzaileen (IGP) eredua prebentzioko kontsulta-sistema da eta erabaki
publikoak hartzeko prozeduren kalitatea hobetzeko aurreikusita dago.
Hain zuzen ere, Interbentzio Gune Partehartzaileetan edo IGPtan
zoriz aukeraturiko pertsonak biltzen dira; ordainketa jakina eginez, aldi
baterako liberatu egin dira eguneroko lanetatik; eztabaidaren bitartez,
soluzioak bilatzen dituzte aldez aurretik ezarritako arazoetarako, aholkulari
adituen eta antolatzaile arduratsuen laguntzarekin.
IGP tresna Peter Dienel irakasleak egindako hausnarketen ondorioz
sortu zen 70. hamarkadan. 1997an lehenengo aplikazio praktikoaren 25.
urteurrena ospatu zen Wuppertalen (Alemania). Dienel IGPekin saiakerak
egiten hasi zenean, demokrazia ordezkatzaileak itxuraz ez zuen inolako
osagarririk behar; hala ere, apurka-apurka, legitimitate arazoak ugaldu
ahala, herri konpromisoaren defizit gero eta handiagoa gainditu nahi duten
partaidetza-ereduak hedatu dira, herritarrei protagonismo handiagoa
emateko.
Harmsek dioenez, azken urteotan hobekuntza demokratikorako
mekanismoen artean IGPak nabarmendu beharko lirateke, baita horien
formula baliokideak ere17. Institute for Public Policy Research deritzonak
hogeita hamar proiektu baino gehiago egin ditu Ingalaterran, citizen juries
izenburu baliokidearekin. EE.BB.etan, Jefferson Center for Democratic Processes
zentroak urteetako lana egin du eredu horrekin. Espainiako estatuan ere sei
proiektu egin dira, 700 partaide baino gehiagorekin, eta horietako asko
Euskal Herrian egin dira18.
Jarraian doan irudian jaso eta deskribatu ditugu garrantzitsuenak,
guztiak ez badira:

16

Idazkiño honen jatorrizko bertsioa “Partehartuz” ikerketa taldeak antolatutako EHUko
gradu-ondoko ikastaroan lantzeko prestatu genuen. Gaztelerazko bertsioa itzultzeko lanetan
ezinbestekoa izan dugu Josemari anaiaren eta Jabier Etxeberriaren laguntza. Mila esker biei.
17
Ez da ahaztu behar “IGP” edo “Interbentzio Gune Partehartzailea”, izan ere, eredu
generikoaren araberako marka erregistratua dela, eta hari, generikoari, “Herritarren kontseilua” izena
ematen zaiola gehienetan. Beste leku batzuetan “Herritarren epaimahaia” (Britainia Handia) edo
“Planifikazio zelula” (Alemania) terminoak erabili dira. Japonian edo Israelen ere erabili dira eredu
hauek.
18
1999ko urtarrilean (egiaztatu ea geroago Euskal Herrian IGP gehiagorik martxan jarri den).
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G. 7. Euskal herrian burututako IGP prozesuak.
EUSKAL HERRIAN EGINDAKO INTERBENTZIO GUNE PARTEHARTZAILEAK (IGP-NIP)

Astigarraga
1992

Idiazabal
1992

Eibar/Gasteiz
1993-1994

Kirol azpiegit.

Futbol
zelaia
egiteko
lekua

Autobidea

Udala

Udala

Eusko Jaurlaritza
(eta Aldundiak)

Udala

Talde kopurua

2
(50)

1
(25)

14
(303)

Ordaindua

Bai

Bai

Aski gustora %

74

Zabaltz.
Alde %
Arbuiapen
maila%

Gaia

Erakunde
eragilea

Egungo egoera

Antzuola
1996

Oñati
1996

Agurain
1997

Donostia
2002

Ekimen
turistikoa
eta hilerria

Alde zaharreko
erabilera turistikoa

Udala

Udala

Udala

3
(65)

3
(74)

2
(44)

1
(25)

Bai

Ez

Bai/Ez

Ez

84

46

Galdetu ez

Galdetu
ez

Galdetu ez

94

100

75

92

90

88

2,1

1,1

5,6

1,4

1,7

1,5

Frontoia eta
polikiroldegia
IGPtan esan
bezela
egin da

IGPren
bigarren
aukera
hobetsi eta
egin da

Autobidea
amaitu gabe
dago eta IGPen
gomendioak ez
dira bete

Kultur etxea, Ekimen
lekua eta
turistikoa
mota

Iturria: Font eta Medina (2001), egokitua.
(BESTE BATZUK: TOLOSA, ASTIGARRAGA II, ARETXABALETA… ?)

Fontek eta Medinak (2001) IGPen izaera mistoa aipatzen dute, hau da,
arlo judizialeko zinpeko epaimahaiaren eta iritzi-inkestaren arteko izaera.
Epaimahaiaren kasuan bezala, partaideak zoriz aukeratzen dira eta
ordainketa bat egiten zaie arduraldi osoa hartzeko; teknikarien aholkuak
entzun ondoren, ondo informaturiko erabakia hartzen dute gai jakinari
buruz. Inkesten kasuan bezala, erabakia edo lehentasunak herritarrek
adierazten dituzte, ez erakundeek, eta ez dira lotesleak.
Gehien interesatzen zaizkigun kasuak sakon aztertu baino lehen,
komenigarria izan daiteke IGP ereduaren ezaugarriak zehatzago azaltzea,
tresnaren sustatzaile nagusienetariko bi diren Peter Dienelek eta Hans
Harmsek adierazitakoa aintzat hartuta. Ereduaren deskribapena
sustatzaileen iritzi eta asmotan oinarrituko dugu, ia ñabardurarik gabe. Atal
bakoitzean, dena den, Urbina/Maltzaga errepide ardatzaz deliberatzeko
sortutako Interbentzio Gune Partehartzaileen ezaugarritze orokorra egingo
dugu, eredu teorikoaren adibide praktiko gisa. 19
19

IGPen ezaugarritze osoa tresnaren bultzatzaileen eskutik egin dugu, bai eta ikerlari
katalandarren lana aztertuta. Izan ere bertan aski erabili da urteotan tresna partehartzaile hau. Ikus:
Dienel, P. & Harms, H. (2000) “Repensar la democracia. Los núcleos de Intervención participativa” Ediciones
del Serbal. Barcelona. Font, J. (Ed.) (2001). Ciudadanos y decisiones públicas. Barcelona, Ariel.; Font, N.
(1996). "Los Núcleos de Intervención Participativa (NIP): Análisis de tres experiencias." GAPP (5-6): 143-149.;
Font, J. & Medina, L. (2001): Consejos ciudadanos en España: ¿Un despilfarro europeo?, aipatu liburuan:
Ciudadanos y decisiones públicas; GIZARTEAZ (1994): Eje Maltzaga-Urbina. Dictamen ciudadano. Deba
Bailarako Autobidea S.A.; Matas. S. (2000): “Limits y febleses dels Nuclis d´Intervenció participativa”.
Honako liburuan: Sanchez, J. (coord): Participació ciutadana y govern local. Els Consells Ciutadans.
Meditarrània. Barcelona. Bestalde, Eibar/Gasteiz gaian aplikatutako IGPen nondik norakoak

536

1.

Ereduaren ezaugarriak.

IGPek, autore ezagun batzuek une jakinean maila teorikoan landutako
partaidetza-eredu gisa, tasaturiko ezaugarriak dituzte, baina horien barruko
zenbait aldagaiek nolabaiteko malgutasuna eskaintzen dute.
i.

Taldeko erabakiak.

PGEetako partaidetza taldekoa da, ez banakakoa. Horrenbestez,
taldeko kide guztien arteko berehalako komunikazioa behar da. Baldintza
horrek mugatu egiten du partaide kopurua, baina feed-backa errazten du,
hau da, kide bakoitzaren eta taldearen etengabeko auto-zuzenketa20.
Partaideentzako ondorio didaktikoak eta arazo konplexuak eztabaidatzeko
gaitasuna, izan ere, talde-partaidetzako prozesuen hobari zuzenak dira, eta
erreferendumak bezalako banakako prozesuek ez dute halakorik eskaintzen.
Hobari horiek garatzeko, beharrezkoa da IGPen osaketa prozesu osoan ez
aldatzea, eta gainera, IGP bakoitzaren barruan azpitalde txikiagoak sortzen
direnean hobariak handiagoak izaten dira.
Eredu klasikoek, mekanismoa estandarizatzeko, IGP bakoitzean 25
partaide egon behar direla diote. Izan ere, gizarte jarrera desberdinak
ordezkatu behar direla aintzat hartuta (pertsonen arteko komunikazioaren
kalitatea murriztu barik), kopuru hori 15 eta 30 kide bitartekoa izatea
komeni da. Nolanahi ere, IGP bat zehazteko orduan kontuan hartu behar da
kide bakoitzaren kostu unitarioa eta ordezkoak izendatu beharra.
Urbina/Maltzagako IGPen kasuan, 25 lagun bildu ziren eztabaida gune
bakoitzean.
ii. Peritu-partaidea, baina profanoa: learning by doing.
IGPetako partaidea ez da (ez da izan behar) kasuan kasuko gaiko
aditua. Halaber, talde-prozesuetan ere ez du zertan esperientziarik izan.
IGPetako partaideak aurretiaz prestaturiko informazioa jaso behar du,
adituak diren aholkulari neutralek prestaturikoa; gainera, eragile
interesatuei entzun, ibilbideak nahiz bisitak egin, bileretan parte hartu eta
abar egin behar du. Horretarako, nahikoa da oinarrizko heziketa maila
edukitzea; hala eta guztiz ere, informazioa barneratzeko, ezinbestekoa izan
daiteke talde-dinamikako adituen presentzia.
Hala ere, ezin dugu pentsatu IGPetako partaidea subjektu pasiboa
denik eta, gaiari buruzko informazioa jaso ondoren, iritzi hutsa ematen
duenik. Izan ere, garaturiko ikaskuntza prozesuan, gainerako partaideekin
elkarreraginean, azkenean benetako peritua izango da, planifikazio-eragile
ezagutzeko oso baliagarria izan zaigu Donostiako gunean parte hartu zuen herritar baten iritzia eta
artxiboa, Karlos Trenor lagunarena, hain zuzen ere.
20
Dienelek eta Harmsek diotenez (Op.cit.), taldeek erabaki arriskutsuak (risk shift) hartzeko
joera handiagoa dute adituen “irakaspenik” ez dutenean. “Gaitasunean oinarrituriko” iritzia, azken
kasu horretan, iritzi nagusi bihurtzen da berehala.
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aktiboa, motibatua, eta tekniko aholkulariekiko berdintasuna ere lor dezake;
prozesu horretan, gainera, gero eta identifikazio handiagoa lortuko du
garaturiko lanarekin eta horren garrantzi sozialarekin. IGPetako partaideak,
horrela, “herritarragoak” izaten dira, prozesu politikoaren subjektu aktiboak
dira. IGP eredua rolaren onarpenean oinarritzen da eta, beraz, onarpen hori
prozesu osoan sustatu eta garatu behar da.
iii. Ordaindutako partaidetza.
IGPak garatzeko, ezinbestekoa da partaideen prozesuan presentzia
iraunkorra, eta, horrenbestez, eguneroko beste betebehar guztietatik
liberatuta egon behar dira. Herritar guztiak gonbita onartzeko moduan
(teorian, behintzat) egon beharko lirateke. Beharrezko lan-baimenen
inguruko arazoak, familia zaintzeko arduren onarpena, langile autonomoen
kasua edo soldata handiak dituzten edota lanean ordeztu ezin diren
pertsonen kasua hasiera-hasieratik aztertu dira, eredua gauzatzen hasi
zenetik, behintzat maila teorikoan.
Hala eta guztiz ere, motibazio nahikoa segurtatzea erronka iraunkorra
da, aintzat hartuta helburua IGPek, neurri batean, herritar guztien iritzia
islatzea dela, eta ez kasuan kasuko gaiarekin interesik handiena duten edo
gauza publikoarekiko sentikortasunik handiena duten herritarren iritzia
islatzea soilik. Derrigorrezko partaidetza ezartzea gehiegizkoa izan daiteke;
dena den, ez du polemika handiegirik sortu prozedura judizialetako
zinpeko epaimahaiaren kasuan. Hala ere, ageri-agerikoa da, partaideen lansalbuespenarekin batera, ordainketa jakina egin behar dela IGPetan
erabilitako aldiarengatik.21 Kasuan kasuko interesaren, herritarerantzukizunaren edo gizarte-ospearen eraginezko motibazioa ordainketan
ere euskarritu behar da. Egindako lanaren ordainketak oraindik ere ospe
handiagoa ematen baitio IGPetako partaidearen “peritu” lanari, eta,
sustatzaileek diotenez, ereduaren funtsezko ezaugarria da.
iv. Aldi mugatua.
IGPetako partaidetza aldi mugatukoa da. Orokorrean, IGPak
astebeteko iraupena edukitzeko diseinaturik daude, eta iraupenik laburrena
3 egunekoa da. Arazoaren konplexutasuna eta informazio-inputerako aldia
luzatu beharra kontuan hartuta, iraupena bi edo hiru astera luza daiteke,
kostuen baldintzapean egon ezean. Aldia mugatua izateak ondorio txarrak
ditu: ezagupen tekniko jakinak eskuratu ezin izatea, epe ertaineko
gauzapenik ez duen lanaren eraginezko motibaziorik eza eta halako
jarduera labur batekiko erantzukizuna sentitzeko zailtasuna.
Hala eta guztiz ere, ondorio onak ere badira: IGPetan lan iraunkorra
eginez partaideak profesionalizatu egingo lirateke, eta horrela, tresnaren
balio nagusia galdu egingo litzateke: politika adituen artetik ateratzea,
alegia. Gainera, aldia mugatua izateak ekidin egiten du IGPen barruan
interesak sortzea, eta baita gunea bere interesgune bilakatzea, oligarkia
21

Donostiako abokatu den Karlos Trenoren kasuan, 5000 pzta. eguneko. Beste partaideen dieta
jakiterik ez dugu izan.
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michelsiarraren burdinazko legearen arabera. Azkenik, autoreen ustez,
laburtasuna prebentzioko sendagaia da, aldi mugagabeko partaidetzak
herritarrengan sor dezakeen gehiegizko zama psikologikoa saihesteko.
Halaber, aintzat hartu behar dira lan-baimen luzeak lortzeko dauden
zailtasunak. Eta baita kostu ekonomikoa, noski.
Urbina/Maltzaga ardatzari buruzko IGPtan, bost egunetako programa
prestatu zen.
v. Zoriz aukeraturiko partaideak.
Hauxe da IGPen funtsezko elementuetariko bat. Partaidetzako beste
mekanismo batzuen kasuan ez bezala, horietan eraginpeko interesak
biltzeko ahalegina egiten baita (kontsulta/aholku kontseiluak, etab.),
Interbentzio Guneek taldearen inplikazioa bilatzen dute, zoriz aukeratzean
gizartearen isla (eta ez interes jakinen isla, behintzat zuzenean ez) izan
daitezkeen pertsonen bitartez. Herritarren banakako partaidetza-sistema da
eta ez gizarte interesen edo taldeen partaidetza-sistema. Hala ere, prozesuan
sor daitezkeen interesen abstrakzioa egin ezin denez, interes horiek
eztabaidan kontuan hartu beharreko beste edozein informaziotzat aurkezten
zaizkie partaideei; horretarako, IGPen garapenean bertan tasatu eta
araututako hearingak edo entzunaldiak erabiltzen dira.
“Interesik gabeko” herritarren zorizko hautapenaren eraginez, honako
faktore hauek hartu behar dira kontuan, besteak beste:
- Hautapen eremua. Eztabaidatu beharreko gaiaren arabera,
hautapen eremu jakina zehaztu behar da eta hori ez da beti baketsua
izango: argi ardazturiko gaiak daude, adibidez, herri bateko
polikiroldegia; baina, beste kasu batzuetan, eraginpeko eremua oso
zabala izan daiteke, esaterako, Urbina/Maltzaga errepide ardatza, eta
halako kasuetan IGP kopurua handitu eta, beraz, iritzien aniztasuna
kudeatu behar da.
Zehazki esanda, lan honetan aztertu dugun kasuan, 14 gune osatu
ziren, eta bailaraka hautatu ziren bildutako kideak: 2, Donostian, 2,
Gasteiz eta bere bailaran (Gasteiz, Legutio, Arrazua-Ubarrundia), 4,
Deba Behean eta Bizkaian (Soraluze, Elgoibar, Eibar, Deba, Ermua eta
Mallabia) eta 6 Deba Garaian (Antzuola, Aramaio, Aretxabaleta,
Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz/Gatzaga eta Oñati),
guztira, teorian 350 lagun, azkenean 303.
- Hautapen irizpideak. Gonbidaturiko partaideen zerrenda zoriak
aukeratzen du; hala eta guztiz ere, lehenengo eta behin, estatistikahautapeneko irizpide batzuk ezarri behar dira, eraginpeko kolektiboa
ahalik eta ondoen islatzeko. Horrela, zozketan sartzen diren taldeak
adinaren, generoaren, gizarte mailaren eta abarren arabera sailkatu
behar dira. Gehienetan ez da zozketa garbirik egiten. Esate baterako,
ukapen tasa altua denean, kuotaren eredua ia ezinbestekoa da. Horri
dagokionez, zozketan gizarte eremu batzuk salbuetsi beharko dira
aurretiaz: plangintza-egile profesionalak, ordezkari politikoak, botoa
emateko eskubiderik ez duten pertsonak, adin txikikoak, etab.
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Hemen aztertutako guneak osatzeko hautesle-errolda erabilita
zoria erabili zen IGP kideak hautatzeko, beti ere, ardura/kargu politiko
publikoa zuten herritarrak baztertuta.
- Derrigorrezkoa ez den partaidetza. Legea horretarako aldatu
ezean, zozketak IGPetan parte hartzeko gonbitari buruz soilik
erabakitzen du. Parte hartzea ez baita derrigorrezkoa. Borondatezko
izaera horren ondorioz, ausazko prozedurak, praktikan behintzat, ez du
inondik inora ere bermatzen partaideen alborapenik egongo ez denik:
jarduera sozialik aktiboena duten pertsonek partaidetza handiagoa
izango baitute, normalean.
Izan ere, Urbina/Maltzaga ardatzari buruzko guneak osatzeko
aurretiaz elkarrizketa egin zen hautatuekin eta arbuiapen tasak nahiko
altuak izan ziren zenbait lekutan (guztira, %5,6), baserritar eremuan
batik bat, ziurrenik kalte zuzen larrienak pairatuko zituen eremuan,
hain zuzen ere.
- Heterogeneotasunaren kudeaketa. Oraingo gizarte zatikatuan
inoiz ere halako harreman esturik izango ez luketen pertsonak bilduko
ditu zoriak. Geurea bezalako herrietan, desberdintasun sozialei,
belaunaldi artekoei, heziketa mailakoei eta beste edozein motatakoei,
hizkuntza mailakoak gehitu behar zaizkio. Heziketa maila eta
sentsibilitate desberdinak egotearen eraginez, talde-dinamika garatzea
zailagoa izan daiteke. Dena den, lehen esan bezala, arbuiapen tasa
desorekatua ikusita, batzutan heterogeneotasuna kudeatzea baino
zailagoa gertatu daiteke heterogeneotasuna bera lortzea.
vi. Antolatzaile profesionalak.
Antolatzaile profesionalak bi motakoak dira: alde batetik,
antolatzaileak eurak22 (moderatzailea/koordinatzailea eta laguntzailea), eta
horiek, posizio neutraletik, zenbait jarduera egiten ditu, besteak beste:
partaideak aukeratu, prestatu, bilkuren programa landu, lanak antolatu
nahiz zuzendu, talde-dinamika ona bermatu eta behin betiko txostena
idatzi; bestetik, aditu neutralak ere beharrezkoak izango dira, eta horiek,
aztertu beharreko gaian adituak izanik, gai hori eztabaidarako egituratu,
oinarrizko informazioa bildu eta beti prest egongo dira, informazio
zehatzagoa eskatzen zaienean. Antolatzaile horien zalantzazko neutraltasun
estatusa aintzat hartuta (ia erabateko agintea hartzen baitute prozesuan),
manipulazio arrisku handia dago.23
Esan bezala, Urbina/Maltzaga kasuan, antolatzailea “Gizarteaz”
laborategi soziala izan zen, Hans Harmsek eta Luxio Ugartek zuzenduta.
Egitasmoaren enkargua eta finantziazioa DEBASArena izan zen, erakunde
autonomiko/foralek sortutako enpresa publikoarena, alegia.
22

Gizarteaz laborategi soziala, Hans Harmsek eta Luzio Ugartek zuzenduta, Eibar/Gasteiz
ardatzeko bide-komunikazioaren inguruko eztabaidarako antolaturiko IGPen kasuan.
23
Izan ere, Eibar/Gasteiz ardatzaren inguruan egindako IGPan iskanbila piztu baitzen aditu
neutralen kontura.
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vii. Aurretiaz finkaturiko lanak: Arauturiko programa.
Politika publikoak lantzeko prozesuetan, herritarren partaidetzarako
bidea prozesuaren fase desberdinetan ireki daiteke: ekimena, eztabaida,
erabakia, kudeaketa eta ebaluazioa. IGPek ezin dituzte eurek aukeratu
aztertu behar diren gaiak. Gehienetan, gaia administrazioak zehazten du,
eta IGPa eratzeko proposamena ere berak egiten du. Ez dago herritarrei
gaiak IGPera eramateko aukera ematen dien sistemarik; gainera, hori eratu
ondoren, partaideek ezin dituzte erabaki aztertu beharreko gaiak.
Salbuespenezko kasuetan izan ezik, IGPak ez dira “gaiak bilatzeko” eratzen.
Dienelek eta Harmsek diotenez, muga hori zentzuzkoa da: aztertu
beharreko arazoaren zehaztapena lan konplexuegia omen da eta une
horrexetan eraturiko taldeak aldi luzea beharko luke horretarako; gainera,
informazio-bilketa askoz ere zailagoa izango litzateke. Horri dagokionez,
aprobetxatu egin behar da administrazioak aurretiaz zehazturiko
administrazio-prozesu batean eragileak sartzean duen esperientzia luzea.
Azkenik, autore horien iritzian, gai guztiak ezin dira IGPean aztertu, eta
beraz, zentzuzkoa izango litzateke egin beharreko lana aldez aurretik
zehaztea.
Bigarrenez, aztertu beharreko gaia zehaztu ondoren, jarduera
programa erabaki behar da, eta hori ere, gehienetan, aldez aurretik zehazten
du erakundeek. Autoreek programa-dentsitate altuko eta baxuko IGPak
bereizten dituzte, prozesuan zehar egiten diren informazio eta ebaluazio
bilkuren kopuruaren arabera. Dentsitate baxukoetan, taldeei autonomia
handiagoa ematen zaie eta antolakuntza errazagoa da. Dentsitate altukoek
lan gehiago ematen dizkiete partaideei, eta informazio eta, batik bat,
ebaluazio bilkurak ugariagoak dira eta eztabaidak xehatuagoak; beraz,
kuantifikatzeko moduko emaitza kopuru handiagoa izaten dute. Dienelen
eta Harmsen ustez, trebakuntza lortu arte, komenigarria izango litzateke
esperientziak dentsitate altuko eta talde-autonomia txikiagoko programekin
hastea, IGPek porrot egiteko aukerak murriztu ahal izateko.
Hemen darabilgun IGPan, gaia aldez aurretik finkatuta zegoen “debatir
sobre la necesidad de un nuevo eje entre Maltzaga y Urbina, y, en su caso, sus
caracterísiticas y diseño” eta, aurkezturiko alternatibetatik kanpo erabakitzeko
askatasun teorikoa izanda ere, “Gizarteaz” laborategiak argi utzi zuen
IGPen diktamena erakunde eskudunentzako “propuesta” bat besterik ez zela
izango.
Bestalde, IGPetako eztabaidaren programazioari dagokionean, kontuan
eduki behar dugu guneen bilerak 1994ko urtarrilean hasi baldin baziren ere,
egitasmoaren prestakuntza lanak 1993ko ekainean hasi zituela Gizarteaz-ek:
prestakuntza, alternatiba eta iradokizunen bilketa, programaren moldaketa
eta partehartzaileen hautaketa 1993 urtean zehar burutu ziren. Eztabaiden
programa, funtsezko aldagaia izanik, zenbait eragileen artean adostu zen
1993ko azaroan.
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viii. Aplikazio askatasuna.
Orain arte azaldutako ezaugarriek interesik gabeko partaidetza eredua
zehazten dute, eta hori askatasunez planteatu ahal da eraginpeko zuzenak
ez diren pertsona batzuen arazoetarako; gainera, beste leku batzuetan eta
administrazio maila guztietan ere plantea daiteke. IGPak eskualdatzeko
moduko unitateak dira, trukagarriak, eta horrela, zenbait autorek
iradokitakoaren arabera, “IGP oporrak” egon daitezke eta, horietan,
partaide-taldeek edozein lekutara joango dira IGPa garatzera, gaiarekin edo
lekuarekin inolako loturarik eduki ez arren edo, hain zuzen ere, halako
loturarik ez dutelako. Urruntzeak, inplikaziorik ezak, immunizatu egin
ditzake partaideak, kasuan kasuko interesen aurka, eta horrela, gainera,
“peritu independentearen” eginkizuna nabarmendu egiten da, baita
elkarrekiko ikaskuntza eta ezagupena ere.
Nabari denez, gure kasuan, “aplikazio askatasun” hori aintzat hartu
gabe, eraginpeko lurralde esparruetako ordezkaritza zabalagoa izan zen,
Deba garaiko 150 lagun eta Deba beheko beste 100 bildu baitziren.
ix. Aldibereko aplikagarritasuna.
IGPen ezaugarri interesgarrienetariko bat, izatez ere, talde batean
planteaturiko arazoa beste bi, hiru edo hainbeste gunetan era berean aztertu
ahal izatea da. Horrela, parte hartzeko aukerak eta erabakitakoaren
legitimazioa areagotu egiten dira. Batez ere, gai konplexuetan edo eragin
zabalak nahiz garrantzitsuak dituzten gaietan, horiek nekez utzi ahal baitira
hogei bat pertsonaren esku. Gainera, esku-hartze guneak ugarituz, mugatu
egiten da kanpotik egindako presio ez-legitimoaren arriskua (eroskeriak),
baita ezarritako prozedurarekin zerikusirik ez duten interesen sorrera ere.
Urbina/Maltzaga ardatza aztertzeko, esan bezala, 14 gune osatu ziren
eta 1994ko urtarriletik apirilera bitartean bildu ziren. Hurrenez hurren,
Arrasaten hasita, Donostian, Elgoibarren eta Gasteizen egin ziren bailarako
bilerak.
2.

Tresna partehartzailearen abioa: IGP prozesuaren fase tipikoak eta
arriskuak.

IGPa, zozketaz hautaturiko “parlamentutxo amateurra”, ohiko
demokrazia ordezkatzailearen mekanismo osagarria da. Horren helburua ez
da demokrazia hori ordeztea; izan ere, bikain integratzen da erakunde
ordezkatzaileen arauzko prozeduran. Helburua, sustatzaileek diotenez,
“guztion interesaren izenean hartu beharreko erabakien kalitatea hobetzea”
da, eta ez erakundeak ordeztea, ezta horien lana banatzea ere, erabakihartze publikoa hobetzea baizik. Demokrazia partehartzaileak proposatzen
dituen ahalezko eragin-mailetan –ekimen partekatua, eztabaida partekatua,
erabakitze partekatua eta kudeaketa partekatua–, IGPak eztabaida
partekatura mugatzen dira, eta, neurri batean –kontsulta izaera aintzat
hartuta–, erabaki-hartze partekatura ere bai. IGPen ohiko garapenak ez
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dauka eraginik gainerako faseetan. Kasuren batean, harturiko erabakien
baterako ebaluaziorako ere bil daitezken arren.
Ikusten denez, IGPak eratzeko eta garatzeko prozesuan, erakundeek
eginkizun erabakigarria dute.
IGPen funtzionamenduaren egitura egin beharreko lanaren araberakoa
da. Hala eta guztiz ere, kasu guztietan errepikatzen diren faseak daude.
Ezin ukatu daiteke fase hauetan guztietan desbideraketa eta manipulazio
arriskuak nabarmenak izan daitezkeela. Ereduaren defendatzaileek beraiek
azaldutakoaren arabera, manipulazio arrisku handia dago, behintzat
honako lau maila hauetan: eragina aztertu beharreko gaien zehaztapenean,
informazio-materialaren
aurkezpenean
nahiz
lanketan,
IGPen
garapenarekiko lankidetzan eta behin betiko txostenaren aurkezpenean.
i. Prestakuntza fasea.
Fase honetan prozesu osoa programatu, materiala prestatu eta
partaideak aukeratu, deitu eta trebatu egiten dira. Agenda eta programazio
orokorra,
berriz,
erakunde
antolatzailearen
eta
eraginpeko
administrazioaren artean zehazten da.
Urbina/Maltzaga kasuan prestakuntza lanak 1993ko ekainean hasi
ziren eta, neurri batean, zenbait eragile sozialekin eztabaidatu eta adostu
ziren. Hasierako bileratan –1993ko uztaila– Eusko Jaurlaritza, Aldundiak eta
kaltetuko udalak bildu ziren, ekimena, hortaz, erakundeen esku utziz.
Udaletan hitzaldi informatiboak egin ziren eta postontzia zabaldu zen
iradokizunak, alternatibak edo proposamenak jasotzeko. Gizarteaz
laborategiak berak onartuta, bilera horiek ez ziren oso jendetsuak izan. Herri
ekimenik ez zen egon.
Izan ere, IGPen ezaugarri eztabaidagarrienetariko bat lanen
hautapenari lotutakoa da. IGPak administrazioak erabakita egiten dira eta
administrazioak berak baino ez du erabakitzen, bere irizpidearen arabera,
IGPetan zein gai aztertuko den eta zein ez. IGPa noiz eta nola egingo den
erabakitzeko ahalmena, bestalde, administrazioak bere esku duen
kontroleko tresna garrantzitsua da. Erakundeak narriatzeko moduko gaiak
hautatzea, ez erabiltzea –aztertu beharreko gaia garrantzitsua denean edo
erakundeen aukera arriskuan jarri nahi ez denean–, edota politikoki egokiak
diren uneetan egitea –hauteskundeen aurrean–, izan ere, erabilera ezegokiak
dira, eta nekez ekidin daitezke erakundeen monopolioa apurtzen duten
ekimen partekaturako partehartze mekanismoak aurreikusi ezean.
IGPen aplikazio independentea derrigorrezkoa da eta etorkizunean
hori aintzat hartu beharko da, ereduari ospea eman nahi bazaio. Adibidez,
IGPak egiteko herritar-ekimeneko mekanismoak martxan jartzea edo
ekimen-funtzioak euren gain hartzen duten batzorde misto zabalak nahiz
ordezkatzaileak sortzea, izatez ere soluzio bideragarriak izan daitezke.
Zentzu honetan, oso arautua eta trinkoa den jardueren programazioak
azpiratu egin dezake IGPen derrigorrezko autonomia, eta horrela, prozesua
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partaideak gehiegi gidatzen dituzten antolatzaile profesional batzuen esku
gera daiteke. Batzuen ustez, kritikagarria da administrazioak edo horren
menpeko agentzia antolatzaileak egin beharreko lanaren gehiegizko
predeterminazioa eta IGPek euren berezko agenda diseinatzeko
ezintasuna. Horrenbestez, esaten da ustezko heziketa-efektuen diseinuaren
helburua, batez ere, herritar otzana lortzea dela, erabakiak hartzeko
ahalmen demokratikoarekiko erantzukizuna eta burujabetza duen herritarra
lortzea baino gehiago. Halaber, prozesua, faseak, programazioa eta abar
agentzia para-publiko batek zehazteak, beste gizarte eragile batzuek
horretan parte hartu barik, IGPen barruko filosofiaren ondorio logikoa
izanik ere –herritar arrazionalen aliatua den Zuzenbide Estatu neutrala,
lehian dauden interesei dagokienez–, ez du inondik inora ere justifikatzen
IGPa bera lan metodologiko horietatik salbuetsita egotea.
Beraz, administrazioarekiko nolabaiteko menekotasuna duten
antolatzaileek agenda gehiegi kontrolatzearen ondoriozko arazoak
konpontzeko, ikuskapen-batzordeak sortu dira –eragile politiko eta sozial
desberdinen presentzia dutenak–, edo IGPen barruko auto-antolaketa
sustatu da; lehenengo agenda, horrela, antolatzaileek gune aurrendari edo
pilotu bati proposatzen diote eta horrek ondorengo guneetarako agenda
prestatzen du.
Azken batean, partehartze ereduak proposatzen direnean ezin da
ahaztu partehartzea prozesu orokorra izanik, fase guztiak elkarri lotuta
egon beharko liratekeela: herritarrari, nahi izan ezkero, hasieratik
amaieraraino modu nahiko erabakitzailean parte hartzeko aukera eskaini
beharko litzaioke.
Ikus ditzagun fase tipikoak eta bakoitzaren arriskuak.
i.

Aplikazio fasea.

Aurretiazko elementuak finkatu ostean –adibidez, barruti egokiaren
hautapena eta lehenengo eguneko kudeaketa konplexua–, edozein IGPetako
unerik garrantzitsuenak iristen dira: talderako informazio inputa, horren
aldagai anitzekin: adituen txostenak, alderdi interesatuen hearingak,
partaideek emandako informazioak…
Informazioa jasotzeko fase hau arriskutsuenetarikoa da; izan ere,
informazio orekatua eta ulergarria eman behar zaio IGPn bildutako herritar
taldeari. Hearingak edo eragile interesatuen entzunaldiak, izan ere, gaiari
buruzko aurretiazko jarrera duten gizarte-eragileak integratzeko erabiltzen
dira, eta eragile horiek interes-taldeak edota gizarte mugimenduak izan
daitezke. Hala eta guztiz ere, ereduarekiko aurkako jarrera dutenen ustez,
IGP batek jasotako informazioa orekatua izatearen fikzioa, aldi berean,
IGPetan honako hauek biltzearen fikzioan oinarritzen da: gaiari buruzko
informazioa guztia bertan jasotzen duten “herritar zuriak”.
Aholkulari neutral batzuek IGPek jasoko duten informazioa prestatzen
dute. Baina, aditu neutralek eta antolatzaileek, nonbaitetik izatekotan,
administraziotik dute menekotasuna. Informazioaren antolamenduaren eta
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iritzi bakoitzaren presentzia erlatiboa indize motaren bati buruzkoa izan
beharraren eraginez (interesen gizarte ordezkagarritasuna?, berdintasun
formala?), mugaketak egon daitezke beti. Gainera, IGPak ez dira inoiz
izango prozesuan gizarteko beste informazio-iturri batzuk –prozesuan
arautu gabeak– jasotzen ez dituzten burbuilak, eta komunikazio eredu
nagusiak interesik indartsuenen alde egiten du normalean, interes
publikoak edo pribatuak izan.
Dena den Urbina/Maltzaga egitasmoaren inguruko IGPtan adostasun
zabala egon zen eragileen artean entzunaldien antolaketari buruz.
Postontzitan aurkeztutako proposamenetatik, –57 bat– erdia baino gutxiago
–27– aurkeztu zen guneetan, batez ere Eguzkik eta DEBASAk adostutako
metodologiaren arabera: ponentzia guztiek aurkezpenerako denbora
berbera izan zuten eta aurkezpena zoriz antolatu zen. Hemen aztertu
ditugun gune partehartzaileetan aplikazio fasean partaideek izandako
programa bost egun betez luzatu zen, eta adostutako entzunaldiak hauek
izan ziren:
-Lehen egunean: aditu neutral gisa, Konplutenseko eta UNEDeko
zenbait irakasle (ekologia, ondare historikoa, ingeniaritza, ekonomia);
PROSPEKTIKER (balizko joera orokorrak: demografia, globalizazioa,
azpiegitura etorkizuneko beharrak…); Eguzki; Eki; Arabako eta
Gipuzkoako Merkatal eta Industria Ganbara; Herri Batasuna; Kattagorri
ekologista taldea.
-Bigarren egunean: Eusko Jaurlaritzako azpiegituretarako
kabinete teknikoa; DEBASA; Fátima Errasti (autopistaren kontrako
jarrera anti-desarrollista); Patxi Arzamendi (bide-gorrien aldeko
jarrera); DEBEGESAko aholku batzordea; Arabako Foru Aldundiko lan
publiko, garraio eta ingurumen saila; Gipuzkoako Foru Aldundia; Jose
Zorrilla (ezker batua); oinezko eta bizikletarientzako bideen aldeko
taldea.
-Hirugarren egunean: DEBEGESA; MCC; N-1en aldeko
plataforma; Maltzaga/Urbinaren aldeko herritarren plataforma; Eusko
Alkartasuna; Arabako Batzar Nagusien talde mistoa; Arabako Natura
institutua; “Kapirixo” Deba Garaiko ondarea babesteko elkartea.
-Laugarren egunean: Maltzaga/Urbina ardatza ezagutzeko
mendi-txangoa egin zen eta gero honako entzunaldiak izan zituzten
Donostian bildutakoak: Antzuolako Udal Korporazioa; Ernesto
Unzurrunzaga (Oñatiko lotunea); Bidesaririk gabeko autopistaren
aldeko plataforma; eta, azkenik, Leintz-Gatzaga eta Landako
biztanleak.24
Amaitzeko, bosgarren egunean, eztabaidak eta ebaluaketa lanak
burutu ziren azken txostena osatzea aldera..

24

Hemen adostutako programazio ofiziala jaso da: kasu batzutan aldaketak egon ziren
entzunalditan, ordezkapenak, bozeramaile aldaketak , etab. Karlos Trenor Donostiako IGPan
bildutakoaren datuen azken egunean MECSA-ren iritzia entzuteko aukera egon zen.
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Eredu teorikoan eta baita darabilgun adibidean ere, informazio hori
guztia lan-taldeetan prozesatzen da, osoko bilkura gutxitan egiten baita:
talde txikiak (5eko 5 talde, 5 aldietan); lanekoak, denboran hedapen luzeagoa
dutenak; joerakoak, lan zehatzetarako edo partaideen nahiaren araberako
aldeak aztertzeko, etab. Informazioa antolatzeko eta arrazionalizatzeko,
IGPetan planifikazio-teknika desberdinak erabil daitezke. Eta, partaideen
balioek eta ideologiek presentzia kontrolatua dutenez –zientifikoki
kontrolatzeko moduko presentzia, sustatzaileen iritzian–, errazago
kudeatzen dira, prozesuaren barruko beste edozein faktore balira bezala,
ezustekorik gabe.
-Hirugarrenez, IGPetako eztabaida-lana txostenen bidez ebaluatu
behar da, erabili ahal izateko. Partaide bakoitzaren, lan-taldeen eta IGParen
edo IGPen (bat baino gehiago dagoenean) iritziak ebaluatu behar dira.
Ebaluazio fase bakoitzeko lehentasunak, baita azken fasekoak ere, aukerak
baztertzen dituzten hautabide gisa antolatzen dira, azken ebaluaziora iritsi
ahal izateko25.
Urbina/Maltzaga egitasmoari buruzko IGPtan 57 galderako galdetegia
aurkeztu zitzaien partaideei, iritzia jasotzeko.
Pentsa daiteke hori erraza dela, kuantifikatzeko moduko edukiak
dituzten erabakien kasuan. Hala ere, sarritan, nekez ebaluatzeko moduko
aldeak dituzten gaiak daude: gizarte-adierazleak, esaterako, parke baten
balioa, zona berde baten diseinua, auzo bateko bizi-kalitatea, errepide baten
eragin kulturala… Autoreek diotenez, IGPak tresna oso egokiak dira halako
ebaluazioetarako edo “behetik egindako gizarte-irizpenetarako”. Jakina,
inkesten profesionalak, soziologoak edo “erdi-plebiszitu” hauen ondorioen
beldur diren politikariak ez dira IGPak erabiltzearen aldekoak izango,
gizarte-adierazleen ebaluazioari dagokionez. Hala eta guztiz ere, IGPen
erabilera horren eskaria gero eta handiagoa da.
-Azkenik, IGPen behin betiko ebaluazioaren emaitza txosten idatzian
jaso eta argitaratu egingo da; gero, administrazio interesatuaren eta gizarte
osoaren esku jarriko da.
Prozesuko fase bakoitzeko iritzi desberdinak –partaidea, eztabaidako
azpitaldea, IGPa, IGPak– txosten arrazional eta erabilgarri bakarrean
sartzeko, beharrezkoa da ebaluazioa modu dikotomikoan –alternatibak–
nahiz mailakoan –sailkapena– edo inkesten bidez antolatzea, eta horiek,
jakina, zuzendu edo manipulatu egin dezakete partaideen iritzia. Nork
zehaztuko du metodologia hori? Agentzia antolatzaileak. Gainera, azken
batean, behin betiko txostenaren lanketa bera ere agentzia antolatzailearen
esku gelditzen da.
Hain zuzen ere, Urbina/Maltzaga ardatzari buruzko IGPtan, azken
txostenaren egitura –galdetegiaren eredua eta edukia– eztabaidagai bilakatu
zen, hurrengo atalean ikusiko dugun bezala.

25

J. Fontek eta L. Medinak diotenez, Espainiako estatuan IGPen funtzionamenduaren logika
nagusiak iritzien aniztasuna eta gehiengo-logika lehenesten du, baina beste herri batzuetan adostasun
handiagoko erabakiak bilatzen dira (Britainia Handia).
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Dena den, eztabaida eta arrisku hauek guztiak gaindituta ere, behin
txostena amaituta dagoela, zein punturaino izango da erabakitzailea IGPtan
adostutakoa?
Hain zuzen ere, izaera erabakitzaile horretan pizten da IGP ereduaren
arazo eztabaidagarrienetarikoa: Zer izaera dauka IGPtan adostutako txosten
horrek? Loteslea ote da berori agindu duen administrazioarentzat? Berez,
eredu teorikoak ez du aurreikusten txostena loteslea izango denik. Hala
eta guztiz ere, pentsa daiteke partaidetza prozesuak legitimazio nahiko
handia lortuko duela, eraginpeko administrazioak izan dezakeen jarrera
ukatzailea jasateko. Ereduaren sustatzaileek lotura modu interesgarria
iradoki dute; horren arabera, administrazioak jendaurrean azaldu beharko
du IGParen ondorioak ez onartzearen zergatiak, ondorio horiek epe
jakinean aplikatu ezean.
IGParen behin betiko txostenaren izaera kontsultakoa eta ez-loteslea
gai eztabaidagarria da dudarik gabe.
Guneen lanak administrazioa modu formala lotuko ez duela aurretiaz
jakinez gero zaila da partaideek motibaziorik izatea. Aldiz, txostena loteslea
bada, administrazio gutxik izango dute konfiantza erabakiak hartzeko
eskumenak kentzen dizkien eredu batengan. Nolanahi ere, onartu beharra
dago IGPen izaera ez loteslea euren filosofiaren araberakoa dela: erabakihartze publikoaren kalitatean hobekuntza bilatzea, herritarren ahotsen bat
sartuta, herritar-talde “neutralak” egindako eztabaidatik datorren ahotsa.
Izaera ez-loteslea eduki arren, kasurik gehienetan erakundeak kasu
egingo omen die IGPek egindako gomendioei, Harms eta Dienelek diotenez.
Bestela, desgastea –legitimazioari dagokionez– handia izango bailitzateke.
IGP prozesuaren publizitatea, beraz, eraginkortasunaren bermea bilakatzen
da. Hala eta guztiz ere, gomendioen malgutasunaren –kasu batzuetan– edo
erakundeen utzikeriaren eraginez –besteetan–, esperientzia batzuk ez dira
hain onak izan. Txostena iluna edo salomondarregia bada, eta erakundeak
tresnaren bertutean gehiegi sinesten ez badu, emaitza ez da ona izango.
Hain zuzen ere, Urbina/Maltzaga ardatzaren inguruan egindako IGPak
arazo bi horiek izan zituen: batetik, txostena ia edozein posizio justifika
zezakeen, eta, bestetik, txostenaren edukiak eduki, IGPa bultzatu zuten
erakunde autonomiko eta foralek tresna partehartzaile honetan zuten
sinesmena mugatua zen.
Hori guztia aintzat hartuta, IGP prozesuak, partehartzerako tresna
gisa, gainditu egin beharko luke eztabaida partekatuaren maila, erabakihartze partekaturako teknika ere bilakatuz; prozesu bikoitz horretan, IGPen
iritzia eta eraginpeko administrazioaren iritzia, biak ere, ezinbestekoak
izango lirateke. Ez dira baztertu behar, hala ere, defizit hori konpontzeko
beste modu batzuk. Esate baterako, IGP txostena ondorengo herri-kontsulta
bati lotzea; kontsulta horrek prozesua berretsiko luke eta loteslea izango
litzateke.
Zentzu berean, azkenik, IGPetako partaideek gaiaren jarraipena
egiteko eskubidea dute eta informazioa bidali beharko zaie eztabaidaturiko
gaiaren ondorioei buruz. Gainera, bertan garaturiko harreman pertsonalen
jarraipenerako erraztasunak eman daitezke, ondorengo bileren bitartez.
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3.

IGP ereduaren inplementazio teorikoa: mailak, gaiak eta baldintzak.

Aurreko atalean adierazitakoaren arabera, IGPak “erabakiak hartzeko
prestakuntza-mekanismoak” dira. Ez dira tresna erabakitzaileak, beste arlo
batzuetan aginte-galtzeak eragiten dituztenak. Sustatzaileek diotenez,
etorkizunean erabilera zabalagoak izan ditzakete, baina oraindik orain
erakundeek erabakiak hartzeko prestakuntza-faktoretzat sortu dira.
i.

Aplikazio mailak.

Dienelek eta Harmsek diotenez, IGPen ondorioz planifikazio-prozesuen
emaitzak hobetu eta, gainera, administrazioaren erabakiak kontrolatu egiten
dira. Helburua adituek emandako soluzioen hobekuntza kualitatiboa izanik,
IGPak herri administraziora bideratzen dira normalean. Aldiz,
administrazioaren aparatuen ekintza mugatu nahi bada, edo horiek
gehienetan aintzat hartzen ez dituzten aukerak edo berrikuntzak jaso nahi
izanez gero, IGPak parlamentu-jarduerari lotuta egongo dira. Lehenengo
kasuan, arriskurik handiena aparatu burokratikoaren inbasio-hedapena da
(gehiegizko burokrazia mugatzeko ardura duen organo burokratikoaren
antzinako paradoxa); bigarren kasuan, parlamentuaren funtzioa plus
batekin osatu nahi da, baina agian parlamentariek ez lukete horrelakorik
onartuko.
Esan bezala, orain arte, zalantzarik gabe, herri administraziora
bideraturiko IGPak erabiltzen dira gehien. Administrazioaren maila
guztietan erabil daitezkeen arren, kasurik gehienetan halako esperientziak
udalerrietan garatzen dira. Udalerrietako biztanleen kontrola nahiz
motibazioa eta arazoen nolabaiteko hurbiltasuna zein erraztasuna aintzat
hartuta, eremu hori oso egokia baita partaidetza-mekanismoak hedatzeko.
Hala eta guztiz ere, horrek ez du esan nahi beste administrazio-maila
batzuk IGPak martxan jartzeko ezegokiak direnik. Izan ere, hemen
sakonago aztertuko dugun gaiak (Urbina/Maltzaga ardatzaren inguruan
garaturiko eredua) gainditu egin zuen udalerri-maila. Gainera,
prozeduraren sortzaileek nabarmendutakoaren arabera, prozedura hori oso
egokia da udalerriz edo eskualdez gaindiko mailetan, baita nazioarteko
mailetan ere:
- Udalerriz gaindiko mailetan erabakiek pertsona gehiagorengan
dutenez eragina, eta beraz, baldintzatu egin dezaketenez beheragoko
mailetako planifikazioa; halaber, legitimazio handiagoa behar dutenez,
IGP tresna egokia izan daiteke.
- Erabaki publikorik garrantzitsuenak herritarren partaidetzarik gabeko
mailetan hartzen dira; horren eraginez, erabaki horiek, batik bat nazioz
gaindiko erakundeetan hartzen direnak, kontrol demokratikotik kanpo
gelditzen dira. IGP ereduaren erabilerak (nazioarteko eztabaida taldeak
kudeatzeko arazoak ahaztu barik) konpondu egin dezake Europako
eremu berrian eta bertako “eurokrazia” ahalguztidunean hain agerikoa
den defizit hori.
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- Gainera, partaideek inplikazio handiagoa izaten dute guztien
interesekoak diren gai garrantzitsuetarako lankidetza eskatzen
zaienean. Horrenbestez, IGPen ahalmen pedagogikoa nabarmen
indartzen da.
- Ez da ahaztu behar “IGP hegalariaren” eredua, hau da, leku eta
administrazio-maila batetik bestera dabilena; zentzuzko partaideak ez
du mugikortasun horren eraginik izaten. IGPa ez baita toki eta
kokaleku zehatzeko tresna.
Azkenik, administraziokoak ez diren beste jarduketa maila batzuk ere
aintzat hartu behar dira, eta, horietan, IGP ereduak nabarmendu egin
ditzake partaidetza-mailak eta edozein erabakiren legitimazioa: alderdi
politikoetatik sindikatuetara, unibertsitateetatik edo kooperatibetatik
igarota, antolakuntza-eremu asko leku egokiak izan daitezke IGP ereduaren
inplementaziorako.
ii.

Gaiak.

Balizko IGP batean azter daitezkeen gaiak oso anitzak dira. Orain arte
sarrien agertu direnak honako hauek izan dira: hiriko saneamendua eta
garapena, kultura eta hezkuntza azpiegiturak, ingurumenaren babesa, edo
lurraldean eragin larria sortzen duten bide eta energia azpiegituren
kokalekua. Epe laburrean, IGParen bidez aztertzen hasi ahal diren gaiak
honako hauek izan daitezke: trafikoaren antolakuntza (ordutegiak, prezioak,
ibilbideak, baliabide berriak, garraio pribatuaren zentzuzko erabilera…);
masa-hedabideak (programazioa, tokiko baliabideak, ebaluazioa…); edo
osasuna (prestazioen ebaluazioa eta kontrola, farmaziako gastu-politika,
norberaren erantzukizuneko kostuen finantziazioa…).
Gai horiek ez ezik, autoreek IGPean aztertzeko oso egokiak izan
daitezkeen arazoen tipologia azaldu dute:
- Interes partikular indartsuak dituzten arazoak. IGPek guztien interesa
defendatzen omen dute.
- Eraginpekoen jarrerak erabat aldatuta konpondu behar diren arazoak,
edo eskuraturiko eskubideei buruzko hausnarketa behar dutenak.
Gizarte osoak arrazionalizatu ezin duena, agian, talde txiki batek
arrazionalizatuko du; talde horrek, bere berezko dinamikaren eraginez,
interes partikularrak murriztu eta, horrela, balizko soluzioa “erakutsi”
ahal izango dio gizarteari.
- Eraginpekoen artean ere oso motibagarriak ez diren arazoak.
- Eraginpeko zuzenik gabeko arazoak.
- Administrazioaren ospe ona kendu ahal duten gatazkak. Gogokoak
ez diren lanak edo “etorkizuneko arazoak”, gizarteak horien
konponketa beharrezkotzat hartzen ez duenean.
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- Administrazio-egoitzetan oinarrituriko arazoak, zuzeneko legitimazio
demokratikorik ez dutenak.
- Ezaugarri “kualitatibo” ugariko arazoak: estetikoak, pertsonen
artekoak, psikologikoak edo “politikoak”…
- Gizartearen aukerak gainditzen dituzten eskakizunetatik sorturiko
arazoak, auto-mugaketaren bat eskatzen dutenak.
- Gizartearen iritzia nahitaez behar duten arazoak.
- Technology Assessment deritzonari edo teknologiaren ondorioei
loturiko arazoak.
-…
Azkenik, IGPetan lanak aukeratzeko irizpide batzuk proposatzen dira.
Gaien hautapena funtsezko elementuetariko bat da erabaki
publikoaren prozesuan. Sistema politikoak jasotzen duen inputa,
gehienetan, gizarte-ekimenetatik eta interes edo presio taldeetatik sortzen
da zuzen edo zeharka, horiek administrazioetara joaten baitira output
jakinen baten bila. Hala eta guztiz ere, aztertu beharreko gaien hautapena,
erabakiak hartzeko prozesuaren hasiera eta eskariaren eraketa egin
ditzakeen bakarra administrazioa izaten da ia beti. Gauzak honela, halako
partaidetza-mekanismo baten sorrera ere (IGP) administrazioak soilik
erabaki dezake.
Aipaturiko autoreen iritziz, administrazioak batik bat bi irizpide erabili
behar ditu hautapenerako eta aplikaziorako:
- Moldakortasuna. Lanak zentzuzko denbora aldian aztertzeko
modukoak izan behar dira, eta beraz, administrazioak aldez aurretik
zehaztu beharko ditu. Autoreek diotenez, “ez da komeni” IGPek euren
eztabaida-gaiak planteatzea. IGPen aplikazioa izango duten arazoen
ezaugarriei dagokienez, administrazioak honako hau hartu beharko du
aintzat: gaiaren premia (konbentzitzeko denbora behar da), erabakiaren
lege-eremua (eskumena nork duen…), informazioa eskaini beharra,
arazoaren nabaritasuna, gerta daitekeen politizazioa, gardentasuna
baina zenbait kasutan sekretua, eraginpekoen kopurua eta eraginaren
intentsitatea, soluzio berritzaileak edo gogokoak ez direnak eta
erabakiaren itzulgarritasuna, besteak beste. Elementu horiek kontuan
hartuta, administrazioak IGP bat inplementatzeko edo ez
inplementatzeko erabakia hartu eta horren ezaugarriak zehaztuko ditu.
- Sozializazio ondorioak. IGPetan azterturiko gaiak, autoreek diotenez,
politika eta hezkuntza mailako ondorioak dituztenak izan behar dira:
planifikazio-egileen mugak ezagutzea, egingarriak diren eta ez diren
gauzak bereiztea, arauzko balioen hierarkia onartzea (balio erlatiboak
izan arren), guztien interesa defendatzea, partaidetzaren bidez
harturiko
erabakien
zentzuzkotasunean
sinestea,
elkartasun
sentimendua garatzea, etab. Azken batean, “Estatuaren interesen
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ikuspegi orokorra” garatu behar da. Horri dagokionez, arazo teknikoak
edo interes partikularrak dituztenak ez lirateke hezkuntzakoak izango,
eta garrantzi gabeak ere ez, halakoek ez baitute halako esfortzurik eta
kosturik merezi.
iii. Baldintzak.
Komenigarria da IGPen lege-arauketa egokia egitea, eta gainera,
erabilgarritasun publikoa duen erakunde bat sortu beharko litzateke, IGPak
maila desberdinetan kudeatzeko. Kudeaketa horrek baldintza pertsonal eta
material jakinak bete beharko ditu, horiek ezinbestekoak baitira IGP bat
martxan jartzeko.
Harmsek eta Dienelek, lehenengo eta behin, aditu profesionalak eduki
beharra nabarmendu dute, horiek IGParen antolamenduaren, gauzapenaren
eta ebaluazioaren ardura hartzeko: informazio bilketa, taldeen motibazioa
eta dinamizazioa, didaktika edo pedagogia, besteak beste, antolatzaile
profesionalak ezagutu beharreko jakintzak dira.
Bigarrenez, landuko diren informazio-materialek aurkezpen
erakargarria eta eraginkorra behar dute: ikus-entzunezkoak, mapak,
krokisak edo planoak; eta informazioa egituratzen duten elementuak,
adibidez, baieztapenen zerrendak, informazio-egitura estandarizatuak,
txartelak, agiri eskematikoak, formularioak, etab. IGPetan sarritan erabiliko
dira halako elementuak.
Horrek guztiak eragin nabaria dauka prozesuaren kostuan. IGPen
sustatzaileek diotenez, aldagai horien garapenak, sarritan, baldintzatu
egiten du gizarte esperimentua. Hala eta guztiz ere, ezin dugu ahaztu,
erakundeen ikuspegitik begiratuta, IGP bat martxan jartzeko asmoa kentzen
duena prozesuaren kostua dela: partaideen ordainketa, adituen nahiz
antolatzaileen soldata, azpiegitura gastuak… Administrazio gutxi egoten
dira IGP bat proposatzeko prest. Eta, horren inplementazioa administrazioekimenaren menpe dagoenez, argi dago kostua edo, hobeto esateko,
kostua/onura kalkulua garrantzizkoa dela.
Partaidetzako prozeduraren kostuaren gaia zuzen lotuta dago
hurrengo kapituluarekin: Zer kostu eta zer onura? Jakina, IGP prozeduraren
erabileraren bitartez dimentsio handiko gatazka sozio-politikoa ekiditen
bada, onurek erraz konpentsatuko dute kostua, batik bat gatazkak, gastu
material itzelak edukitzeaz gain, kostu pertsonal itzulezinak ere eragin
dituenean.
Horri dagokionez, Leitzarango autobiaren kasua paradigmatikoa da.
Pertsonen heriotza, lesio fisikoak, errepresioaren kostu materialak nahiz
giza kostuak eta obraren zenbateko osoaren gorakada (atzerapenen eta
segurtasun neurrien eraginez) kontuan hartuta, gatazkari irtenbidea
aurkitzeko erabilitako partaidetzako edozein prozedura merkea izango zen.
Hala ere, galdera oraindik ere indarrean dago: Leitzarango autobiaren
kasuan, ekidingo al zen gatazka IGP eredua aplikatzeko erabakia hartuz
gero?
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Aurrerago ikusiko dugunez, erakunde eskudunek galdera horri
emandako baiezko erantzuna nahikoa izan zen dimentsio handiko
lehenengo IGP prozedura martxan jartzeko, Urbina/Maltzaga bideardatzaren kasuan. Ezin daiteke jakin ea kasu horretan gatazka saihestu zen
ala ez, agian IGP antolatu ezean ere ez baitzen gatazkarik egongo. Nolanahi
ere, hurbileko gatazka larria ikusita, eta antzeko kasua izanik, lehenengo
aukerak konpentsatu egin zuen IGPen gastua Urbina/Maltzaga
egitasmoan26.
IGP mekanismoaren kostuaren gaia prozesurako dirulaguntza
emateko ardura duen erakundeak eta gizarte erakundek aipatu dute, azken
horien ustez hobea baita aurrekontu horiek beste gauza batzuetarako
erabiltzea.
Erakundearen ikuspegitik, berriz, eta lortu nahi den helburuetariko
bati dagokionez –balizko gatazka bat aldez aurretik desaktibatzea–, IGP bat
garestia izan daiteke: gauza txikietan parte hartzea erraza eta merkea da,
baina agian ez du merezi, gatazka –gertatzekotan– txikiagoa izango
litzatekeelako eta, hortaz, kontrolatzeko modukoa izango litzatekeelako;
gauza handietan parte hartzea zaila eta garestia da, eta gainera, arrakastak
esfortzua konpentsatu ahal badu ere, porroterako aukerek hazkunde
esponentziala dute: gatazka ekiditea ez da erraza gaia larria, sakona eta
luzea denean, eta jarrerak oso politizaturik edo polarizatuta daudenean,
edo, gaiaren ezaugarriak aintzat hartuta, jarrerak bateraezinak direnean.27
Kostua murrizteko, partaideei ordainketarik ez egitea proposatu da,
proiektuaren zabalkundearen edo azpiegitura materialaren gastuak
murriztu, edo eztabaidaren aldiak laburtu. Hala eta guztiz ere, formatu
merkeek arazo handiak dituzte: sektore dirudunetara mugaturiko
partaidetza, ondo informatu gabeko erabaki-hartzea, etab.
Agerikoa da erakundeen kultura politikoak, etorkizunean, bere gain
hartu behar dituela partehartzerako mekanismoen kostuak, erabaki-hartze
prozesuaren barruko gastutzat, eta ez garrantzirik txikieneko gastutzat,
esate baterako, bere garaian ingurumen gaineko eraginaren ikerketen
ondoriozko kostuarekin gertatu zen bezala.
Beste ondorio batzuek, esate baterako, herritarren heziketa
demokratikoaren
edo
erakundeen
legitimazioaren
hobekuntza,
zehaztugabeagoak edo hain neurgarriak ez direnez, ez dute errazten
kostua/onura erlazioaren kalkulua.
Dena den, Fonten (1996) hastapeneko iritzian, aintzat hartu behar dira
kuantifikatzeko zailak baina, zalantzarik gabe, garrantzitsuak diren onura
horiek, batez ere, hezkuntza demokratikoaren hobekuntza, tresnaren hiru
ezaugarri hauetan oinarritzen dena: partaidetza, elkarrizketa eta
erantzukizuna.
26

Fontek eta Medinak (2001) ondorioztaturikoaren arabera, gastuak 100.000 eurotik gorakoak
izan ziren, erdia partaideen dietak ordaintzeko eta beste erdia adituak nahiz agentzia antolatzailea
ordaintzeko eta antolamendu mailako beste kostu batzuetarako.
27
Tresna partehartzaileen eraginkortasunaren eta kostuaren gaia lantzeko artikulu interesgarri
hau erabili dugu: Subirats, J.(1996): Democracia: participación y eficiencia. Gestión y análisis de políticas
públicas. Nº 5/6. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid.
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Azkenik, Fonten eta Medinaren (2001) ekarpena jasota, baldintzen
arloan kontuan hartu behar da erakundeetan erantzukizunak dituzten
eragile politikoek partaidetza-tresnaren aldeko jarrera izan behar dutela.
Alderdi politikoak halako tresnetara hurbiltzeko zergatiak pragmatikoak
izaten dira: gatazka eta gizartearen protesta ekiditeko, hauteskundeetan
hobariak lortzea (gobernarien irudi demokratikoa hobetzeagatik) edo
herritarren inplikazio arautua sustatzea, partaidetza-egintza jakinen bidez,
horiek betiere kontrolpean eginda. Jakina, zergati horiek nahikoak izan
daitezke oposizioko alderdiek, a priori, alderdikeriaz erabilitako partaidetza
mekanismorik ez onartzeko. Hortaz, IGPen edo partaidetzako beste edozein
prozeduraren arrakastarako, ezinbestekoa da partaidetza-mekanismo hori
alderdikeriaz (behintzat gehiegizko alderdikeriaz) erabiliko ez dela
bermatzea. Gainera, gaian inplikaturiko eragile politikoen arteko
nolabaiteko konplizitatea eta adostasuna egotea komeni da.
4.

Ondorioak.

IGPen ondorioak bi mailatan neurtzen dira, batik bat: erabaki
publikoaren prozesuari dagokiona eta herritarren partaidetza handitzeko
aukerei lotutakoa. Hala eta guztiz ere, prozedura honek izan ditzakeen
ondorioak kategoria zabalagoetan sailkatzeko modukoak dira. Horri
dagokionez, honako sailkapen hau egin daiteke:
i.

Ondorioak sistema politikoan.

Dienelek eta Harmsek planifikazioaren eta erakunde-aparatuaren
beraren hobekuntza nabarmendu dute atal honetan.
Planifikazio teknokratikoari dagokionez, IGPek datu gehiago
eskaintzen dute; datuok, gainera, ohiko planifikazioetan gehienetan aintzat
hartzen ez diren gizarte mailetatik iritsitakoak dira; halaber,
planifikazioaren gizarte-ondorioen ebaluazioak egiteko aukera ematen dute
eta alde kualitatiboak eta balorazio-mailakoak dituzte; alde horiek,
behintzat, aldez aurretik ezagutzeko modukoak dira eta, beraz, kontrolatu
egin daitezke. IGPen heterogeneotasunaren eraginez, erabakiak
zentzuzkoagoak izan daitezke. Bestalde, sailen arteko koordinazio eza,
erabakiaren gehiegizko zentralizazioa eta oligarkizazioa konpentsatzen ditu
IGPak. Erabakiak lor dezakeen legitimazioa, jakina, oinarri teknokratikodun
erabakiak duena baino askoz ere handiagoa da. IGPetan sorturiko erabakiak
ez dira hain emozionalak edo polarizatuak, informazio gehiago eta
objektibotasun handiagoa dute, interes partikularren eraginak txikiagoak
dira, eta izatekotan, hobeto egiaztatzen dira.
Autoreek adierazitakoaren arabera, beste alde batetik, IGPek hobari
handiak dituzte, herritar-mugimenduen edo gizarte mugimenduen taldeekintzaren erreakzio gisa egindako planifikazioarekin konparatuta.
Nabarmenki gutxiesten dute gizarte mugimenduen eragin sozio-politikoa.
Izan ere, Dienelek eta Harmsek iritzian:
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“halako mugimenduek egoera kaltegarrien edo larrien
aurrean soilik erreakzionatzen dute, eta gainera, interes jakinen
tresnak dira beti (batzuetan interes partikularrak edo toki
mailakoak).
Halaber,
mugimenduek aukerak aurkezten
dituztenean zaila da horiek erabakiak hartzeko prozesu
normalizatuan sartzea. Edo ez dute maila tekniko egokirik lortzen,
edo erakundeen aurkako botere baten erronkatzat agertzen dira,
eta horrela, proposamenak nekez integratzeko modukoak izaten
dira. IGPen ekarpenen kalitatea zentzuzko eta informaturiko
eztabaidan oinarritzen da eta horiek erakunde mailako prozedura
normalizatuan txertatzen dira; horrenbestez, aurkezturiko
aukerak errazago gauzatzen dira.”
Erakunde-aparatuaren
hobekuntzari
dagokionez,
autoreek
administrazioaren eraginkortasunaren gorakada nabarmendu dute:
informazio gehiago, planifikaziorako gaitasun handiagoa, erabaki
zentzuzkoagoak eta administrazioarekiko istiluen ezabaketa. Parlamentuekintzan IGPak gutxitan erabiltzen dira, baina parlamentuaren
independentzia sendotuko lukete, bertan eragina izan nahi duten interes
jakinei zegokienez; horrela, gainera, legebiltzarkideek beste informazioiturri batzuk izango lituzkete eta horiek konpentsatu egingo lukete interes
handien eragina. Horri dagokionez, parlamentuaren ekintza-eremua ere
zabaldu egingo litzateke eta, horrela, administrazio-planifikazioarekiko
autonomia lortuko luke. Gainera, IGPek parlamentuaren gaineko kontrol
soziala gauzatuko lukete eta ondorioz ez luke halako presio handirik izango
bere lanean.
Azkenik, IGPek eragin ona izan dezakete oso emozionalak eta
irrazionalak diren oraingo hauteskunde prozeduretan. IGPek alderdi
politikoen bezero onak izan daitezken hautesle zentzudunak sortzen
baitituzte; alderdiok, aldi berean, IGPak erabiltzen hasiko lirateke euren
barne-prozeduretan. Azken batean, erakunde-aparatuen edo legeriaren
beraren funtzionamenduaren ikuskapen kritikoa ez dago ondo garatuta,
baina eremu egokia izan daiteke IGPetarako.28
IGPa Estatua da eta Estatuan parte hartzeko modu bat da. Ez dago
erakunde-aparatuaren
legitimazio
emozionala
lortzeko
sistema
eraginkorragorik, autoreen iritzian.
ii. Ondorioak gizabanakoarengan.
IGPen bidez, zabaldu egiten da herritarraren status activus deritzona.
Lau urtean behin dei egiten digun eredu ordezkatzaile baten mugak eta
ikusle hutsa den herritarraren geldotasuna gainditu egin daitezke tresna
partehartzaile honen bitartez. Egindakoarekiko poza dakarren partaidetza
horrek ezagupen nahiz trebetasun berriak eman eta aberastu egiten du
gizarte-harremanen sarea. Partaideak talde-lana egiten du eta, gainera,

28
Autoreen iritzian, baita konstituzioak berrikusteko ere. Jefferson-en iritzian hogei urtean
behin Konstituzioak herri eztabaidan jarri beharko lirateke… Euskal trantsizio politiko honetarako ere
baliagarria izan al daiteke IGP masiboa bat?
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ulertzen du berak garaturiko gizarte-jarduerak ondorioak dituela bere nahiz
ingurukoen bizitzaren planifikazioan.
Horrela, gatazka (sozializazio politikoaren ohiko eremua, kasu
askotan) baino komenigarriagoak omen diren balioetan burutzen da
herritarren sozializazio politikoa. Horri dagokionez, ereduaren sustatzaileek
IGPen bidez bultzatu nahi dituzten jokabide eta jarrera batzuk daude:
- Gizarte osorako garrantzitsuak diren balioen lehentasuna. Olsonek
Tuzididesetik hartzen duen free-ryder edo bizkarroi fenomenoa talde
txikietan baino ezin da ekidin: ustez gainerakoen balio berberak dituen
gizabanakoa ez dago horien alde egiteko prest eta hobari partikular ahalik
eta handiena lortu nahi du, esfortzu txikienarekin. IGpen aldekoek diotenez,
interes partikularrek ez dute leku iraunkorrik gune partehartzaileetan,
bertan interes komunak baino ez baitira defendatu behar.
- Arazoa konpontzeko aukerarekiko konfiantza. IGPek areagotu
egiten dute norbere buruarekiko, bakoitzaren autonomiarekiko eta, bide
batez, sistemarekiko konfiantza.
- Informazioa barneratu beharra. Partaideek eskuraturiko ezagupenak
aurrerago ere erabil daitezke, eta aisialdiko gizartean, astialdia igarotzeko
modu sortzailea eta heziketakoa da.
- Estatuarekin identifikatzeko motibazioa. Partaideek eguneroko
bizitzakoak baino zabalagoak diren esparruekiko erlazioak ezartzen dituzte,
eta sistema politiko osoarekin eta horren prozedura demokratikoarekin
identifikatzeko joera dute.
- Elkartasunean, lankidetzan, gizarte-ekimenean, norberaren interesen
ukapenean (interes komunaren mesedetan) eta abarrean oinarrituriko
kultura politiko berria.
iii. Ondorioak gizartean.
Epe luzerako ondorioak dira eta horiek orain ebaluatzea ez da erraza,
partaidetzako mekanismo honen historia laburra da eta. IGPek ikerketa
tresna egokia eskaintzen dute, baita eraketa demokratikorik ez duten era
guztietako organizazioak edo erakundeak demokratizatzeko mekanismoa
ere. Gainera, hedatuz gero, IGPek ondorio argiak izan ditzakete lan
merkatuan: partaidetzako mekanismoetan denbora partzialeko partaidetza
edukitzea, izan ere, gizarte lanaren barruko beste fazeta bat izan daiteke,
lanaldi gero eta laburragoak osatzeko; horrela, bizi-historia berri honetan,
lan komunitarioa, ohiko produkzio-lana eta heziketako nahiz jolaseko
aisialdia naturaltasun osoz konbinatuko dira.
Azkenik, Dienelek eta Harmsek IGPen funtzionaltasuna azpimarratzen
dute, gizarte aurreratuetan gatazka desaktibatzeari dagokionez. Autoreok
ikuspegi terapeutikoa nabarmentzen dute. IGP ereduak ez du gizarte
berririk sortzen, baina edozein gatazka eragiten duten aurreiritziak
suntsitzeko aukera ematen du.
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Hortik, hain zuzen ere, abiatzen da hemen luzatu nahi dugun kritika.
Lan honetan defendatu dugun tesian gatazkaren funtzionalitatea defendatu
baitugu, edozein demokratizazio prozesutik bereizi ezinezko gatazkaren
balioa eta bertutea. Konklusiotan helduko diogu berriro ere gaiari.
b. Interbentzio Gune Partehartzaileen (IGP) garaia (1994): nortasun
kolektibo berriak, aukera politikoak eta diskurtsoak.
Urbina/Maltzagako ardatzari buruzko txostena.
IGP tresnaren abioa, hasteko eta behin, akuilu sozio-politikoa izan zen:
oso apalduta zegoen eztabaida berpiztu egin baitzuen supituki. 1993ko
uztailetik 1994ko urtarrilean guneak martxan jarri zirenera arte, auzi honen
inguruan bildutako eragile guztiek haien jarrerak plazaratu behar izan
zituzten, urte osoko prozesua honen bestez mugarrituz.29 Era berean,
eztabaidaren berotasunean, eragile kolektibo berriak sortu ziren –nortasun
osaketa mekanismoa– udazken hartan bertan. Hortik aurrera, 1994 urte
osoan zehar gune partehartzaileen dinamikaren menpe egon zen afera,
erakundeen eta, batez ere, mugimenduaren jarduera baldintzatuz.
Lehen erantzun kritikoa, uztailean bertan, AHTren aurkako
asanbladatik etorri zen. Urtean zehar mantenduko zuen jarrera argiro
plazaratu zuen talde anti-desarrollistak –“NIP: cauce selectivo y controlado de
información y consulta”– eta egitasmo guztien (Urbina/Maltzaga, AHT,
H/”euskal Y” tren ibilbidea…) aurrean kontra-informazio kanpaina
zabalduko zuela agindu zuen. Identitate/botere politikoaren eredua
finkatuta zuen jada AHTAAk, Leitzarango liskarraren amaierako
testuinguruan. Ikuspegi anti-desarrollistaren marko orokorra utzi gabe, talde
honen eskaera osaketa Leitzarango autobiatik AHTren egitasmora,
Urbina/Maltzagakora edota Lezoko autobiara zabaldu zen garai honetan,
bere nortasun kolektiboa moldatuz eta aberastuz. Beti ere, gogoratuta talde
honek identitate/botere paradigma hartu zuenetik, eraginaren politikara
bideratutako tresnak ezin zituela begi onez ikusi.
IGPei buruzko Eguzki talde ekologistaren iritzia, zuhurra izanik, ez zen
hain kontrakoa izan. Urriaren 3an Egin egunkariko Ingurugiroa atalean
argitaratutako artikuluan, Gizarteaz laborategiaren neutraltasuna aintzat
hartuz, “guztiz demokratikoa eta garbia dirudien eztabaida prozesuaz”
mintzatu zen Eguzki. Nolanahi ere, erakundeen lehen urratsak ikusita –
DEBASAren sorrera, adibidez–, mesfidantza ere azalarazi zuen talde
ekologistak: “ze sinesgarritasun […] zein punturaino ez da aurpegia
garbitzeko maniobra bat? […] hiritarren partehartzeko tresna,
elkarrizketarako benetako bide al da hau?“; “[…] instituzioei arren eskatzen
dizuet garbi jokatzeko eta ez dezazuela inposaketa prozedura demokratiko
baten gerizpean ezkutatu…[…]”. Nabari denez, mehatxu esleipenaren
mekanismoa nabarmenki aktibatu zen, balizko iruzur demokratikoaren
leloa erabilita. 30
29

1993ko azken hilabete horietan Gizarteaz laborategi sozialak, bailarako udaletatik hasita,
hitzaldi informatiboak antolatu zituen NIP/IGP tresnaren berri emateko.
30
Eguzki taldearen izenean, 1993ko urriaren 3an Jon Lazkanok idatzitako artikulua.
Gara/Ingurugiroa atala. Ez zen, dirudienez, funtsik gabeko kezka: Bergara Sailburuak, Urriaren 19an
bertan egindako agerraldian, Europar Batasunak Eibar/Gasteiz ardatz trans-europar gisa definitu eta
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Dena den, zuhurtasunak zuhurtasun, Azaroaren 5ean egindako
agerraldian, Eguzkik Interbentzio Gune Partehartzailetan (IGP) txosten
propioa defendatuz –el eje Urbina/Maltzaga dentro del desarrollo integral de
Euskal Herria– ofizialki egongo zela adierazi zuen. IGP-en inguruko jarrera
positibo orokorrak itzalik bazuen noski –“desitxuraketa arriskua,
erakundeen interesen menpe egotea, edota haiek nahi dutenean bakarrik
erabiltzea”– baina, hala izanik ere, “erakundeen arauen arabera, erakundeen
jokalekuan” arituko zela onartu zuen Eguzkik: eragin-politikaren
eredupean, alegia.
Arestian genion moduan, markogintza diskurtsiboari dagokionean
deigarria da une honetan Eguzkik lurralde antolaketaren gaiari emandako
garrantzia: “nos jugamos el modelo de País que tendremos” […] “nos jugamos
participar o no en un desarrollo equilibrado” […] “red de conexiones a la medida de
las necesidades del territorio”.
Estrategia diskurtsibo honetan, motibaziorako markogintza tipikoak
eskatu bezala, premia, urgentzia, azpimarratzearekin batera –nos jugamos…
nos jugamos…– euskal ekologismoan garrantzi handikoa izan ohi den
markogintza demokratikoa ere ez zen ahazten: “participar o no”.
Edukiaren aldetik egondako moldaketa ulertzeko zenbait aldagai hartu
behar dira kontutan.
Batetik, esana dago jada euskal ekologismoak ardura, jarrera eta
diskurtso para-instituzionalak hartu zituela Leitzarango liskarrean zehar,
erakundeekin lehian aritu baitzen lurralde antolaketaren diseinuan:
lurralde plangintza alternatiboak, errepide egitasmo alternatiboak, ibilbide
zuzenketak… etengabe proposatzen. Leitzarango liskarraren eragin hau ez
da soilik diskurtsora mugatzen, euskal mugimendu ekologistaren
nortasun/eskaera osaketarako ingurune mekanismo eskuragarri berri gisa
ulertu beharko bailitzateke “agentzia para-publiko” izaera hau. Ez, noski,
hala beharrezkoa, ekimen ekologista guztietan erabili beharrekoa, baina, bai,
dudarik gabe, mobilizazio-eredu eskuragarria.
Bestetik, IGP dinamikak ez soilik jokalekua edo arauak, baizik eta,
neurri batean, eskaera/diskurtsoa bera ere moldatzera behartzen du
mugimendua: eztabaida azken finean parametro “homologotan” bideratu
behar baita gune partehartzailetan, eragile instituzional eta pribatuek
darabilten parametro diskurtsibo berberetan –lurralde antolaketa eredua,
garapen orekatua, lotura eta konexio aproposak– eta ez gizarte
mugimenduaren eredu diskurtsibo klasikoan, hots, egitasmo alternatiborik
gabeko salaketa/mobilizaziorako deian oinarritutako ereduan.
Azkenik, lurralde-ereduaren ikuspegiak hartu zuen garrantzia
ulertzeko, ezin ahaztu daiteke Urbina/Maltzagako auzia ingurune ekologista
zabalagoan kokatu behar dela. Izan ere, Eguzkik bultzatuta, ekimen zabala
martxan jarri baitzen 1993an bertan: “Gure Lurra defenda dezagun”,
ekimena, alegia. Kasu honetan, markogintza diskurtsiboaren dimentsio
gero, autopista urte beteren epean hasteko aukera izango zela esan zuen. IGPak lehen aldiz biltzeko
hilabeteak falta ziren… Zentzu berean, urriaren 28an Sudupek, Gipuzkoako Aldundiko azpiegitura
Diputatuak, IGP tresnaren izaera kontsultazko hutsa gogoratu ondoren, ardatz trans-europarrak
bidesaridun autopista izan behar zuela zion.
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nazionalak birjaso egin nahi izan zuen ekologismo abertzalearen ildo
klasikoa
–defend
our
land–,
Leitzarango
liskarrak
eragindako
“prozedimentalizatze” omen gehiegizkoaren aurrean. Urte haietan garatzen
hasi ziren lurralde plangintza publiko desberdinek eta azpiegitura egitasmo
erraldoiek eztabaida gune praktiko, erreala eskaini diote ildo diskurtsibo
honi. Ondorioz, euskal ekologismoak garai horretan zabaldutako ildo
diskurtsibo horrek jarraipena izan du azken hamarkadako eztabaida
publikoan: lurra edota lurraldea, lurra ondare publiko edo pribatu, lurra
azpiegiturentzako eremu fisiko ala giza garapenerako ingurune; lurra,
finean, herri baten nortasunaren dimentsio ezinbestekoa ala hazkunde
ekonomikorako baliabide material hutsa…
IGPen agerraldia ere, ezker abertzalearen posizioa finkatzeko
baliagarria izan zen. Maltzaga eta Urbinaren arteko autopista bidesaridun
egitasmoa arbuiatu egin zuen HB-k, “kostu ekonomiko eta ekologikoak
gizartearentzat karga astunegia zirelako eta Euskal Herriko barne
komunikazioak ez zituelako egituratuko”. Era berean, “Deba bailarak
errepidez zituen komunikazioak hobetzeko apustu argia” egin zuen –sensible
mejora de las comunicaciones viarias para el valle del Deba–, A-8 bidesariaren
luzapena gaitzetsiz. Eraikuntza nazionalaren markogintza diskurtsiboaren
baitan, barne egituraketa defendatzeaz aparte, Europa edota Gaztelarekin
komunikazioak hobetzea ez zuen gaizki ikusten HB-k, baina ikuspegi
“baskongadoa” baztertuta, konexio horiek diseinatzeko unean bere iritzian
Euskal Herri osoko ardatzak hartu behar ziren kontutan. HB-k IGP
bilgunetan aurkeztu zuen txostenak argudio hauek birjaso eta zehaztu egin
zituen: autopisten ugaltzea “luxu” gehiegizkoa zenez, N-1 eta A-8/68
indartu behar ziren, Durango/Beasain ardatzarekin batera. Deba bailarako
errepide sareen hobekuntza ere eskatzen zen, noski: lotune berriak egin,
puntu beltzak konpondu, malda gehiegizkoak leundu eta zati batzuk
birdimentsionatu.
Nabari denez, ezker abertzale politikoaren diskurtsogintza gutxi
aldentzen zen orduan mugimendu ekologistaren eragile nagusiak zuenetik:
Deba bailarako errepideen hobekuntza premiazkotzat jotzen zen, baina
hobekuntza horrek ez zuen autopistarik eskatzen.
Egitasmoaren inguruko jarrera orokor honetaz aparte, HB-k begi onez
ikusi zuen IGP-en erabilera, errezeloak ere hasieratik plazaratu zituen arren:
“que no sea una iniciativa para dar respaldo social a un proyecto ya elaborado”
Era berean, auzian zehar Urbina/Maltzaga egitasmoaren inguruko
jarrera kritikoa izango zuen EA-EuE koalizioak ere IGP tresnaren balizko
erabilera maltzurraz abisatu zuen, Deba Garaiko Autobidea S.A (DEBASA)
sortu izanak erakundeak bidesaridun autopista egitea aldez aurretik
erabakita zuela adierazi zezakeela salatuz. IGPak hasieratik erabili beharra
gogoratzeaz aparte, tresnaren izaera loteslea defendatu zuen EA-EuEk.31
IGPak osatu zirenean finkatu zuen koalizioak egitasmoari buruzko jarrera:
autopista arrazoi ekologikoengatik baztertuta, Urbina eta Maltzagaren arteko
bidesaririk gabeko autobia defendatu zuen, N-1 errepidearen aldi bereko
31

Izan ere, 1993ko urriaren 8an sortu zen Deba Bailarako Autobidea S.A (DEBASA) sozietate
publikoa –%50 Eusko Jaurlaritza, %25 Arabako Aldundia eta %25 Gipuzkoako Aldundia– ardatzari
buruzko ekinbide oro bultzatzeko.
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hobekuntzarekin batera. EAko Patxi Ormazabalen hitzek erakusten duten
bezala, markogintza diskurtsiboa parametro materialista hutsetan burutu
zen: “la competitividad de Euskadi pasa por el desarrollo de sus infraestructuras”.
EAJko Alberto Ansolak, orduko Arabako Ahaldun Nagusiak emandako
bat-bateko erantzunak kezka horiek areagotu egingo zituen ziur aski.
Arduradun horrek esandakoa erakundeen garai hartako asmoaren isla ezin
gordinagoa zela ezin uka daiteke: “es necesario racionalizar el proceso” [existe la]
“necesidad de evitar una cadena de contestaciones al proyecto” [y de] “articular un
sistema de contestación mínima”. IGP bultzatuz, herritarren partehartzea
sustatzea baino gehiago, Urbina/Maltzaga egitasmoan eskuduntza zuten
erakundeek gatazka desaktibatzea omen zuten helburu.32
Ildo beretik, eragin-politikarako eredu tipikoa den Interbentzio Gune
Partehartzaileen bultzatzaileek ere –Gizarteaz laborategiak– ez zuten asmo
hori ezkutatu:
“[…] Pero además este modelo brinda otras aportaciones de interés: Con
respecto a la comunidad: previene y evita los conflictos.” […] ”Brinda al
administrador un grado superior de legitimidad […]”. Edota polarizazioa
ekiditeko tresna bezala ulertuta: […] “evitar la deriva de los votos hacia la
periferia del espectro electoral”.33
IGP tresnaren antolaketak auziaren inguruko koalizio osaketa eta
konbergentzia mekanismoak finkatzeko eta ezagutarazteko balio izan zuen
bezalaxe, nortasun/eskaera/antolaketa osaketa mekanismoa ere asko
bizkortu zuen.
Aurreko liskarrekin alderatuta, oraingoan kontuan hartu behar dugu
nortasun/antolaketa osaketa mekanismoa ez zela soilik gizarte mugimendu
ekologistaren esparruan burutu. Batetik, Leitzarango auziaren ajeak gaiaren
inguruko sentsibilizazio maila gizarte esparru zabaletara hedatu zuen, eta,
bestetik, erakunde publikoek aurreko liskarretik irakaspen argia atera zuten:
ezin zen gizarte ekimena mugimenduaren esku soilik utzi, hasieratik arlo
horretan ere lehia planteatu behar zuten bai erakundeek eta baita honekin
lotutako interes/presio taldeek ere. Azkenik, IGP tresnaren izaerak berak ere
interes/presio taldeen antolaketa publikoa eskatzen zuen, guneen baitako
eztabaidatan jarrera guztiak agerian, publikoki, azaldu behar baitziren, eta
horretarako interes horiek antolatu, egituratu egin behar ziren derrigorrez.
Dena den, hasteko eta behin gizarte mugimenduaren esparruan
osatutako nortasun kolektiboak aipatuko ditugu.
1993ko Urriaren amaieran, Deba Bailara Bizi-bizirik (DBB) herritarren
plataforma osatu zen, Maltzaga/Urbina autopista/autobiaren aurka.
Diskurtsogintza mekanismoa ildo jakinetik bideratu zen, irizpide ekologikoa
agian sendoagoa zirudien arren: “arana babesteko aldarria, ingurune
32

Josu Bergararen, Garraio eta obra publikoetako Sailburuaren 1993ko urriko hitzetan: “ […]
para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en otras obras similares”.
33
Hauek dira, besteak beste, Laboratorio de estudios sociales/Gizarteaz-ek Urbina/Maltzagako
ardatzaren eraikuntzari buruzko herritarren partehartzerako proposatutako NIP/IGP ereduaren aurreegitasmoaren beharra oinarritzeko argudioak. (1993/7/13)
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naturalaren, flora eta faunaren aurkako atentatu ekologiko erraldoia
arbuiatzea…”. Eta eduki diskurtsibo hauekin batera, ezagunagoak ziren
honakoak: “autopistak ez du arana garatzen, hiriburuak baizik […] A-8ko
bidesariaren luzapena ez da zilegia gertuko herrientzat. […] eta, azkenik,
IGP-ei dagokienean: erakundearen neutralitate eza eta tresnok loteslek ez
izatea ez dira oso kontu demokratikoak”. Markogintza ekologikoa, sozioekonomikoa eta demokratikoa, ohi legez, ongi uztartu zituen plataformaren
diskurtsoak.
1994 urtean sartuta, eta lehen aipatu dugun arrazoien ondorioz, Gune
Partehartzaileek beraiek nortasun osaketa mekanismoa aktibatu zuten.
Ondorioz, koalizio ekologistaren baitan gutxienik bizpahiru antolaketa sortu
ziren. Besteak beste: IGP prozesuan “garaile” izango zen Gatzagako
herritarren plataforma, eta bailarako 35 elkarte biltzen zituen “Oinezko eta
Bizikletentzako bideen aldeko taldea”. Ildo bertsutik, IGPen txostena
amaituta, Gatzagako herritar talde batek “Triki-Traka” elkartea sortu zuen,
aurrekoak bezala, motorrik gabeko garraio azpiegitura babesteko eta
bultzatzeko asmoarekin: bide-gorri legez trenbide zaharren errekuperazioa
eskatuz eta oinezkoentzako bideak zaindu beharra aldarrikatuz, besteak
beste. Azken talde bi horiek, eskaera osaketa aberasteko baliagarriak izan
ziren, alabaina, Gatzagako plataformak eragin handiagoa izan zuen,
segituan ikusiko dugunez.
Dena den, Urbina/Maltzaga auzian ez zen ad hoc gizarte eragilerik
sortu. Plataforma eredua hobetsi zen, eta gizarte eragile ekologisten artean
nagusi zen Eguzkik dinamizatzaile papera hartu zuen. Zentzu honetan,
zenbait gizarte ekimenen arteko artekaritza lana bete zuen Eguzkik, MTT
ereduan gizarte mugimenduen jarduera tipikoa burutuz. Erakundeek
DEBASA enpresarekin egin bezala, esan genezake mugimendu ekologistaren
eragile nazionalek –Eguzki/Eki–, zuzenean aritu beharrean, plataforma
eredua hobetsi zutela auzi honetan. Antolaketari dagokion zubigintza edo
antzekotasunen esleipen mekanismo bitxia ote?
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G. 8. Nortasun kolektiboak Urbina/Maltzaga auzian.

Irudi honetan Urbina/Maltzaga auzian osatutako nortasun kolektibo
nagusiak jasotzen saiatu gara. Datozen orrialdetako ibilbide kronologikoan
guztiak azalduko zaizkigu, hurrenez hurren. Dena den, 1993/1994 urtetan,
nabarmentzekoak hauek dira: aipatutako alkateen plataforma lehiakideak,
Eguzki, Deba Bailara Bizirik (DBB), AAT eta, azpiegitura berriaren
defendatzaile ziren aldetik fenomeno berritzaile gisa, jarraian deskribatuko
ditugun bi hauek: Urbina/Maltzagako autopistaren aldeko plataforma eta
DEBASA, erakunde eskudunek sortutako enpresa publikoa.
Izan ere, aurreko liskar ekologistetan ez bezala, nortasun/eskaera
mekanismoa ez baitzen soilik mugimendu ekologistaren eremuan aktibatu.
Lehenik, 1993ko abenduaren 3an Arrasaten prentsa agerraldia egin
zuten 44 herritarrek, Urbina/Maltzaga autopistaren aldeko plataforma
aurkeztuz.34 Diskurtso estrategia parametro materialista klasikotan plazaratu
zen, mehatxu esleipena gainbehera sozio-ekonomikoan kokatuz: “el
desplazamiento del eje transeuropeo conllevaría […] un proceso de
desindustrialización acelerado de consecuencias dramáticas en términos de tejido
industrial, producto interior, desempleo y población” […] “discordancia entre
34

Termino batzuen zama arindu nahian edo, autopista zuzenean errebindikatu beharrean, “proeje transeuropeo de alta velocidad” aldarrikatu zuen plataformak. Etengabean jokatu zuen “bide azkarra”
eta “autopista” hitzekin, inoiz argi definitu gabe.
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pujante actividad empresarial –MCC– e infraestructuras del valle”. Arestian aipatu
dugun LWLU edo TLEN (Tokiko Lur Erabilera Nahitakoa) mobilizazio
ereduaren adibidea izango litzateke ekimen hau. Hala ere, kontramugimendu klasikoa ere ez zela erakutsi nahian, plataforma honen
markogintza diskurtsiboak kontuan hartzen zituen euskal gizartearen marko
interpretatzaile nagusitan indartsuak ziren zenbait ildo, ingurunearen babesa
edota partehartzea, kasu: “conforme al trazado que mejor conjugue los intereses
comarcales y supra-comarcales, con el menor impacto ecológico y ambiental, y
mediante la fórmula de financiación más ventajosa desde el punto de vista económico
y social” […] “carácter abierto, plural y participativo del colectivo” […] “llamamos
a la participación y al diálogo”[…] “defenderemos estos planteamientos en los
NIP”. Hain zuzen ere, diskurtso hau izan daiteke aurreko mobilizazioen
eragin diskurtsiboa –marko nagusien moldaketa mekanismoan islatzen
dena– antzemateko modu egokia.35
Aipatutakoarekin batera, Deba Bailarako enpresa eta industria arlo
indartsuenak ere –MCC taldeak– posizio publikoa hartu zuen Interbentzio
Gune Partehartzaileetan burutuko zen eztabaidan legitimoki eragite aldera.
Hauxe da, esan bezala, tresna partehartzaile honen ondorioetariko bat,
interes legitimoen antolaketa/osaketa mekanismoa bultzatzen duela.
Gizarte arloan ere interesen lehiaren formalizatzea eskatzen duen heinean,
gizarte mugimendu berrien “mobilizazio monopolioa” kolokan jarriko baitu,
mugimendu/kontra-mugimendu dinamika piztuaz.
Bigarrenik, erakundeen aldetik ere egon zen antolakuntza/bitarteko
berrikuntzarik. Aurreko liskarretan erakunde publikoak ziren zuzenean
egitasmoaren ardura hartzen zutenak. Une oro aurpegia ematera behartuta,
arduradun politikoen irudia asko kaltetu zen, erabakien koste politikoa
automatikoki
bizkarreratzen
baitzitzaien.
Oraingoan,
eragileekin
solaskidetza ez zuten Eusko Jaurlaritzak edo Aldundiek egingo, haiek
osatutako DEBASA (Deba Bailarako Autobidea, S.A) enpresa publikoak
baizik. Promotore ardura hartuta, enpresa honen bitartez bideratu zen bai
IGP tresnaren goi-kudeaketa –eta ordainketa–, bai eta egitasmoaren
inguruko erabaki estrategikoen inplementatzea. Bitartekaritza horrek –guztiz
formala izanda ere– asko leundu zuen administrazio publiko desberdinen
erantzukizuna, mugimendu ekologistak berak salatu moduan. DEBASA
fatxadatzat erabili izanak erakunde publikoen zama dezente arindu zuen.
Ezin uka daiteke, gai honi dagokionean ere, Leitzarango liskarrean asko
ikasi zutela erakunde publikoek, arlo estrategikoan bederen.
Gizarteaz laborategiak herriz herri hainbat hitzaldi informatibo eman
ostean, eta erabiliko zen metodologia eragile partehartzaileen artean
adostuta edo36, 1994 urteko urtarrilaren 9an Arrasaten bildu zen pilotu gisa
35

Eguzkiren iritzian halere, ardiz jantzitako otsoa zen autopistaren aldeko plataforma:
Horretarako, talde horren bozeramaile zen Cástor Garate Jaurlaritzako Sailburu ohiaren profil
historikoa gogoratu zuen, Lemoizko zentral nuklearraren inguruko liskarrean hark omen izandako
dialogoaren kontrako jarrera, besteak beste.
36
Eztabaida metodologikoa garratza izan zenaren seinale, hortxe dugu Gizarteaz eta Eguzkiren
artean urtarrilean bertan egondako liskar publikoa Ingeniari Kolegioaren partehartzea zela eta ez zela.
Interes legitimo bezala aurkezteko asmoa izanik ere, Kolegioak aditu neutral gisa egoteko Gizarteaz-en
gonbitea jaso omen zuen. Eguzkik, informazio hori lortuta, Kolegioen errefusatzea planteatu zuen,
Kolegioak bere estrategia aldatzeko informazio pribilegiatua eskuratu zuen aldetik, neutralitate
presuntzioa hautsita zegoela salatuz. Gizarteaz laborategiak onartu egin zuen Eguzkiren eskaera,
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ariko zen lehen Interbentzio Gune Partehartzailea. Euskal Herrian inoiz
egindako hirugarrena, Astigarragako eta Idiazabalgo 1992ko esperientzien
ondotik.
Aurreko kapituluan jaso dugu Urbina/Maltzaga egitasmoaz
deliberatzeko osatutako IGP ereduaren alde teknikoa: metodologia, guneen
lekutzea, partaideak… Jarraian, guneen txostena plazaratu arte eragile
desberdinek burututako jarduera mobilizatzaile paraleloak azalduko ditugu.
Hiru dira elementu azpimarragarrienak:
-IGPtan parte
mobilizatzailea.

hartu

zuen

koalizio

ekologistaren

jarduera

Interbentzio Gune Partehartzaileetan parte hartzeko aukera izanik,
eragile ekologistaren nolabaiteko zertifikatze mekanismoa aktibatu zuen
erakundeak. Eragin-politikaren eredua jarraituta, interes legitimodun
mugimendu ekologista, beste eragile legitimo batzuekin batera aitortza maila
minimoa eskuratu zuen. Dena den, zertifikatze hori ez zen erakunde
sistemarekin buruz-buruko solaskidetzarako baliagarria. Zertifikatze
mugatua zen, hortaz. Aldez aurretik mugatua, Interbentzio Guneen baitako
deliberazio formalera mugatua.
Aurreikusi zitekeen kamuste hori ekidin nahian, koalizio ekologista
mobilizazio-jarduera paraleloa burutzen saiatu zen. IGP tresnak zekarren
aukera politikoaren esleipena hanka biko jardueran oinarrituz: Gune
partehartzaile itxi haietan errebindikazioa harik eta modu egokienean
aurkeztu eta defendatu37, eta, aldi berean, eztabaida zabaldu, gizartera
eraman, hitzaldi eta eztabaida publikoen bitartez. Jarduera informatibo
honekin batera, ez zen bestelako mobilizazio ekimenik baztertzen, noski.
Dena den, IGP tresnak berak eskatzen zuen komunikabideen aurreko
diskrezioak, edota herritarren “iritziaren zain” egon beharrak zekarren
desmobilizazio logikoak, asko mugatu zuen mugimenduaren jarduera
paralelo hori. Ekintza kolektiboa guztiz apalduta, apika herriz herri Deba
Bailara Bizirik taldeak antolatutako hitzaldi sortak eragin handiagoa izan
zuen, autopistaren aldeko iritziak bertaratu ez baldin baziren ere. Eztabaida
“kalera ateratzeko” ahalegina egin zen arren, hitzaldien antolatzaileek
beraiek onartuta “monologoak” bilakatu ziren saiakera gehienak: Eguzki,
Eki, Gatzagako Plataforma eta Oinezko eta Bizikletentzako Bideen Aldeko
Taldeak bildu ziren soilik. Mugimenduaren koalizioko kideak, alegia.
Diskurtsoari buruz ordura arte esandakoa berretsi zuen mugimendu
ekologistak. Autopistaren aurkako jarrera egitasmoaren onuragarritasun
sozial eta ekonomiko ezan oinarritu zuen eragile kolektiboak: “Deba bailarak
ez du autopistarik behar barne komunikazioetarako eta bere garapen
ekonomikoa ez dago autopistari lotuta; ardatz europar berririk ez da behar;
A-8ren bidesaria ezin da herriaren borondatearen aurka luzatu…” eta, noski,
IGPak bertan behera gera ez zitezen, eta, tresnarekin haratago joateko asmoa erakutsiz, “por la
normalización política del Pais”.
37
Izan ere, entzunaldien balorazioa egiterakoan –bai eduki zein formari dagokionean– IGPtan
bildutakoek, hurrenez hurren, oinezko eta bizikletentzako bideen aldeko taldearen, Leintz/Gatzagako
herritarren eta Eguzkiren ponentziak goraipatu zituzten. Guztiak ere, sare ekologistaren nodoak ziren.
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bailaran sortuko liratekeen kalte ekologikoak ere aipatzen ziren, markogintza
ekologikoa diskurtsoaren ardatzean ez zegoen arren. IGPek mugimenduari
maila tekniko jasoa lantzea exijitu zioten. Egia da, Leitzarango liskarraren
ondotik “jauzi profesional” hori emana zuela mugimendu ekologistak –beto
hutsetik alternatiba teknikora, alegia–, baina ezin uka daiteke IGPtan beste
ponentziekin alderatu beharrak mugimenduaren eskaera osaketa
mekanismoa baldintzatu zuela, nahitaez errebindikazioa eta eztabaida
parametro teknikoetara eraman beharra baitzegoen. Lehen ere esan dugu
lehia horretan mugimendua garaile izan zela. Garaile pirrikoa.
Mugimendu
ekologistaren
koalizioaren
indarrak
informazio
zereginetara bideratuta zeudela, protesta bitartekoei dagokienean garai
honetan adibide gutxi topatu dugu.38
Horri dagokionez, 1994ko otsailaren 27an burutu zen auzi honetako
lehen mobilizazio zabala, Urbina eta Maltzaga arteko mendi-martxa, Deba
Bailara Bizirik plataformak deituta. 200 lagun inguru bildu ziren egun
hartan, mugimenduaren koalizioaren ardatz ziren Eguzki eta Eki talde
ekologisten dinamizatze lanari esker. Autopistaren balizko ibilbidea fisikoki
ezagutzeaz aparte, azpimarragarria da Leintz/Gatzagako herritarren
plataformak prestatutako bideoa ikusteko aukera ere egon zela zita hartan.
Bitarteko komunikatiboen arloan, Leitzarango auzian abian jarritako ikusentzunezko baliabideen zabalkuntza, egiturazko mekanismotzat jo
genezake ezbairik gabe.
Esan bezala, IGP prozesuak neurri batean aitzaki mobilizatzailea
eskaini zion mugimenduari, agenda publikora ekarri baitzuen ordura arte
oihartzun mugatua zuen gaia. Hortaz, aukera politikoaren egiturari
dagokionean, IGPek mugimenduaren mesedetan piztu zuten aukera
aldaketa mekanismoa eta horrela esleitu zuen gizarte eragileak. Alabaina,
esanda dago lehen mobilizazio ekimenak, hitzaldi eta eztabaida paraleloak –
irratietan, esaterako–, datu zehatzen faltan, nahiko zabalak izan ziren arren,
ez zutela gizartea gehiegi kitzikatu… Izan ere, mobilizaziorako potentzial
orokorra/zehatza, egiturazko mekanismo gisa, ez dirudi gehiegi handitu
zenik Leitzarango liskarraren ostean. Aurreko atalean esan dugun moduan,
Leitzarango liskarraren amaierako baldintzek errebindikazio eta antolaketa
ekologistatik aldendu baitzuten borroka gogor hartan pilatutako gizarteondarea.
Era berean, IGP tresnak beste bertute garrantzitsua izan zuen.
Partehartze-formula arautu gisa, mugimendu ekologistaren mesedetan
zertifikatze mekanismoa aktibatu zuen, beste zenbait aktore sozial eta
politikoekin batera eragile legitimotzat onartu baitzuen erakundeak. Beste
auzitan aitortza horrek aldez aurretiko protesta sendoa behar izaten zuen,
Leitzarango kasuan bezala. Eragin-politikaren tresna tipiko legez, zertifikatze
38

Atal metodologikoan ere aipatu dugu auzi honetan mugimenduaren ekimen gehienen
xumetasuna dela eta, mobilizazio askoren oihartzunak ez zuela egunkariaren bailarako edizioaren
maila gainditu. Gure iturri enpirikoaren mugak kontuan hartuta, oso litekeena da zenbait ekimen jaso
ez izana. Adibidez, pintadak ez dira zuzenean egunkaritan jasotzen baina, azpimarratzekoa da
Bergarako udalak babestutako zenbait eraikin historikoetan egindakoengatik jarritako denuntzia
egunkarian jaso zela 1994ko martxoan, “adierazpen askatasunaren aldeko plataforma” delako batek 11
bergarar auziperatuen eskubideak defendatzen zituen bitartean. Berria ilustratze aldera, Egin
egunkariak argazkian jasotako pintadak, mugimenduaren errebindikazioa ongi laburbilduz, honela
zioen: “Maltzaga/Urbina autopistari ez, hobekuntzak, bai. Eguzki”.
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horrek, alta, mugimenduaren eta erakundeen arteko buruz-buruko
solaskidetza baztertu egin zuen. Hortaz, zertifikatzea mugatua zen. IGP
ereduak oztopatu egin zuen protesta/negoziazioa/akordio mekanismoaren
aktibatzea, demokratizazio prozesuaren zutabe garrantzitsua dena.
Bestalde, ardura instituzional nagusietatik kanpo zeuden eragile
politikoek ere mobilizaziora jo zuten: HBk eta EA/EuEk, IGPtan zuzenean
partehartzeaz aparte, paraleloki, agerraldi publiko anitz egin zituzten, bai
Deba bailaran bertan, bai eta nazio mailan ere. Koalizio ekologista zabalaren
kide gisa, HBk, zehazki, bailarako herri guztietan triptikoa banatu zuen
IGPtan defendatuko zuen jarrera zabaltze aldera. Ezaguna dugu jada:
errepidea hobetu eta bidesarien luzapenik ez. Era berean, Durango/Beasain
ardatzaren garrantzia gogoratuz, sare europarra baino, Euskal Herriaren
lurraldeen arteko lotura lehenestea eskatu zuen.
-Erakundeen esku hartzeak sortutako hika mika publikoa.
DEBASAren pantailaz baliaturik, eragile politiko/instituzional
nagusiek –EAJk eta PSOEk– ez zuten IGPetan ponentziarik aurkeztu. Bi
alderdien arteko edota alderdi barneko kontraesanak, bai eta erakunde
artekoak ere kontrolpean mantentzeko tresna ezin hobea bilakatu zen
DEBASA, eliteen deslerrotze mekanismoaren eragina asko mugatuz.
Halere, erakundeek eztabaidan eragiteko saiakerak egin zituzten: esaterako,
Alberto Ansola, Arabako Ahaldun Nagusiak Urbina eta Forondaren arteko
lotunea publikoki eskatu zuen, gai zehatz hori IGPtan eztabaidatzen ari zen
bitartean; edota, kalapita ozenagoa piztuz, Josu Bergara arloko sailburuak
Europako Kohesio Fondoen esleipena halabeharrez autopista ereduarekin
lotu zuen: “se hace como autopista o no se hace”;” […]” tiene que ser una autopista
financiada extrapresupuestariamente”.
Hortaz, erakundearentzat argi zegoen hautua: bidesaridun autopista,
edo ezer ez. Ildo beretik, urtarrilaren amaieran egindako adierazpen honetan
Bergarak gardenki erakutsi zuen IGPei buruzko iritzia: “desde el primer
momento dijimos que no era vinculante […] si deciden que hay que hacer una
autopista con determinadas características, vamos a ver que quieren […] qué
sugerencias se aceptan y cuáles no”. IGPak proposatzerakoan, erakundeak
berak aukera politikoen eremua zabaltzeko keinua egin bazuen ere,
oinarrizko jarrera zurruna bere horretan mantendu zuen, ikusten denez.
Garai horretan diskurtso antzekoa –gordinagoa akaso– plazaratu zuen
PP alderdiko bozeramaile zen Ordoñez jaunak: “con NIP o sin NIP la autopista
es necesaria”; [Los NIP] son tranqulizadores de conciencias o poco más”, […] “no
pueden ser sustitutos de la voluntad soberana de los ciudadanos”. Honela,
markogintza demokratikoa eredu ordezkatzailera mugatu zuen PPk, tresna
partehartzaileen garrantzia gutxietsiz. Honekin batera, edukiari
dagokionean, Langraitzera iritsi beharko zen autopistaren aldeko jarrera
plazaratu zuen PPk, bidesarien inguruko ordura arteko iritzia zertxobait
moldatuz: Urbina/Maltzagan bidesaria ezarri, eta A-8koa luzatu, gutxituz,
eduki soziala emanaz.
EAJ/PSOE/PP alderdiek osatutako koalizio politiko/instituzionala
finkatuta zegoen jada. Aldi batez, bederen. Izan ere, barne liskarrak ez ziren
une horretan amaitu.
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Gauzak honela, IGPen txostena plazaratu arteko hilabeteetan,
mugimenduak hiru arlotan izan zuen lehia diskurtsiboa koalizio
instituzionalarekin. Hirurak ere, IGP prozesuan oso garrantzitsua zen
informazioaren arloan. Izan ere, Interbentzio Guneek bertan jasotako
informazio hutsean oinarritu behar baitzuten erabakia. Lehen ere esan
dugun moduan, tresna partehartzaileen eragin azpimarragarrienetarikoa
mugimenduaren jarduera eredua mobilizaziotik informazio/propagandara
bideratzea da.
Lehia
diskurtsiboari
dagokionean,
lehenik,
egitasmoaren
finantziazioaren edota errentagarritasunaren inguruan zenbait iturrietatik –
BBV, MECSA…– zetorren informazioa zela eta kalapita handia izan zen:
trafiko datuen fidagarritasuna, finantziazio eredu bideragarria…
Bigarrenik, Europako erakundeen jarrerari buruzko hika-mika ere ez
zen nolanahikoa izan. Europar komunitateko interesekoa izan ala ez,
finantza-ibilbide arras diferentea izango baitzuen egitasmoak. Erakundeek
deklarazio hori jada lortuta zegoela zioten bitartean, Eguzkik izendapen hori
lortu izana zalantzan jarri zuen.
Puntu honetan, deigarria da –Leitzarango liskarrekin alderatuz–
Europako
frenteak
auzi
honetan
izandako
garrantzi
eskasa.
Urbina/Maltzagan zabalkuntza mekanismoa ez zen orduko bizitasunarekin
piztu eta, orokorrean, eskala aldaketa prozesu mugatuaren seinale gisa
ulertu beharko litzateke.
Azkenik, IGPen diktamena publikatzear zegoela, azpimarratzekoa da
Eguzki eta DEBASAren artean egondako eztabaida bizia. 1994ko apirilaren
amaieran, mugimenduak, DEBASAren barne dokumentuak eskuratu eta
gero, enpresa publikoaren, eta, oro har, erakundeen estrategia maltzurra
plazaratu zuen: kazetariekin banakako harremanak lantzearen egokitasuna,
ohiko enfrentamendua ekiditeko IGPak izandako baliagarritasuna, estrategia
komunikatiborako terminologia nahasgarria asmatu izana –bidesari
“bigunak”, esaterako–39, eta batez ere, mugimendu ekologistarentzako oso
kaltegarria izan zen trazaketari buruzko nahitako iluntasuna. Egitasmoaren
ibilbidea ezkutatzeak zaildu egin baitzuen mugimenduaren eskaera osaketa
eta gizarte esparru kaltetuen mobilizazioa. Obraren planoak aspaldidanik
eginda egon arren, kaltetua nor izango zen ez azken unera arte ez zen
erakutsi.
Mugimenduak gogorki salatu zuen estrategia hori: “erakundeen
malgutasuna eta irekitasuna zirudiena, egiaz, zurruntasuna eta erabaki
publikoaren atzera eraginkortasunik eza zen.”
-Eragile anti-desarrollisten kanpaina.

39

Estrategia komunikatibo horren baitan, bitxia da Leitzarango gatazkan “Askatuak”saskibaloi
taldearekin orduko Aldundiak egindako propaganda ekimena errepikatu egin zuela DEBASAk. Kasu
honetan, Arrasateko saskibaloi taldeak, laguntza ekonomiko publikoa jasotzearen truke,
“Urbina/Maltzaga saski baloi taldea” deitura hartu eta “Maltzaga/Urbina irtenbidea” slogana eraman
beharko zuen. Bitarteko berrikuntzaren jaraunspen mekanismoa ez da mugimenduaren esparruan
bakarrik ematen.
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Leitzarango liskarrean Lurraldeak eragin-politikara jauzia egin
zuenetik, ildo propioa garatu zuten Autobiaren Aurkako Taldeek. Auzia
amaituta, abiatzear zeuden beste zenbait azpiegitura egitasmo erraldoien
aurkako kanpaina hasi zuten talde hauek, izaera anti-desarrollistari eutsiz.
Beste zenbait errebindikazio utzi gabe, aurki, Abiadura Handiko Trenaren
aurkako kanpainan sartuko ziren buru belarri, Abiadura Handiko Trenaren
Aurkako Asanblada (AHTAA) bilakatuz. Lehen ere esan dugu
Urbina/Maltzaga egitasmoaren aldaera guztien aurkako jarrera argia zuela
talde honek, eta ondorioz, IGP tresna ez zuela onartu.
Interbentzio Guneen garapenean, gizarte-esparru anti-desarrollistak
liskar bizia izan zuen Gizarteaz laborategiarekin. Izan ere, Elgoibarko gazte
asanbladak IGPtan aurkezteko asmoa zuen ponentzia izapide
administratiboan galdu omen zen, eta ondorioz haien iritzia –“destrucción
inaceptable de la naturaleza y parte del desarrollo capitalista que destruye pueblos y
medio ambiente a cambio de dinero”– entzunaldi formaletatik kanpo geratu zen.
Arazoa konpontzeko saiakerak antzuak izan ziren –gazteen ponentzia gune
batzutan entzun baldin bazen ere–, eta 1994ko martxoan Gazte Asanbladak
Arartekoarengana jo zuen IGP prozesua bertan behera gera zedin.
Bide hori zapuztuta, Elgoibarko gazteek prozesua goitik behera
arbuiatu zuten: “ante la farsa de los NIP y la locura de la autopista sólo nos queda
luchar”. Borroka horren adibide bezala aipatu daiteke Elgoibarko
Interbentzio Gunearen bileran gazte asanbladak egindako agerraldia, bere
protesta agiria “maNIPulazioa” leloarekin– bertan banatzeko; edota txostena
plazaratu zenean, EAJk Elgoibarko udalean autopistaren aldeko mozioa
aurkeztu zuen egunean, gazteek egindako enkartelada, plenoa bertan
beheratzea ekarri zuena.40
Dena den, entzunaldiaren inguruan egondako arazo teknikoetatik
aparte, anti-desarrrollisten mesfidantza askoz ere sakonagoa zen,
Leitzarango liskarraren ajearen ondorioz.
Horregatik, ildo beretik, AHTren kontrako asanbladak ere, IGPtako
txostena argitaratze egunaren bezperetan, tresna partehartzailearen kontrako
jarrera orokorra berretsi egin zuen: “su verdadero propósito es el de intentar
canalizar el rechazo popular y eliminar el conflicto y la oposición radical tanto a un
proyecto concreto como a un sistema de producción” [por eso] “nunca un NIP puede
sernos útil aun cuando éste funcionase objetivamente”, [pues] “asegura el
favoritismo a las posiciones de arriba: Unión Europea, Gobierno de Lakua, MCC”.
Talde anti-desarrollisten salaketan beste zenbait arrazoi aipatzen ziren,
hala nola: kontrako ponentzien bazterketa, errepide azkarra beharrezkotzat
jotzen zuten galdetegi maltzurrak, herritarren informazio eskasa, alderdien
presioak, gehiegizko presa, nekazal guneen diskriminazioa, eta abar. IGP-en
txostena ezagutu aurretik, iritzi argia zuen mugimenduaren esparru antidesarrollistak. Koalizio ekologista nagusiaren erantzuna, berriz, zuhurragoa,
epelagoa izan zen.
40

Liskar honetan egondako errepresio mekanismo nabarmenena eragile honek jaso zuen.
1999ko ekainean hiru gazte epaitu zituzten Elgoibarren kateatzea burutu izanagatik. Gazteek
ertzaintzaren tratu txarrak salatu zituzten. Era berean, aipatzekoa da AHTAAko Mikel Alvarezek urte
berean jasotako espetxe zigorra –sei hilabetekoa– Lezoko autobiaren kontrako ekitaldian parte
hartzeagatik.
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-Interbentzio Gune Partehartzaileen txostenaz.
Azkenik, 1994ko maiatzaren 6an Gizarteaz laborategiak IGPtan
egindako txostena igorri zion Eusko Jaurlaritzari. Bezperan EGIN egunkariak
txostenaren emaitza plazaratu zuen, oso titular adierazgarriarekin:
“Conclusión salomónica de los NIP”. Izan ere, diktamenak interpretaziorako
eremu zabala eta agian kontraesankorra utzi zuen.
Txostenaren edukitan eta markogintzan murgildu aurretik,
esanguratsua da IGPtan parte hartu zutenek prozesuaren amaieran izandako
esku hartze mugatua. Tresnaren ezaugarritze teorikoan esan bezala, agentzia
antolatzaileak autonomia zabala du agendaren kudeaketan eta txostenaren
eredu orokorraren finkatze lanetan. Kasu honetan, DEBASAk hala aginduta,
txostena ez zitzaien itzuli partehartzaileei, aurretiaz ezagutarazitako
protokoloak agintzen zuen moduan. Ondorioz, Gizarteaz laborategiak
atsekabez aitortzen zuen moduan, txostenaren azken uneko kudeaketa
DEBASAren –hortaz, erakundeen– eskutan geratu zen, tresna
partehartzailearen –eta Gizarteaz-en–, legitimitatea kamustuz.
Eta emaitzari buruz zer? 71 galdera erantzun behar izan zituzten
IGPtan parte hartu zuten herritarrek, atal desberdinetan antolatuta: sarrera
galderak (aurretiazko/geroko informazio maila); komunikazio ardatzaren
beharra; balorazio sozio-ekonomikoak; finantziazioa; ingurumen eta ondare
historiko/kulturala; sarbideak eta lotuneak; eraikuntza irizpideak eta azken
balorazioa.
Dena den, diktamenaren inguruko eztabaida hiruzpalau gaien
inguruan piztu zen, batik bat: Deba bailarako komunikazio ardatza
hobetzeko hautatu beharreko errepide eredua, eta ardatz berria
finantzatzeko modua. Baita honekin lotutako beste zenbait aldagai ere,
esaterako, A-8 autopistako bidesariaren luzapena. Galdegai hautetariko
batzuk –finantziazioari buruzkoak, batez ere– duda izpirik gabe ebatsi
zituzten IGPtan bildutako herritarrek. Oro har, ez zen ardatz berrian
bidesaririk nahi eta azpiegitura berria ordaintzeko erabili beharreko
zeharkako diru iturria ere –A-8ko luzapena– ez zen begi onez ikusten.
Ikus ditzagun txostenak jasotako emaitzak:
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G.9. IGPen iritzia bidesariei buruz.

Eta, A-8 autopistako bidesaria luzatzeko erabakiaren inguruan ere, kontrako
jarrera erakutsi zuten IGPek:

Finantziazioaren gaiarekin zerikusi zuzena duen beste gai bati buruz,
ere galdeketa egin zen IGPtan. Debako ardatzaren alternatiba gisa plantea
zitekeen N-1 errepidearen erabileraz, alegia:
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Dena den, dudarik gabe iritzi eztabaidagarriena ardatz motaren
ingurukoa izan zen. Alde batetik, horixe zelako IGPtan hartu beharreko
erabaki nagusia, eta bestetik, galdera egiteko modua bera ere liskartsua izan
zelako. Zer esan zuten Deba bailarako komunikazio hobekuntza ereduari
buruz IGPtan bildutako 303 herritarrek?
G.10. IGPtako iritzia errepide ereduari buruz.

Nabari denez, hautu liskartsua bi ereduen artekoa izan zen: errepide
zaharraren hobekuntza soila ala hobekuntzaz gain bide azkar berriaren
eraikuntza. Guztira eta bataz besteko txikiz, biak egitea hobekuntza soilari
gailentzen baldin bazitzaion ere, aukera hori Deba behean bakarrik izan zen
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garaile, ez Arrasateko IGP pilotuan, ez Deba Garaikoan, ezta Gasteiz edo
Donostiakoan ere.
Alabaina, galderaren eta erantzunaren argitasun faltaren ondorioz,
Interbentzio Gune Partehartzaileen diktamenaren inguruan bi izan ziren
segituan egin ziren galderak: zer esan dute benetan IGPak, batetik, eta,
bestetik, esan dutena beteko al da? Nola?
Datuen irakurketa kontrajarria izan zen lehen hizpidea, txostenak
irakurketa irekiak ahalbidetu baitzituen, neurri batean behintzat. Galdetegia
antolatzeko erabilitako metodologiak berak asko lagundu zuen horretan.
Hain zuzen ere, Eguzkik egindako lehen kritika ildo horretatik zihoan:
“IGPtako galdetegia ez da argia. Batetik, autopista eta autobia nahastu egiten
ditu. Bestetik, errepidearen hobekuntza eta bide azkarra berezi egiten ditu;
mugimenduak aurkeztu dituen alternatibetan ordea, lehenak bigarrena
barneratzen du”.
Dena den, metodologiak metodologia, gune partehartzaile haietan
osatutako emaitzaren jabetza mekanismoa edo, nahi bada, IGPen lanak
ahalbidetzen zuen aukera esleipena mekanismoa oso lehiakorra izan zen
udaberri hartan.
Mugimenduaren koalizioarekin hasita, txostenaren interpretazioari
dagokionean, Leintz/Gatzaga eta Landako herritarren plataforma izan zen
lehen agerraldi publikoa egin zuena, maiatzaren 7an bertan. IGP
prozesuaren manipulazio arriskuaz ohartarazi eta gero, plataformak ozenki
aldarrikatu zuen bere ponentziak IGPetako partaideen baloraziorik altuena
jaso izana.
G. 11.Gatzaga/Landako herritarren alternatibaren balorazioa IGPtan.

571

Eskaera osaketa mekanismoa plataforma honen bitartez bideratu zuen
mugimenduak. Eta hortaz, zeharka bada ere, Leitzarango gatazkan bezala,
gizarte eragileak egitasmo alternatiboa proposatu ere proposatu zuen auzi
honetan. Mugimenduaren aurpegi lekutua –bertako herritarrak ziren–,
instituzionala – bailarako udal kaltetu batzuk bilduta– eta teknikoaren –
egitasmo alternatibo garatua osatu zuten– rola jokatu zuen, ezbairik gabe,
Gatzagako plataformak. Bien bitartean, agit-prop lanak beste gizarte eragileen
esku geratu ziren.
Nortasun osaketa mekanismoa kasu honetan konplexua eta aberatsa
izan zen, esan bezala, ad hoc eragilerik sortu ez baldin bazen ere. Nortasun
osaketa horrekin batera zetorren eskaera osaketak ere, bailarako interes
zabalekin bat egin nahi izan zuen, alegia, bailarako komunikazioak sakonki
hobetzearen errebindikazioarekin. Laburbilduz, Arrasate eta Bergara arteko
autobia proposatzeaz gain errepide zaharraren beste zenbait hobekuntza
jasotzen zituen egitasmo alternatiboak –Arlabango gaina igotzeko hiru karril,
gurutze eta bihurgune okerrenak kendu…–, beti ere, autopista eredua
baztertuta. Hots: GI-627 errepidearen hobekuntza sakona.41
Eguzkik, bere agerraldi publiko propioan, Gatzagako plataformaren
iritzia berresteaz aparte, markogintza pronostikoa zehaztu zuen, IGPtako
emaitza arrakasta gisa –aukera politikoaren esleipena eginez– saldu nahian:
“la administración tiene la obligación ética y política de negociar con los que hemos
ganado este debate de los NIP”; […] “Que se ejecute inmediatamente un periodo de
consultas públicas y un proyecto concreto […] el antiguo plan de carreteras”.
Honekin batera, balizko iragarpen ezkor gisa, enfrentamenduaren arriskua
ere aipatu zuen Eguzkik: “si hay que imponer un 15% al 40%, ellos serán
responsables de las posibles situaciones de conflicto”. Mehatxuaren erabilera
diskurtsibo hori –gatazkaren arduraren egozpena– ohikoa izaten da
horrelako liskarretan, eta amildegiaren ertzaren mekanismoaren aldaera
gisa uler daiteke, auzia bideratzeko azken saiakera bezala.
Motibaziorako markogintza ere interesgarria izan zen, mugimendu
ekologistaren egintzaren bidezkotasuna aldarrikatu zen aldetik: “se ha
legitimado la capacidad de los movimientos sociales para interpretar las necesidades
de la sociedad y se han desmontado los intentos de presentarnos como los trogloditas
contrarios a la civilización y al progreso”.
Izan ere, IGP tresnaren eraginetariko bat hori izan zitekeen. Esan nahi
baita, gizarte eragilearen ahotsaren “hutsaltzea”, beste ahotsen maila berean
jartzea, “herriaren” borondatearen isla izan zedin oztopatzea… IGPen
txostena markotuz, mugimenduak eragin-politikaren eredua botere-eredura
eraman nahi izan zuen: Interes partikular legitimo izatetik, interes orokor
legitimo bakarraren ordezkari eta isla izatera, alegia.
Mugimenduaren koalizioko beste zenbait kide ere –Berdeak taldea, Eki
edota UAGA sindikatua–, kezkati azaldu ziren IGPen txostenaren erabilera
zela eta. Lehenak, IGPtan onartutakoa defendatzen zuen bitartean,
bigarrenak, Arabako nekazal lurren galera salatu zuen: “población rural
siempre marginada […] pérdida de suelo rural de calidad”. Kasu honetan ere,
41

Alternatibaren garapen teknikoaz, besteak beste, Eusebio Villar eta Enrique Miranda adituak
arduratu ziren.
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gardena zen Eguzkiren artekaritza lana, “Lurra” kontzeptuaren ardatzaren
inguruan, beti ere. Eki taldea, berriz, Arrasateko udaleko urbanizatu
ezinezko zorurako arau osagarrien onarpenarekin arduratuta azaldu zen,
talde ekologistaren iritzian udalak ez baitzuen jarrera argiegirik erakusten
azpiegitura egitasmoen inguruan.42
Oro har, markogintza diskurtsibo egokiaren bitartez, egoeraren
larritasuna adierazi nahi izan zuen mugimenduak, IGPak desitxuratzeko
ahaleginak salatuz. Hasiera batean, Gizarteaz laborategiari ere eztabaidan
ebatzi zezan eskatu zitzaion, eragile neutraltzat hartuz. Aukera esleipena
izan zitekeena –IGP txostena– mehatxu gisa esleitu beharraren mugan ari
zen mugimendua. IGPetako txostenaz nola baliatu ez zegoen batere argi.
Horregatik, markogintza diagnostikoaren eremuan, erantzukizuna,
batez ere, Jaurlaritzarengan jarri zuen mugimenduak: Jaurlaritzaren IGPen
desitxuratze saiakeran, alegia. Izan ere, Bergara Sailburuak, 1994ko
maiatzaren 6an bertan, IGPak Leitzarango gatazka ez errepikatzeko
baliagarriak izan zirela esateaz gain, guneek bide azkarra egitea
gomendatzen zutela eta finantziazio mistoa ere onartzen zutela adierazi
zuen. Mugimenduarekin lehia bizian, txostenaren jabetza mekanismoan
murgilduta zeuden erakundeak. Gainera, mugimenduarentzako mehatxu
politikoa bilakatu zen garai honetan MOPU eta Jaurlaritzaren lerrotze
instituzionala: une horretan bertan Madrileko ministerioak Europistasen
betebeharra bertan behera utzi zuen, Eusko Jaurlaritzari Urbina/Maltzagako
autopistaren eraikuntzarako atea zabalduz.
Jarduera horiekin koherente, Eusko Jaurlaritzak FULCRUM enpresak
1991n egindako autopista egitasmoa bidali zuen kaltetutako udaletara,
alegazioak aurkezteko epea zabaldu zezaten. Egitasmo zaharra
bidaltzeagatik, IGPtako prozesua aintzat hartu ez izana leporatu zion
mugimenduak erakundeari.
Eragile politikoak ez ziren jabetza mekanismo lehiatsu horretatik kanpo
geratu, noski. EA alderdia ere IGPen emaitza bereganatzen saiatu zen, bere
betiko egitasmoa berresten zuela esanaz: “ardatz azkar berria, errepide
zaharraren hobekuntzak eta bidesaririk ez”.43 EAJ, bere aldetik, haratago joan
zen, IGPtako urak autopistaren errotara eraman nahian. Izan ere, bailarako
herrietako udaletan mozioak aurkeztu zituen alderdi jeltzaleak erakunde
eskudunei autopista egiteko tramiteak hasi zitzaten.
Mugimenduaren koalizioko kide zen HBk, azkenik, erakundeei atzera
pausoa exijitu zien, IGPtan errepidearen hobekuntza eta bidesaririk eza
erabaki zela gogoratuz. Markogintza diskurtsiboa, batez ere, funtzio/interes
publikoaren kontzeptuaren inguruan osatu zuen ezker abertzaleak:
“erakundeak interes pribatuen menpe egon dira”; “IGPkin espektatiba
faltsuak sortu dira eta dirua gastatu besterik ez da egin”; edota “erakundeen
egitasmoa inposatu nahi da”. Garai honetan, bere ildo diskurtsibo nagusia,
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Ezin da ahaztu garai hartan Arrasateko Udala HBren esku zegoela, eta bailarako beste
zenbait lekutan bezala, ezker abertzaleak barne kontraesanak kudeatu behar izan zituela behin baino
gehiagotan. Baita IGPtako eztabaidaren baitan ere.
43
Azpiegitura ordaintzeko urteko kuotaren ordainketa proposatzen zuen EA-k, Suitzako
eredua omen zena jarraituz.
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errepide plangintza nazional orokorraren beharra aldarrikatzean zetzan.
Alabaina auzi honetan konponbide marko zehatza definitu zuen HB-k: IGPei
kasu egin, bidesaririk ez, eta errepide zaharraren hobekuntza sakona,
hasteko eta behin.
Hemendik aurrera, hauxe izan zen mugimenduaren koalizioak
autopista berriaren egitasmoa gerarazteko osatutako eskaera, errepide
zaharraren hobekuntzatik hastea, alegia, eta gero, IGPei kasu eginez, ardatz
berriaren balizko beharrezkotasuna baloratzea, hala behar izanez gero.
Denbora irabazteko estrategia hori garrantzitsua bilakatu zen
mugimenduarentzat, Urbina/Maltzaga egitasmoa bera ere, finantzazio
beharrak hala aginduta, beste zenbait proiektuekin lehia bizian baitzegoen.
1994ko irailean, autopistaren aldeko lehen urrats instituzionalak argiro
ikusi zituenean –ingurune-eragina ezagutzeko udaletara bidalitako
egitasmoa edota errepide hobekuntzarik aurreikusten ez zuen Gipuzkoako
plangintza berria, besteak beste– mugimenduak gogortu egin zuen jarrera,
erradikalizatze mekanismoak beharrezkoa zuen marko diskurtsiboa abian
jarriz. Eguzki taldearen esanetan: “Josu Bergara ha declarado la guerra y se ríe de
los ciudadanos […] Abandonada la vía de los NIP se opta por la imposición […] el
gobierno atenta contra la paz social […] Eguzki responsabilizará [al gobierno de
Lakua] de los enfrentamientos y disturbios que puedan derivarse […] auténticos
provocadores sociales”.
Larritasunaren markogintza hori areagotzeko edo, Leitzarango
gatazkaren mamua ere hizpide izan zuen mugimenduak –“se están
reproduciendo los mismos escenarios que en el caso de la autovía de Leitzaran” […]
se están sentando las bases de un nuevo conflicto social”–, batez ere, autopista
eraikitzeko enpresen UTE bat sortzear zegoela plazaratu zenean. Argi dago
aurreko gatazkaren irakaspena aintzat hartuta, mugimenduak enpresen kate
begi ahulari mezu zuzena bidali nahi izan ziola diskurtso horren bitartez.
Leitzarango
gatazkan
Lemoizko
mamua
aipatu
zen
bezala,
Urbina/Maltzagan, Leitzarango mamua presente egon zen beti. Gatazkek
errealitatea interpretatzeko marko kultural orokorrak aldarazten dituzte,
ezbairik gabe.
Antolaketa arloan, zubigintza/artekaritza lanetan murgildu zen,
Eguzki. Gizarteaz laborategia, IGPetan partaide izan ziren herritarrak,
UAGA eta beste zenbait eragile ehundu nahi izan zituen ekintza
kolektiboaren sarean. Horretarako, IGP prozesuan parte hartu zuten guztiei
eskatu zien publikoki adierazi zezaten erakundearen egitasmoa bat ote
zetorren guneetan adostutakoarekin. Saretze ahalegin hori ez zen
alferrikakoa izan, eragin mugatua izan baldin bazuen ere: Gatzagako
plataformak, Eguzkik, eta IGPtan partaide izan ziren herritar batzuk
agerraldi publikoa egin zuten 1994ko azaroaren 18an, Gizarteaz
laborategiaren hutsegitea salatzeko: “abortado el proceso NIP”; […] “burla y
absoluto desprecio del Gobierno vasco a los participantes y ponentes”.
Mobilizazio mailan, alta, ez zen ekimen sendoegirik proposatu,
kaltetutako herritan erakusketa ibiltaria egingo zela agintzeaz aparte.
Honekin batera, Gatzagako plataformak bere alternatibarekin egindako
bideoaren emanaldiak prestatu zituen. Nabari denez, bitartekoen erabilerari
dagokionean, Leitzarango gatazkan landutako tresnak berrartu zituen
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mugimenduak: erakusketa ibiltariak eta bideo emanaldiak. Ordura arte
IGPtara mugatutako informazioa ahalik eta gehien zabaltzea zen gizarte
eragilearen orduko erronka. Batez ere, mugimenduak salatzen zuen
estrategia instituzional nahasgarriaren kontrako mobilizazio gisa planteatu
zuen mugimenduak informazio kanpaina hori.44
Erakundeak, ordea, ez ziren axolagabekeriaz aritu. Neurri batean,
aurrea hartu zioten mugimenduari. Autopistaren egitasmo publikoa jada
abian zegoela erakutsiz, Jaurlaritzak erakusketa ibiltaria jarri zuen martxan
1994ko
abenduan
bertan,
tresna
informatzaile/mobilizatzaileak
mugimenduaren monopolio ez zirela erakutsiz. Arrasaten hasita, Eibar,
Donostia, Bergara eta Gasteiza iritsi zen erakusketan, DEBASAk bidesari
“bigundun” autopista egitasmoa aurkeztu zuen. Erakusketaren edukiari
dagokionean, IGPek onartutako bide-gorriaren ideia jasotzen zuen egitasmo
instituzionalak baina, mugimenduaren orduko eskaera baztertuta, ez zen
autopistaren beharrezkotasuna kolokan jarri zezakeen errepide zaharraren
hobekuntzarik aurreikusten.
Hemen ere nabarmena da, Leitzarango gatazkaren irakaspena ongi
barneratu zutela erakundeek eta bitartekoen zabalkuntza/jabetza
mekanismoa aktibatu zela, ez soilik gizarte eragileen artean, baizik eta baita
haietatik erakundetara ere. Egiturazko mekanismo gisa finkatzen den
bitarteko bilduma berritzailea, eragile guztientzako dago eskuragarri.
Tresnen kooptazio instituzional honekin batera, azpimarratzakoa da
mugimenduaren mobilizazio maila apala. Aurreko liskarrarekin alderatuta,
kale mobilizazioa, gizarte mugimenduen ekintza kolektibo tipikoa, nahiko
ahula izan zen Urbina/Maltzaga egitasmoari buruzko liskarrean.
Aurrerago, auzien arteko alderaketa egiterakoan aurkeztuko dugu
mobilizazio ereduari dagokion irudia.
Auzian zehar mantenduko den apaltasun honen arrazoiak ezagutzea ez
da batere erraza. Dena den, dagoeneko, hipotesi batzuk luzatu daitezke:
-Balio post-materialisten ahulezia, batez ere krisi ekonomikoak jota
zeuden bailara industrialetan. Arestian aipatutako Santurtziri buruzko
ikerketan frogatu den bezala, lurralde eremu industrial degradatuetan,
paradoxikoki, ingurumenari buruzko kezka ez da horren larria izaten, eta
balio materialistak gailentzen zaizkie post-materialistei. Ezin ahaztu
genezake Deba bailara garai hartan krisi larrian zegoen eremu urbanizatu eta
industriala zela. Zentzu honetan, IGPtan egindako galdera honen erantzunak
argi asko erakusten du bailarako biztanleen balio sistema.
Ikus ditzagun:
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Mugimenduaren esanetan erakundeen estrategia –improvisar, desinformar, manipular–
informazioaren kudeaketa maltzurrean oinarritzen zen: trazaketa ezkutatzea edota etengabeko
aldaketa –Arabako loturan, batez ere–, txostena aztertzeko aurreikusita zegoen IGP kideen bilera
zabala suspenditzea, eta abar.
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G.12. Balioak IGP prozesuan.

Ildo beretik, 1994ko azaroan bertan, Ikei enpresak egindako Euskadiko
Gizarte Informean, ingurumenari buruzko kezka nahiko zabala zela
frogatzen zen arren, trafikoari buruzko molestiak oso gutxi baloratzen ziren,
erreka, kosta edo airearen egoerak txarrak pizten zuen egonezarekin
alderatuta. Eta gizarte erantzunari dagokionean, ingurumen eraso baten
aurrean erantzungo lukeen herritar kopurua nahikoa zabala izanda ere,
adierazgarria da pasibotasun tasarik altuena zonalde industrialetan sumatu
zela: eremu horietan %28k ez zuen ezer egingo horrelako eraso baten
aurrean. Beste lurralde eremutan, berriz, pasibotasun maila %20koa besterik
ez zen.
Gizarte erantzun ezaren arrazoiak ere bitxiak dira, aipatu inkestaren
arabera: 1992an pasibotasuna arrazoitzeko argudioa mobilizazioaren
hutsaltasuna zen; 1994an, berriz, erantzun egokiarekin ez asmatzea. Dudarik
gabe, informazio eza hau larriagoa zen mobilizazio potentzialaren
ikuspegitik, eta, hein batean, Leitzarango liskarraren eragin mugatuaren isla
izan zitekeen. Datu hauek ikusita, ezbaian jarri beharko litzateke
ekologismoari dagokion mobilizaziorako potentzial zehatza, egiturazko
mekanismo gisa, Leitzarango gatazkaren ondorioz asko handitu zenik.45
-Eskaera osaketa mekanismoaren zailtasunak. Urbina/Maltzaga
auzian, lurralde-afekzioari dagokionean ez zegoen duda handirik: Bailarako
komunikazioen hobekuntza sakonaren inguruan adostasun zabala
baitzegoen. Derrigorrez, hobekuntza horren ereduari buruzko eztabaidak
45

Garai honetan egindako Ingurumenari buruzko I Kongresuan Demetrio Loperena adituak
esan bezala, alderdi politikoak ere oso urrun zeuden oraindik ingurumen gaietatik. Dirudienez
egiturazko mekanismorik ez zen aldatu ez diskurtsogintzari dagokionean, ezta antolakuntza mailan
ere. Hortaz, Leitzarango gatazkaren eragina ez zen izan uste bezain indartsua. Ala, izatekotan, ez zen
ingurumen arloan sumatu.
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lausoagoa beharko zuen, ñabarduraz beterikoa. Leitzarango auzian
hastapeneko eskaera osaketa aran birjina salbatzea zen, bigarrena, hura
salbatzeko azpiegitura beste aran batetik egitea, eta azken eskaera, babestu
beharreko arana ahalik eta gehien zaintzea –ia ukitu gabe uztea–, egitasmo
instituzionalean hobekuntzak bultzatuz. Urbina/Maltzaga auzian, aldiz,
hirugarren urrats horretatik hasi zuen mugimenduak eskaera osaketa, eta
errepidearen zabalera eta finantzazio mota bilakatu ziren errebindikazioaren
ardatzak. Baldintza horietan zaila da mobilizazioa piztea.
-Euskal mugimendu ekologistaren egoera ere ez zen gozoa garai
hartan. Batetik, ez zen antolakuntza aldetik Leitzarango liskarretik oso
indartsu atera, Lurraldearen bilakaera “bake zaleaz” esandakoa gogoratzea
besterik ez dago ahulezia hori ulertzeko. Ondorioz, egituraketa nazionalaren
mugak ikusita, mugimenduak plataforma eredua hobetsi zuen auzi honetan.
Ad hoc gizarte eragilea osatzeko ahalmen nahikorik ez zuenez izan, eredu
organiko ahulagoa bultzatu behar izan zuen euskal ekologismoak.
Gainera, ezker abertzalearen garaiko “Oldartzen” ildo politikoaren
arabera, arloko gizarte eragile nazionalek, antolakuntza protagonismoa
alboratuta, dinamizatzaile eta artekari lanari ekin behar zioten, toki mailako
ekimenak eta plataformak suspertuz. Antolakuntza hautu horrek abantaila
teorikoak bazituen noski –abangoardismoa ekiditea, esaterako–, baina baita
alde txarrak ere. Eragile sendo, iraunkor eta koherente agerikoaren faltan,
iraupenik gabeko “flash gizarte ekimen” ahulak ugaldu egin ziren. Honela,
benetako artekaritza zabal eta sendoan oinarritutako ahots koherentea falta
izan zen askotan: Deba Bailara Bizirik desagertu zen une batez, Haran Bizia
sortu, Gatzagako plataforma, berriz, Gatzagakoa besterik ez zen…
Antolakuntza sendorik ez zegoen errebindikazioari irmo eusteko. 46
Antolakuntza ahulezia horretaz gainera, euskal mugimendu
ekologistari bitartekoak xurgatzen zizkioten garrantzi handiko bi frente
zabalik zeuden: Abiadura Handiko Trena47 eta Itoizko urtegiaren kontrako
kanpaina. Denetarako ez zegoen mobilizazio potentzial nahikorik. Egoera
gehiago korapilatuz, aldi berean, hausnarketa ideologiko interesgarria abian
jarri zuen eragile ekologista nazional nagusiak.
Izan ere, Eguzkik bultzatuta euskal ekologismoaren norabidea
birdefinitzeko saiakera martxan jarri zen garai honetan, “Euskal Herria
ekologiatik eraiki” topaketarekin. “Oldartzen” eztabaida estrategikora
eragile ekologistak eramango zuen ekarpena – “movimiento ecologista no como
conservacionista sino como regenerador desde una perspectiva estratégica de defensa
de nuestra tierra, [en un] momento de crisis industrial y social que necesita un
modelo de desarrollo alternativo, real y esperanzador”– mamitzeko, Gasteizen,
1994ko abenduaren 17/18an, hainbat eragile bildu zen, besteak beste: EHNE,
Arrantzaleen kofradiak, sindikatuak –ELA, CCOO, UGT, LAB–,
kultura/antropologian
eta
ekonomian
adituak…
Artikulazio
46

Gabezia hori, literalki esan gabe ere, adieraziz, Eguzkiko Alberto Friasek, 1997ko ekainean,
Eguzkiren 10. Urteurrenean honela zion: “[Hay que destacar] la labor desarrollada por Eguzki junto a los
movimientos populares surgidos en cada pueblo y barrio con problemáticas concretas, a costa de diluirnos en
esas plataformas”.
47
1994ko hilabete horietan asko bizkortu zen abiadura handiko trenari buruzko auzia. Bai
mobilizazio mailan bai eta arlo diskurtsiboan. Besteak beste, ordukoa da EGIN egunkariak gaiaren
inguruan plazarutako eztabaida interesgarria, “ezbaika” iritzi atalean.
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hegemonikorako kontzeptu ideologiko eraginkorra –“Lurra”– eraikitzeko
ezinbestekoa zuen eragile ekologistak nekazari, arrantzale eta langileen
artekaritza eraginkorra lortzea.
Azkenik, mobilizaziorako potentzial zehatzaren –ekologistaren–
tamaina neurtzeko ezin daiteke ahaztu mugimendu anti-desarrollista –
Leitzaranen ez bezala– hasiera hasieratik beste eragile ekologistek landutako
estrategiatik kanpo geratu zela, auziaren lanketa autonomoa hobetsiz.
Abiadura Handiko Trenaren aurkako kanpaina sendo baten abangoardia
gisa, errebindikazio horretara bideratu zituen bere bitartekoak, baita
ekologismoaren mobilizazio potentzialaren parte esanguratsua ere.
Leitzarango garaian, hasieran behintzat, ez zegoen ez zatiketarik, ezta
mobilizazio kanpainen arteko barne lehiarik ere.
-Aukera/mehatxu politikoan esleipena zaila, korapilotsua izan zen
mugimenduarentzat. Alde batetik, arestian esan dugun moduan, IGP
prozesuak berak mobilizazio eredua baztertu zuen, gizarte eragilearen
jarduera tipikoa –WUNC adierazpenetan islatzen dena– eragin-politikara
bideratu zuen aldetik. Liskarraren hastapeneko une kritikoan –
nortasun/eskaera osaketa sendo eta zabala egin behar den unean– IGP
ereduak informazio jarduera oso mugatura eraman zuen mugimendua, bere
jarduera kolektibo antagonikoa hasieratik kamustuz. Hauxe izango da, hain
zuzen, konklusiotan azpimarratuko dugun elementuetariko bat.
Ildo beretik, mugimenduarentzat mehatxu politikoa bilakatu zen
erakundeen ez-informazio estrategia, trazaketa, errepide mota edota
finantziazio eredua bera ezkutatzen zuena, eta mugimenduari eskaera
osaketa mekanismoa zailtzen ziona.
Azkenik, Leitzarango gatazkan aukera politikoaren esleipen sendoa
ahalbideratu zuen mugimenduaren koalizioa ez zen izan, kasu honetan, hain
indartsua. Bereziki, mugimenduaren aliatu/lehiakide pribilegiatu den ezker
abertzalearen konpromisoa liskar honetan apalagoa izan zen, ezbairik gabe.
Alde batetik, Oldartzen eztabaida korapilotsuan murgildu berria zegoen, eta,
bestetik, grina mobilizatzailea zailagoa zuen ardura instituzional
garrantzitsuak zituen bailara industrial batean. Are gutxiago, bertako ezker
abertzalearen oinarri sozialak komunikazio hobekuntza sakonaren aldeko
jarrera argia zuenean. Ezker abertzaleak ez zuen artikulaziorako gune
aproposik eskeini, Leitzaranen bezala.
Aukera politiko horiek, alta, hobetu egin ziren 1994ko urriko
hauteskundeen ostean, hurrengo kapituluan ikusiko dugun bezala.
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c. Urbina/Maltzaga liskarraren hirugarren aldia: N-1
bikoizketaren errebindikazioa, eta bidesarien inguruko
mobilizazioa: A-8 Doan! Amaiera. (1995-2001)
1.

1995 urtea: Ingurune politikoaren aldaketa. “Haran bizia”
plataformaren sorrera eta IV. Txirrinka.

1995 urteko ingurune politikoa gogorra izan zen Euskal Herrian: GAL
auziaren azalpen publikoa, Lasa eta Zabalaren gorpuen agerpena, Ordóñez
zinegotziaren hilketa ETAren estrategia oldartsu berriaren baitan, Aldaia
enpresariaren bahiketa… Gizarte mugimenduen artekaritza lana zaildu egin
zen oso. Posizio sozio-politiko orokorren gotortzea, ingurune mekanismo
gisa, garaiko gizarte mugimenduentzat mehatxu politikoa bilakatu zen eta
zaildu ekintza kolektibo zabal, saretu eta artekatua.48
Dena den, ingurune politiko orokorraz at, Urbina/Maltzaga auziak
1995ean izandako bilakaera elementu aski ezagun baten argira ulertu
daiteke: eliteen deslerrotze mekanismoa piztu baitzen berriro ere.
Leitzarango liskarrean gertatu zen bezala –ez tamaina berean, alabaina–
erakunde eta alderdi politikoen arteko desadostasunak egitasmo publikoaren
ibilbidea baldintzatu zuen garai honetan.
1994ko urriaren 23an egindako hauteskunde autonomikoen ondoren
Jaurlaritza berria osatu zen. Aurreko EAJ eta PSE-EEren arteko koaliziora EA
batu zen, eta gobernu moldaketa horrek garraio sailean aldaketa ekarri zuen:
EAJko Bergara jaunak PSE-EEko Maturana jaunari utzi zion lekua.
Sailburu berriaren jarrera Urbina/Maltzaga egitasmoaren inguruan
nahiko alderraia izan zen garai honetan: Urtarrilaren 15ean Eibarren “apoyo
incondicional a la autopista Maltzaga/Urbina”; […] “es el proyecto estrella de la
legislatura” zioen, baina, era berean, egitasmoa aurrera eramateko bi erronka
gainditu behar ziren, Maturanaren esanetan: gizarte babes nahikoa eta
finantzazioa, alegia. Ildo horretatik, urtarrilaren 18an, horrela zioen sailburu
sozialistak: “hay que decir las cosas claras. El proyecto tiene una gran complejidad.
[…] las dificultades son constructivas, medioambientales y, sobre todo, financieras.
[…] La CAV no tiene capacidad y por ahora no ha entrado capital privado. […] no
quiero dar falsas expectativas de que se va a construir mañana”. Azpiegituren plan
zuzentzaile berri baten beharra aldarrikatu zuen Maturanak, egitasmoen
lehentasunak zehazte aldera. PSEk Abiadura Handiko Trenaren egitasmoa
zuen begiko, eta finantzazio mugatuak lehentasunak finkatzera edota
aldatzera behartzen zuen erakundea.
Jarrera dudakor hori mehatxu politiko gisa esleitu zuen PPko Arabako
legebiltzarkide zen Carlos Urquijok: “Maturana está preparando el terreno para
congelar el proyecto de la Urbina/Maltzaga”.

48

Esparru politikoaren malgutasuna areagotzen zuten faktoreak ere ez dira ahaztu behar:
UPNren zatiketa eta Alliren CDNren sorrera, Hiruko gobernu abertzale/ezkertiarra Nafarroan,
ELA/LAB elkarlanaren lehen urrats sendoak… Gizarte artekaritza errazten zuten ingurune faktoreak
dira, dudarik gabe, eta aukera politiko gisa ulertu behar dira.
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Era berean, segituan ikusi zuen mugimenduak zalantza instituzional
hori aukera politiko gisa esleitzeko posibilitatea49: Eguzkik, otsaila hasieran,
egitasmoa birdefinitzeko gonbitea luzatu zion Maturanari –una valentía y una
inteligencia muy superior a la de su predecesor en el cargo–, Donostiara talde
ekologistak antolatutako erakusketa ibiltaria iritxi zen egun berean.
Bitarteko honi dagokionean, erakusketa tresnaren erabilera ezaguna izanik
ere, modu berritzailean landu zuen mugimenduak: erakundeekin lehia
bizian murgildu zen, aldi eta leku berean jarri baitziren bi erakusketak,
DEBASAk antolatutakoa eta Eguzkik –“autopistari ez, hobekuntzak bai”
lelopean– prestatutakoa. Jaurlaritzako arduradun berrien jarrera aldaketak
ondorio zuzenak izan zituen abian zen erakusketa instituzional ibiltarian,
behin behingoz bertan behera geratu baitzen urtarrila amaieran.
Dena den, aipatutako anabasaren adibide, otsailaren 21ean bertan,
Deba beheko alkateekin egindako bileran, Maltzaga/Urbina autopistaren
aldeko jarrera berretsi zuen Maturanak, erakusketa ibiltaria berriro ere
martxan jarriz. Alegazio fasea zabalik zegoen jada eta obren esleipena
maiatzerako aurreikusia zuen garraio sailak. Autopistaren egitasmoa
berrindartzen ari zela ikusirik, aspaldiko ezaguna zen Europistas enpresa ere
erakundeekin negoziatzen hasi zen, A-8ko bidesariaren luzapenaren
ordainean Urbina/Maltzagakoaren eraikuntza hartzeko prest. Aukera
politikoa esleitu zuen enpresak, edozein gizarte eragile gisa.
Erakusketa ibiltariaz aparte, urte honetan azpimarragarria da koalizio
ekologistak udan burututako mobilizazio kanpaina. Informazioa eta
mobilizazioa uztartuz, oraingoan bitartekoa bizikleta martxa –“txirrinka”–
izan zen. Aurreko hiru urtetan beste zenbait gaien inguruan –Garoña,
Kostaldea, Itoiz– bizi-martxa egin ostean, 1995ekoan, Gasteiz eta Lezo arteko
ibilbidea aprobetxatu zuen Eguzkik Urbina/Maltzaga autopista arbuiatzeko
eta orokorrean euskal erakundeen errepide politika salatzeko.
Izan ere, mobilizazio honekin batera piztutako eskaera osaketa
mekanismoa ez zen txantxetakoa: Lurralde-plangintza diziplinartekoa
eskatu zuen eragile ekologistak, eta garraioari buruz prestatzen ari zen
txostenaren aurrerapena eskaini zuen behar hori justifikatzeko.
Mugimenduaren “profesionalizatzearen” isla argia zen jarduera mota hau:
mobilizatzeko ahalmen handirik ez, baina informazioa eta proposamen
teknikoak bideratzeko gaitasun nabarmena erakutsi zuen Eguzkik. Jomuga
diskurtsibo nagusia “lurraldea trafikoaren menpe” jarri nahi duen politika
salatzea zen, baita zenbaitzuen aberaste ustela.50
49

Mugimenduaren koalizio politikoko kide nagusiak zen HBk ere, Arrasateko alkate zen
Xabier Zubizarretaren ahotik, otsailaren 6an egindako agerraldian, gaia birbideratzeko aukera zabalik
ikusi zuen, beti ere Gatzagako plataformak proposatutako bidetik. Honetaz gain, Durango/Beasain
ardatza eta bailarako garraio publikoaren hobekuntza, eskaeraren elementu garrantzitsuak ziren
HBrentzat. Egun gutxitan HBk bidesarien aurkako politika berretsi zuen, Euskal Herriaren barne
antolaketa lehenetsi behar zela gogoratuz. Eragile honentzat, errepide azpiegiturari buruzko
diskurtsogintza marko interpretatzaile nazional nagusiaren baitan kokatu behar zen lehenik eta behin,
eraikuntza nazionalerako tresna gisa. Beste faktoreak bigarren mailan geratu behar ziren.
50
Eskaera osaketa mekanismoaren teknifikatzearen beste adibide argia, Eguzkik “DOT” edo
Lurralde antolamendurako artezpideen (LAA) atzerapenaren salaketa litzateke: “Maturanak onartu
eta gero, EAko Sailburu berriak bere gain hartu ditu eta orain, Bizkaiko EAJren orbitako eraikuntza
enpresen trustak geldiarazi ditu”. Azkenean, 1997ko otsailean onartu zituen LAA horiek Lakuako
Gobernuak. Ildo beretik, bitarteko mailan azpimarragarria da ikus-entzunezko teknologiaren erabilera,
bideoak, bereziki. Bestalde, Eguzkik aberaste ustelaren adibidetzat aipatu zuen Jose Alberto Pradera
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Dena den, Txirrinka hartan erabilitako leloak –“naturari bideak
zabaltzen”– birjaso egin nahi zuen inguruneari buruzko kezka diskurtsiboa,
eztabaida tekniko-sozio-ekonomikoa osatze aldera. Martxaren ibilbideak
berak ongi erakusten zuen artekatu nahi ziren borrokak zeintzuk ziren. Izan
ere, Deba bailaratik Lezora zihoan bizi-martxa: hots, Urbina/Maltzaga
autopistatik A-8ra eta Lezoko barianteari buruzko liskarrera. Eguzkiren
diskurtsoak berretsi egin zuen eskaeraren uztarketa hau, ordutik aurrera
etengabea izango zena: “el proyecto de construcción de la U/M y la prórroga de la
A-8 son indisolubles y nos lo quieren ocultar”.
Uztailaren 28tik 31ra bitartean, bataz beste 120 bat lagun bildu zen bizimartxa hartan. Ezaguna dugu jada mobilizazio eredu honek –txangoa,
euskal-jaia, aisialdia, esfortzu fisikoa, leku eta jendeen harrera/artekaritza–
dakarren ekarpena WUNC adiera gisa. Ezbairik gabe esan genezake auzi
honetan antolatutako lehen mobilizazio sendoa izan zela txirrinka hura.51
Bestalde, garaiko diskurtsogintzan aurreko liskarretan erabilitako
bitarteko formala berreskuratu zen, humorea, alegia: Egineko Ingurugiroa
sailak esan bezala, urteko “Txoroflauta sariak” DEBASArentzat eta Bergara
sailburu ohiarentzat izan ziren, eta erakusketa ofizialean “cofradía de la recta”
delako talde antidesarrollista baten agerpena ere entzutetsua izan zen. Bertan
agiri bat banatu zuten, “Eusko Jaurlarecta” eta “Diputaciones rectales”-en
babesarekin: “Un aeropuerto internacional para cada ayuntamiento y conexión de
todos con autopistas y trenes de alta velocidad lo más rectos posible”. Txantxa,
broma eta adarra jotzea gizarte mugimenduen bitarteko diskurtsibo klasikoa
izan ohi da liskar guztietan. Hau ez zen salbuespena izan.
Nortasun osaketa mekanismoari dagokionean, garai honetan “Haran
Bizia” plataforma sortu zen. Jada erreta zegoen Deba Bailara Bizirik
plataforma ordezkatu baldin bazuen ere, ordura arte mugimenduak
garatutako diskurtsoari eutsi zion eragile kolektibo berriak. Egitasmo
instituzionala finkatuta zegoenez, “Haran bizia” taldea “Urbina/Maltzaga
autopistaren“ kontrako ekimen bezala sortu zen, errepide zaharren
hobekuntza sakona errebindikatuz. Diskurtsogintzaren marko nagusia zein
zen onartuta –ez funtsean ingurumenaren babesari zegokiona– arlo sozioekonomikora eraman zuen eskaera eta hizpide osaketa mekanismoa: “las
infraestructuras no producen riqueza porque sí […] la autopista provocará pérdidas
económicas inmensas […] la construcción de la autopista oculta la prórroga del peaje
de la A-8”. Ez dago IGPei buruzko aipurik, ez dago demokraziaren inguruko
hausnarketarik, ez dago kalte ekologikoen inguruko kezkarik… Euskal
gizartearen interpretazio eta eztabaida marko nagusia sozio-ekonomikoa
baldin bazen –garapena, aberastasuna edota finantzazioa– marko horretan
jokatu zuen gizarte eragile nagusiak.
Garai honetan mobilizazio ekimenak urriak izan baldin baziren ere,
aipagarria da “Haran Biziak” uztailaren lehen asteburuan antolatutako
mendi-martxa: “oponiéndose a un proyecto irracional, destructor del entorno y que
Bizkaiko Ahaldun nagusi jeltzalearen kasua, zuzenean erakundetik Europistas enpresako
zuzendaritzara igaro baitzen.
51
Artekaritzaren markogintza diskurtsibo nazionala ahaztu ez zela erakutsiz, adierazgarria da
Txirrinkak Irunera egindako txangoa, Iparraldeko ekologistekin batera, Ozeano Barean Frantziako
Estatuak hasitako froga nuklearren kontra protesta egiteko.
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supone un auténtico derroche económico”.52 Talde gisa ez zuen agerpen publiko
askoz gehiagorik izan.
Horri dagokionez, deigarria da urte horretan mugimenduaren beso
anti-desarrollistak izandako presentzia publikoa: topaketak, hitzaldiak
nonahi, festak… Esaterako, apirila amaieran, Abiadura Handiko Trenaren
kanpaina bizian murgilduta, euskal anti-desarrollismoak topaketak antolatu
zituen Arrasaten. Bertan, beste ikusmolde ekologistetatik bereiztuz, argi utzi
zuen bilkura hura ez zela “plataforma bat osatzeko” ezta “alternatiba
proposamenen inguruan” aritzeko ere, desarrollismoa osotasunean salatzeko
baizik. Abenduan, ildo beretik, azpiegitura erraldoien aurkako nazioarteko
topaketa antolatu zuten Barrian. Nortasun/eskaera osaketa mekanismo
zorrotza zerabilen eskuartean eragile anti-desarrollistak. Identitate politika
lehenetsita, botere edota eragin politikarako beharrezkoa izan zitekeen
zabalkuntza/artekaritza ez zuten onartzen: “no vamos a plantear alternativas
que nos podrían proporcionar más apoyos pero que a la vez diluirían nuestro
discurso” […] “No queremos tácticas mayoritarias que son una repetición del modelo
actual”. Ezin argiago plazaratu zuen AHTAAk bere norabide estrategikoa.
Azkenik, 1995 urtearen amaieran, egitasmo teknikoak atzerapen
nabarmena zuen arren, bazirudien Jaurlaritzak irmoagoa zuela autopistaren
aldeko hautua. Maturana Sailburuaren urriko hitzak horren lekuko: “estamos
entusiasmados con la Maltzaga/Urbina”. DEBASAren azaroko bileran, egitasmo
publikoaren izen ofiziala aldatu egin zen –Urbina/Maltzaga– eta baldintza
teknikoak onartu, azken proiektuaren esleipenerako tramitea prestatuz.
Dena den, deslerrotze mekanismoa ez zen desaktibatu. Aitzitik, arazo
berriak piztu ziren, oraingoan EAJren esku zegoen Arabako Aldundiarekin:
Ormazabal Ahaldun Nagusiarentzat Arabak beste lehentasun batzuk omen
zituen, obra hidraulikoak esaterako.
2.

1996: Urbina/Maltzaga proiektuaren definizio fasea. Deslerrotze
instituzionalaren mekanismoa. Mobilizazioaren barealdia.

1996 urte hasieran ingurumen-inpaktu ebaluazioak onartu ziren.
Arabako eta Gipuzkoako Aldundiek egindako ebaluazioetan ez ziren
autopistaren alternatibak kontuan hartu, ezta errepide zaharraren
hobekuntzarik. Jaurlaritzaren konpromisoa eta borondate politikoa
berresteko unean, Maturana Sailburuak laguntza ekonomikoa agintzeaz
aparte, argi utzi zuen autopista berriak bidesaria izan beharko zuela. Honen
bestez, IGPtan argi eta garbi ukatuko aukera birjaso zuen erakundeak.
Martxoaren azken astean erakundeen bultzada sendoa jaso zuen
autopista egitasmoak. Alde batetik, martxoaren 21ean bertan, DEBASAk
autopistaren proiektuaren diseinua esleitu zuen. Bestetik, Jaurlaritzak eta
Aldundiek aldi berean adostutako Euskadi XXI planean, azpiegituretan
gastatu beharreko ia 300.000 miloi pezetetatik atal bat aurreikusi zuten
Urbina/Maltzaga autopistarako, N-1en bikoizketa ere ahaztu ez zen arren.
Dena den, kontuan eduki behar dugu 100.000 milioiko aurrekontua izan
52

Dena dela ere, egia da 1995eko martxoaren amaieran Haran Biziak, bere alegazioak aurkeztu
zituenean, autopistaren eragin ekologiko larriari ere aipamena egin ziola. Salaketa hori bigarren mailan
geratu zen arren.
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zezakeen azpiegitura berriak, 1996-1998 biurtekoan 4.280 milioi besterik ez
zituela jasoko, ozta-ozta lehen fasea hasteko adina besterik ez. Deslerrotze
instituzionalaren arrazoia, dudarik gabe, finantza-ahalmen mugatua zen.
Ildo horretatik, aurreko urtean sumatzen hasi zen alderdi/erakunde
koherentzia falta ez zen erabat gainditu. Arabako Ahaldun Nagusiaren
hitzak deslerrotze instituzional horren adierazgarri ezin hobeak dira:
“deberán sonar muchas flautas para que la Gasteiz/Eibar pueda afrontarse en este
momento”[…] es mucho más importante para Gipuzkoa que para Alava”. Horri
dagokionez, urte amaieran, Arabako, Gasteizko eta Madrileko arduradun
publikoen nagia salatuz, Gipuzkoako errepide eta garraio diputatu zen
J.J.Irizarrek oso jarrera aktiboa izan zuen: “muy sorprendido y disgustado con la
postura alavesa […] foralismo trasnochado, postura provinciana […] parece que
Maturana apuesta por la Y ferroviaria […] silencio del gobierno central” […] “La
carretera se hará, aunque sea a tramos”.
Mugimenduaren bitarteko-bilduma tipikoa erakundeetara hedatu zen
garai hartan. “Emulazio” mekanismoa piztuz, erakundeak “XXI semana de la
carretera” bilkura antolatu zuen urrian. Bertan, “bidesariaren kultura”
errebindikatzeaz aparte, Gipuzkoako Ahaldun nagusia zen Roman Sudupek,
Irizar diputatuaren hitzak berretsi zituen: “es necesario priorizar la actuación en
carreteras […] que quede claro porque de vez en cuando salen voces diciendo que a
medio plazo va a empezar la construcción del TAV”. Segituan Urbina/Maltzaga
autopista egitasmoaren zehaztapenak publiko egin ziren, besteak beste,
bidesariaren gutxi gorabeherako kopurua, baita bertako udalekin omen
adostutako Zarimutzeko tunelaren egitasmoa ere. Datu zehatzen faltan,
badirudi mugimenduaren koalizioan egondako eragile batzuk hasiak zirela
eragin-politikan, erakundeekin negoziazioan.
Lehentasunen inguruko eztabaidaren azpian, finantziazio arazoak eta
alderdikeria zeuden. Izan ere, azpiegitura politikaren ardura zuten
erakundeak alderdi desberdinen esku zeuden: Aldundia –EAJren barne iritzi
desberdinen esku–, Jaurlaritza –PSE-EEko Maturanak gidatzen zuen–, eta
Madrileko Gobernua, berriz, PPren menpe. Alabaina, deslerrotze
instituzionalaren mekanismoa ez zen alderdi handien arteko eztabaidan
geratu. Inolaz ere ez.
Alde batetik, aspaldiko lehiakide ezaguna berpiztu egin zen 1996
urtearen amaieran. Izan ere, Urbina/Maltzaga egitasmoak Gipuzkoako
Aldundiaren ahalegin guztiak bilbatzen zituela ikusita, Goierriko alkateen
plataformak, Etxegarateko bikoizketarako aurrekontu partida esanguratsua
errebindikatu zuen, bidesariaren aukera baztertuz. Herri Batasunak
dinamizatutako ekimenean, EAJ eta gerora baita EAren jarrera salatu zuten
alkateek, Etxegarateko egitasmoa nahita atzeratzen ari zirela argudiatuz.
Hurrengo urtetan, hauxe izango zen liskarraren lurralde-gune printzipala,
agian etsita zegoen Deba Bailara bainoago.
Hori gutxi ez eta, Gipuzkoako Aldundiko Guillermo Etxenike Diputatu
sozialistak ere, erakundearen baitara eraman zuen aipatu deslerrotze
mekanismoa. Irizarren haserrea piztuz, Bergara eta Eibar arteko errepidearen
bikoizketa hutsa proposatu zuen Etxenikek, noski, bidesaririk gabe. PSE-EE
eta EAJren arteko tentsioa arlo desberdinetan islatzen zen garai hartan. Ez
dugu ahaztu behar, sozialistak Jaurlaritzatik ateratzear zeudela.
583

Dena den, auzi honetan, nahiko indartsua izan zen deslerrotze
instituzionala aukera politikoa baino mehatxu politikoa bilakatu zen
mugimenduarentzat. Alde batetik, borrokatu beharreko egitasmoak izapide
korapilotsua, jarraikortasunik gabea zuen neurrian, zaila zelako eskaera
osaketa finkoa egitea; bestetik, adostasun instituzionalaren gabeziagatik
denboran zehar luzatzen ari zen egitasmoaren kontrako grina
mobilizatzailea mantentzea ez zelako erraza; azkenik, erakunde eta
alderdien arteko lehia, agian, hain sakona ez zelako, lehentasun kontua
besterik ez zenez, finantzabide nahikoa lortuz gero, azpiegitura guztiak
egitearen aldeko jarrera komuna nagusituko baitzen.
Gizarte mugimenduari dagokionean, 1996 urtea oso txiroa izan zen
mobilizazio mailan. Erakundeen ekimena nahiko apalduta eta gaia
komunikabideetatik ia desagertuta zegoelarik, gizarte eragilearen jarduera
ere aski mugatua izan zen. Alta, euskal gizarte mugimenduen eremu
zabalean ekimen interesgarria burutu zen garai hartan. Antolakuntza
ingurune mekanismo azpimarragarri gisa, artekaritza oso zabala bideratzeko
saiakera zen aldetik, Lurraren egunean –apirilaren 22an– abian jarritako
Euskal Gizarte Mugimenduen Sarea osatzeko ekimena aipatu beharko
genuke.53 Dena dela ere, errebindikazio artikulatzaile zehatz baten faltan,
batez ere artekaritza teorikoa izan zen hura: akaso ahuleziatik egindako elkar
lanerako deia. Euskal gizarte mugimenduen sektorean etengabea izan da
saretzearen aldeko grina. Alabaina gatazka artikulatzaile baten faltan zaila
da artekaritza eraginkorra lortzea, naturalki bakoitzak bere arlora jotzen
baitu. Benetako artekaritzak gatazka behar du. Gatazka egongo bada,
artekaritza ezinbestekoa den moduan. Artekaritza diogunean, artikulazio
hegemonikoaren praxi sozialaz dihardugu.
Esan bezala, Urbina/Maltzaga auziari buruzko gizarte mugimenduaren
agerpen publikoak urritu arren, euskal ekologismoa ez zegoen geldirik. Alde
batetik, bi arazoek ahalegin gehienak biltzen zituzten oraindik ere –AHT,
Itoiz–, eta bestetik, zenbait tokiko gaien oihartzuna ere nabarmena izan zen
sasoi honetan: Erandioko errauskailuaren kontrako mobilizazioa –2000
lagun, urriaren 26ko manifestazioan–, lindane biltegiaren inguruko Ekiren
kanpaina…
Garai honetan –abuztuan–, hemen aztertzen ari garen eskaera
osaketarekin erabat uztartutako tokiko errebindikazio bizia piztu zen
Lezoko autobiaren kontra. Iraila amaieran, zenbait mobilizazio ekintza
burutu ostean, 30 bat lagunek kanpaldia antolatu zuten Altamirako
belazeetan. Mugimenduak Leitzarango liskarraren garaian ongi landutako
ekimen mobilizatzaile/informatzaile iraunkorra erabili zuen, erakundeen
etengabeko presiopean.54
53

Hautatutako eguna eta eragile nagusiak zeintzuk izan ziren ikusita, bereziki mugimendu
ekologistak bultzatutako artekaritza saiakera izan zen hura, Lurra deialdiaren aurrekaria: Eguzkiko
bozeramaile zen Alberto Friasek esan bezala: “Las agresiones al ser humano y al medio ambiente se producen
de forma global y, por tanto, la respuesta debe ser también global”. Dena den, aurkezpenean talde arras
desberdinak bildu ziren: EHNE, MOC, Eki, Eguzki, Kakitzat, Askapena, Komite Internazionalistak,
SOS Balcanes, Sumendi, Herria2000Eliza, Askagintza, Erreka, ANAT, Resiste, CC.OO (Lan Osasuna:
Jesus Uzkudun), Amaroz, Gasteiz Txiki, Coordinadora de Itoiz, UAGA, Mugen gainetik eta
Gasteizkoak. Hots, garai hartako euskal gizarte eragile ekologista, internazionalista, osasunaren
inguruko eta antimilitarista esanguratsuenak. Ildo autonomoak bereari eutsi zion.
54
Urte amaieran gose-greba luzea egin zuen Patxi Riezu ekimenaren bozeramaileak. 1998an
eta, batez ere, 1999an oso bizia izan zen herri ekimen honen jarduera: astero/egunero kontzentrazioak,
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Lezoko Autobiaren Aurkako Herri Ekimenak bariante berria
arbuiatzeaz aparte, A-8ko tartearen askatzea eskatzen zuen: “gaur mendiak
mozten dizkigute, bihar oinak […] ez txikitu gure lurra […] autobiarik ez”.
Markogintza diskurtsibo orokorrak bat egin zuen ordura arte gaiaren
inguruan euskal mugimendu ekologistak zerabilenarekin: “los criterios
económicos prevalecen sobre las personas […] macroinfraestructuras que superan la
dimensión humana […] responde a intereses de grandes empresas […] vieja política
del cemento […] los colapsos sólo se superan con transporte público (tranvía)”.
Proposamen alternatiboak plazaratu zituen aldetik, Lezoko ekimena ere
ekologismo politikoan koka genezakeen, natura-kontserbatzailean bainoago.
Ildo hauxe berretsiz, deigarria da Eguzkik udazkenean Bilbon antolatutako
“Euskal Herria ekologiatik eraikiz” II topaketetan aukeratutako gaia:
“Ecología contra el paro”. Izan ere, Eguzkik borroka diskurtsibo nagusia arlo
sozio-ekonomikora eramana baitzuen: “krisi ekonomikoa eta ekologikoa
lotuta daudenez biei eman beharreko konponbidea bera da: eredu sozioekonomiko alternatiboa […] euskal ekosistema errekuperatzeko baldintza
sozialak sortu behar dira.” Gero eta gehiago garapen eredua kokatzen ari zen
euskal ekologismoaren errebindikazioen erdigunean.
3.

1997: Urbina/Maltzaga autopistaren behin betiko egitasmoaren
onarpena. N-1 bikoizketaren aldeko mugimendua eta bidesariaren
aurkako protestaren lehen urratsak.

1997 urtea Gipuzkoako Aldundiaren lerrotze saiakera batekin hasi zen.
Urtarrilaren 22an Irizar Diputatuak DEBEGESAn bildutako alkateak deitu
zituen, Urbina/Maltzaga autopistaren nondik norakoak zehazteko:
finantzazio mistoa, bidesariaren beharra, ibilbidea… Arrasateko eta
Gatzagako alkateek –bertako plataformarekin batera– berretsi egin zuten
bidesaririk gabeko bide azkarraren errebindikazioa, eta Durango/Beasain
ardatzaren garrantzia, bailarak behar zuen komunikazioen hobekuntza
sakona autopista eredutik aldenduz. Dena den, apurka bidesariaren kontua
bilakatzen ari zen eztabaidagai nagusia.
Hala, mugimenduaren jarduerari dagokionean, lau dira 1997 urtean
azpimarratu beharreko elementuak: N-1 errepidearen bikoizketaren
inguruko errebindikazioaren bizkortzea; bidesariaren ezabapenaren eskaera
osaketa mekanismoa; Urbina/Maltzaga autopistaren behin betiko proiektua
plazaratu zenean mugimenduak egindako azken alegazioak; eta koalizio
ekologistak eragile anti-desarrollistarekin batera osatutako artekaritza. Ikusi
ditzagun.
-Irizpide kronologikoa jarraituz, aipatutako azkena azalduko dugu
lehenik. Urtarrilaren 18an AHTren Aurkako Asanbladak lehen manifestazioa
deitu zuen Donostian. Hiru urtetan kanpaldiak, mendi-martxak eta ehunaka
ekimen informatzaile egin ondoren, AHTAA-k bere bitarteko bilduman oso
ohikoa ez zen kale ekimen zabala antolatu zuen. Horretarako,“AHT eta
gainerako txikizioak gelditu” lelo nagusia lagun gai asko kateatu zituen:
AHTz aparte, Urbina/Maltzaga autopista, Lezoko eta Durango/Beasain
makinen geldiarazteak… Markogintza oso tokikoa, gertukoa landu zuten, herritarren oinarrizko
kezkei erantzun nahian: “oinezko eta txirrindulariei lehentasuna”.
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autobiak, Bilboko super-portua, Itoizko urtegia, kirol-portuak, Guggenheim
museoa… Errebindikazio bilduma aberats honi zegokion legez, deitzaile
kopurua ere handia izan zen oso, 223 taldek deitu baitzuten manifestaziora.55
Egin egunkariak berria jasotzerakoan, ekimenaren izaera humoretsua,
parodikoa –mozorroak, buruhandiak, hankaluzeak…– azpimarratu zuen, bai
eta manifestarien gaztetasuna ere. Kultura anti-desarrollistaren parametrotan
egin zen manifestazio hura.
Dena den, onartu beharra dago eskaera/nortasun osaketa hori nahiko
nominala izan zela. Lehen ere esan dugu siglen artekaritza ez dela nahikoa
artikulazio hegemoniko berria tinkotzeko: manifestazio hartan 223 deitzaile
horiek 3000 lagun bildu zituzten, bataz besteko merkea eginez, eragile
bakoitzeko 13 manifestari… Eragileen ugalketa hutsak ez du berez ziurtatzen
ekintza kolektibo indartsua. Arestian ere aipatu dugu mobilizazioari
dagokion “batuketa kentzailea” mekanismoa maiz agertzen dela artekaritza
edo zubigintza mekanismoa eragileen zerrenda osaketa hutsa denean.
Ondorioz, plataformaren ereduaren arabera osatu nahi zen nortasun
kolektibo horrek ez zuen garai hartan –AHT elkarlana 2001ean sortu arte–
garapen handirik izan. Besteak beste, ildo anti-desarrollistak ezin zuen
arazorik gabe bat egin, esaterako, Urbina/Maltzaga ardatzaren “hobekuntza
sakona” defendatzen zuen ildo ekologista politikoarekin.56
-Debako autopistaren aurkako koalizio ekologistarentzat emankorragoa
izan zen, ezbairik gabe, 1997an zehar sendotu zen beste gizarte erantzun bat,
mugimenduaren eskaera osaketa mekanismoa sakonki birmoldatu zuena.
Hots: N-1 errepidearen bikoizketaren errebindikazioa, eta halabeharrez –
finantziazioaren gakoa zen aldetik– gai guztiekin lotuta zegoen bidesarien
ezabapenaren aldeko gizarte ekimena.57 Honen bestez, eragile ekologista
tarteko, artekaritza mekanismo interesgarria piztu zen garai hartan.
Urbina/Maltzaga egitasmoaren giltzarria finantzazioa zela ikusita, oso
logikoa da mugimenduaren eskaera osaketaren birmoldaketa hau. Sinpleki
esanda: haran baten defentsatik autopista baten doakotasuna eskatzera doan
birmoldaketa. Bidea erakutsiz, Gatzagako plataformak berak, otsailean
bertan, agiria plazaratu zuen A-8 bidesariaren luzapenaren aurka.
Horretarako nortasun osaketa mekanismoa ere aktibatu egin behar
zuen mugimenduaren koalizioak. Lehenik eta behin, artekaritzan urrats
berritzaileak –eta kontraesankorrak– eman ziren. Otsailetik aurrera,
garraiolarien sindikatu nagusiek – Hiru federazioak, Tradisnak– bidesari
politikaren aurkako jarrera tinkoa erakutsi zuten, A-8koaren luzapena eta N55

Lortutako artekaritza adierazte aldera deitzaile horietariko batzuk jasoko ditugu, Egin
egunkariak aipatu moduan: Eguzki, Eki, Erreka, Berdeak, Kalapie, Itoizko Koordinadora, Txingudikoa,
udalak eta ordezkari politikoak (Lezo, Aduna, Orexa, Anoeta, Amezketa…) gazte asanbladak eta
gaztetxeen koordinadora, MOC, Malatxa, Askagintza, hainbat mendi talde, Sumendi, Egizan,
Senideak, EHGAM, CNT, HB, Zutik, IUko ordezkariak… Ideologikoki esparru nahiko zabala bildu zen
zerrendan, garai hartan bildu zitekeen euskal gizarte mugimenduen sarerik zabalenetarikoa.
56
1997ko uztailan, Iurretako kanpaldirako deialdian, AHTAA-k argi utzi zuen “bide
posibilisten” arbuioa.
57
Ezin esan genezake mugimenduaren koalizioaren kide zenik, baina oso une aproposean iritsi
zen Eroski aldizkariak artean egindako ikerketa euskal autopistei buruz: A-8 autopista Europako
garestienetakoa omen zen, hango prezioak, bataz beste, %80an gainditzen baitzuen.
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1en balizko ezarpena arbuiatuz. Eragile hauengan ere irainen bat bateko
ezarpen mekanismoa piztu zen bidesarien ugalketa mintzagai bilakatu
zenean. Urbina/Maltzaga autopistaren inguruan jarrera desberdinak izanik,
mugimenduak ezin zituen garraiolarien eragile kolektibo guztiak errota
ekologistara eraman, baina finantzazioa kolokan jartzen zuen neurrian, oso
komenigarria gertatzen zitzaion oldartze bidaide berri hau. Taktikoki
bederen.
-Bestetik, esan bezala, luze apalduta egondako Tolosa aldea, Goierri,
Sakana eta orain baita Lautadako alkateen errebindikazioa berpiztu egin zen
1997an. Urbina/Maltzaga autopistak Gipuzkoako Aldundiaren bultzada
irmoa jasotzen zuela ikusita, aipatu bailaretako udal ordezkarien kezka
areagotu egin zen oso: N-1 errepidearen bikoizketaren etorkizuna gero eta
ilunagoa baitzen. Honekin batera, ezin ahaztu daiteke lehia
instituzionalaren mekanismoa ere asko bizkortu zela Deba bailarako
zenbait alkatek bultzatutako manifestua zela eta. Hortaz, irainen ezarpen
mekanismoak bultzatuta eta antzekotasunen esleipen mekanismoak
lagunduta, Apirilaren 7an, aipatu bailaretako 25 udaletako ordezkariak
Billabonan bildu ziren agiri zirriborroa prestatzeko: ekimenaren izaera
“apolitikoa” aldarrikatu zuten, N-1en bikoizketaren beharra interes sozioekonomikoetan oinarrituz.58
Eragile politikoei dagokienean, Ezker Batua alderdiak, auzian lehen
aldiz, N-1en aldeko bitartekaritza lan eraginkorra egin zuen Gipuzkoako
foru-erakundetan. Maiatzaren bian Aldundiak bi egitasmoak, –
Urbina/Maltzaga eta N-1 bikoizketa– batera egingo zituela agindu zuen.
Konpromiso publiko honek desertzio mekanismoa piztu zuen alkateen
plataforman. Alkate batzuk –Tolosakoa, Ordiziakoa, …– pozik agertu ziren
erabakiarekin, beste batzuk aldiz –Idiazabalgoa edo Altsasukoa, esaterako–
aurrekontuzko bermea exijitu zioten erakundeari. Maiatzaren 19ko Batzar
Nagusien bilkuran IU-EB aurkeztutako proposamena EAJ, EA, PSOE eta
PPren botoekin guztiz emendatu zenez, epe eta diru zehatzak finkatu arte,
lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi zuen Etxegarateko Plataformak.
“Hiru” garraiolarien federazioaren eta Sakanako zenbait udal, sindikatu eta
enpresen elkartasuna jaso zuen.59
Esan bezala, plataforma honen nortasun/eskaera osaketaren muina N-1
errepide berriaren eraikuntza eta bidesariaren ukazioa zen. Nafarroarekin
lotura jokoan zegoen aldetik, plataformako zenbait eragilek markogintza
diskurtsiboa arlo nazionalera eraman zuten eremu abertzalean kontraesanak
nabarmentze aldera: “teniendo en cuenta que los navarros también forman parte
58

“Beste batzuen” interes ekonomikoak ere aipatu zituzten bildutako ordezkariek. Haien
ustetan, eraikuntza enpresak Aldundia presionatzen ari ziren N-1 atzeratzeko, bikoizketa lanak hasten
baldin baziren zailagoa izango baitzen haientzat Eibar/Gasteiz egitasmo oparoagoa justifikatzea.
59
Nafarroako alkate hauek kezkatuta zeuden Nafarroako gobernuaren jarrera dudakorrarekin.
N-1ekin lotura bikoitza 2004ra arte ez baitzegoen aurreikusita Nafarroako errepide plangintzan.
Atzerapenaren aldeko estrategia komuna al zegoen Gipuzkoako eta Nafarroako foru erakundeetan?
Leitzarango gatazkaren sasoian lortutako konplizitateak ez ziren desagertu antza… 1998ko apirilean
Nafarroako Parlamentuan egindako eztabaidan, UPNk eta PSNk baztertu egin zuten Etxegarateko
gaia, IU, HB, CDN eta EAren iritziaren aurka. Bestalde interesgarria da N-1 errepidearen bikoizketaren
alde piztutako nortasun osaketa mekanismoaren baitan, udalez aparte, Nafarroa, Araba eta
Gipuzkoako enpresak bildu izana, LWLU fenomeno gisa –transportes “la Guipuzcoana”, Hotel Alai,
Transportes Sakana, Prefabricados Ziordia, Asociación de empresarios de Sakana, Fundación
Goieki,…–, eta baita zenbait enpresa komite ere: Miko, Tuberías Atusa…
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de nuestro país, Etxegarate vertebra totalmente el concepto de Euskal Herria que
siempre hemos defendido”. Dena den, arestian aipatutako LWLU eredupean
markogintza diskurtsiboa balio materialetan oinarritu zen, batik bat:
bailaretako lehiakortasun sozio-ekonomikoa, hazkundea, “Polonia-Algeciras
ardatza” hobetu beharra… Balio post-materialisten zantzurik ez.
Urbina/Maltzaga autopista egitasmoaren aurka zebilen koalizio
ekologistarentzat ere, N-1en lehentasuna eta bidesarien ukazioa giltzarri
estrategikoak ziren, ezbairik gabe: Dirurik gabe eta trafiko nahikorik gabe
nekez justifika zitekeen Deba bailarako autopista. Horregatik, paradoxikoa
baldin bada ere, logikoa da Etxegarateko plataforma “desarrollistarekin”
eragile ekologistak egindako isil bidezko aliantza taktikoa: ekologismotik ez
zen azpiegitura horren kontrako hitzik ere egin. “mahai azpiko artekaritza
mekanismoa” ere garrantzitsua izaten da zenbait kasutan.
Zatiketaren hazia, alta, ereinda zegoen plataforman. Ekainaren 2an
Ordizian egindako bileran, Goierriko EAJko bost alkateek –Ordizia, Beasain,
Ormaiztegi, Lazkao eta Legorreta– plataforma utzi egin zuten: “busca el
enfrentamiento interinstitucional, la crispación social y la confrontación entre
comarcas. [IU y HB son] pescadores en río revuelto”. Ez zuten gauza bera
pentsatzen ordea Arabako alkate jeltzaleek. Beste zenbait kasutan bezala,
toki mailako ordezkari politikoen eta alderdi agintaritzaren arteko
deslerrotzea etengabea izan zen auzi honetan: EAko Diputatu Irizar jauna
batetik, eta EAko alkateak, bestetik; berdin, Legutio edota Zigoitiko alkateak
eta alderdi bereko Arabako Aldundiko arduradunak, edota EAJko
Goierrikoak eta Lautadakoak, EAJko alkate eta zinegotzien osoko bilkuren
artekoak –Ordizia, Lazkao…– eta abar.
Gaiaren inguruko lerrotze politikoa finkatzen hasia zen ordurako. HBk
plataformaren aldeko mobilizazio deia egin zuen, IU-EBkin batera. Dena
den, plataforma ez zen guztiz inoren tresna. Eraketa jabetza mekanismoa
lehiatsua zela erakutsiz, kalapita gogorra piztu zen Etxegarate Bikoizketaren
Aldeko Plataformak (EBAP) urriaren 15ean egindako bileran, bertaratu ziren
HIRU eta LABeko sindikalista batzuei atea itxi zietelako. Ezker abertzalearen
eta jeltzaleen arteko borroka hegemonikoaren eremu bilakatu zen gune hau
ere.
Eztabaida bailarako esparrua gainditu eta goiko erakundetan hasi zen
ate joka. Batzar Nagusitan plataformaren eskaera emendatu arren, oraingoan
PSE-EEk ere defendatu egin zuen haren jarrera, hots, N-1en epeak eta
aurrekontuak zehaztu beharra eta bidesariaren ukazioa. EAJren jarrerak
alderdien arteko lehia mekanismoa berpiztu egin zuen, eta, esan bezala,
azpiegiturekin lotuta zeuden gai guztietan islatu zen, batez ere
finantziazioarekin zerikusia zutenetan: Europako fondoak, A-8ren
transferentzia, A-8ren bidesariaren luzapena, A-1eko –Urbina/Maltzaga– eta
Etxegarateko balizko bidesariak, Arabako Aldundiak ordaindu beharreko
kopurua, Jaurlaritzaren ordainketa… 60
60

Alderdi politikoen estrategia eta jarrerak lehia mekanismoaren arabera finkatzen dira
askotan. Esaterako, PSE-k, maiatzaren 27an A-8ren transferentzia eskatu zuen, Eibar/Gasteiz
ordaintzeko. PSOEk gobernu zentralaren ardura zuen garaian apalduta zegoen errebindikazioa
berpiztu egin zen, 1996an Madrileko gobernua PPk hartu ostean. Era berean, abuztuan bertan, PSEko
Diputatu zen Etxenikek eztabaida bizia izan zuen erakunde-kide EAko Irizarrekin A-8ko bidesariaren
luzapenaren inguruan. PPren jarrera ere ez zen garai hartan bidesariaren aldekoa. Dena den, HBk eta
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Bien bitartean, Etxegarateko errebindikazioa korapilatzen zen aldi
berean, Gipuzkoako Aldundiak Urbina/Maltzaga autopistaren ibilbidea
onartu zuen 1997ko uztailaren 29an. Bazirudien lehentasunen inguruko hikamika instituzionala amaituta zegoela oraingoz. Gero ikusiko dugunez, ez zen
horrela izan. Bestalde, koalizio ekologistaren eta eremu anti-desarrollistaren
erantzun diskurtsiboa bat batekoa izan zen. Eguzkik bere ildo “sozioekonomikoa” berretsi zuen: “autopista cara, poco competitiva, no soluciona el
tráfico del valle del Deba, supone la prórroga del peaje de la A-8 y satura de
infraestructuras la comarca”.
Eguzkiren diskurtsoan ez dago inguruneari aipamen zuzenik. Ez bada,
ingurune-inpaktuaren ebaluaketa AHTkoarekin batera egin beharraren
eskaera. Era berean, herritarren partaidetzaren inguruko erakundeen
sentsibilitate eza salatu zuen mugimenduak. Izan ere, azken alegazioak
egiteko epea, berriro ere, udan zabaldu baitzen: “ganas de ocultar la terribles
mentiras […] miedo de la administración a las críticas”. Amaitzeko, finantziazioa
eta errepide zaharraren hobekuntza zehazteke, “bidesaridun autopista”
egitasmoa aurkeztuz, erakundeak IGPtan adostutakoari sor eta gor egiten
ziola salatu zuen mugimenduak. Markogintza-pronostikoan, ohi legez,
mobilizazioak agindu zituen Eguzkik.
-Talde ekologista honek artekatutako koalizioak –Eguzki bera,
Gatzagako plataforma, EHNE eta UAGA, besteak beste– gaitasun nahikoa
izan zuen Arabako Aldundian eta Gipuzkoakoan, hurrenez hurren, 700 eta
600 alegazio aurkezteko, erakundeek epeak zertxobait luzatu ostean. Ia beti
bitarteko arautuak landu zituen gizarte eragileak auzi honetan.61
Gizarte eragile ekologistak deslerrotze instituzionalaz baliatzeko
ahalegina egin zuen diskurtsogintzaren bitartez –“adostasun sozial eta
politikorik ez dago”–, eta mobilizazio ekimen xumeak antolatu zituen
alegazioen aurkezpenaren testuinguruan: autopisten eta bidesarien aurkako
parodia informatiboa Gipuzkoako Aldundiaren aurrean urriaren 4an, edota
leku berean, aste bete geroago, “Urbina/Maltzaga autopistarik ez” eta
“autopista fantasmarik ez, hobekuntza sakonak bai” leloekin mamuz jantzita
egindako enkartelatzea. Bietan 40 lagun inguru bildu zen.
Urte amaierarako, Foru-erakundeak auziaren erdigunean zegoen
korapilo nagusia askatzen hasi ziren: A-8ko transferentzia berriro ere
errebindikatzeaz gain eta Europistas enpresaren emakida luzatuko ez zela
aginduz, bidesaria mantentzeko erabakia hartu baitzuten Bizkaiko eta
Gipuzkoako erakundeek. 1998tik aurrera “bidesari soziala” formula erabilita,
ohiko erabiltzaileei gehienera jota %33ko beherapena aplikatuko omen
zitzaien.
-Aste berean, azaroaren 18an, bidesarien gaiaren eremu horretan
bertan, nortasun/eskaera osaketa mekanismoa piztu zen, gizarte eragile
berria sorraraziz. Koalizio ekologista zabal ezagunetik eratorritako ekimenak
IUk 2003tik aurrera A-8ko bidesaria ezabatzeko mozioa aurkeztu zutenean, Aldundiko gobernuan
zeuden PNV, PSE eta EAk kontrako botoa eman zuten. “Bidesari soziala” abian zegoen jada.
61
Kopuruen zenbaketa desberdina egin zuen Gipuzkoako Aldundiak –94 alegazio guztira–,
horietariko batzuk sinadura zerrenda luzea zuten arren. Azpimarratzekoa da, bestalde, Eskoriatzako
herritarrek bidalitako alegazioen sakontasuna, gerora ere presentzia publiko nabarmena izango
baitute.
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–A-8 Doan plataformak– autopista horretako bidesarien erabateko
desagerpena errebindikatu zuen, markogintza diskurtsibo anitza erabiliz.
Jada hain ezagunak egin zaizkigun marko interpretatzaile ia guztiak uztartu
zituen aurkezpen agerraldian: naziogintza, ingurumena, garapen
ekonomikoa, bizitza kalitatea eta, azkenik, baita demokrazia edo justizia
soziala ere: “[que la autopista] contribuya a vertebrar territorios, proteger nuestros
recursos naturales, dinamizar la economía, aumentar la calidad de vida y las
expectativas de desarrollo, en definitiva, hacer pais […] daño irreparable de la actual
política de infraestructuras al medio natural, mejor gestión de recursos para no tener
que hacer más autopistas, medida eficaz, democrática, y ambientalmente menos
impactante […] Unica opción justa e igualitaria, discriminación flagrante, fraude
político y social.”
Nabarmena da, alde batetik, marko interpretatzaile nazionalak
diskurtso horretan duen garrantzia –“hacer país”–, eta bestetik, esan gabe ere,
azpitik,
bidesariaren
desagerpena
eta
azpiegitura
berrien
–
Urbina/Maltzaga– beharrezkotasun ezaren artean egiten den lotura.
Arazoa/ardura administrazioaren iruzurra izango litzateke, A-8 Doanen
esanetan –“El peaje social es un engaño”– eta jada aipatuta dagoen DEBASAren
txosten komunikatiboa ekarri zuen gogora mugimenduak, A-8 eta A-1en
etorkizuna honela elkartuz.
Antolaketari dagokionean, berriro ere, plataforma eredua hobetsi zen
eragile berria osatzeko unean; EHNE, autobiaren aurkako Lezoko herri
ekimena, SATSE osasun arloko sindikatua, hezkuntzako STEE-EILAS eta
HIRU garraio federazioa bildu ziren lehen agerraldi publikoan. Aurreko
zenbait adibidetan bezala –Gatzagako plataforman, esaterako–, “zuzenean
kaltetutako” herritarren ahotsa erakustea zen helburu. Horixe da, hain zuzen
ere, sindikatuen protagonismoaren arrazoia, autopista egunero erabili behar
duten irakasle, erizain edo garraiolariak, lur galera pairatzen ari ziren
baserritarrak… Herritar soilak artekatzea. WUNC adierazpen tipikoa.
Honen bestez, mugimenduaren koalizioak azken fasean landuko zuen
errebindikazioa
plazaratuta
zuen.
Urbina/Maltzaga
autopistaren
ingurukoak ia desagertuta, bailaren interes kontrajarriek pizten zuten
deslerrotze mekanismoa eta bidesaririk gabe sortuko ziren aurrekontu
gabeziak aukera politiko bezala esleitzeko saiakera egin zuen
mugimenduaren koalizioak.
Dena den, 1997ko urteko ibilbidearen azalpena ezin dugu amaitu
ingurune politiko orokorrari aipamenik egin gabe. Izan ere, urte horretan
euskal prozesu politikoan bizitako gertaerak ez baitziren nolanahikoak izan:
HBko mahai nazionalaren kartzelaratzea eta epaiketa, ETAren ofentsiba,
greba orokorra eta presoen aldeko mobilizazio zabalak, Del Claux
enpresariaren bahiketa eta askapena, Ortega Lara presondegietako
funtzionarioren askatzea, Miguel Angel Blanco Ermuko zinegotziaren
hilketa… Osteko ezker abertzalearen isolamendua eta, gure liskarrarekin
lotura zuzena duen ondorioa: Arrasateko Udalaren galera; ELA/LAB
akordioaren jarraipena –“estatutua hilik dago”– lelopean… Gutxitan bizi
izan dira Euskal Herrian horrelako urteak. Kontuak kontu, azpimarratzekoa
zera da, larritasun horretatik kanpo aritu zela errebindikazio ekologista.
Abagune politikoak itota, hurrengo urte bitan bezala, baina erdigunetik
kanpo. Leitzarango kasuan, auzia “gatazkaren” erdigunean kokatu zen
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moduan, Urbina/Maltzagako aferak ez zuen inoiz lortu oldarraldi zabalaren
point de capiton bilakatzea. Aitzitik, ingurune politiko katramilatsuak asko
trabatu zuen ekintza kolektiboaren potentzialtasuna. Itzuliko gara gai
honetara.
4.

1998 urtea: nortasun osaketa mekanismoa: “A8 Doan!” taldearen
sorrera eta nekazariekin artekaritza. N-1en bikoizketaren aukera.

Aurreko urtetan nabaritu zen erakunde eta alderdien arteko deslerrotze
mekanismoa areagotu egin zen 1998an zehar. Ikusiko dugunez, Etxegarateko
plataformaren eragin-politikak eta alderdien arteko ohiko kontraesanek,
gaindituta zirudien azpiegituren lehentasunari buruzko eztabaida mahai
gaineratu zuten berriro ere. Koste larriak izan zituen lehia horrek arduradun
politiko batzuentzat. Ikus dezagun.
Otsailaren hasieran, Irizar diputatuak Urbina/Maltzaga autopistaren
zati baten eraikuntzaren hasiera azarorako agindu zuen, finantzazioaren gaia
oraindik ere zehazteke. Ezker Batuak eta PPk gogor kritikatu zuten erabakia,
N-1en aldeko jarrera erakutsiz. HB-k ere, ildo beretik, Beasain/Durango
ardatzaren errebindikazioa birjaso zuen, markogintza diskurtsibo nazionala
eginez: “Maltzaga/Urbina […] espainiar eta frantses estatuen interesen
araberako proiektua da eta Euskal Herriko lurraldearen zatiketa eta
desegituraketa dakar”. PSEk, gobernuko alderdia izanik obraren aurrerapen
horrekin ados egonda ere, argitu beharreko kontu asko zegoela esan zuen,
egutegia, finantziazioa, edota autopistaren esplotazioaren ingurukoak batik
bat. Sasoi hartan bertan, Manuel Huertasek berak, Gipuzkoako PSEko
idazkari nagusiak, bidesarien alternatibak birpentsatu behar zirela esan
zuen. Azkenik, Irizarren alderdi bereko Arabako diputatu batek ere
erakundeen arteko koordinazio eza aipatu zuen. Ezin dugu ahaztu,
hauteskunde giroan ari zirela eragile politikoak.
Amaitzeko, egitasmoen arteko ezinbesteko lotura gogora ekarriz, A-8
Doan! plataforma ere kritika horretara bildu zen: Irizarren ardura eta
seriotasun eza, IGPen txostenak esandakoaren kontra aritzea eta bidesariek
zekarten “iruzurra eta lapurreta politikoa” salatu zituen, deslerrotzearen
aukera politikoa markogintza demokratikoaren arabera esleituz: “que Sudupe
–Gipuzkoako Ahaldun Nagusia– respete la opinión pública”. Eskaera osaketa
eraberritu hau aldarrikatzerakoan mugimenduak aski ongi zekien bidesarien
aurka zegoela euskal gizartea.
Hasiera batean, otsailaren 25ean Batzar Nagusitan egindako
agerraldian Irizarrek bereari eutsiko ziola esan baldin bazuen ere,
martxoaren 13an dimisioa aurkeztu behar izan zuen, alderdiaren sostengua
galdu eta gero. Antton Jaime izendatu zuten Gipuzkoako Foru Aldundiko
Errepide Diputatu.62
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Karlos Garaikoetxeak, artean EAko presidentea zenak, publikoki ezeztatu zuen Irizarren
politika. Bidesarien eta oro har azpiegituren finantziazioaren inguruko barne desadostasunak izan
ziren dimisioaren arrazoi nagusiak.
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Abagune politiko berria esleitu nahian, koalizio ekologistak berpiztu
egin zuen Urbina/Maltzaga autopistaren kontrako mobilizazioa.
Hasteko eta behin, garai honetan adierazgarria da antolaketa eta
bitarteko mailan eragile ekologistak Deba bailaran hartutako norabide berria.
Euskal ekologismoaren hurrengo urtetako bilakaeraren erakusle izango zena,
ezbairik gabe. Plataforma zabalen eraginkortasun mugatua ikusita –DBB eta
“Haran Bizia” jada desagertuta zeuden–, toki mailan hasi ziren antolatzen
A-1 autopistaren aurkako ekimenak. Herriz herri –Soraluzen,
Aretxabaletan... – tokiko talde ekologista eta mendizaleak jarduera
informatzaileari ekin zioten. Berpizkunde informatibo honen baitan, Egineko
“Ingurugiroa” gehigarriak ere gaiaren inguruko txostena argitaratu zuen
apirilaren 1ean. Adierazgarria da txosten honek berreskuratu egin zuela
aspaldian alboratutako markogintza diskurtsibo ekologista. Hala, baserrieremuan kokatu zen autopistak inguruneari egingo liokeen kaltea.
Izan ere, nortasun osaketa mekanismoari dagokionean, beste aldagai
interesgarria azpimarratu behar dugu une honetan, artekaritza
berritzailearen seinale dena: Urbina/Maltzaga egitasmoaren harira, euskal
ekologismoak EHNE nekazal sindikatuarekin hasitako elkarlana. Aurrerago
piztuko zen “Lurra egitasmoak” ezinbestekoa zuen artekaritza hori.63
Artekaritza berritzaile honek isla izan zuen auziaren bigarren frontean,
Etxegarateko bikoizketaren aldeko ekintza kolektiboan. Kasu honetan,
EHNE, LAB eta HIRU sindikatuak bilduta, eta ELA-k ildo beretik agiri
propioaren bitartez64, Etxegarateko “berehalako bikoizketa” eskatzeko
agerraldi publikoa egin zen apirilaren 3an. Diskurtsogintza aberatsa,
zubigintza mekanismoaren erakusle ezin hobea garatu zuten bildutako
eragileek: “errepide horretan etengabean gertatzen ziren istripuak ekidingo
lirateke bikoizketarekin; Goierri, Sakana eta Lautadako garapen industriala
ziurtatuta legoke bikoizketarekin eta, azkenik, nekazaritza jardueraren
oinarri diren lurren okupazioa oztopatu eta ingurugiroa zainduko litzateke
N-1 bikoiztuz gero”. Zubigintza/artekaritzaren filosofia EHNEko Maite
Arrizabalagak ezin hobeki laburbildu zuen: “hain interes desberdinak
ditugun taldeak indarrak biltzeko prest bagara, politikoak zergatik ez?”
Egun batzuk geroago, sindikatuok ez zuten eskuartean ditugun bi
egitasmoen arteko zubigintza egiteko aukera galdu: “[El desdoblamiento de la
N-1] cuesta diez veces menos que la Urbina/Maltzaga y no puede ser moneda de
cambio para la construcción de la citada autopista”. Honen bestez, bi auziak
lotzen zituen gurpil diskurtsiboa itxita zegoen.
Bestalde, Deba bailaran ere, bizkortu egin zen mobilizazioa.
“Urbina/Maltzaga naturaren bidetik” mendi-martxak Soraluze eta Legutio
lotu zituen 1998ko apirileko oporretan, ehun bat lagun bilduta. Argudio
sozio-ekonomiko –A-1 excusa para el atraco legal del peaje que paraliza la
demandada N-1– eta politiko –ocultismo, trámite administrativo repleto de
irregularidades, ceremonia de la confusión– ezagunak alboratu gabe, esan bezala,
63

Potentzialitate handiko artekaritza nekazal/ekologista hau EHNEren profil mugimendu
zalea indartzearen ondorioz etorri zen. Batez ere Gipuzkoan. Urte gutxiren epean barne zatiketa
eragingo zuen nortasun/eskaera osaketa mekanismo horrek.
64
ELAren diskurtsoan nabarmentzekoa da ordura arte oso presente ez zegoen balio postmaterialisten agerpena: “Ingurumena babestuz egin behar da bikoizketa”.
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Eguzkiren diskurtsoak birjaso egin zuen ingurune-kalteari buruzko
markogintza: “natura-habitaten desagerpena, hesi gaindiezinaren ezarpena,
harizti eta erriberako basoen desagerpena…”. Ohi legez, mendi-martxak,
mobilizazio iraunkor gisa, ekimen osagarri anitz antolatzeko aukera eman
zuen65: Gatzagako plataformak egindako bideoaren emanaldiak, eztabaidak,
haritz landaketa… Eta baita aipatutako artekaritza nekazal/ekologistaren
adibide ezin hobea ere: EHNEko Maite Aristegiren baserrian martxari
egindako harrera eta ondoko tertulia.
Bien bitartean, ordura arteko anabasa instituzionalak ez zuen etenik
izan. Antton Jaime Diputatu berriaren etorrerak zabaldu zuen aukera
politikoagatik edo, Arabako Aldundiaren aspaldiko duda-mudak areagotu
egin ziren. Ochoa de Eribe garraio diputatuak Urbina/Maltzaga
egitasmoaren birmoldaketa bitxia proposatu zuen, Jaimeren oniritzia zuela
esanaz: Arabako tartean eta Arlabango mendatean egitasmoak bi karril
besterik ez omen zituen izango. A-1 autopista ez omen zen benetako
autopista izango, antza. Lehen ere esan dugu erakundeen deslerrotzeak eta
egitasmoa ez finkatzeak –nahitakoa izan ala ez– aukera bainoago mehatxu
izan zela mugimenduarentzat: nola definituko zuen gizarte eragileak eskaera
osaketa mekanismoa ezjakintasun egoera horretan?
Urbina/Maltzaga egitasmoan dudak sortzen ziren bakoitzean gertatu
bezala, erakundeek Etxegarateko bikoizketaren egitasmoa bizkortu egin
zuten. Maiatzaren 4an Antton Jaime Diputatuak Etxegarateko
Plataformarekin bildu eta bikoizketa urtean zehar adjudikatuko zela agindu
zuen. Gizarte eragilearen goi mailako zertifikatze honek lehentasun
publikoaren aldaketa erakutsi zuen: aurrekontu argirik egon ez arren,
Urbina/Maltzaga autopista eta Etxegarateko bikoizketa batera hasiko ziren.
Aldi berean, beste erabaki garrantzitsua ere argitara eman zen: N-1en ez zen
bidesaririk aurreikusten, bai ordea A-1en. A-8koa ere ez zen desagertuko.
Ikusten denez, 1998an mugarritu zen liskarraren azken eskenatokia.
Dena den, egun gutxitara Ochoa de Eribe diputatuak azalpenak eskatu
zizkion Gipuzkoako Aldundiari, epeak eta obraren zehaztapenak
koordinatze aldera. Aste berean, EHNEk ere, bere profil mugimendu zalea
erakutsiz66, AHT eta beste azpiegituren harira, erakundeen arteko
koordinazioa eskatu zuen agerraldi publiko berritzailearen bitartez: “los
baserritarras hicieron regalos a Maturana, Ormazabal y Retegi”. Berrikuntza
taktikoaren mekanismoa, kasu honetan, prentsa agerraldia egiteko moduan
zetzan. Freskotasun horrek jarraipenik izan zuen gerora.
Erakundeena ez ezik, euskal gizartearen iritzi-giroa ere ez zen oso
argia, artean Eusko Jaurlaritzaren aginduz egindako inkesta honek erakusten
duen moduan:
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Bitarteko mota honen abantailak ezagunak dira: jende gutxirekin oihartzun handia lortzeko
aukera, gune desberdinak lotzeko posibilitatea, eta beti ere, WUNC adierazpenak egiteko parada:
grina, batasuna, esfortzua, sakrifizioa, alde mitikoa… Aldi berean, maiatza amaieran, Eguzkik –izaera
nazionala aldarrikatuz– Pirinioetako autopistaren kontrako mendi martxa antolatu zuen.
66
Gazteleratik hartutako “movimentista” adiera “mugimendu zale” itzuli dugu .
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G.13. Urbina/Maltzaga egitasmoari buruzko iritzi inkestak. 1998
urtea.
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Orokorrean Urbina/Maltzaga autopistaren aldeko iritzia gailentzen
baldin bada ere –%48–, azpimarragarria da horrelako egitasmo baten
inguruko iritzi argirik ez dutenen kopuru handia: %39koa, hain zuzen ere.
Era berean, A-1en beharrezkotasuna alderdiz alderdi zehaztuz gero,
deigarria da koalizio ekologistaren kide politikoen baitan ere –HB, IU…– oso
hedatuta dagoela azpiegituraren aldeko jarrera: hurrenez hurren, HBko botoemaileen artean % 33 alde, ezezko argiak %29 bakarrik; eta IUkoen artean,
berriz, %52 alde, EAko edo PPren boto-emaileen parera. Ñabardurak
ñabardura, mugimenduaren eskaera osaketa mekanismoaren arrakasta eta
eragin diskurtsiboa neurtzeko tresna baliagarritzat jo genezake inkesta hau.
Hasteko eta behin, oro har, ezin esan daiteke eragile ekologistak defendatzen
zuen ikusmoldeak eskaeraren onargarritasun sistemikoa, egiturazko
mekanismo gisa, gehiegi aldatu zuenik: mobilizazio kanpaina luzea egin
ondoren, euskal gizartean errepide azpiegituren aldeko jarrera oso hedatua
zegoen oraindik.
Ikusi bezala, euskal ekologismoaren oinarri sozio-politiko ohikoan ere,
inkesta honen arabera, iritzia nahiko zatitua zegoen. Haien jarraitzaileen
artean errebindikazioak aktibatzen zuen potentziala ikusita, koalizio
ekologistaren kide politikoen –HB eta EB– konpromiso maila ezin zitekeen
oso altua izan. Hala ere, garai honetan bizia izan zen HBren azpiegitura
alternatibaren aldarrikapena –errepide plangintza nazionalaren beharra
berriro ere lehenetsiz– eta baita IUren lan kritikoa ere. Oso bestelako kontua
da mobilizazioa.
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Autopistaren kontrako iritzia mugatua izateaz gain, gizartearen
definizio eza horrek polarizazio prozesuaren ahulezia erakusten du. Eta,
atal teorikoan defendatu dugun bezala, polarizazioaren ezean, zaila da
demokratizazio oldarraldiari atea zabaltzen dion botere-politika bideratzea.
Horri dagokionez, mugimenduak berak liskar honetan inoiz defendatu
ez zuen tresna erabakitzailea proposatu zuen IU alderdiak. Iritzi argirik
gabeko gizarte esparru horren aukera politikoa esleitu –polarizatu– nahian,
gaiaren inguruko erreferendum deialdia egin beharra aldarrikatu zuen
Ezker Batuak. Beti ere, hautua modu egokian planteatuz gero: A-1 autopista
eta A-8ko bidesariaren luzapena ala Urbina/Maltzaga ardatzaren
hobekuntza eta inongo bidesaririk inon ez. Proposamenak ez zuen
oihartzunik izan, esan bezala, ezta mugimenduaren baitan ere.
1998ko ekaina hasieran, aldundiek, alegazio gehienak atzera botata,
Urbina/Maltzaga autopistaren trazaketa onartu zuten. 120.000 milioi
pezetako aurrekontuaren finantzazioa, batetik, eta baita Arabako tartearen
izaera/epeak, bestetik, oraindik ere zehaztu gabe zeudela. Izan ere, Araba
eta Gipuzkoako erakundeen arteko deslerrotzeak historia luzea zuen, eta ez
zen une honetan amaitu. Dena den, Antton Jaimek Diputatu gipuzkoarrak
oso modu gordinean plazaratu zuen orduko erabakia: “Buldozerrak
urtarrilean sartuko dira”.
Gizarte mugimenduak mobilizaziorako deialdia egin zuen segituan.
Mehatxuaren esleipena markogintza demokratikoaren baitan egin zen,
erakunde publikoak interes partikularren menpe zeudela salatuz: “intereses
económicos especulativos por encima de la voluntad ciudadana”. Era berean, ohiko
leloa errepikatuz, justifikazio sozio-ekonomiko eza aipatu zuen
mugimenduak: N-1en bikoizketa askoz ere merkeagoa izanik,
Urbina/Maltzaga A-8ko bidesarian oinarritutako negozioa besterik ez
zelako.
Eguzkik gidatutako kanpaina hiru arlotan antolatu zen: Judiziala –batez
ere
ingurune
inpaktua
ebaluatzeko
prozeduran
antzemandako
irregulartasunak salatuz–; soziala –IGPtako txostena berreskuratuta
Gatzagako alternatiba defendatuz–; eta, azkenik, mobilizazioa bera,
horretarako fronte zabala osatzeko saiakera egingo zela aginduz. Liskarrean
lehen aldiz, mugimenduak jarduera kolektiboaren plangintza orotarikoa
aurkeztu zuen: lehenik, bitarteko judizialak bide administratiboa gelditzeko,
bigarrenik, egitasmo alternatiboa eta, azkenik, mobilizazio zabala. Gizarte
mugimenduen jarduera klasikoaren bitarteko bilduma hirukoitza, eskaera
osaketa hirukoitzaren mesedetan: A-8 autopistan bidesaririk ez, Deba
bailarako errepide zaharraren hobekuntza eta N-1en bikoizketa. Koalizio
ekologista batentzat eskaera/nortasun osaketa bitxia, zinez: Autoaren
erabilera erraztuko zuketen neurriak baitziren guztiak ere.67
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Eskaera osaketa hori egiten den unean, erabaki publiko asko eta asko oso aurreratuta zeuden:
Bidesariaren inguruko azken erabakia ez zen oraindik behin betikoa, baina azaroan Jaime Diputatuak
aurkeztutako txostenaren arabera, bidesarien luzapena ezinbestekoa zen A-1 ordaintzeko. Estatuarekin
ia adostuta zegoen transferentzia eta 40 urteko luzapena aipatu zen. Bestalde, A-1 hastear zegoen eta
Etxegarateko bikoizketaren inguruan Nafarroa eta Gipuzkoako erakundeen artean akordioa zegoen
2002rako bi aldeak amaitzeko. Mugimenduak alternatiba bezala bultzatzen zuen hirugarren aukera
honek, alta, ez zituen beste biak –A-1en eraikuntza eta A-8ren luzapena, alegia– galarazi.
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Uztailaren 18an Arrasaten egitekoa zen manifestaziora deitzeko, azken
hilabeteetan lantzen ari zen artekaritza aktibatu zen: Eguzki, Eki, A-8
Doha(i)n, AHTAA, Gatzaga-Landa herri ekimena, Hiru, EHNE, UAGA,
LAB, Izquierda sindical, Deba Bailarako gazte asanbladak, Zutik eta HB,
besteak beste. EHNEko Maite Arrizabalagak ongi azaleratu zuen –larrialdi
markogintza erabilita– garai hartan mugimenduaren koalizioak zuen kezka
nagusia: “este asunto está lejos de ser un problema exclusivo de los más
directamente afectados o de los vecinos del Deba, ya que sus implicaciones afectan a
toda Euskal Herria”. Mobilizazio arrakastarako ezinbestekoa zen eskala
aldaketa mekanismorik piztuko al zen oraingoan?
Horretan laguntzeko uztailan zehar mugimenduaren koalizioak ekimen
mobilizatzaile osagarriak burutu zituen: Alde batetik, Deba ibaiaren XVIII.
Jaitsiera erabili zen Urbina/Maltzaga egitasmoa salatzeko; bestetik, lehen
aldiz, A-8ko zenbait lekutan bidesarien aurkako protestaldiak burutu ziren,
pankartak jarriz –“Peajerik ez; autopista gratis”–, eta bidaiariei orriak
banatuz. Era berean, Eguzkik Gipuzkoako Aldundiaren aurrean
manifestazioaren leloa izan behar zuenarekin –“Urbina/Maltzaga autopista,
zertarako?”– bilkura egin zuen, uztailaren 14an bertan.
Alabaina, mugimenduaren kalterako eskala aldaketa askoz ere
orokorragoa izan zen 1998ko uztailan. Izan ere, Baltasar Garzon Espainiako
Audientzia Nazionaleko epaileak, ETAren esanetara zegoela argudiatuz,
EGIN talde informatiboa ixteko agindua eman zuen uztailaren 14ko
gauean. Egunkaria eta irratia itxi eta komunikabide horietako hainbat
arduradun atxilotu zituen guardia zibilak.
Errepresio mekanismoaren erradikalizatze honek euskal ingurune
politikora ekarri zuen lurrikara izugarria izan zen. Udazkena bitartean ez
zen beste gairik izan euskal agenda politikoan. Noski, Urbina/Maltzaga
autopista desagertu egin zen esparru komunikatibotik. Halabeharrez,
uztailaren 18rako aurreikusita zegoen hil ala biziko manifestazio hura bertan
behera geratu zen.
Gutxitan topatuko dugu mugimenduaren aukera politikoetan halako
lurrikara: ingurune politikoari dagokion mekanismoaren eragina
erabakitzailea izan zen, kasu honetan. Urbina/Maltzaga autopistaren
aurkako koalizio ekologistak bere jarduera kolektiboaren azken txanpa hasi
berria zuela, errepresio maila orokorraren areagotzeak –mekanismo gisa– eta
ondoriozko aukera politikoen murrizketak hankaz gora jarri zituen
aurreikuspen guztiak.68
Dena den, 1998ko aukera politikoen ingurune aldaketa ez zen
horretan agortu. Udazken hura oso emankorra izan baitzen gertaera
politikoei dagokienean. Irailaren 12an Lizarran bilduta –gero Donibane
Garazin– hainbat alderdi politikok, sindikatuk eta gizarte eragilek hitzarmen
68

Eragin orokorraz aparte ere, ezin dugu ahaztu, mugimenduaren bozeramaile lana hartua
zuela neurri handi batean Eginek. Horregatik, hemendik aurrera gure datu iturria ere aldatu beharrean
egon gara. Eginen lekukoa hartu zuen “Euskadi Información” egunkaria hartu behar izan baitugu
liskarraren jarraipena egiteko. 1999tik aurrera, berriz, GARA egunkaria eta “karazka” gehigarria
bereziki. Azterketa zehatza egin ez dugun arren, kontuan izan beharko genuke GARA egunkariak
gizarte mugimenduen inguruko lerro informatiboa aldatu egin zuela zertxobait eta toki mailako
ekimen asko ez zirela lehengo moduan jasoko.
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politikoa sinatu zuten euskal gatazkari amaiera negoziatua emateko
asmotan, “inor baztertu gabe eta herriaren nahiari mugak jarri gabe”.
Honekin lotuta, egun gutxitara –irailaren 16/18an– ETA erakundeak EAJ eta
EA alderdiekin eraikuntza nazionalari buruzko akordio politikoa bideratu
eta gero, su etena eman zuen. Teorian, prozesua irekia baldin bazen ere,
azkenean indar sozial eta politiko abertzaleen elkarlanerako aukera zabaldu
zen udazken hartan.
Hurrengo atalean helduko diogu berriro ere gai honi. Bien bitartean, ez
dago esan beharrik egoera politiko honek aztertzen ari garen liskarrean
izandako eragina erabatekoa izan zela: hasteko eta behin, mugimenduaren
kronograma bertan behera gelditu baitzen. Bestelako eraginak, sakonagoak
ezbairik gabe, geroxeago sumatuko zituen mugimenduak.
Uztaila/Iraileko gertaera erabakitzaileen ondotik, mugimenduaren
koalizioaren lehen agerraldia urriaren 2an egin zen. Leitzarango gatazkan
oso erabilia izan zen bitartekoa birjasoz, IPES elkarteak egindako inkesta
baten berri eman zuen gizarte eragileak69: galdetutako populazioaren %71,4
bidesariaren kontra zegoela ikusita, elkarlanerako konpromisoa berretsi
zuten koalizio kideek, markogintza demokratikoa eginez –divorcio entre el
sentir de los ciudadanos y los proyectos institucionales […] si existen plataformas es
porque la democracia participativa deja mucho que desear”, eta
diagnostiko/pronostiko markogintza jakina errepikatuz: “estrategias comunes
y organizadas que posibiliten una respuesta jurídica y social al robo político y la
estafa social que supone la prórroga del peaje, tanto en el ámbito económico como en
el medioambiental”. Esaldi honek ezin hobeki islatzen du garaiko jarduera
kolektiboaren estrategia eta diskurtsoa: “gizarte nahia vs. iruzur
instituzionala”. Bigarren mailan zegoen ingurumenari buruzko hizpidea.
Azkenik, uztaileko manifestazio interruptus haren asmoa berreskuratu
egin zuen mugimenduak azaroan. Aurretik, protesta/informazio ekimen
desberdinak burutu ziren giroa prestatze aldera: Arabako Aldundiaren
aurrean Eguzkik eta EHNEk egindako parodia, eta A-8/A-1 loturari buruz
Eguzkik berak plazaratutako txostena –“peajes y mentiras”–, esaterako. Dena
den, agenda publikotik ia desagertuta zegoen gaia, mugimenduak berak,
orduan indarrean zegoen hauteskunde kanpaina aztertu eta gero, onartu
bezala.
Gauzak honela, 1998ko azaroaren 21ean Gasteizen egindako
manifestazioa ez zen jendetsua izan. Lehen ere aipatu dugun koalizioak
deituta 100 lagun inguru bildu ziren –“varias decenas de personas”– ekitaldian,
eragile ekologista edota sindikalisten mugak erakutsiz, eta alderdi politikoen
konpromiso maila eskasa, edo, nahi bada, benetako lehentasunak islatuz.
Gaiak ez zuen euskal gizartea polarizatu, gaiaren inguruko eskala aldaketa
prozesurik ez zen sumatu, bitartekotan eskalada mekanismorik ez zen
inondik inora ikusi, eta artekaritza sozio-politikoa ere nominala izan zen,
batik bat. Mugimenduaren ekintza kolektiboak aurreko urteetan topatutako
arazoak biderkatu egin ziren abagune politiko berrian.
Ondorioz, mugimenduak erresistentzia bideari ekin zion, desjabetu
beharreko lurrak erosiko zituela aginduz. Ildo beretik, urte amaieran, lurren
69
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Oraingoan, ohiko eragileei STEE-EILAS eta ESK-CUIS sindikatuak gehitu zitzaizkien.

lehen desjabetzen hasiera salatu zuen Gatzagako plataformak. Berrikuntza
taktiko hau borroka azken lubakitara ailegatzen ari zenaren seinale gisa uler
genezake. 1999ko lehen hilabeteetan ere izapide administratibo honen
aurkako protestaldiak burutu ziren, Soraluzen, adibidez. Dena den, obra
lanek behar zuten lehen tramite materiala hasita, Urbina/Maltzaga
autopistaren aurkako borroka bere azkenetan sartu zen.
5.

1999 urtea: “A-8 doan akordio soziala”, bidesariak helburu.

Urbina/Maltzaga autopistaren inguruko liskarra ia agortuta zegoen
hartan, eta alternatiba bainoago azkenean azpiegitura osagarria izango zen
Etxegarateko
bikoizketa
abian70,
mugimenduaren
koalizioak
arrakastatsuagoa izan zitekeen hirugarren ildoari eutsi behar izan zion. Hala,
A-8ko bidesaria desagerrarazteko kanpaina asko indartu zen 1999ko lehen
hilabeteetan. Gaiaren inguruko eskaera osaketa A-8 Doan! taldeak jada
eginda zuenez, oraingoan Lizarrako akordioak zabaldu zuen aukera
politikoaren esleipen mekanismoa piztu nahi izan zuen mugimenduak,
nortasun osaketa zabalagoaren eta artekatuagoaren bitartez.
Horretarako lehen urratsa, A-8 Doan plataformaren zabalkuntza izan
zen. Antolakuntzazko zubigintza mekanismo horrek, kutsu politikoagoa
eman zion ekimenari, Lizarra/Garaziko akordioaren itzalean sortutako sare
sozio-politikoarekin bat egin zuen aldetik71. Izan ere, “A-8 Doan akordio
soziala” plataforma berriak akordio politiko horretan bildutako beste zenbait
eragile lotu baitzituen: hasierako Eguzki, EHNE, Hiru, Lezoko autobiaren
aurkako ekimena, SATSE, STEE-EILAS… eta LAB, ESK-CUIS, HB, IU-EB,
auzo elkarte anitz, Autodeterminazioaren Biltzarrak, Gernika Batzordea,
Egizan, Senideak, IPES… Garaiko ingurune politikoarekin sintonian,
autopistaren dohatasunaren defentsa eraikuntza nazional eta sozialaren
markogintzan lekutu zen: “Hacer justicia y hacer país”.
Hurrengo atalean ikusiko dugun bezala, gai honetan ere auzi
nagusiaren objektu alegorikoa osatzeko saiakera egin zen. Izan ere, Lizarrako
akordioaren garapenean eraikuntza nazionalaren eduki demokratiko eta
soziala jokoan egonik, eraikuntza horren hegemoniaren inguruko lehia
arloko errebindikaziotan ere burutzen ari zen. Hala, neurri batean behintzat,
eskuartean dugun ekimen honetan artikulazio hegemoniko alternatiboa
egituratzeko saiakera egon zen.
Ildo
horretatik,
osatutako
akordio
sozialaren
aniztasunak
diskurtsogintza mailan zubigintza mekanismoa ahalbidetu zuen, bildutako
eragile bakoitzak bere ildo mobilizatzaile eta komunikatibo propioa
garatzeko aukera izan zuen heinean: bidesariak Urbina/Maltzaga
egitasmoarekin zuen lotura (Eguzki); lurraren galera (EHNE); egituraketa
nazionala (HB); kontsumitzaileen eskubideak (EKA); garraiolarien interesak
(HIRU), edota, orokorrean, eskubide eta askatasunekin zerikusi zuzena zuen
aterki diskurtsiboa: “Derecho de libre circulación y de desplazamiento”.
70

Etxegarateko plataforma 1999ko ekainaren 21ean desegin zen, bere esanetan, “helburua bete
ondoren”.
71
Irudi mailan ere ez da ahaztu behar “A-8 akordio sozialaren” bozeramaile nagusietariko bat
Eusebio Lasa izan zela, artean HBko mahai nazionaleko kidea.
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A-8 Doan Akordio sozialak garai hartan euskal eremu politikoan
eskuragarri zegoen berrikuntza taktikoari ekin zion segituan:
desobedientzia zibilaren estrategiari, alegia. Horretarako, gizarte eragileak
ordainketa ukatzeko deialdia egin zuen, eta bidesari-guneetan nork bere
datuak emateko taloitegiak prestatu zituen. Izan ere, Lizarrako prozesuaren
dimentsio diskurtsiboetako bat eraikuntza nazionalaren zerbitzura jarritako
desobedientzia zibil soberanista izan zen. Esan bezala, garaiko izpirituarekin
sintonian ari zen mugimenduaren koalizioa.72
Eguzkik, errebindikazio-aterki horren azpian, mendi-martxa deitu
zuen apirilaren hasieran, “pausoz pauso peajeari intsumisioa” lelopean.
Eibarren hasi eta Soraluzetik igaro eta gero, azken etapan 200 bat lagun bildu
ziren Zarautzeko hondartzan 75 metroko pankarta zabalduta. Aipatu
zubigintza eginez eragile ekologistak Urbina/Maltzaga eta A-8 bidesariaren
arteko lotura azpimarratu zuen orduan ere.
Kanpaina honen baitan, apirilaren 17an lehen ordainketa-eza –
“impago”– eguna antolatu zuen mugimenduaren koalizioak. Ehunaka gidari
bildu ziren Zarautzeko eta Durangoko bidesari-guneetan 200 metroko auto
ilarak eraginez. Taloitegiaren gaia Europistas enpresarekin hitz eginda
zegoen arren –zertifikatze mekanismo minimoa lortuz– bidesari-guneetan
ez zituzten ordainketa-taloiak onartu, eta pasabideak kolapsatu egin ziren.73
Arrakastaren markogintza motibaziorako erabiliz, autopista ez
ordaintzeagatik sor zitezkeen kalteak ekiditeko laguntza eskaintzeaz gain,
Europistas enpresa isunak artxibatzen ari zela esan zuen Akordio Sozialak,
jendea desobedientziarantz eramate aldera.
Ekainaren 4an egindako bigarren “ez-ordaintze eguna”, udal
hauteskundetarako
kanpainaren
erdian
egin
zen.74
Aurreko
mobilizazioarekin alderatuta, ekaineko hau askoz ere apalagoa izan zen:
Ordukoan 200 ibilgailu bildu baziren, oraingoan 50 besterik ez. Artean,
apirileko protestaren ondorioak –isunen notifikazioak– ailegatzen hasiak
ziren, desobedientzia zibilaren estrategiaren kosteak agerian utziz. Bestalde,
azpimarratzekoa da mugimenduaren protestaldiarekin batera Europistaseko
langileek ere mobilizazioa egin zutela bigarren aldi honetan –“respetad a los
trabajadores de Europistas; no nos utilicéis”–, eurek jasaten baitzituzten ezordaintzearen kalte zuzenak. Kontra-mobilizazio horrek berak –LAB
sindikatua ere bultzatzaileen artean zegoela– ongi erakusten zuen
mugimenduaren estrategiaren konplexutasuna. Kontraesan horiek
Leitzarango gatazkan ere sumatu ziren.
Bien
bitartean,
Urbina/Maltzaga
egitasmoaren
izapide
administratiboak ez zuen etenik. EAJ eta EAren botoekin A-1 autopistaren
lehen zatia –Bergara eta Soraluze artekoa– esleitu zuen Aldundiak. Aurreko
72

Gai honi buruz, besteak beste, ikus: Zubiaga, M. (1999): La nueva desobediencia. Ezpala
aldizkaria 12 zka. Bilbo.
73
Egun berean Donostian AHTren aurka 3000 lagun bildu ziren, AHTAAk deituta. Jarduera
kolektibo paraleloak izan arren, unean uneko lotuneak erakusten zituzten maiz.
74
Alderdiek errebindikazio herritar hori aukera politiko gisa esleitzeko baliatu zuten: EAJ-EA
koalizioak Pasaiako tartean bidesaria kenduko zuela agindu zuen bitartean, Ezker Batuak –gai honetan
protagonismo handia hartu zuen mugimenduaren koalizioko kideak–, EAJ, EA; PSE eta PPko
hautagaiei boto ematea bidesariari ematea zela erantzun zuen. Markogintza populista gailendu zen
hauteskunde giroan.
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liskarretan ezagunak egin ziren enpresen –Moyua, Murias, Galdiano, Altuna
& Uria– UTEak irabazi zuen konkurtsoa. Apirilaren 16an egindako osoko
bilkuran,
Eusko
Legebiltzarrak
bidesarien
mantentzearen
eta
Urbina/Maltzaga egitasmoaren aldeko erabakia hartu zuen, IU-EB, EH, eta,
lehen gaiari dagokionean, baita PPren iritziaren kontra. Epeak betetzen ari
ziren urratsez urrats: A-1en bigarren fasearen proiektua maiatzaren 4an
onartu zuen Gipuzkoako Aldundiak. Ekainean bertan jarri zen Bergaran AP1 autopistaren lehen harria.
Aurreko urteko Gasteizko manifestazioaren porrotaren ostean,
mugimenduak onartuta edukiko zuen ziurrenik egitasmoa gelditzerik ez
zuela izango eta, agur gisa edo, azken manifestazioa deitu zuen Bergaran,
ekainaren 12an. Ohitura guztiak hautsiz, hauteskunde egunaren bezperan
deitu ere, alderdi politikoei eta jarduera politiko ordezkatzaileari nolabaiteko
kritika eginez. Leloa eta kartela errepikatuz –Urbina/Maltzaga zertarako?–
400 manifestari inguru bildu zen “amaierako protestaldi” hartan: Jai giroan
egin zen “porrotaren markogintza” hura.
Une honetan, esandakoa laburbilduz, komenigarria iruditu zaigu
liskarrean zehar mobilizazioaren arlo desberdinetan sumatu diren zenbait
mekanismo irudi baten bitartez jasotzea. Ikus ditzagun:
G.14. Urbina/Maltzaga. Mobilizazio mekanismoak.
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Dena den, liskarraren aldi erabakitzaileak gainditu baldin baziren ere,
oraindik nortasun osaketarako edota artekaritzarako indar nahikoa bazuen
errebindikazioak. Alde batetik, garai honetan, herritarren ekimen
interesgarria piztu zen –web orrialdea eta guzti– “Eibartarrak“ izenekoa,
autopistaren inguruko eztabaida soziala suspertzeko. Bitxia da gerora hain
indartsua izango zen bitarteko berrikuntza –web orrialdea– ekimen xume
honen eskutik ailegatu izana. Bestetik, Nafarroako Eguzkik lagunduta, nazio
mailako artekaritza saiakera interesgarria egin zen iparraldeko LEIA
taldearekin Pirinioetako autobidearen aurka75. Antzekotasunen esleipen
mekanismoa abian jarriz, 1999ko “Txirrinka” mugaz gaindikoa izan zen, eta
markogintza diskurtsibo nazionalaren araberako leloa hautatu zuten
deitzaileek: “Pirinioak batzen gaitu”.
Hala ere, hemendik aurrera indarberrituta zegoen beste eragile batek
hartuko zuen Urbina/Maltzaga autopistaren aurkako borrokaren bandera.
Izan ere, AHT Aurkako Asanbladak, udan kanpaldi arrakastatsua egin eta
gero, ildo anti-desarrollista beste zenbait errebindikazioetara zabaltzea
erabaki zuen, hainbat ekimen burutuz: irailean azpiegitura erraldoien
kontrako baraualdia eta enkartelatzea Donostian; Urrian, Urbina/Maltzaga
autopistaren aurka Arrasateko zubi batean eskegitzea, edota azaroan,
Bergaran, “Azpiegitura txikitzaileen” aurka egindako itxialdia, besteak beste,
zabalkuntza horren lekuko dira.
Honekin lotuta, sasoi honetan, antolakuntza arloan sumatzen zen
ahuleziatik irteteko saiakerak ugaldu egin ziren euskal ekologismoaren
baitan.
Alde batetik, “Ekologistak Martxan Euskal Herria” sortu zen talde
ekologisten federazio gisa. Erreka-Eki erreferentzia nagusitzat hartuta,
Txingudiko, Lizarrako eta Tafallako talde ekologistak, Deierri, ANAT/LANE
eta Landazuria taldea bildu ziren antolaketa gune hartan.76
Eragile berriaren esanetan, helburua euskal ekologismoaren
sakabanaketarekin amaitzea zen –“acabando con la dispersión de siglas”–,
horretarako erreferentzia soziala antolatuz: “referencia del movimiento
ecologista social”. Hartutako ildoa “soziala” izango zela esateak bazuen
ziurrenik sakoneko zentzurik. Ezker abertzalearen eremuan gorpuzten zen
erreferentzia ekologista “politikoagotik” bereizteari beharrezkoa iritzi
baitzitzaion nortasun berriaren osaketa prozesuan. Eskaera osaketa
definitzeko unean, berriz, Ekologistak Martxan-en ikusmoldea, alde batetik,
lekutuagoa zegoen, toki mailako errebindikazioak hobesten zituen heinean,
eta, bestetik, globalagoa zen, nazioarteko ekologismoaren kanpaina
nagusiekin sintonian: Itoiz, Santurtziko eta Castejongo zentral termikoak,
errauskailuak eta lur zoru kutsatuak… Bitxia da ez zela aipatu ere egiten
orduan Eguzkik ardazten zuen koalizio ekologistak zerabilen eskaera
osaketa eta ildo diskurtsiboa, eraikuntza nazionalarekin zerikusi handiagoa
zuena: Lurra, lurralde antolaketa eta komunikazio azpiegiturak…. Lehia
75

Deitzaileak hauek izan ziren: Nafarroako Eguzki, Leia, Elordoi zain Amikuzeko elkartea, eta
Gazteriak gazte taldea. Iruñea eta Baiona arteko ibilbidea 40 bat lagunek egin zuten.
76
Estatu mailan, CODA-k eta AEDENAT-ek bultzatuta Ecologistas en Acción bilgunea sortu eta
hiru hilabeteetara osatu zen gurean “Ekologistak Martxan”. Estatuko antolakundearekin harreman
eredua konfederala da.
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mekanismoa ekiditeko, akaso, lan/merkatu isil bidezko banaketa egon zela
dirudi.
Bestalde, esan bezala, ekologismo “politikoagoan” edo, nahi bada,
ezker abertzaletik gertuago legokeen horretan, Eguzkik ardaztutako ekimen
berria aipatu beharko genuke: 1999ko azaroan egindako asanblada
nazionalean Lurra egitasmoa abian jarri zen77. Eraikuntza nazionalaren
nolakotasunarekin biziki kezkatuta –Construir la Euskal Herria social frente la
Euskal hiria neoliberal– lurraren defentsarako mugimendu zabala osatu nahi
izan zuen Eguzkik, zenbait balio eta errebindikazio uztartuz, artekatuz:
“Gure izaera eta nortasuna”; justizia soziala, ondare kulturala, lurra…
Kapitalaren Euskal Herria neo-liberalaren aurreko alternatiba aurkeztu nahi
zuen eragile ekologista honek. Nazio mailako alternatiba ideologikoa eta
antolakuntzazko honen bitartez, abagune politikoak zekarren mehatxua
esleitu nahi izan zen: “Eraikuntza nazionala” hiri, errepide eta azpiegitura
eraikuntzarekin parekatzeak zekarren mehatxua, alegia.
Izan ere, ingurune politikoaren eragina erabatekoa izan baitzen garai
honetan. Hiru adibide besterik ez:
-Alde batetik, azterketa enpiriko sakonaren ezean, eta kausa/ondorio
katea zehaztea kontu erraza ez den arren, gizarte eragileen uste zabala zen
garai hartan Lizarrako prozesuak zenbait arlo borroketan desmobilizazio
prozesua bizkortu zuela, batez ere, ezker abertzaleak dinamizatutako gizarte
eremuan. Eraikuntza nazionalaren izenean landutako elkarlan saiakeretan
zaila eta kontraesankorra bilakatzen baitzen “eraikuntzaren” irakurketa
desarrollistan oinarritzen ziren egitasmoak arbuiatzea.
-Bestetik, EAJ eta PP alderdiek, truke politikan buru belarri murgilduta,
A-8 autopistaren transferentzia adostu zuten urte amaieran, bidesariaren
inguruko eztabaida lekutuz. A-8 Doanek, abagune politikoa esleituz, bere
kanpaina sendotu egingo zuela agindu zuen. Hala ere, transferentzia
akordioak argi asko erakusten zuen Alderdi jeltzaleak bidesaritan zuen
interes estrategikoa: PPri garesti erosi eta gero, ez zirudien diru-sarrera
eskuratu berria erraz utziko zuenik.
-Amaitzeko, Urbina/Maltzaga afera mugimenduaren aspaldiko
eskaerara –doakotasunera– ekartzeko azken aukera, ezaguna dugun
deslerrotze mekanismotik etorri zen. Izan ere, Arabako Batzar Nagusiek PP,
EAJ, PSE, UA eta EA alderdien botoekin A-1eko Arabako tartea autobia
bezala definitzea erabaki zuten, urriaren 14an. Hortaz, aurrekontu arazo
larririk ez baldin bazegoen, tarte horretan ez zen bidesaririk ezarriko. Ezker
abertzaleak –EHk– txalotu egin zuen ebaspena, IGPen txostena gogora
ekarriz. Erabaki horrek Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Aldundiaren baitan
kezka piztu zuen, ezbairik gabe. Azken honek, bada ezpada ere bidesaridun
autopistaren aldeko jarrera berretsi egin zuen segituan. Dena den, azkenean,
finantzazioa –Europako eta Jaurlaritzako fondoak– eskuratze aldera
burutako azerikeriak ziren hauek guztiak. Alvaro Amann Sailburua eta

77

Egitasmoaren filosofia ezagutzeko ezinbestekoa da Eguzkiko Alberto Friasek 1999ko
azaroaren 30ean argitaratutako “construir la Euskal Herria social frente a la euskal hiria neoliberal“
artikulua irakurtzea. Azkenean, 2000 urteko apirilean plazaratu zen Lurra agiria.
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Ramon Rabanera Ahaldun nagusia gaia birbideratzen saiatu ziren handik
gutxira. Baita lortu ere.78
1999ko azaroaren 24an, Lizarrako prozesua lehertzear zegoela, abagune
politikoaren larritasuna esleitu nahian, eta errebindikazio ekologistaren
gainbehera konpontze aldera, agerraldi publiko sendoa egin zuen Eguzkik:
Gasteizko eta Iruñako Ingurumen sailburuen dimisioa eskatzeaz aparte,
lurralde plangintzan erabateko moratoria edo geldiunea eskatu zuen
mugimenduak, gizarte eztabaida piztu zedin. Eskaera osaketa mota hau
ezaguna zen euskal ekologismoan –geldiunea– eta neurri batean
mugimenduaren betorako ahalmen mugatuaren isla bezala uler daiteke.
Eskaera hori oinarritu nahian, larrialdi markogintza erradikala egin zuen
mugimenduak: “a partir de enero, articularemos una respuesta social masiva de
emergencia”. Lurra ekimen zabalaren prestakuntza diskurtsiboa garatzen ari
zen Eguzki. Alabaina, Urtarriletik aurrera, abagune politikoak berriro ere
gizarte eragilearen usteak usteldu egin zituen: ETAk su-etena bortizki hautsi
zuenean, arlokako gizarte erantzunak zaildu egin ziren oso.
6.

2000 urtetik aurrera: Urbina/Maltzaga aferaren amaiera, Bidesariaren
inguruko azken protestaldiak. Lurra deialdia abian.

2000 urtean bidesarien inguruko protestaldiak jarraipena izan zuen,
jarduera askoz apalagoa izan baldin bazen ere. Bidesari-guneetan protestaldi
xumeak burutu ziren urtean zehar. Ez dugu komunikabidetan jarduera
horien ia zantzurik topatu. Auziak, batez ere, erakunde mailan eman
baitzituen urrats esanguratsuenak. Apirilaren 12an Bizkaiko Batzar Nagusiek
–EH, IU eta PSEren botoekin– autopistak euskal erakundeen esku uztea eta
haien doakotasuna eskatu zuten. Maiatzaren 31n Gipuzkoako Batzar
Nagusiek gauza bera eskatu zuten EH, PP eta PSOEren botoekin.
Proposamen hauek guztiak ez ziren lotesleak Aldundiarentzat. Erabakiok
oso ongi erakutsi zuten alderdien arteko desadostasun aldakorrak, aliantza
bitxiak –PP/EH/PSE– edota lurraldez lurraldeko jarrera desberdinak –PP,
PSE– izateagatik, finean, deslerrotze mekanismoa errepikakorra izateagatik,
horrek ez zuela liskarraren ibilbidea modu erabakitzailean baldintzatuko.
Arestian esan bezala, gehienetan mugimendua bera nahasteko, zorabiatzeko
baino ez zuen balio izan mekanismo horrek.79
Batzar Nagusien erabakiak eskainitako aukera politikoa esleituz, eta
autopista zeharkatzen duen zenbait udaletan bidesaria kentzeko mozioak
78

Eusko Jaurlaritzak 2000. urtean errepide sare nagusirako 19.000 milioi pezeta esleitu zituen,
horietatik 11.000 miloi Eibar/Gasteiz egitasmoak eramango zituen. Ordurako honen aurrekontua
105.000 milioi pezetakoa aurreikusten zen, eta %80ari Gipuzkoako Aldundiak egin beharko zion aurre.
Amann sailburuak berak onartu zuen diru partida horrekin behingoz lasaitasuna iritsiko zela: “confía
en llegar a la paz viaria”. Erakundeen arteko gerra egon zenaren seinale. Amann sailburuaren
malgutasuna gizarte mugimenduekin erakundeak zuen harremanera ere iritsi zen garai hartan: 2000ko
urria/azaroan, AHTren kontra ari ziren gizarte taldeekin –AHTAA, barne– bildu zen, ordurako
zertifikazio mekanismoak zuen garrantzi eskasa erakutsiz. Irekitasun keinua bere horretan geratu zen.
79
Deslerrotzea hasita zegoen jada arlo ekologistan. Bitxia da garai honetan bidesariaren
egokitasunaren inguruan GARA egunkarian piztutako eztabaida teorikoa. Gabriel Ibarra irakasleak
ongi argudiatu zuen mugimenduaren balio sistemaren baitatik ere oso defendagarria izan zitekeela
bidesarien ezarpena, baldin eta garraio publikoaren aldeko apustu sendoarekin uztartuko bazen. Izan
ere, bidesarien desagerpenak garraio pribatua laguntzen baitzuen, batik bat. Beste kontua da noski
bidesarien desagerpenak nazio egituraketarekin duen harreman zuzena eta onuragarria. (Ikus, 2000ko
maiatzak 24ko, ekainak 2ko eta uztailak 13ko Garako iritzi saila.)
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aurkezten hasi zirela aprobetxatuz, A-8 Doanek ere mozioak aurkeztuko
zituela agindu zuen, bai udaletan –Zestoa, Errenteria, Galdakao, Ondarroa,
Elorrio...– bai eta enpresa batzordetan ere. Arrakastaren markogintza eginez,
bere esanetan helburua jakina zen: “afianzar el apoyo mayoritario”. Hortik
aurrera, tarte luze batean ez dugu errebindikazioaren berririk jaso
egunkaritan.
Alabaina, ia urtebete geroago, 2001eko maiatzaren 4an Gipuzkoako
Batzar Nagusiek. EAJ, EA eta oraingoan baita PPren botoekin, A-8ren
doakotasuna ukatu egin zuten. EHk eta PSEk aldeko botoa eman zuten, gai
honetan lerrotze politikoak ohikoak ez zirela erakutsiz. Izan ere, EAJk izan
ezik, beste alderdi guztiek inoiz doakotasunaren aldeko jarrera izan zuten.
Gauza bera gertatzen zen sindikatuekin: ELA, LAB, CC.OO, UGT, Hiru…
Hala, A-8 Doanen diskurtsoa sinesgarria zen oso: “han dado la espalda a la
mayoría social”. Sinesgarria bezain antzua. Gehiengo politikoaren eta gizarte
gehiengoaren arteko dibortzio horretan sostengatzen da gizarte
mugimenduen markogintza demokratikoa. Baina oraingoan, ustezko
gehiengo sozial horrek ez zuen lortu gehiengo instituzionala baldintzatzerik.
Ustezkoa zelako, ziurrenik. Gaiak inongo beldurrik ematen ez ziola erakutsiz
–bere arrakastaren markogintzan, hortaz–, Gipuzkoako Foru aldundiak
Errepide sarearen finantziazioari buruzko jardunaldiak antolatu zituen
2001eko ekainean bertan.
Deigarria da, dena den, garai hartan antzekotasunen esleipen
mekanismoaren arabera bidesarien aferak, eta, orokorrean, errepideen
ingurukoek izan zuten lurralde zabalkuntza80: Adibidez, 2001eko Otsailean,
80 nafar udaletako ordezkariek A-15 Nafarroako autopistaren doakotasuna
errebindikatzeko koordinadora osatu zuten. EHtik PSNra bitarteko eragileak
bilduta “movimiento social y pacífico” bat sortu zen, “A-15 gratis /dohain”
lelopean. Gutxitan sortu da Nafarroan alderdi politiko gehientsuenak biltzen
dituen gizarte ekimenik. Diskurtsogintzan “bakezaletasunari” egindako
aipamena esanguratsua da, marko interpretatzaile nagusiak ezagutze aldera.
Hemendik aurrera, bidesarien inguruko protesta erabat alboratu gabe,
Urbina/Maltzaga auzian ibilitako gizarte eragileak beste zenbait
errebindikaziotara bideratu zituzten indarrak. Bai goitik –maila nazionalean–
eta baita behetik ere, toki mailan.
Maila orokorrari dagokionean, aurreko urtean lehen urratsak eman eta
gero, Eguzkik bitarteko gehienak tokiko ekimenetatik aterki-ekimenetara
eraman zituen. Honela, 2000ko apirilean, Lurra deialdiak sinadura bilketa
kanpaina hasi zuen, hastapeneko WUNC adiera tipikoa erabiliz, edozein
ekimenaren hasieran erakutsi beharreko kopurua eta konpromisoa bilatze
aldera. “Gure ama lurraren etxea defendatzeko” aurkeztutako agirian, argi
utzi nahi izan zuten “ezin zela proiektu nazionalik eraiki egungo lurralde
ereduan oinarrituta”. Hasierako 100 bat sinatzaileen zerrenda ikusita
nabarmena da Eguzkik aspalditik artekatu zituen sare harremanak bildu
zirela ekimen hartan. 81 Esaterako, Ekologistak Martxan-en sarea ez zen
80

Urumeako autobiak kaltetutako herritarren elkartea ere nahiko aktiboa egon zen urte
hasieran, haien alternatibak foru oposizioaren eta udalaren babesa jaso eta gero.
81
Batzuk aipatzearren: Eguzki, EHNE, UDA Trebiño, UAGA, IKA, Hiru, Elgea/Urkila garbi,
EKA, Zornotza bizirik, Karrantzako indar-sarearen kontrako ekimena, Abrako taldea, Lindane
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guztiz barneratu, eta ildo anti-desarrollistarekin egindako zubigintza
eraginkorragoa izan baldin bazen ere, autonomo izaten jarraitu zuen.82
Estankoak ez ziren arren eta elkarlana ohikoa izanik ere, euskal familia
ekologisten mugak nahiko finkatuta zeuden ordurako. Euskal ekologismoa
osoa azpian hartuko zuen antolakuntza-aterkia osatzea ez zen nolanahiko
helburua.
Dena den, jomuga horrekin, Lurra egitasmoak mendi-martxa antolatu
zuen 2001eko udaberrian, lurralde ereduaren inguruko gizarte eztabaida
hizpide hartuta. 150 bat lagunek azpiegitura erraldoien kontra eta lurraren
galera salatzeko –“amalurraren defentsan”– ia hamar eguneko martxa egin
zuten. Eguzkik bere kabuz lortzen zuen oihartzuna ozta-ozta gainditu baldin
bazen ere, eragileak arrakastaren markogintza landu zuen etengabean –
“desbordados; […] destacar la participación”–, kopurutan lortu ez zena,
aniztasunean eskuratu zela argudiatuz. Dena den, ekimenean bildutako
siglen ugaltze hori bera euskal ekologismoaren sakabanaketaren isla argia
zen. Apirilaren 22an, Lurraren egunean, mobilizazio egutegiari amaiera
eman zitzaion bi ekimen azpimarragarrien bitartez. Alde batetik, 10.000
sinadura aurkeztu ziren “lurraren txikizioa dakarten egitasmo guztien
luzamendua” eskatuz. Bestetik, egun berean, aurrekaririk bazuen
berrikuntza taktikoa piztuz, lurren okupazio sinbolikoak burutu ziren
Altsasun, Murgian, Zornotzan eta Hernanin.
Ikusten denez, Urbina/Maltzaga eta A-8ko borrokaren errautsetatik
nortasun osaketa aberatsa piztu zen. Artekaritza, zubigintza eta
elkarlanerako eskaera/nortasun osaketa mekanismoak abian jarri ziren
“Lurraren defentsa eta azpiegitura erraldoien salaketa” markogintza
diskurtsiboaren bitartez. Behetik, tokiko ekimenetatik, eta goitik –por
elevación–, irabazi nahi zen aurreko liskarrean galdutakoa.
Izan ere, saiakera zabal honen oihartzunak ez zuen ito orduko euskal
mugimendu ekologistaren toki mailako dinamika indartsua: Jaizkibelgo
super-portuaren edota Elgeako parke eolikoaren kontra, Boroako zentral
termikoaren aurka, eta, noski, AHTren arbuioan ekimen asko burutu zen
2000 urtetik aurrera. Mobilizazio arrakasta aipagarriarekin gainera.
Gurera itzulita, Deba bailaran, esan bezala, batez ere ildo antidesarrollistak hartu zuen bere gain Urbina/Maltzaga aferaren jarraipena.
2000ko otsailean bertan, nortasun osaketa mekanismoa berpiztuz, Arrasaten
bildu zen azpiegituren kontrako ekimen kritikoa –asanblada egonkorra–
bailaran aurreikusten ziren egitasmo erraldoien aurrean indarrak batzeko:
Elgeako errota eolikoak zirela, harrobiak, AHT, autopista… Horri
dagokionez, abuztuan AHTAAk egindako kanpaldiaren baitan,
Urbina/Maltzaga autopistaren aurkako kontzentrazioa egin zen “Amalurra
errespetatu” leloarekin. Asanbladak landuta zuen jada zubigintza
diskurtsibo oro harrapatzailea: “las movilizaciones no se han limitado […] a la
lucha contra este proyecto ferroviario, sino que se ha pretendido crear un movimiento

zelularen kontrako koordinadora, Zurt intsumituak, A-8 Doan, Lezoko autobiaren aurkako ekimena,
Kalapie, Itsas geroa, TAK, Kapirixo, Sumendi, LEIA, ELA-gazteak…
82
Eguzki/Eki zatiketa gainditzeko, edo, beste modu batera esanda, euskal ekologista guztiak
aterki-antolakuntza bakar baten azpian jartzeko saiakera guztiak antzuak izan dira orain artean.
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contra la globalización”. Nabari denez, kategoria diskurtsibo berriak
barneratzen hasia zen mugimendu anti-desarrollista.
Bailaratik irten gabe, ezker abertzalearen aspaldiko eskaera batek
mobilizazio adierazpena izan zuen garai hartan. Izan ere, Beasain/Durango
ardatzaren aldeko kontzentrazioa egin zuten 2000ko azaroaren 17an
Bergarako udaletxearen aurrean, Arrasate, Antzuola, Aretxabaleta,
Eskoriatzako alkateek eta beste zenbait udal ordezkarik. Jakina denez,
bailarako herritarren interesak eta nazio egituraketa batzen ziren
errebindikazio hartan. Markogintza diskurtsibo sendoa osatzen hasia zen
“toki-nazio” interesen uztarketaren bitartez.
Bestalde, azpimarragarria da Eskoriatzako eta Arrasateko udalek
ingurumenaren gaiarekiko hartu zuten ardura biziberritua, neurri batean
mugimenduaren arrakasta gisa ulertu beharko genukeena. Arlo politikoan,
eta agian baita ere bailarako marko interpretatzaile nagusitan lortutako
arrakasta hau, zenbait ekimenetan islatu zen: Eskoriatzan maiatzean
antolatutako ingurumen astea, bide gorrien zaintza, autopistaren inguruko
informazio kanpaina, gizarte talde berrien sorrera (“Ezkurdi”,
Eskoriatzan)…
Ildo beretik, ingurumenaren gaiak hartutako garrantzi publikoaren
ondorio legez ulertu beharko litzateke 2001eko otsailean EAEn sortutako
Ingurumen Aholkularitza Batzordea. Organo honek, izaera loteslerik ez
zuen arren, eragile ekologisten zertifikatze mekanismo formala indarrean
jarri zuen, eragin-politikaren ereduak agindu bezala. Mobilizazio ziklo
honen emaitzetariko bat da: partehartze oldartsutik arautura doan ibilbidea
erakusten diguna, hain zuzen ere.
Urbina/Maltzaga, edo azken izendapena hartuta, AP-1 autopistaren
inguruko afera ia amaitutzat jo genezakeen arren, 2001etik aurrera gaiak
eman du berririk. Gure azterketa enpirikoan ez ditugu azken bost urte hauek
sakonean aztertu, hala ere gertakizun batzuk azpimarratu nahiko
genituzke83:
-2003 urtea.
-Urtarrilaren 8an, obra lanetan istripu larria gertatu zen Soraluzen eraikitzen
ari zen pasabidean, hormigoizko hiru atal tzar erorita. Autopistaren
amaiera-data atzeratu egin behar izan zuten, berriro ere.
-Ekainean, A-8 autopistaren kudeaketa Aldundien esku geratu zenean, –
Bidegi eta Interbiak enpresa publikoen bitartez– berpiztu egin zen aldi
batez, bidesarien aurkako jarduera kolektiboa. ELA, LAB, EHNE, Hiru eta,
noski, A-8 Doan taldeak bidesarien desagertzea eskatu zuten berriro ere.
Ohiko diskurtsoa errepikatu zen: “diskriminazioa, iruzurra, interes orokorra
eta pribatua…”. EGAS garraio sindikatuak markogintza nazionala egin
zuen: “por coherencia con el proyecto soberanista que pase al dominio público”. A-8
Doan taldeak, –LAB eta Sozialista Abertzaleak parlamentu-taldearekin
83

Ziurrenik berri asko galdu ditugu bidean, baina, halere, liskarrarena azken bilakaera
ulertzeko datu baliagarriak direla uste dugu. Iturri aproposa izan dugu urteotan Eguzkik
argitaratutako urtekaria.
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batera–, intsumisiorako deialdia egin zuten. Haien hitzetan, 100 bat
intsumituk ez zuten autopista ordaintzen garai hartan. IUren manifestazio
deialdia kritikatu zuen A-8 Doan taldeak, interes elektorala salatuz.
-Irailaren 21ean, Arabako Mendiguren herrian, “mendiko hotsak, lurrari
bai” festa antolatu zen, Lurra kolektiboak deituta. Bildutako 200 bat
lagunek, azpiegitura erraldoiek kaltetutako herri txikien egoera salatu
zuten: Urbina/Maltzaga, Arakako kuartela…
-Azaroaren 22an, Deba Beheko gaztetxeek deituta martxa egin zen
autopistaren kontra.
-AP-1en lehen zatia, Bergarakoa, abenduaren 20an zabaldu zen.
-2004 urtea.
-Apirila/Maiatzean, Eskoriatzako bizilagunek, udal ordezkari guztien
laguntzaz –EAJ, EA, PSE, EB barne–, herriko lurretan AP-1ek izango zuen
eragin gehiegizkoa salatu zuten, alegazio fasea luza zedin eskatuz.
Eraikuntza proiektuan funtsezko aldaketak zeudela ohartarazi zuten
eskoriatzarrek. Ohi legez, erakundeak oporraldian –aste santuan– zabaldu
zuen alegazioak egiteko epea. Azkenean, Aldundiak ingurumen azterketa
berriro egitea ukatu zuen arren, zuzenketa batzuk onartu zituen, bidesarigunearen toki aldaketa, esaterako.
Eragin-politikaren ereduak eskatu bezala, eskaera osaketa eta
diskurtsogintza apala, oldartzetik urrun, erabili zuen orduko
mugimenduaren koalizio zabalak: egitasmoaren eragina gutxitzea eta
azpiegituraren kalitatea bermatzea. Haien hitzetan: “hirugarren
belaunaldiko izan behar duen autopista ez dadila izan hirugarren
mundukoa” […] “egin behar dena ondo egin dadila”. Baserria/lurraren
defentsa ildo diskurtsibo garrantzitsua izan zen, azken urteotako garabidea
berretsiz: “Lurra ez baita gure gurasoen ondare, gure seme-alaben mailegu
baizik”.
-Maiatzaren 12an jarri zen Urbina/Maltzaga edo AP-1 autopistaren Arabako
tarteari zegokion lehen harria.
-Ildo beretik, lurra eta nekazaritzaren defentsaren ildotik, UAGAK ere
protesta ekimena antolatu zuen –patata landaketa sinbolikoa– AP-1en
Arabako lehen harria ezarri zen lekuan: “ez gaude azpiegiturak hobetzearen
aurka, baina bai nekazal lurren kontura industrialde itzelak egitearen
kontra”.
-Irailean, Arabako Batzar Nagusiek finantza desbideraketak ikertzeko
batzordea eratu zuen.
-2005 urtea.
-Esan bezala, liskarraren azken fasean “kaltetu” eredupean baina eragile
ekologistekin elkarlanean, Eskoriatzako herritarren nortasun osaketa
mekanismoa piztu zuten, elkarte baten bitartez. Irailaren 9an, abuztuan
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Bidegik egindako lurren okupazioak salatu zituzten, jabeei berri eman gabe
eta ertzaintzak babestuta egin omen zirelako.
-Bestetik, ikuspegi orokorrago batetik, irailean bertan “mendiko hotsak”
festa deitu zuen Lurrak, Gasteiz eta Gorbeiaren arteko pasabide naturalaren
defentsan, eta AP-1ek dakarren “hormigoiaren aurrean, lurra hobetsi
beharra dagoela” aldarrikatzeko. Liskarrean zehar tipikoa izan den nortasun
osaketa mistoa –tokiko/orokorra– errepikatzen ari da: oraingoan,
“Benzerrotx kultur taldea” eta Mendigureneko herria bilakatu dira Lurra
eragilearen tokiko adierazpenak.
-Kanpaina berean koka genezake hilaren amaieran Eguzkik AP-1eko
arduradunen kontra jarritako denuntzia delitu ekologiakoagatik, Zarimutz
errekara jaurtitako hormigoia dela eta.
-2006 urtea.
-AHTko lehen obra-lanak Urbinan hasi direnez, –bi azpiegituren lotune
berrien eraikuntza koordinatze aldera– aspaldiko Urbina/Maltzagako
liskarra trenbidearen inguruko auzi berriaren itzalean berpiztu egin da. Bi
auziak lurraren defentsaren eta anti-desarrollismoaren eremu diskurtsiboan
kokatu dira. Hala, AP-1 autopistaren kontra Eguzkik mantendutako
ekimenez aparte –parodia Arabako Diputazioaren aurrean maiatzean–
2006ko udan, eskaera osaketa mekanismoak bi edukiak uztartuko ditu. Uda
horretan Mendigurenen egindako martxa, edota Urbinan bertan AHTren
aurka egindako kanpaldia uztarketa horren lekuko argiak dira.
-2007 urtea.
-Denboraz gaindiko zubigintza historikoak lotu ditu, azkenean, hemen
aztertu dugun liskarra eta hurrengo ikerketarako utziko duguna. Liskarren
arteko zubigintza hori arlo guztietara hedatzen da. Gatazkaren zirkulua
itxiz, lana amaitzen ari garen une berean, 2007ko azaroaren 6an AP-1
autopistaren obretan erabiltzen ari zen makina bat erre dute, sabotaje
ekintza batean. AHT azpiegituretan ariko omen den eraikuntza-enpresa
batena zen makina hori. Ziklo baten amaiera, ala hasiera?
-2007ko abenduan obra-lanak amaitu gabe daude oraindik, berriro ere
atzeratuta, arazo teknikoak direla eta.
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H. LEITZARANGO ETA URBINA/MALTZAGAKO AUZIAK:
ERAGINAK, MEKANISMO ETA PROZESUAK.
ALDERAKETA ETA KONKLUSIOAK.

1. Sarrerako irudia.
Eredu teorikoan esan bezala, Leitzarango autobiaren eta
Urbina/Maltzaga autopistaren aferen arteko alderaketa erabili nahi izan
dugu mekanismo eta prozesuei buruzko hausnarketa egiteko. Liskarretan
piztutako mekanismoak eta kateatutako prozesuak desberdinak izanik,
ondorio desberdinak ekarri baitituzte, batez ere, demokratizazioaren gaiari
dagokionean.
Jarraian egingo dugun azalpena hobeto ulertarazteko, komenigarria
iruditu zaigu irudi bat erabiltzea. Hona hemen:
H.1. Leitzarango eta Urbina/Maltzagako liskarren alderaketa.

Hasieran, liskarretan zehar antzeman ditugun mekanismo
esanguratsuenen azalpen laburra egingo dugu, irudi baten bitartez
sailkatuz. Atal honetan Leitzarango liskarrean piztutako mekanismoak
azpimarratuko ditugu, batik bat.
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Bigarrenik, Leitzarango liskarraren eragin zehatzen azterketan
saiatuko gara, ingurune mekanismo desberdinen bilakaera jarraituz.
Liskarrean zehar egintzazko edota elkarreraginezko mekanismo mailan
sumatu genitzakeen eragin aldakorrak alboratuz, egonkorragoak diren
egiturazko mekanismoetan antzemandako ondorioak aipatuko ditugu. Batez
ere demokratizazioaren adierazle gisa uler daitezkeenak. Leitzarango
liskarraren eragin horiek, noski, Urbina/Maltzaga auzian azaldutako
mekanismoak baldintzatu dituztenez, jarraian azalduko ditugu azken auzi
honetan sumatu ditugun garrantzitsuenak.
Hirugarrenik, liskarraren hedapena baldintzatzen duten prozesu
zabalei utziko diegu tartea. Horretarako, Leitzarangoan garrantzitsuak
izandako eskala aldaketa eta polarizazioa nola garatu ziren ikusiko dugu.
Eta, noski, baita ere Urbina/Maltzagakoan nolatan ez ziren prozesuok piztu.
Azkenik, atal teorikoan luzatutako hipotesiari jarraikiz, Leitzarango
liskarraren eta oldarraldi orokorren artean egon diren balizko elkarreraginen
azalpena
egingo
dugu.
Hala,
euskal
sistema
politikoaren
demokratizazioarekin eta nazio/aginte eraikuntzarekin Leitzarango
liskarrak izan duen zerikusia erakusten saiatuko gara. Bi prozesu zabal
horien azpian dauden mekanismoak urteotako gertakizunetan behin eta
berriro errepikatu dira. Era berean, Urbina/Maltzagako auziak prozesu
orokor horietan jokatu zuen papera aztertu beharko dugu.
Amaitzeko, epilogoan, gizarte mugimenduen jarduera-paradigmari eta
antagonismoari buruzko hausnarketa askeagoari ekingo diogu.

2. Leitzarango liskarrean sumatutako mekanismo esanguratsu
batzuen bilduma.
Aurreko ataletan, Leitzarango liskarraren ibilbide historikoa
azaltzerakoan, mekanismo asko jaso ditugu. Guztiak izan dira liskarraren
aldagairen baten adierazgarri. Dena den, mekanismo batzuk besteak baino
garrantzitsuagoak dira. MTT-ren lan klasikoan ere, liskarren arteko
konparaketa egiten denean mekanismo jakin batzuei arreta berezia
eskaintzen zaie. Espainiako trantsizio demokratikoaren kasuan, esaterako,
nortasun aldaketa, artekaritza, erradikalizatzea eta konbergentzia
mekanismoak aztertzen dira, batik bat. Hego Afrikakoan, aldiz, artekaritzari,
kategoria osaketari, objektu aldaketari eta zertifikatzeari ematen zaie
garrantzia. Eskuarki, auzi edo liskar bakoitzean zenbait mekanismok eta
hauen kateatze jakin batzuek garrantzi berezia hartzen baitute, auzia bera
ezaugarrituz.
Zeintzuk dira Leitzarango liskarrean nabarmendu beharko liratekeen
mekanismoak?
Jarraian doan irudian jaso ditugu gure ustetan garrantzitsuenak
liratekeenak:

612

H.2. Mekanismo esanguratsuak Leitzarango liskarrean.

Irudian nabari denez, liskarraren sorreran aukera politiko gisa
berebiziko garrantzia izan zuen euskal eliteen deslerrotzeak. Egiturazko
ingurune mekanismo honek –beste batzuekin batera– mugimenduaren
aukera esleipenari eduki zehatz bat eman zion: Lehenik, artekaritzak
izugarrizko garrantzia hartu zuen deslerrotzea areagotze aldera; bigarrenik,
artekaritza eraginkor batek eskatu bezala, nortasun eta objektu osaketa
malgua egin zen; hirugarrenik, berrikuntza taktikoa batez ere zabalkuntza
informatibora bideratu zen, deslerrotzea areagotuko zuen artekaritza
sendotzeko, noski. Azkenik, helburu berberarekin, diskurtsogintza bera ere
oso modu irekian plazaratu zen.
Mekanismo nagusien bilakaera eta mekanismo zehatzen agerpena
hobeto ulertze aldera, ETAren esku hartzeak mugarritzen dituen bi alditan
banatu beharko genuke Leitzarango gatazka. Erakunde armatuaren
agerpenak, honekin batera doan bitartekoen erradikalizatze taktikoak,
batetik, eta erakundeen aldetik egondako erantzunak, bestetik, Leitzarango
liskarraren ibilbidean bihurgune nabarmena eragin baitzuten.
Esan bezala, lehen aldian, Leitzarango autobiaren aurkako
mugimenduak euskal elite politikoen egiturazko deslerrotzea aukera
politiko gisa oso modu eraginkorrean esleitu zuen. Mobilizaziorako hain
komenigarria den ziurtasun eza horren adibideak zenbatezinak dira:
Abertzaletasun moderatuaren baitako zatiketa eta lehia hegemonikoa;
EAJ/PSOE/HB oposizioan egonda, Gipuzkoako erakundeek zuten ahulezia
politikoa; Nafarroako gobernuaren gehiengo mugatua, eta PSN-k kaltetutako
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herrietan zuen presentzia eskasa; alderdien baitako zenbait sektoretan –
Tolosan, Goiherrin..– autobiak eragiten zituen kalteengatik sortutako barne
desadostasunak, eta horrekin guztiarekin lotuta, udal mailako eta herrialde
mailako egituren arteko dibergentzia. Maila anitzeko –multilevel– erakunde
sistemaren baitako deslerrotzea oso sakona izan zen hasiera batetik. Jarraian
ikusiko dugun moduan, deslerrotze horrek aldaera desberdinak hartu
zituen: alderdien barneko elite/masa zatiketa, alderdien barneko egituren
artekoa, edota koalizio instituzionalaren zatiketa, zenbait eragileren –
eraikuntza enpresen– desertzioa barne. Eliteen deslerrotze mekanismoaren
garrantzia adagio zaharraren iraunkortasunean aski ongi islatzen da: Divide
et impera.
Lehen fasean, aukera politiko hori ongi aprobetxatzeko, Autobiaren
Aurkako Koordinadorak, besteak beste, hiru mekanismo hauek landu zituen:
-Artekaritza mekanismoa. Artean deslotuak edota desmobilizatuak
zeuden gizarte guneak lotzeko jarduera bezala definituta, ezin uka genezake
mugimenduak eremu asko bildu zituela bere errebindikazioaren inguruan.
Gatazka nagusiak zehazten zuen eszenatoki politiko blokeatuari muzin
eginez, mugimenduaren aldeko jarrera hartu zutenen zerrenda oso zabala
eta anitza izan zen auziaren une batzuetan: ETA edota gazte antidesarrollistak mutur batean jarrita, eta, agian, Tolosako merkatariak edota
eraikuntza enpresariak, beste muturrean kokatuta, tarteko posizio soziopolitiko ia guztiak artekatzea lortu zuen gizarte mugimenduak. Lanean
zehar askotan aipatu dugun “mugimenduaren koalizioa” edo “sostengu
koalizioa” –advocacy coalition– toki mailan sendoa eta zabala izateak
mesede handia egin zion jarduera kolektiboari. Gure kasuan, kalitate
handiko artekaritza lan honek, eliteen deslerrotze eta birlerrotzean lagundu
zuen, iritzi publikoan nagusi ziren jarrera-ardatzak iraultzen baitzituen
aldiro.1
Artekaritza
mekanismoak
dakarren
ziurtasun
eza
gatazka/negoziazio/akordio ziklotan ezinbestekoa izaten da status quo
egoera aldarazteko. Posizio ustez finkoak, jarrera ustez kontrajarriak,
koalizio ustez egonkorrak kolokan jartzen baitira artekaritzaren bitartez. Era
berean, eskala aldaketa prozesuetarako ezinbestekoa izaten da artekaritza
lana, gero ikusiko dugun moduan. Hala, artekaritza zenez eliteen
deslerrotzea eta arrakastarako beharrezkoa zen ziurtasun eza areagotzeko
baliabidea, beste mekanismo guztiak haren zerbitzura jarri ziren.
-Honela
gauzak,
artekaritza
helburu
bilakatu
zelarik,
objektu/identitate osaketa mekanismoak ere halamoduzkoa izan behar
zuen: “Eraikitzailea”, alegia. Esan nahi baita, autobiaren aurkako
mugimenduak hasiera batetik oso modu malguan –artekaritza errazte
aldera– definitu zuela bere errebindikazioa. Hasteko eta behin, Nafarroa eta
1

Mugimenduaren sostengu koalizioa, edo Movement Advocacy Coalition (MAC) politikagintza
sareen analisian aski erabilia den terminoa dugu: Edozein politikari dagokionean –gure kasuan
ingurumen politikari dagokionean– lurralde maila desberdinetan osatzen diren interes publikoen
inguruko elkarlanerako bilkurak dira. Sakonago aztertzeko ikus: Jenkins-Smith, H. (1990): Democratic
politics and policy analysis. Pacific Grove. California, Edota, Sabatier,P. & Jenkins-Smith, H. (1993): Policy
change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. Boulder. Westview Press. Herriz herri, toki mailan
osatutako sostengu koalizioaren erabakigarritasuna Jiménezek ere nabarmendu du Espainiako
protesta ekologista aztertzerakoan. Jiménez (2002): Op.Cit.
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Gipuzkoa arteko komunikazioak hobetu beharra onartzen zuenez, ezin esan
daiteke mugimenduaren erdiguneak izaera anti-desarrollista muturrekoa
hartu zuenik. Ekologismo politiko zabalagoaren eredua jarraitu zuen,
aitzitik. Dena den, hasierako urte haietan, “Autobiari ez” leloa – gero
“autobia hari ez” izango zena– aterki egokia bilakatu zen ikuspegi ekologista
arras desberdinak biltzeko, muturrekoenetatik epelenetara.
Horrekin batera, segituan errepide alternatiboa proposatu izanak,
lehenik, eta bigarrenik, gatazka demokraziaren parametrotan kokatu izanak
–“erakundeak herriaren aurka” lelopean–, beste zenbait sektore politiko
biltzeko aukera ere eman zion mugimenduari. Honela, identitate edo
koalizio osaketa aberatsa lortu zuen mugimenduak: kolore askotako
ekologistak, mendizaleak, nekazariak, merkatariak, mota askotako indar
anti-sistemikoak, marko politiko alternatiboaren bandera zeraman ezker
abertzalea…. Baina baita ere, –herriaren borondatearen aldarrikapenaren
eskutik– artean desmobilizatuak zeuden eremu ideologiko oso
desberdinetako herritar soilak. Izan ere, hasierako uneetan ez ezik, beto
absolutuaren estrategiak ez zuen leku handirik izan mugimenduaren eskaera
edo objektu osaketan, eta horrek asko erraztu zuen bai aipatutako gizarte
artekaritza, eta baita ere berantago gertatu zen erakundeekiko objektu
konbergentzia.
Azkenik, ezin ahaztu daiteke nortasun kolektiboaren osaketan
azaldutako azpi-mekanismoen bilduma –antzekotasunen esleipena,
ekibalentzia instituzionala, eliteen interesen kaltetzea…– mugimenduaren
artekaritzarekin bat zetorrela, honela lehen aipatutako euskal eliteen
deslerrotze egiturazkoa areagotu egin zelarik.
-Honekin
batera,
mugimenduak
berrikuntza
taktikoaren
mekanismoaren bitartez, artekaritza mekanismoa sendotu egin zuen.
Ondorioz, euskal gizarte mugimenduek inoiz egindako esfortzu
komunikatiborik handienetarikoa burutu zen: erakusketa ibiltaria,
maskarada, iritzi inkestak, bideoa, Europara bidaiak, “Lurraldea bira”, “ahoz
aho” kanpaina… Artekaritzara bideratutako komunikazio esfortzu honen
adibide gutxi batzuk besterik ez dira. Azpimarratzekoa izanik ere,
zabalkuntza hau ez zen arlo kuantitatibora mugatu bakarrik, komunikazio
lanaren maila kualitatiboa oso altua izan baitzen beti. Ordura arte inoiz ez
bezala,
mugimenduak
“profesionalizatu”
egin
zuen
plangintza
komunikatiboa. Honela, deslotuak edota desmobilizatuak zeuden gizarte
guneak iritzi sintonian jarriz, mugimenduak sistemarekin zerabilen
legitimitate lehia irabazteko aukera sendotu egin zuen ezbairik gabe.
Deslerrotzearen aukera politikoaren esleipena, artekaritza, objektu eta
nortasun osaketa eta berrikuntza taktiko guztiak estrategia diskurtsibo
egokiaren bitartez markotu zituen mugimenduak. Arazoa definitzeko eta
ardura egozteko egin behar den diagnostiko markogintza, arazoa zuzentzeko
egitasmoa jasotzen duen pronostiko markogintza, eta kausa baten aldeko
egintza arrazoi edo pizgarri egokien bitartez hornitzeko beharrezkoa den
motibazio markogintza, modu zabal eta artekatuan burutu zituen
mugimenduak. Guztien gainetik, gatazka nagusiaren parametro
diskurtsiboetara emandako zubigintza mekanismoa erabakitzailea izan zen
Leitzarango liskarrean: euskal demokraziaren izaera eta hedapena,
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erakundeen legitimitatea eta gizartearen/herriaren
baitziren lehia diskurtsiboaren erdigunean.

soberania

kokatu

Honekin batera, azpimarratzekoa izan zen unean uneko markogintza
diskurtsiboan mugimenduak landutako eredu konplexua, bitarteko
diskurtsibo anitzez hornitutakoa. Estrategia honen adibideak dira, besteak
beste, aukera/mehatxuen esleipen etengabea edota motibaziorako pizgarriak
diren zenbait bitarteko diskurtsiboen erabilera trebea: “itxaropen sortzea”,
“berez betetzen den profezia” edota “informazioaren ezkutatze berariazkoa”
azpi-mekanismo diskurtsibo tipikoak izan ziren liskarrean zehar.
Alabaina, gatazka ez zen horretan geratu. 1989. urtearen amaieran,
bigarren fasean sartu zen Leitzarango liskarra, obra lanak hastear zeudela,
ETA erakunde armatuak gatazkan esku hartu zuen unean. Antagonismoak
orduko euskal sistema politikoan har zezakeen mailarik altuena jo zuen,
honenbestez.
Liskarraren egoera berri honek piztu zituen mekanismoak aztertu
aurretik, bitarteko bildumaren inguruko hausnarketa laburtxo bat egiteari
komenigarria irizten diogu.
Une honetan, bitarteko oldarkor bortitzen erabileraren inguruan pizten
diren mekanismo eta prozesuen azterketari ekin beharko genioke. Hain
zuzen ere, Tillyk argitaratu berria du gazteleraz gai hori sakonki jorratzeko
baliagarria izan daiteken liburua2. Azterketa horrek beste tesi oso bat
eskatuko luke eta, hortaz, ez dugu hemen egingo. Etorkizuneko ikerketarako
zertzelada batzuk baino ez ditugu aipatuko.
Tillyk bortizkeria mota desberdinak ulertzeko mekanismo eta
prozesuen tresna erabiltzen du ohi legez. Bortizkeria kolektiboaren tipologia
hauxe da, bere iritzian: “Erritual bortitzak”, “negoziazio hautsiak”,
“suntsipen koordinatua”, “eraso bakanak”, “bortizkeria oportunista” eta
“errietak (reyerta)”. Guztietan mekanismo antzekoak pizten dira –zatiketa
lerroen piztea, artekaritza…– eta, guztietan, hemen defendatuko dugun
bezala, polarizazio prozesua izango da nagusi.
Jarduera oldarkor edota bortitzak, zertarako? Hautu arrazional gisa
ulertuta, zer lor daiteke bortizkeria erabilita?
Atal teorikoan genion moduan, ekintza kolektiboaren arloan
mugimenduek egin ohi duten berrikuntza taktikoaren jomuga estrategikoa,
beti ere WUNC adierazpideetatik bideratuta, gizarte aldaketari norabide
jakin bat ematea izango da: gizartea bereganatuz edota aurkako eragileen
estrategiaren kostea onartezina bilakatuz, azkenean sistemaren ziurtasuna
kolokan jarri nahiko du mugimenduak bere jarduera kolektibo
berritzailearen bitartez. Edo, beste modu batera esanda, Eastonen hitzetan,
“gehienok gehienetan onartzen ditugun autoritatez hornituriko erabakiak”
eztabaida publikora ekarri nahiko ditu gizarte eragileak. Hauxe baita –

2

Tilly, C. (2007): Violencia colectiva. Editorial Hacer. Barcelona. Jatorrizko bertsioa 2003koa da –
The Politics of Collective Violence–, Cambridge University Press-ek argitararuta.
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legitimitate lehia– sistema sozio-politikoaren aldaketarako giltzarria. Gizarte
mugimendu orok erauzi edo eskuan hartu nahi duen giltzarria, alegia.3
Morlinok dioen moduan4, sistema politikoetan gertatzen diren
aldaketak hiru kategorien arteko elkarreraginaren argira uler daitezke. Hots:
Legitimitatea –sostengua mereziko lukeen sistemarenganako jarrera
positiboen bilduma–; eraginkortasuna –sostengua eskaini behar duen
populazioaren nahiak, asmoak edota beharrak asetzeko sistemaren
gaitasuna–; eta, azkenik, mobilizazioa, edo asetze horren inguruan sortzen
diren auzien politizatzea, mota askotako ekintza kolektibotan islatzen dena:
iritzi politikoaren moldaketan, hauteskunde portaeran edota, azkenik, baita
erantzun bortitzetan ere.
Nabari denez, hiru kategoria horiek estuki lotuta daude.
Eraginkortasunaren arloan sistemak bermatu beharreko aldagaiak
konplexuak eta askotan kontrajarriak izanik –ziurtasun pertsonala, legezko
ordenua, nortasun kolektiboaren iraupena, herritarren beharrizan sozioekonomikoak…–, maiz piztuko dira arazoak aldagai horiek guztiak asetzeko
ahaleginetan. Atal teorikoan jasotako Gurren lana gogoratuz, Morlinok
legitimitate espezifikoaren kategoriarekin lotuko du arlo desberdinetan
piztu daiteken balizko gabezia erlatibo hori.
Dena delakoa izanda ere herritarrei eman beharreko “ondasuna”, zera
hori ziurtatzeko gai ez den sistema politikoak legitimitate espezifikoa
galduko luke, hortaz. Honekin batera, Morlinok erakunde eta
autoritateengan dugun konfiantza orokorra adierazte aldera, legitimitate
lausoaren kategoria ere proposatuko du. Legitimitate lauso horren iturriak,
beharrizan zehatzen asetzea bainoago, erakundeen tradizio luze batean
oinarritutako atxikimendua, balio edo ideologia legitimatzaile komuna
partekatzea edota autoritateen karisma bera izango lirateke, besteak beste.
Alabaina, arazo horiek –bereizketa egiterik balego, arazo material edo
sinbolikoak liratekeenak– mobilizazioaren bitartez liskar politiko bilakatzen
diren neurrian bakarrik jarriko dute ezbaian aldaketaren muina den
legitimitatea, sistemaren egonkortasunaren zutabe nagusia den legitimitatea.
Ziurgabetasunak atea zabalduko baldin badio aldaketarako
nahitaezkoa den legitimitatearen inguruko lehiari, eta mobilizazioa baldin
bada aldaketarako beharrezkoa den ziurgabetasunaren iturria, nola eragiten
du mobilizazioak?
Hasteko eta behin, mobilizazioak dimentsio diskurtsiboa du. Hortaz,
WUNC adierazpideen bitartez burutzen den ekintza kolektiboak sistemaren
edo aginte/agindu baten legitimitate lausoa iritzi publikoa irabaziz eraldatu
nahi izaten du. Honenbestez, iritzi publikoaren aurrean ekintzailea eta bere
eskaera sistema/agintea/agindua baino “legitimoagoa” agertuko balitz,
legitimitate lehia horrek aldaketari bide emango lioke, legitimitate
3

Easton, D. (1992): “Categorías para el análisis sistémico de la política”, honako bilduman: AA.AA:
“Diez textos básicos de ciencia política”. Ariel. Barcelona.
4
Morlino, L. (1985) “Cómo cambian los regímenes políticos”. Op.cit. Eta osagarri moduan,
Gonzalez, S. (1999) : “Los procesos de cambio político” kapitulua honako liburuan: Pastor, M. (Coord):
“Fundamentos de Ciencia Política” McGraw-Hill. Madrid.
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transferentziaren poderioz. Legitimitate lausoaren eskualdaketa horren
tamainak baldintzatuko du aldaketaren neurria zein den: erreforma xumetik,
iraultzara bitartean.
Baina, bide batez, mobilizazioa ekintza kolektiboaren arloan ere
burutzen den neurrian, honen helburua, eskaeraren legitimotasuna WUNC
adieren bitartez “diskurtsiboki” erakusteaz aparte, batzuetan, sistemaren edo
aginte/aginduaren eraginkortasuna faktikoki oztopatzea edo zailtzea izango
da. Sistemaren eraginkortasuna krisian jarriz, azkenean ahulezia faktiko
horrek legitimitate espezifiko mailan ere isla izango du. Horregatik,
sistemaren jardueraren kostua biderkatzen saiatuko da aldaketa bultzatzen
duen eragilea: eraginkortasuna pitzatu nahirik, ziurgabetasun egoera
zabaldu asmoz, aldaketa bultzatzeko ezinbestekoa den legitimitate
espezifikoa irabazi nahian.5
Sistemaren oinarri legitimatzailea aldarazi nahi duten pertsuasio
bitartekoak, batetik, eta sistemaren eraginkortasuna zuzenean baldintzatu
nahi duten tresna oldarkorrak, bestetik, gizarte mugimenduaren jardueran
batera agertuko dira gehienetan. Ezaguna dugun eredura ekarriz, hurrenez
hurren, eragin politikaren eta botere politikaren aldaerak izango lirateke
jarduera bi horiek. Parekatuak egoten al dira? Noiz indartuko da zein? Ez
dago gai honetan lege argirik. Dena den, joera batzuk nabarmendu
daitezkeelakoan gaude.
Esaterako,
demokratizazio
prozesua
ahula
denean
eta
eragin/pertsuasio politikarako bide egokirik ez dagonean, gizarte
mugimenduek maiz botere/oztopo jarduerara bideratu beharko dituzte
indarrak: beste aukera diskurtsiboagorik ez dagoelako, batetik, eta, bestetik,
neurri batean, ekintza mota oldarkorragoak sistemaren legitimitatea
ahultzeko eraginkorragoak izan daitezkeelako. Izan ere, sistema autoritarioei
legitimitatea eraginkortasunetik datorkie batik bat: herritarren ziurtasuna
bermatzeko gaitasuna galtzen denean legitimitatea tout court errazago
galduko dute sistema horiek.6
Demokratizazio prozesuetan, aldiz, eraginaren politikak sarbide
gehiago izaten ditu, eta sistemaren legitimitatearen oinarria zabalagoa denez
gero, legitimitate lauso sendoagoak beharrizan espezifikoen mailan sor
5

Dworkinek (1978) desobedientzia zibilaren justifikazioa egiterakoan antzeko bereizketa egingo
du: Batetik, pertsuasio estrategian oinarritutako jarduera kolektiboa, eta, bestetik, botere estrategian
oinarritutako desobedientzia, politika publiko baten kostuak onartezinak bilakatze aldera burutzen
dena. Cohen eta Araton (1992) aipatua. Op. Cit. Bereizketa honek ez du ukatzean bitarteko guztiek –
bai diskurtso hutsa bai ekintza kolektiboa– duten izaera “diskurtsiboa”. Onartzen dugu jarduerak,
baita “fisikoenak” ere, ez direla ulertzen diskurtsogintzaren bitartez markotu arte, alabaina, ekintza
kolektiboaren norabide diskurtsibo hutsa eta faktikoki eragingarria dena berezitu behar direla uste
dugu. Hortaz, ez gara postmodernitate hutsean kokatzen. Ciceronen ratio atque oratio jardueraz aparte,
praxia beharrezkoa da komunitate politikoa osatzeko: Arrazoia eta elokuentzia, hortaz, ez dira
nahikoak, ekintza behar da. Arendt jarraitzen dugu honetan. Arendt, H. (1998): La condición humana.
Paidós. Barcelona. Ikus, Era berean, ikus: Del Aguila, R. & Chaparro, S. (2007): El Maquiavelo de Skinner:
Acción, libertad y república, honako liburuan: AA.AA (2007): El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin
Skinner, y seis comentarios. Tecnos. Madrid.
6
Oztopo sortzaile diren bitartekoei dagokienean, tresna bortitzak izango lirateke
muturrekoenak. Atal teorikoan jaso dugu tresna horien eraginkortasunari buruzko eztabaidaren
antzutasuna. ¿Eraginkorragoak al dira? Alde etikoa alboratuz ere, helburuaren, unearen, lekuaren
arabera ikusi beharko litzateke. Gure galdera sorta bestelakoa izan da lan honetan: Zein baldintzetan
eta zertarako jotzen du gizarte mugimenduak bitarteko bortitzera? Zeintzuk dira hautu horren
ondorioak?
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daitezken gabeziak errazago oreka ditzake: horregatik, demokratizazio
prozesu sendoetan, aukera murritzagoak izaten dituzte oztopo/kalte
sortzaile diren bitartekoak. Hala izanik ere, sistema demokratikoetan ere
politika publiko baten legitimitate zehatza eztabaida publikora ekartzeko
edota neurtzeko modu argirik ez dagoenean, sistematik kanpoko eskaeraren
batek bide diskurtsiboaren gailurra joz gero, bitarteko oztopo eragileak
hautatuko ditu, ezaguna den eskalada mekanismoan murgilduz.7
Bitarteko hauek erabilita ere, prozesu demokratiko sendoetan herritarra
eraginkortasun maila baxuagoa onartzeko prest egongo denez, legitimitate
lausoaren baitan arazo larririk ez badago behintzat, gehienetan sistemaren
legitimitatearen alde ebatsiko da auzia. Honek ez du esan nahi, inolaz ere,
prozesu demokratikoetan erresistentzia bitartekoak erabiliko ez direnik, eta
ondorioz maila diskurtsiboan soilik bideratuko direnik gizarte
mugimenduen ahaleginak. Atal teorikoan esan dugun bezala, ezin daiteke
ezbairik gabe esan, esaterako, zein baldintzen ondorioz jotzen duen eragile
batek bitarteko oldarkorretara edota zein baldintzen ondorioz izango diren
hauek eraginkorrak ala antzuak.
Noiz eta nola jakingo dugu hori?
Erresistentzia eta sistemaren eraginkortasunaren arteko lehian beti
egongo da atalase (g)une argigarriren bat, non dema alde batera edo bestera
ebatsiko den: erresistentziak sistemaren eraginkortasuna pitzatzeko ezina
erakusten duen (g)unea edo, alderantziz, sistemak eraginkortasuna guztiz
galtzen duen (g)unea, adibidez, erabateko eraginkortasuna ziurtatzeko hartu
beharreko neurri errepresibo gehiegizkoak legitimitate lausoa kaltetu
dutelakoan. Azken finean, atalase (g)une bat non liskarrak –politikaren
muinak– aldi batez, inoiz ez modu iraunkorrean, meneratzeari,
kontsentsuari, negoziazioari edota akordio politiko berriari bide emango
dion. Finean, modu bateko edo besteko aldaketari bide emango dion
liskarraren (g)une erabakitzailea.
Izan ere, erresistentzia/eraginkortasuna tentsiodun binomioaren
parametrotan burutzen diren liskarrak lirateke aldaketa, eta zehazki,
aldaketa demokratikoa bultzatzen dutenak: gatazka/negoziazio/akordio
zikloak, prozesu demokratikoen azpian dauden mekanismo ezinbestekoak
baitira. Artikulazio hegemonikoaren eta antagonismoaren adierazle gisa, beti
ere. Gure tesiaren hipotesi eta konklusio nagusia hauxe da hain zuzen ere,
prozesu demokratizatzaileetan lehen mailako mekanismoa dela aipatutakoa:
demokratizazioa egongo bada, gatazka/negoziazio/akordio zikloa
beharrezkoa da. Azken atalean itzuliko gara gai honetara.
Gauzak honela, zenbait aldagai kontuan hartu beharko dira gizarte
mugimenduaren estrategiaren azpian leudekeen arrazoiak ezagutu nahi
izanez gero. Besteak beste:
7

Tillyk, aipatutako azken liburuan, erregimen mota desberdinak bereizten ditu, bakoitzean
jarduera arautuak, toleratuak, oldarkorrak eta debekatuak jokatzen duten papera definituz. Euskal
sistema politikoan, “ahalmen gutxiko erregimen demokratiko” gisa definituta, jarduera toleratu eta
oldartsuen eremuek ia bat egin dute, debekatuena mugatuz. Protesta zikloen ezaugarri hau, aldatu
egin da azken urteotan, jarrera debekatuen eremua handituz. Ikerketarako ildo interesgarria zabaltzen
du Tillyren lanak.
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-Sistemaren legitimitate lausoaren neurria eta baldintzak zeintzuk
diren. Iritzi inkesten bitartez, hauteskunde analisiaren bitartez, diskurtso
publikoa aztertuz, eta beste zenbait zeharkako tresnen eskutik antzeman
daitezke aldagai hauek. Era berean, sistemaren legitimitate espezifikoa –
herritarren beharrizanak asetzeko gaitasuna– neurtu beharko litzateke.
-Mugimenduaren errebindikazioek sarbide sistemikorik ba ote duten,
eta haien legitimotasuna sistemaren erabakienarekin alderatzeko modu
arauturik ba ote dagoen.
-Mugimenduaren bitarteko diskurtsiboen eta oztopo-eragileen gizarte
eragina, eta hauen onargarritasunaren gailurra. Bai eta tresna hauen
erabilerak mugimenduaren legitimitate lausoan izan dezakeen eragina ere.
Besteak beste, tresna faktiko horiek aipatu legitimotasun motan dakartzaten
ondorio maltzurrak saihesteko modurik ba ote dagoen…
Esandakoa ikus dezagun irudi baten bitartez:
H.3. Bitartekoak eta legitimitate lehia.

Eztabaida hauek guztiak ez dira teorikoak bakarrik. Leitzarango
liskarrean behintzat oso presente egon zirela esan genezake. Ikus dezagun.
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1989ko atalase (g)unea, autobiaren obra lanak hastear zeudela, ataka
larrian jarri zuen autobiaren aurkako mugimenduaren koalizio zabala.
Ordura arteko egintza mekanismo guztiak, WUNC bitartekoak, artekaritza
lana, praxi diskurtsiboa… oso landuak izan arren, ez zuten erakundeen
egitasmoa gelditzerik lortu. Politika publiko posibleen arteko legitimitate
lehia ebasteko tresna arauturik aurreikusten ez zenez gero, mugimenduaren
koalizioaren baitako zenbait eragilek praxi oldarkorrera jo zuen, sistemaren
estrategiaren kosteak –eraginkortasun mailan, hasteko, eta ondoren
legitimitate mailan sumatuko zirenak– biderkatu nahian.
Liskar honetan erabilitako bitarteko bortitzen –batik bat, ondasunen
kontra erabilitako bitartekoen– ingurukoak –estrategiak, ardurak,
zuzendaritza…– ezin dira oraindik orain sakonki ikertu, erantzukizun
penalen soka luzea ez baita guztiz eten. Dena den, mugimenduaren koalizio
zabaletik eratorritako jarduera zela argi dago. 8
Horrenbestez, liskarra bigarren aldian sartu zen. Aldi arras
diferentean. Ezen ETA erakunde armatuaren esku hartzeaz geroztik
piztutako mekanismo bilduma desberdina izan baitzen oso. Ikus dezagun
zeintzuk izan ziren bigarren fase honetako mekanismo garrantzitsuenak:
-Jarraian ikusiko ditugun eskala aldaketa eta polarizatze prozesuen
baitan aktibatutako mekanismoen artean, bitartekoen erradikalizatzea zen
agerikoena. Alta, mekanismo horren azpian zegoen errealitatea askoz ere
aberatsagoa zen, ezbairik gabe.
Hasteko eta behin, geroxeago aztertuko dugun bezala, liskarraren
parametro politikoetan jauzi kualitatiboa sumatu zen: jada ez zeuden
errepide alternatibak jokoan, aitzitik, “alternatiba” sistemiko bi jarri ziren
aurrez aurre: Erakunde autonomikoen legitimitatean oinarritzen zena, eta
euskal sistema politiko berria proposatzen zuen eragilearena. Demokraziaren
inguruko lehia diskurtsibo garratzaren bitartez, legitimitate talka gisa
markotu zen hortik aurrera auzia. Horiek horrela, nekez eman zezaketen
amore erakundeek “prozedurazko” kontuetan. Erabakiaren edukian
bainoago, izapideetan adierazi behar baitzuen bere legitimitatearen
gorentasuna.
-Bitartekoen erradikalizatzea koalizioaren baitakoa izanik ere, ez zen,
alabaina, mugimenduaren erreferentzia publiko nagusiaren ardurapean
burutu. Ondorioz, ardura banaketa “esan edo isil bidezko” horrek alde
erradikalaren mekanismoa piztu zuen: mugimenduaren ertzean dagoen
eragile erradikalago baten esku hartzeak pizten duen mekanismo ezaguna.
Lurraldearen autonomizatzea, bi poloen artean gizarte eragileak egindako
goi mailako bitartekaritza, berrikuntza taktiko etengaberako Lurraldeak
izandako nolabaiteko askatasuna, mugimenduak hartutako izaera para8

Azaleko hausnarketa eginez, bitarteko bortitzen parametroak nahiko konplexuak izan zirela
esango genuke: Alde batetik, ondasunen kontrako ekintza gehienen ardura ez zenez argitu zaila da
norabide estrategikoaren ardura zehaztea; eta bestetik, ETAren hautu estrategikoa bera aztertzeko
iturri enpirikoak ezin ditugu oraindik orain aztertu: agerpenaren, su-etenaren eta berragerpen
mehatxuaren arrazoiak, ekintza mugatu eta muturrekoen zergatiak, mehatxu sinbolikoaren
(bermatzaile jarduera) esanahia… Aldagai interesgarri asko eta asko ikertzeke daude. Izango al dugu
inoiz aukerarik bortizkeria politikoaren inguruko ikerketa –edo gutxienik, eztabaida– akademiko
askeari ekiteko?

621

erakundezkoa… Mekanismo horren ondorio batzuk besterik ez dira. Modu
berean, ordutik aurrerako eztabaida diskurtsibo nagusia ere, alde
erradikalaren mekanismoaren argira ulertu beharko genuke: ETA/Lurraldea
“gauza bera ote ziren, ala ez ziren” leloaren inguruan taxutu baitzen
eztabaida publikoa.
-Ordutik aurrera, bere legitimitatearen defentsa lehenetsita,
erakundearentzat politika publikoaren edukiak ez baldin bazuen berebiziko
garrantzirik, modu bertsuan, mugimenduarentzat ere, edukiak, errepide
egitasmoaren inguruko eskaerak, alegia, lehentasuna galdu zuen
errebindikazioen taulan. Honela, objektu osaketa mekanismo orokorra
konbergentziaren azpi-mekanismotik bideratu zen. Dena den, alde batetik
irabazten zena, bestetik galtzen zen: eskuarki, mugimenduak erakundeekiko
konbergentzian aurrera egin nahi izanez gero, nortasun kolektiboaren
baitako “dibergentzia” halabeharrez ordaindu beharreko salneurria
bilakatzen da. Honela, mugimenduaren koalizioan ahots heterodoxoak
nabarmentzen hasi ziren bigarren fase horretan: AAT, lehenik, Eki, geroago.9
-Objektu osaketa mekanismo horrekin esku hartuta, baleko
solaskidetzat hartua izatea, hots, zertifikatze mekanismoa aktibatzea
bihurtu zen mugimenduaren jomuga garrantzitsuena. Mugimendu
ekologistaren ikuspegitik, botere politikatik eraginaren politikara emandako
jauziaren hastapeneko seinale eta, aldi berean, baldintza/ondorio gisa ulertu
beharko litzateke helburu aldaketa hau. Mugimenduaren koalizioko eragile
politiko nagusiaren ikuspegitik ere, zertifikatzea lehen mailako lorpena
bilakatu zen, garai hartan, negoziazio politikoaren inguruko markogintza
lehenestea, eta Ajuria Eneko Ituna pitzatzea hil ala biziko helburuak
baitziren ezker abertzalearentzat.
-Liskarraren polarizatzearekin batera, deslerrotuak zeuden eliteak
Ajuria Eneko Itunean birlerrotu ziren. Ondorioz, mugimenduak ordura arte
landutako artekaritza mugatu egin zen. Dena den, euskal elite politikoen
frakzionamenduaren eta lehia hegemoniko gurutzatuaren eraginez,
birlerrotze instituzionala ez zen sendoegia izan. Teilakatze instituzionalak,
alde batetik, abertzaletasun moderatuaren baitako borroka hegemoniko
gupidagabeak, bestetik, eta baita Gipuzkoan eta Nafarroako iparraldean
ezker abertzaleak zuen indarrak ere, ingurune politiko ezegokia osatu zuten
politika publikoaren koherentzia mantentzeko. Liskarrean zehar, bigarren
fase honetan barne, elite politiko-erakundezkoen deslerrotze mekanismoa
aldagai erabakigarria izan zen, dudarik gabe.
Gainera, alde erradikalaren mekanismoak berak ordura arte lortutako
artekaritza ondareari eusteko aukera eman zion mugimenduari,
Lurraldearen solaskidetza autonomoa eta konbergentea ahalbidetzen zuen
heinean. Mugimenduaren ahots nagusia liskarreko “alde moderatua”
bilakatu izana elite instituzionalen deslerrotzeaz baliatzeko aukera eta,
neurri berean, baldintza izan zen. Hala, mugimenduaren artekaritza lana,
bitartekaritza jarduera bilakatu zen.
9

Artekaritza edota objektu osaketa mekanismoen baitan pizten den azpi-mekanismo hau, –
batzuk artekatu nahiak bestekiko gertutasunaren galtzea adierazten duena edo objektu/eskaera
aldaketak berez dakarrena–, “tapaki mugatuaren” mekanismoa izendatu du Mariano Ferrer kazetari
eta analista politiko argitsuak. 18/98+ lan taldearen aktak. Joxemi Zumalabe Fundazioa. 2007.
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-Bestalde, bitarteko bortitzek deslerrotze mekanismoaren beste aldaera
bat ekarri zuten. Izan ere, ETAren esku hartzeak nolabaiteko desertzio
mekanismo mugatua piztu zuen erakundeen baitako koalizioan. Aurreko
liskar ekologista nagusian –Lemoizkoan– osatutako marko interpretatzailea
indarrean zegoenaren seinale, obren jarraipenak suposatzen zuen kostea
onartezina iruditu zitzaien eraikuntza enpresei, eta, ondorioz, atzera egin
zuten. Desertzio honek liskarraren korapiloa askatzeko aukera desberdinak
aztertzeko abagune historikoa eskaini zien eragile sozial eta politikoei.
-Azkenik, gatazka/negoziazio/akordio zikloaren azken fasean,
“negoziazio mekanismoak” piztu ziren, eragileen arteko joko
estrategikoaren adierazpen legez. Gatazken konponbidea aztertzen duen
diziplina akademikoan, beste modu batean izendatzen baldin badira ere,
ezagunak dira joko estrategikoaren arau eta mekanismoak.10 Dena dela ere,
hemen azalduko ditugun mekanismoen terminologia eta ezaugarriak
intuitiboak dira, ez ditugu inongo eredu teorikoekin alderatu. Etorkizunean
egin daitezkeen ikerketetarako leihotxo bat zabaldu dadin besterik ez dugu
nahi.
Mobilizazio ziklo askoren amaieran zabaltzen den negoziazio fasean
ere aldi desberdinak bereizi daitezke, hurrenez hurren: Negoziazio kideen
zehaztapena, negoziazio objektuaren zehaztapena, negoziazio prozesuaren
kudeaketa eta, azkenik, negoziazioaren amaierako akordioaren ustiapena.
Eskuarki, aldi bakoitzak mekanismo berariazkoak izango ditu, nahiz eta
mekanismo nagusi batzuk negoziazio prozesu osoan eragingo duten.
Leitzarango gatazkaren azalpen historikoan topatu ditugun mekanismo
batzuk jasoko ditugu jarraian doan irudi honetan:

10

Gaiari buruz sarrera egokia: Pruitt, D. G. & Carnevale, P.J. (1997): Negotiation in Social Conflict.
Open University Press. Buckingham.
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H.4. Negoziazio mekanismoak Leitzarango
liskarrean.

Hemen agertzen diren mekanismoak negoziazio prozesu guztietan
tipikoak ote diren jakiteko, beste gatazka/negoziazio/akordio zikloekin
alderatu beharko genituzke. Tamalez, Leitzarangotik at, ikerketa honetan
aztertuko dugun bigarren liskarrari negoziazio prozesu batek amaiera eman
ez zionez, ezin izango ditugu aldagai honen inguruko mekanismoak
konparatu.11
Negoziazio prozesuari dagozkionez aparte, azalpen kronologikoan
beste hainbat mekanismo aipatu dugu. Bakoitzaren definizio eta izaera ez
ditugu hemen errepikatuko. Atal honetan horietariko batzuk bakarrik birjaso
ditugu, gure ustean liskarraren ibilbidea ulertzeko esanguratsuenak direlako.

11

Tillyren biolentziari buruzko aipatu liburuan, negoziazioen hausturan azaltzen diren
mekanismo batzuk aztertzen dira: Ez-zertifikatzea, artekaritza, sareen aktibazioa, objektu aldaketa,
polarizazioa… Neurri batean, negoziazio prozesu arrakastatsuetan topatu daitezkeen berberak dira –
artekaritza, objektu osaketa–, edo hain justu alderantzizkoak: zertifikazioa, despolarizatzea… Ikus 9.
Atala, Tilly (2007) Op.,Cit.
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3. Leitzarango liskarraren zenbait eragin. Hurbilketa.
Atal teorikoan esandakoa gogoratuz, gizarte mugimenduen eraginen
matrizea osatzea ez da gauza erraza. Zenbatu ezinak baitira lotuta egon
daitezkeen aldagaiak. Horregatik, mobilizazioaren aldagai desberdinetan
mugimenduak piztutako mekanismo kognitiboek izan duten eragina
aztertzea erabaki dugu.
Hala,
Mugimenduak
piztutako
egintzazko
mekanismoek
elkarreraginezkoetan,
eta,
batez
ere,
egiturazko/inguruabarreko
mekanismoetan duten eragina ezagutzea izango litzateke helburua. Hauxe
da, hortaz, erantzun beharreko lehen galdera: zein neurritan aldatu dira
ingurune edo egiturazko mekanismoak jarduera kolektiboan abian jarritako
egintzako eta elkarreraginezko mekanismoen ondorioz?
Egiturazko eragin horien barnean, ez dugu galduko eredu teorikoan
landutako ikuspegia: D.23 irudian azaldu bezala, gizarte mugimenduen
eragin demokratizatzailea prozesu ezagunetan islatzen da: eragileen,
errebindikazioen eta diskurtso/praxien ugalketa, politizatzea, orekatzea,
eta barneratzea.
Hala, bigarren galdera hauxe litzateke: Zein neurritan uler daitezke
egiturazko aldaketa horiek demokratizazio gisa? Edo, beste modu batera
esanda, sistematik kanpoko eskaera/diskurtso/erakunde eta abarren
osaketa, barneratzea eta parekotzea gertatu al da liskarraldi honen ondorioz?
Aldez aurretik, muga bat onartuko dugu. Ingurune mekanismoetan
legokeen eragina neurtzeko tresna enpiriko egokiak behar dira, baina
gehienetan ez dago eskura neurketa hori burutzeko proxie aproposik.
Aurrerantzean, eredu teorikoak jarraipenik izango badu, eragin horiek
neurtzeko tresna zehatzak garatu beharko dira. Eragin horiek guztiak
antzemateko lan enpiriko berriak beharko genituzke, helburu horietara
egokituak.
Horregatik hemen hobetsi dugun ikuspegia apalagoa da. Alde batetik,
egintzazko mekanismoek elkarreraginezkotan izandako eragina birjasoko
dugu, laburki bada ere, eta egiturazko mekanismotan jarduera kolektiboaren
ondorioak aztertzeko eredu teoriko/praktiko xume bat deskribatzen
saiatuko gara.
Atal teorikoan bost eragin mota aipatzen genituen. Batez ere
mobilizazioaren
dimentsioei
dagozkien
ingurune/egiturazko
mekanismoekin zerikusia duten eragin zehatzak: adierazlea, politikoa,
antolakundezkoa, mobilizazioari dagokiona, eta sumagarria. Ikus ditzagun:
a. Leitzarango liskarraren eragin adierazlea.
Diskurtsoari dagokion eragin adierazlea azaldu dugunean, hiru eragin
mota desberdin aipatu ditugu: mugimenduaren diskurtsoak liskarrean zehar
beste eragileengan izan duen eragina, mugimenduaren baitako marko
interpretatzaileetan luzera begira izan duena, eta, gizartearen marko
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interpretatzaile nagusietan izan duena. Esan bezala, azkena da gehien
interesatzen zaiguna. Besteak, modu batera edo bestera ikusita daude jada.12
-Lehen eragin mota, Leitzarango liskarraren azalpen kronologikoa
egindakoan jaso dugu. Iritsi al da mugimenduaren diskurtsoa beste
eragileengana? Baldintzatu al du haien markogintza-estrategia? Lehenik eta
behin, kontuan hartu behar dugu diskurtsoaren beraren bilakaera,
mugimenduak ez baitu gauza bera esaten 1987an, edo liskarraren amaieran,
1992an. Hortaz, zorrotzago arituz, zera galdetu beharko genuke: diskurtso
anti-desarrollistak izan al du eraginik beste eragileengan, ala ekologismo
politikoarenak, edota negoziazioaren ingurukoak?
Ezbairik gabe, eragileen arteko zubigintza diskurtsiboa nabarmena
izan da liskarrean zehar. Neurri handi batean mugimenduak bere
estrategiaren bitartez piztu dituen mekanismo kognitibo gehienak helburu
hori izan baitute: Bere diskurtsoa –mundu ikuskera tipikoa13– beste
eragileengana, gizartera helaraztea, alegia.
Zentzu honetan, ezin uka daiteke instituzioak gehienetan
mugimenduak markatutako bidetik jarraitu duela. Diskurtsogintzan
aitzindari izan da gizarte eragilea, atoian eraman du erakundea ia beti.
Hasiera hasieratik, 1987tik aurrera, erakundeak mugimenduaren hizpidea
barneratu egingo du –obren eragin larria onartu, informazioa emango dela
aitortu…–, eta segituan murgilduko da mugimenduak salatutako “nuevo look
marketing de lenguaje ecologista administrativo” delako horretan.14
Berantago, mugimenduak lehen zertifikatzea lortzen duen unean, –
1989an Muruarekin egindako elkarrizketaren ondotik– “dialogoaren”
inguruko hizpidea ere erakundeetara hedatuko zen. Liskarraren amaieran,
berriz, konbergentzia eta arrakastaren jabetza kolektiboaren mekanismoen
eraginez, erakundearen eta mugimenduaren diskurtsoek bat egin zuten ia:
“Adostasuna, dialogoa, konponbide demokratikoa”, hizpide errepikatuak
izan ziren Galdós, Alli edota Jonan Fernandezen ahotan. Mugimenduaren
eragin adierazlearen lekuko ezin gardenagoak dira guztiak. 15
12
Alde batera utziko dugu eragin adierazlearen eta beste eragin zehatzen laugarren dimentsioa,
askoz ere konplexuagoa dena. Diskurtsoaren inguruko mekanismoek mobilizazioaren beste arlotan
pizten diren mekanismotan izan duen eragina, alegia: aukera/mehatxu politikoen arloan, esaterako,
euskal mugimendu ekologistaren aurka abian jartzen den errepresioaren mekanismoa Lurraldearen
markogintza estrategikoarengandik ondorioztatu al daiteke? Edo, alderantziz, errepresio
mekanismoak diskurtsoaren markogintza estrategikoan izan al du eraginik? Eraginen matrizea nahi
beste korapilotu genezake.
13
Hor kokatu du Zizekek borroka hegemonikoaren helburua, errealitatearen ikuskera tipikoen
arteko lehian, alegia. demokrazia edota nazio eraikuntza aipatzen dugunean zein da burura
datorkigun irudia? Legebiltzarra, ala herri-kontsulta edo asanblada; azpiegituren eraikuntza, ala
euskararen kale-erabilera normalizatua? Ikus, “El espinoso sujeto” (2007).
14
Tokiko arloan egindako artekaritzak ere, mugimenduaren diskurtsoaren hedakuntza erraztu
zuen udal erakundetan: “Zain dezagun gure lurra” ildo diskurtsiboa oso eraginkorra izan zen helburu
hori lortze aldera. Lemoizen euskal herri politikoa zaindu behar baldin bazen, Leitzarango liskarrean
lurraren defentsa fisikoagoa hobetsi zen, benetako lurrari –ez honen kontzeptualizatze politikoari–
lotuta. Ikus Barcena & Ibarra, aipatutako lan desberdinetan.
15
Liskarra konponbidean sartzen den neurrian eta konbergentzia diskurtsiboaren mekanismoa
aktibatzen denetik, mugimenduak ere erakundeen eragin adierazlea sumatuko du, zubigintzak bi
aldetako pentsamoldeak igarotzeko balio baitu: “alternatiba arrazionaletik”, “ecología y progreso”
hizpidera edota erakundeek erraz onartu zezaketen “mejora radical de las comunicaciones con el menor
coste posible” hizpidera igaro baitzen Lurraldea, 1991en. Nafarroako Gobernuak 1992an botatako
hitzetan ongi islatu zen konbergentzia hura: “Preocupación medioambiental extrema que el Gobierno de
Navarra comparte con Lurraldea”.
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Beste eragile politikoei dagokienean, berriz, nabaria da alderdi
politikoengan mugimenduaren hizpideak izandako eragina: Liskarrean
zehar egin ziren hauteskunde guztietan –1989ko Europarretan, 1990eko
autonomikoetan
edo
1991ko
foru-hauteskundetan,
esaterako–,
ingurumenaren gaia ahotan izan zuten alderdiek, eta datu zehatzen azterketa
egin ez den arren, “hizpide ekologista” lehen aldiz, eragileen agenda
politikotan indartsu barneratu zen.
Bestalde, ezker abertzalearen edo mugimenduaren koalizioko beste
gizarte eragileekin izandako harreman diskurtsiboak aberatsagoak dira:
euskal gizartean hurrengo urteetan gatazka zabalari buruz erabiliko zen
marko interpretatzaile nagusia mugarritzen ari baitzen.
Hala, kasu honetan, errebindikazioen artikulazioa burutu zen heinean,
bi aldetiko zubigintza diskurtsiboa askoz ere indartsuagoa izan zen. Argi
dago mugimenduak ezker abertzalearen ingurumenari buruzko diskurtsoa
aberastu egin zuela hasieratik –HB: como abertzales la defensa de la tierra es
nuestra señal de identidad–, eta baita ordura arte nagusi zen hizpide
materialista eduki post-materialistaz hornitu ere. Gerora, artekaritza –
artikulazio
hegemonikorako
mekanismoa–
lortzeko
zubigintza
diskurtsiboan, hizpide-aterki eraginkorra bilakatu zen eragile askorentzat
“demokrazia/dialogoa” leloa. Eragile ekologistaren “elkarrizketa” eta ezker
abertzalearen ”negoziazio politikoa” artikulazio ildo berberaren bi aurpegiak
besterik ez ziren. Elkar elikatze diskurtsiboa gardena zen oso: batzuetan
mugimendutik ezker abertzale politikora zihoazen esamoldeak, besteetan,
alderantziz.
Tankera bereko beste zenbait esamoldek ibilbide antzekoa izan zuten.
Esaterako, 1989ko azaroan, ETA erakundeak luzatutako –“gatazka
(nagusiaren) konponbide demokratikoa” hizpideak ere Lurraldeak berak
1991ko otsailean deitutako manifestazioaren leloan errepikatu zen:
“Konponbide demokratikoaren alde”. Liskarra amaitu eta gero, Lurraldeatik
eratorritako eragile berriak –Elkarrik– landutako diskurtsogintza estrategiko
guztia arrakasta horretatik eratorri zen.16
-Bigarrenik, zein neurritan baldintzatu du Lurraldearen markogintza
estrategikoak Eguzkik edo beste eragile ekologista batzuk beranduago
egindakoa, Urbina/Maltzaga auzian, esaterako? Denboran zeharreko
zubigintza diskurtsiborik egon al da mugimenduaren baitan?
Egia esanda, Leitzarango gatazkan jarri ziren martxan ordutik hona
euskal mugimendu ekologistak landutako ildo diskurtsibo gehienak: Ildo
anti-desarrollista –hasierako AAK eta gero AATen eskutik–, geroago
Eguzkik sakonduko zituen “lurraren defentsa eta lurraldearen antolamendu
arrazionala”; edota LABek, esaterako, garapen sostengarriaren diskurtsoan

16

Arrazoi anitz dela kausa, egiteke dago ezker abertzale politikoaren eta euskal herri
mugimenduen arteko harremanen ikerketa sakona: elkar baldintzatzea, harremanak, sinergiak,
“kutsadura” eta irakaspenak… Hemen arlo bati dagokion hurbilketa xumea besterik ez dugu egin.
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1991n emandako urrats aitzindaria: “desarrollo económico pero no al precio que
sea”.17
Agian, Leitzarango liskarrean eskaeraren osaketa prozesua jarraituz
burutu zen bilakaera diskurtsiboa, euskal ekologismoaren heldutasun
prozesuaren isla izan daiteke: egitasmo publikoen aurreko ezezko borobiletik
lurralde antolamendurako agentzia para-publiko gisa aritze hutsera doan
ibilbidearen isla. Urbina/Maltzaga auzian erabilitako markogintza
diskurtsiboa bilakaera horren oinordeko argia da. Hortxe ditugu arestian
aztertutako diskurtsoaren parametro teknikoak, lurralde antolaketa
arrazionalarekin loturiko leloak, ikuspegi “naturalistikoaren” apaltasuna…
Dagokion atalean jasota daude denak. 18
-Azkenik, eragin adierazlea neurtzeko unean, diskurtsoari buruzko
ingurune mekanismo garrantzitsuena errealitatea interpretatzeko marko
nagusien (master frame) aldaketa da. Mugimenduak Leitzarangoan
landutako markogintza diskurtsibo aberats horrek eraldatu al ditu euskal
gizartearen marko interpretatzaile nagusiak?
Hala balitz, ordura arte sistematik kanpo zeuden mundu-ikuskerak
marko nagusitan barneratu baldin baziren, demokratizazioaren aldaera
baten aurrean geundeke. Izan ere, diskurtsoaren edukia dena delakoa izanda
ere, marko nagusien aberaste hutsa, demokratizazio gisa uler daiteke.
Dena den, esan dugun bezala, bigarren galdera bat ere egin beharko
genuke: zeren inguruko marko interpretatzaileak aktibatu dira? Ekologiari
buruzkoak, ala demokraziari dagozkionak?
Berriro ere esan beharra dago, balizko aldaketa hori antzemateko
zuzeneko bitarteko enpirikorik gabe ari garela lanean, eta, ondorioz, hipotesi
gisa bota beharko ditugula jarraian doazenak.19 Azalpen kronologikoan
zehar jada jaso ditugun iritzi inkestak aztertuta –Jaurlaritzakoak eta
mugimenduak IPESi eskatutakoak, batez ere–, badirudi ingurumenari
buruzko ardura kolektiboa areagotu egin zela Leitzarango liskarrean zehar,
ziurrenik gaiak hartu zuen garrantzi komunikatiboaren kariaz. Esaterako,
Eusko Jaurlaritzak 1989ko abenduan, “euskal biztanleriaren ardura
ekologista gero eta handiagoa kontuan izanik” inkesta egin zuenean,
galdetutakoen %45 autopistak mugatzearen alde zegoen, eta % 8, berriz,
17

Lehen ere esan dugu, ildo antidesarrollista, etnoekologista, eta azkenaldion, garapen
sostengarriaren ildo ekologista politikoa definitzeko erakundeekin izandako lehia, izan direla euskal
mugimendu ekologistaren ardatz ideologiko iraunkorrenak. Azkenari buruz sakontzeko: Barcena, I. &
Ibarra, P. & Zubiaga,M. (eds) (2000): Desarrollo sostenible: Un concepto polémico. UPV/EHU. Bilbo.
18
Aurreko liskarraldiek hurrengoetan duten eragina ulertzeko, kontuan hartu behar dugu
arestian egindakoa inguruabarreko mekanismo bilakatu dela ondorengoarentzat. Esaterako,
Lurraldearen markogintza estrategikoak egiturazko hizpide mekanismoetan eragin zuen heinean,
Urbina/Maltzaga auzian Eguzkik erabilitako diskurtsoa haren oinordeko gisa uler genezake,
gizartearen marko diskurtsibo nagusiak aldarazi baitzituen Lurraldeak. Hala ere, egiturazko eragin
horretatik aparte, Eguzki eta Lurraldea eremu bereko eragileak izanik, denboraz gaindiko zubigintza
diskurtsibo horretan, lehen aipatu dugun mugimenduaren baitako ikaskuntza prozesuak ere badu
zeresanik. Alegia, mugimenduaren baitako irakaspen kognitiboa deritzona. Berdin gertatuko da
antolakuntza ereduarekin, bitarteko bildumarekin edo eskaera osaketarekin. Hortaz, eraginak, kasu
honetan bi bide jarraituko ditu: kanpokoa eta barnekoa. Irakaspen kognitiboari buruz, Ikus Larrinaga,
A. (2006). Op.Cit.
19
Ad hoc inkestak beranduago hasi ziren, Jaurlaritzako Prospekzio soziologikoetarako
kabineteak, ekobarometroa 2001etik aurrera jarri zuen martxan.
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erabat kontra, errealitatea ulertzeko marko nagusia mugimenduaren
ikuspegira hurbiltzen ari zela erakutsiz.
Era berean, 1991ko hasieran Eusko Jaurlaritzako Prospekzio
Soziologikoetarako Kabineteak egindako inkesten emaitzak nahiko
argigarriak dira: Gipuzkoan, ingurunea babesteko, %54k autopisten
eraikuntza mugatu egin behar zela zioen. Kezka hori ezkerreko alderdien
boto emaileengan eta gazteengan zen nagusi, batez ere.
Ingurumenari buruzko kezkaren areagotze hori Pedro Ibarrak eta biok
1999an egindako ikerketa lan batean ere antzeman genuen.20 1987tik aurrera
Egin eta El Correo egunkariak aztertuta, gai ekologikoen presentzia
nabarmenki hazi baitzen. 1987/1997 urteetako bilakaera azpimarragarriena,
berrien ugaltzetik at, tokikotasunera jotzea izan zelarik, nolabaiteko
despolitizazioarekin batera.
Izan ere, euskal mugimendu ekologista politikoaren diskurtsoan –
hortik “politiko” abizena– oso txertatuta egon dira beti ingurumenari
buruzko kezka eta demokraziaren inguruko ardura: erabakitasun
demokratikoa eta erantzukizun instituzionala, interes pribatuak eta
ustelkeria interes publikoaren etsai, nazio interesa edo lurralde antolamendu
arrazionala hobetsi beharra… Horregatik, askotan benetako eragin
adierazlea diskurtsoaren dimentsio politiko horretan kokatu beharko
litzateke. Esan bezala, ad hoc tresna enpirikoen ezean ere, mugimenduak
berak 1990eko abenduan IPESi eskatutako inkesta nahiko esanguratsua da
zentzu horretan: Galdetutakoen %68 garai hartan mugimenduak eskatzen
zuen erreferendumaren alde zegoen, eta Leitzarango harana babestearen
alde, berriz, %37k ez zuen iritzi argirik, eta % 22k, berriz, beharrezkoa ez zela
zioen. Aldundiak data berean egindako inkestaren arabera, Gipuzkoan %
75ek autobiaren aldeko jarrera omen zuen. Markogintza demokratikoaren
eremuan izandako eragin adierazlearen azken froga gisa, 1991ko abuztuko
akordioari buruz IPESek egindako inkesta aipa genezake: galdetutakoen
erdiak baino gehiagok akordioaren aldeko jarrera du, bi aldeetako zesioa
egon dela esanez. Hortaz, ingumenari zegokion “zesioa” onartuta.
Beraz, interpretazio marko nagusirik aldatu edo, agian, berretsi baldin
bazen, hori demokraziaren inguruko marko politikoa izan zen. Demokrazia,
herriaren partehartzea, erreferenduma, elkarrizketa, dialogoa, adostasuna,
akordioa, konponbidea… izan ziren, ezbairik gabe, liskar hartatik
ondorioztatutako diskurtso arrakastatsuenak. Azken finean, bakegintzari
buruzko markogintzan egindako jauzi diskurtsiboa izan zen
arrakastatsuena.

20

Ibarra, P. & Zubiaga, M. (1999): El discurso ecologista en la prensa vasca. Hermes & Gaia. Medios
de comunicación y políticas de medio ambiente. INGURUAK, 24. Bilbo. Ale bereko beste artikulutan
ere islatzen da ekologiaren arrakasta komunikatiboa. Ildo beretik, esaterako, 1992ko maiatzean ETB
telebista kate publikoak martxan jarri zuen ekologiari buruzko “Bizia” saioa. Ez zuen, alta, luzaroan
iraun. Aipatutako TEA ikerketan nabarmendu bezala, “despolitizazioa” egunkariek gai ekologistak
jasotzeko erabilitako atalaren bilakaeran ere islatuko da. 90. Hamarkadaren amaiera aldera, “gizartea”
atalak kenduko dio tartea “politika” sailari edo “nazionalari”. Leitzarango auzitik hona ez da
ezaugarritze “politiko” hori, maila berean behintzat, errepikatu. Ikus TEA ikerketa. (1997) (Op. Cit).
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Izan ere, hizpide mailan, “gatazk(ar)en kudeaketa arrazionala” posible
zela erakutsi eta helarazi zion iritzi publikoari Lurraldeak.21 Konponbidearen
leloak izandako arrakasta diskurtsibo honekin batera, edukitan bezain beste,
diskurtsoaren forman Lurraldeak izandako berrikuntza diskurtsiborako
gaitasunak –diskurtso eufemistiko-eufonikoa deitu daitekeena–, atea zabaldu
zion Lurraldearen antolakuntza-birmoldaketari, Elkarri talde bakezalearen
sorrerari, alegia. Baina horiek beste eragin mota batzuk dira.
Liskarraren amaieran arlo honetan erdietsitako arrakastaz jabeturik,
mugimenduak berak, plazaratu zuen bere ekarpen diskurtsiboa, hots:
“bakean eta normalizazio politikoan lagundu izana, mugimenduen
partehartzearen beharra nabarmendu izana, eta gizartean sentsibilitate
ekologikoa zabaldu izana”.
Dena den, azken eragin mota hau –sumagarri gisa defini genezakeena–
ez da hain argia. Izan ere, atal teorikoan ere esan dugu eragin adierazlea eta
sumagarria bereiztea ez dela kontu erraza. Lehenak, diskurtsoaren ugaltze
hutsa erakusten du, eta bigarrenak, berriz, ahotan gizarteak darabilena
ikusmolde finkoetan eta jarrera koherenteetan islatu ote den erakutsi
beharko luke.
Eragin honi dagokionean, laburlbilduz, euskal gizartaeren interpretazio
marko nagusiak aberastu diren neurrian demokratizazio “diskurtsiboa”,
bederen, aintzat hartu beharko genuke. Honekin batera doa, diskurtso
erantsiaren edukia bera. Izan ere, demokrazia ulertzeko modu berritzaileak
plazaratu baitziren liskarraren eskutik.
b. Leitzarango liskarraren eragin politikoa.
Esan bezala, aukera politikoen arloan sumatutako eraginak, alde
batetik, liskarrean zehar azter daitezke. Mugimenduak landutako
mekanismo kognitibo politikoek –aukera esleipenak, hasteko eta behin–,
dudarik gabe, beste zenbait mekanismo aktibatu zituzten Leitzarango
liskarrean. Joko estrategiko gisa ulertuta, azken finean, mugimenduaren
jarduera ia osoaren helburua hori baita, hots, helburuak lortzeko
beharrezkoak diren zenbait mekanismo politiko piztea.
Hasiera batetik, arlo politikoan emandako urratsek –artekaritza zabala,
sostengu koalizioaren osaketa malgua, diskurtsogintza irekia, eliteen
interesen kaltetzearen esleipen egokia…– eragin nabarmenak izan zituzten:
auzian oso garrantzitsua izan zen erakundeen egiturazko deslerrotzearen
areagotzea, batik bat. Euskal elite politiko eta instituzionalen baitako
deslerrotzea –zatiketa– oso ongi esleitu zuen mugimenduak, eta esleipen
horren lehen ondorioa, hain zuzen ere, deslerrotzearen biderkatzea izan zen.
Gero, auziak aurrera egin ahala, eztabaida legitimitate-lehia bezala
planteatu zen aldetik, zertifikatzearen arloan neurtu beharko dira eraginak:
elkar errekonozitzen al dute aurkariek? Nola lortu zuen mugimenduak
zertifikatze hori?
21

Aipatu dugu liskarraren amaieran “Gatazkak ekiditeko jardunaldiak” ospatu zirela Oñatin,
gaiak zuen oihartzunari men eginez. Hurrengo auzia bideratzeko erakundeak abian jarri zuen
tresnaren – IGPen– oinarri teorikoak jardunaldi haietan jarri ziren.
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Mugimenduaren koalizioaren baitan, nolabaiteko lan banaketaren
ondorioz, aldi berean piztutako mekanismo ustez kontrajarriek –
erradikalizatzea eta eskaera osaketa malgua– elkarreraginezko beste zenbait
mekanismo aktibatu zituzten. Horien artean esanguratsuenak erakundeen
desertzioa
eta
egitasmoen
konbergentzia.
Zertifikatzea,
hortaz,
mugimenduak berak abian jarritako alde erradikalaren mekanismoaren
ondorioa izan zen.
Horiek guztiak aztertu ditugu jada, hemen gogoratu besterik ez ditugu
egin.
Izan ere, aurreko eragin motan bezala, eragin politikoaren muina
egiturazko mekanismoetan sumatu daitezkeen aldaketetan datza.
Aukera/mehatxu
politiko
estrukturalagoak
finkatzen
dituzten
mekanismoetan, alegia. Esaterako, politikagintza komunitate (politics
community) edo sareetan (policy network) aldaketarik sumatu al da
Leitzarango liskarraren ondotik? Edota, gai-politikagintza sareetan (issue
network) berrikuntzarik egon al da? Eragin politikoari dagozkion gai
potoloak hemen azalduko zaizkigu, besteak beste: Ajuria Eneko Itunetik
Lizarrako akordioaren atarira garamatzan ibilbidean izandako eragina;
eragile politiko abertzaleen birlerrotze estrategikoa eta gizarte
mugimenduaren aintzat hartzea –zertifikatzea– ingurumen-politikagintzan…
Edota, orohar, eraginaren politikari ateak zabaltzea, IGP tresnaren erabileran
sumatu zen bezala.
Manuel Jiménez ikerlari espainiarrak doktorego-tesi interesgarria egin
du honi buruz, Espainiako mugimendu ekologistaren mobilizazioa,
Estatuaren jarduera eta ingurumen politiken arteko loturak aztertuta.
Espainiako eta Euskal Herriko dinamika ekologista arras diferenteak diren
arren, puntu batean behintzat parekoak dira. Jaso ditzagun berak
esandakoak:
“[En la década de los noventa] la relación entre el movimiento
ecologista y el Estado estará regida por la lógica conflicto-acceso. En este
contexto, […] no se puede entender la evolución de la política ambiental
sin considerar el papel del movimiento ecologista y su actividad en el
ámbito de la protesta”.22
Gure gaia ez da ingurumen-politikaren bilakaeraren azterketa. Dena
den,
arlo-politikagintzaren
bilakaeraren
arrazoiketan
Jimenezek
esandakoarekin ados gaude: ingurumenari buruzko politikagintza sareetan
euskal mugimendu ekologistak tokia irabazi zuen Leitzarango liskarraren
ondotik. Oso bestelakoa da toki horren garrantziari edo eraginkortasunari
buruzko eztabaida: Urbina/Maltzagako auzian ikusi zen bezala, eragile
legitimo gisa onartua izatea, edo, areago oraindik, arlo-kontseilutan parte

22

Jiménez Sánchez, M. (2002): Protesta social y políticas públicas. Un estudio de la relación entre el
movimiento ecologista y la política ambiental en España. Centro de estudios avanzados en ciencias sociales.
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Madrid.
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hartzeko eskubidea irabaztea, eta ingurumen-politika baldintzatzea kontu
arras desberdinak dira.23
Dena den, neurriaren inguruko eztabaida alboratuta, hemen ere,
kanpoko gai bat –ingurune-politika publikoa– politizatu eta barneratu
zein heinean, liskar honen eragin demokratizatzailea ezin uka genezake.
Gai hauek guztiak aztertzeko, eragin politikoari buruzko hurbilketa
sakonagoa egingo dugu demokratizazio eta naziogintza prozesuek gure
liskarrekin izan duten lotura azaltzeko orduan.
c. Leitzarango liskarraren antolakuntza-eragina.
Aurrekoetan bezala, hasteko eta behin, liskarrean zehar mugimenduak
aktibatutako
antolakuntzari
buruzko
mekanismo
kognitiboek
elkarreraginezko mekanismoetan izandako eraginak gogoratu egingo ditugu,
laburki besterik ez bada.
Izan ere, arlo honetako egintzazko mekanismo nagusiek –eraketen
jabetza, batik bat– elkarreraginezko beste zenbait mekanismotan izandako
eragina –antolakuntza maileguan, eraketen artekaritzan edo ez-jabetzan…–
nabarmentzeko modukoa da. Hasteko, mugimenduak Autobiaren Aurkako
Koordinadora (AAK) sortutakoan, eraketen jabetza eredugarria aktibatu
zuen, antolakuntzaren zabalkuntza ahalbidetuz: ekologistak, herritar
kaltetuak edo sentsibilizatuak, gazte autonomoak, udal ordezkariak,
mendizaleak… Eraketa mota hori arrakastatsua suertatu zenez, antzeko
koordinadora ekologista asko sortu zen urte haietan. Areago oraindik,
1987tik aurrera, Autobiaren Aurkako Koordinadorak beste zenbait
koordinadora eta ekimenekin antolakuntza-artekaritza piztu zuen,
“koordinadoren koordinadora” abian jarriz. Honela, gizarte eragileen sarea
trinkotu egin zuen, dudarik gabe.
Bestalde, Leitzarango liskarrean eragile kolektiboa “koordinadora ireki”
bezala osatu izanak ateak zabaldu egin zizkion beste zenbait eragile
kolektiboen maileguari edo, beste modu batera ikusita, antolakuntza ezjabetzari. Honela, Eguzki talde ekologista, eta oro har, ezker abertzaleko
zenbait antolakuntza mugimenduaren koalizio zabalaren baitan bildu ziren,
haren esanetara jarriz beraien bitartekoak.24 Lurraldeak bere sostengurako
tokiko asanbladak osatu ostean, koalizio kideen arteko antolakuntzamailegua nabarmenagoa izan zen. Ikusi bezala, antolakuntza arrakasta
horretaz baliatu nahian, 1990eko Lurraldearen asanbladan Eguzkik
proposatutako tokiko talde ekologisten federazioa ez zen aurrera atera.

23

Konklusio hauek behar den moduan ziurtatzeko, ad hoc ikerketa beharko genuke. Jimenezek
egindakoaren antzekoa, Euskal herrira ekarrita.
24
Etorkizunerako gai interesgarria litzateke ezker abertzaleak Lurraldearen dinamizatzaile gisa
egindako lanaren azterketa. Izan ere, neurri handi batean, herri mugimenduekin ordutik aurrera izan
beharreko harremanetarako eredu bilakatu zen: autonomia sozialaren eta norabide politikodun
dinamizazioaren arteko tentsio-gune etengabean taxutu den elkarlan eredu konplexua. Oraindik orain
gai horiek, epaitegietan aztertzen direnez, ez dago hurbilketa akademiko zentzudunik egiteko
modurik. Ikus, 18/98 Sumarioa, epaiketa eta bertan emandako txostenak eta lekukotasunak.
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Dena den, aurreko kasuetan bezala, eragin interesgarrienak
antolakuntzari dagozkion egiturazko mekanismoetan islatu ziren.25 Eta
horien artean, bi hauetan bereziki:
-Antolakuntza eskuragarrien ugaltzea. Koordinadorak lehenik, eta
Lurraldeak geroago, sostengu-koalizioa osatzeko eredu eraginkorra eskaini
zuten. Koordinadoraren antolakuntza-eredu arrakastatsua eskuragarri izan
zuten ordutik aurrera euskal gizarte mugimenduek. 26
Barne antolaketari dagokionean ere, eraketen jabetzaren bitartez
antolakuntza konplexua egituratu zuen mugimenduak, eragile pseudoautonomoak osatuz –erreferendumaren aldeko batzordea, arbitraje
batzordea, aholkularitzarako kontseilua…–, edota ekimen autonomoak
dinamizatzeko ahalmena erakutsiz, Tolosako ospetsuen taldearekin edo
Lekunberriko ekimenarekin egin bezala, esaterako.
Antolakuntza eredua arrakastatsua izanda ere, euskal mugimendu
ekologista indartuta irten al zen Leitzarango liskarretik? Mugimendu
ekologistaren organizazioak zein egoeratan geratu ziren Lurraldearen
desegite edo, hobeto esanda, birkokapenaren –auto desjabetza
mekanismoaren– ostean? Zein eragin izan zuen horrek Urbina/Maltzagako
auzian egondako antolaketa ereduan? Leitzarango gatazkan egondako
antolaketa eredu “profesionalizatuak” zer ekarri dio euskal ekologismoari?
Galdera zailak dira guztiak. Arrapostu garbirik ez dutenak.
Alde batetik, kontuan izan beharko genuke Lurraldeak landutako
eraketa-ondarearen oinordekotza ez zela guztiz ekologismoaren eremuan
geratu liskarra amaitu zenean. 1992tik aurrera, antolakuntza-kapitalaren
parte bat, alde batetik, autobiaren azken egitasmoaren kontrol lanetan aritu
zen, eta bestetik, atalik handiena, bakegintza arloan sortutako Elkarri
taldearen esku geratu zen. Batik bat, aipatutako eredu “profesionalizatuak”,
talde bakezale honen baitan izan zuen jarraipena. Hala, mugimendu
ekologistak ezer gutxi jaso zuen antolakuntza-ondare horretatik.
Bestetik,
ziurrenik
antolakuntza-desjabetze
horren
ondorioz,
“koordinadora” ereduak lekua utzi behar izan zion ahulagoa den
“plataforma” ereduari. Izan ere, koordinadora baten bitartez jatorri
desberdinetako ekarpen indibidual eta kolektiboekin gizarte eragile osoa,
subiranoa osatu daiteke. Plataformaren eredupean, berriz, talde subiranoen
bilkura hauskorragoak eta kamutsagoak sortzen dira. Zaila gertatzen da
siglen pilatze hutsa gainditzea. Ordutik aurrera, plataforma eredu ahulagoa
ohikoa izan zen euskal ekologismoan.
25
Aurretiazko beste zenbait galdera interesgarri ere badugu baina mugaren bat jarri behar zaio
lanari. Esaterako: Leitzarango gatazkan Lurraldeak lortutako gizarte eraketen jabetzak zer zor dio 80.
Hamarkadaren amaierako mobilizaziorako potentzial orokorrak izandako aldaketari? Nondik hartu
zituen Lurraldeak bere antolaketa moduak? Zehatzago esanda: Lemoizko gatazkaren egiturazko
eragintzat jo genezakeen protestarako –ekologistarako bereziki baina ez soilik– potentzial orokorraren
sendotzeak zein eragin izan zuen Lurraldearen antolaketaren arrakastan?
26
Koordinadora eredu hori helburu desberdinak betetzeko baliagarria izan zen: ezker
abertzalearen baitako eragilea beste askorekin batera saretzen zen neurrian, Ajuria Eneko Itunaren
osteko kriminalizatzea eta isolamendua ekiditeko egokia izan zen, esaterako, eta baita zatituta zegoen
mugimendu ekologista elkarlanean jartzeko ere, besteak beste.
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-Mobilizaziorako potentzial zehatza –arlo ekologistari zegokiona–ez
dirudi gehiegi indartu zenik Leitzarango liskarra amaitu eta gero. Potentzial
orokorrari dagokionean, berriz, gizarte sareen dentsitate orokorra areagotu
al zen Leitzarango auziaren ostean? Euskal gizartea “mugimenduen
gizarte” horrantz hurbildu al zen? Hemen ere, azterketa enpiriko egokia
beharko genuke egiturazko mekanismo hauetan aldaketarik izan ote zen
antzemateko.
Egia da 1987tik aurrera, Eguzki taldea sortu eta gero, euskal
ekologismoaren mobilizaziorako potentziala –egiturazko mekanismo gisa–
asko indartu zela. Zentzu honetan, Egin egunkariko Ingurugiroa gehigarriak
1991n oso datu interesgarriak plazaratu zituen. Aurreko urteko ehunaka
mobilizazio ekologista –Itoiz; Sakana, Aranguren, Bardeak, Atxarte…–, edota
hogeita hamarretik gora jardunaldi ekologisten berri eman eta gero, euskal
mugimendu ekologistaren egoera osasuntsua ozenki aldarrikatu zuen
egunkariak. Alabaina, urte gutxi batzuen buruan euskal ekologismoaren
mobilizaziorako potentzialak behera egin zuela dirudi, Urbina/Maltzagako
auzian gertatutakoa lekuko. Zer gertatu zen erdibidean? Hain zuzen ere,
Leitzarango liskarraren amaiera bera dugu tartean, ikuspegi ekologista
batetik nahiko anti-klimaxa izan zen amaiera. 27
Gizarte sare ekologistaren baitan potentziala handitu edo txikitu zen
zuzenki jakin gabe ere, potentzial hori sakabanatu zela dudarik ez dago,
Leitzarango auziak hartutako ibilbide korapilotsuak lagunduta. Leitzarango
gatazkan hartu ziren erabakiek euskal ekologismoaren hiru norabide
estrategikoak gotortu egin zituen: Eguzkik gidatzen zuen norabidea,
naziogintzaren irakurketa ekologista politikoa “lurra” kontzeptuaren
inguruan egiten zuena; Ekik ardazten zuena, tokian tokiko
errebindikazioetan saiatzen zena, bertako kezka ekologista lurralde esparru
zabalagoetan sortzen zirenekin konektatuz; eta, azkenik, ildo antidesarrollista, garapen eredu kapitalistaren erabateko arbuioa planteatzen
zuena, nazio ikuspegiaz haratago. Lurraldea koordinadoraren eraketajabetza mekanismoa piztu arte aipatu familia hauek ez zeuden hain
definituak.
Iñaki Barcena eta Pedro Ibarrak berriki idatzitako aipatu artikuluan
euskal mugimendu ekologistaren tokikotasuneranzko joeraz ohartarazi
digute, azken hamarkadan mugimenduaren tokiko adierazpenak ugaldu
direla frogatu eta gero. Lehen ere esan dugu, beraien datuetan eta
azalpenetan oinarrituta, euskal mugimendu ekologistaren izaera beti izan
dela “tokikoa”. Kanpaina nazionalak egin direnean –Lemoizen eta
Leitzaranen, bereziki–, tokian tokiko ekimenetan oinarritu izan direla beti.
Gure ustean, Leitzarango gatazkatik aurrera, mugimenduaren
tokiratzea baino, mugimenduaren desnazionalizatzea edo des-orokortzea
gertatu da: ordutik hona ez da egon ez auzirik ezta antolakuntzarik ere
gizarte ekimen ekologista desberdinak aterki bakar baten pean jartzeko
gaitasuna erakutsi duenik. Saiakerak saiakera, benetako aterki-liskar edo
27

1992ko urtarrilean bertan ahots batzuk ahuleziaz mintzatzen ziren jada.“Pasado, presente y
futuro del ecologismo vasco” mahai inguruan Ekiko kide zen Julen Rekondok, esaterako, honela zioen: “la
realidad organizativa actual del movimiento ecologista en Hegoalde es relativamente débil […] está disperso y
dividido”.
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aterki-antolakuntza eraginkorrik ez da osatu Leitzarango liskarretik hona.
Arrazoiak esandakoak izan daitezke: liskarraren hasieran Eguzkiren zatiketa
eta erreferentzia nazionalen bikoizketa, Koordinadora –Lurraldea–
egituraren mesedetan Eguzkiren azpiratzea, eta Elkarrik burututako
desjabetza, artikulazio hegemoniko abertzaleren ahulezia… Lemoizko
erreferentzia mitikoaren ostean, Leitzarango gatazkaren bilakaerak euskal
mugimendu ekologista heldutasunera eraman zuen. Heldutasunak dakarren
guztiarekin: nortasun kolektiboen ugalketa, bereizketa eta autonomia, elkar
urruntzea… eta baita berriro elkartzeko grina ere.
Horregatik, hortik aurrera, euskal ekologismoa hegemonizatzeko
ahaleginetan, eragile ekologista nazional nagusiak bereziki –Eguzki, Eki–
antolakuntzen artekaritza etengabean saiatu dira, saiakera horiek behin eta
berriro zapuztuta geratu diren arren. Euskal ekologismoaren nolabaiteko
batasunerako aukera Leitzarango auziarekin batera agortu zen. Hortaz,
lehengora itzuliz, eskura geratu ziren antolaketa mota bakarrak ohikoak
ziren, Euskal Herriaren gizarte-kapitalaren oinarri direnak, hots, tokiko
antolaketak. Maila horretatik goragoko saretze-saiakerak oso neketsuak izan
dira azken urteotan. Agian etorkizunean AHT-ri buruzko liskarrak bidera
dezake saretze hori.28
Arlo honetan ezin ahaztu daiteke, demokratizazioaren prozesu tipikoa
dela “sistematik kanpoko konfiantza sareen barneratzea politika
publikoan”, horrek suposatzen duen desberdintze logikaren gailentzearekin.
Izan ere, aginte eraikuntza ere demokratizazioaren aldaera den neurrian,
liskararren antolakuntza-dimentsio honetan ere, demokratizazioaren
zantzuak topa daitezke: mugimenduaren tokikotzea eta sakabanatzea,
prozesu horren adierazpenak dira.
d. Leitzarango liskarraren mobilizazio-eragina.
Leitzarango
gatazkan
zehar
antzemandako
mekanismo
esanguratsuenetarikoa “bitartekoen inguruko berrikuntza taktikoa” izan da.
Mugimenduaren jarduera kolektiboaren agerpen publikoa oso aberatsa,
konplexua, berritzailea, aitzindaria eta iraunkorra izan da. Mekanismo
kognitibo bezala elkarreraginezko mekanismo asko piztu ditu, bitartekoen
ingurukoak, eta baita mobilizazioaren beste arloetakoak ere: diskurtsoak
bideratuz, aukera politikoak sortuz, eskaera edo nortasuna moldatuz…
Liskarra bizia denean mobilizazioaren plano eta eragin guztiak lotuta daude.
Azken finean, gizarte mugimenduek errealitatea aldarazteko duten tresna
nagusia mobilizaziorako baliabide berritzaileen erabilera da. Haien izaeraren
muina WUNC adierazpenen bitartez adierazten baita.

28

Lan enpiriko sakon eta askeagoaren faltan, esan genezake, ENAMek mugimendu ekologista
hegemonizatzeko aukera Leitzaranen galdu zuela, estrategia politiko orokorrago baten aldarean
Eguzkiren bitartez egindako saiakera zentralizatzaile “klasikoa” zapuztu eta gero, koordinadoren
eredupean “egon gabe egoteak” suposatzen zuen berrikuntza taktikoa baliagarria izan zen ziurrenik
arlo politikoan, baina ez horrenbeste mugimendu ekologistaren erreferentzia gune nagusia bilakatze
aldera. Beste aukerei dagokienean, Eguzkiren zatiketatik sortutako guneak –Ekik– ez du horretarako
indar politiko nahikorik erakutsi urteotan, eta, hirugarren erreferentziari dagokionean, gune antidesarrollistaren izaera autonomoak berak asko zailtzen du edozein estrategia hegemonistaren ardura
hartzea.
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Esana dago bitarteko edo baliabideen inguruko berrikuntza, tresnen
asmakizunean bainoago, lanabes zaharren erabilera taktiko berritzailean
datzala. Honela, Leitzarango gatazkan ikusitako jarduera kolektiboa ez zen
erabat ezezaguna, bitarteko gehienak Lemoizko gatazkan erabilitakoak
baitziren.
Mugimenduaren koalizioak ekarri zuen berrikuntza
oparotasunean eta elkar osagarritasunean bilatu behar da.

tresnen

Hasteko eta behin, informazioari eta komunikazioari mugimenduak
emandako garrantzia azpimarratu behar da.
Ramirez de la Piscina lankideak berriki proposatu dituen kategoriak
jasoz, Leitzarango gatazkan gizarte mugimenduaren eredu informatiboak
“Irudimena, Berrikuntza eta Idiosinkrasia” (IBI) proportzio eta dosi ezin
egokiagoetan nahastu zituen, orduko masa-hedabideen EDA estrategia
hirukoitzaren aurrean, hots, “Ezkutatu, Deslegitimatu eta Asimilatu”,
estrategiaren aurrean. Era berean, aipatu ikerlariak oraindik orain euskal
gizarte mugimenduen gabeziatzat jotzen duen bozeramaileen trebakuntza
eskasa, ezin esan daiteke Leitzarango liskarrean eman zenik. Aitzitik,
liskarraren aldi garrantzitsuenetan ardura komunikatibo hori hartu zuten
ekinkideak trebezia handiarekin egin zioten aurre bozeramaile lanari. Era
berean, informaziogintzan transgresioa erabili zuen mugimenduak, berriak
sortuz, komunikabideen lana bideratuz, itxaropena piztuz… Ez zen agian
Ramirez de la Piscinak aipatzen duen “gerrilla informatibora” iritsi, baina,
neurri handi batean, edozein gerrillak sor dezakeen zoramena eragin zuen
erakundeetan. Arestian esan bezala, erakundeek ekimen herritarraren atzetik
joan behar izan zuten arlo informatiboan.29
Izan ere, lehen aldikoz, euskal gizarte mugimendu batek kanpaina
informatiboa jarri zuen bere jardueraren erdigunean. Aldi oro agenda
publikoan egoteko kanpaina iraunkorrak antolatuz –kanpaldiak, erakusketa
ibiltariak, bira…–, tresna berritzaileak erabiliz –bideoa, aldizkari, eskuliburu,
iritzi inkesta…– ; edota estiloak uztartuz: jaia, festa, humorea, zarata… Eta,
eredu informatiboa borobiltzeko, baita txosten tekniko jasoak ere. Gainera,
eskala aldaketa mekanismoa piztuz, Europa eta herrixka txikienak lotu
zituen mugimenduaren kanpaina informatibo horrek.
Bigarrenik, bitartekoen elkar osagarritasuna gogoratu behar da.
Mugimenduaren koalizioaren “mobilizazio paketean” denetarik egon zen:
ekimen zabalak –sinadura bilketak, erreferendumak edo manifestazioak…–,
aisialdi naturazalea –mendi-martxak, landaketak…–, aisialdi kaletarra –jaiak,
kontzertuak, ekitaldi kulturalak…–, hausnarketarako guneak –jardunaldiak,
29

Gizarte mugimenduek sortu nahi duten esfera publiko alternatiboari bide nola eman ahal
zaion erakusten digu argiki Txema Ramirez de la Piscina lankideak: teknologia berrien laguntza,
bozeramaile seduktoreen paper garrantzitsua, transgresio informatiboaren ezinbestekotasuna, eta
bitarteko alternatiboak eta masa-hedabideak uztartu beharra… Batez ere, eraginaren politikarako
pentsatutako eredu komunikatiboa proposatzen digu ikerlari lagunak: “zintzotasunez seduzitzea”,
“eragin-eremua zabaltzea”, “urrun daudenak konbentzitzea” eta ia kontraesankorra den “gero eta
gizarte sektore gehiagotara iristea, mugimenduaren nortasuna eta printzipioak galdu gabe”. Dena den,
mugimenduaren politika komunikatiboa erabakitzailea izan arren, botere-ereduak eskatzen duen
protesta oztopatzaile faktikoa ezin baztertu daiteke gizarte mugimenduen eraginkortasunari buruzko
eztabaidan. Ikus Ramirez de la Piscina, T. (2007): Gizarte-mugimenduak plaza nagusian. Bozeramaileen
trebakuntza, herrigintzan aritzeko ezinbesteko tresna. JAKIN 160, 2007ko Maiatza/Ekaina. Donostia.
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hitzaldiak…–, erresistentziako jarduerak –desobedientzia zibila, gose
greba…–, oldartsuak –kateatzeak, sabotajeak…– edota bortitzak, ETAk
burutu zituenak. Jatetxe ospetsu baten karta luze horietakoa bailitzan,
mugimenduak mobilizazio eskaintza zabala luzatu zion euskal gizarteari,
mobilizaziorako potentziala jarduera kolektibo sinergikoaren bitartez indartu
nahian. Koalizioaren adierazpen hauek guztiak ez zirenez, noski, gune bakar
batean erabakitzen, askotan kontraesankorrak izan ziren.
Hirugarrenik, bitarteko berrikuntzan deigarriak dira Lurraldeak
bultzatutako “para-erakundezko” adierazpenak. Legitimitate lehian
murgilduta, mugimenduak para-erakundeak edo antolakuntzak sortu zituen
etengabean:
“informazio-bulegoa”,
“alerta-sarea”,
“kontziliaziokonferentzia”, “egitasmoen kontrolerako sarea…”. Egitura hauen bitartez
erakunde publikoen nolabaiteko suplantazio edo sasi-ordezkatze
mekanismoa piztu nahi zuen mugimenduak.
Azkenik, baliabide eta bitarteko hauek kronograma profesionaletan
sartu zituen mugimenduak. Esan bezala, tresnak bainoago, hauen uztarketa
eta elkar osagarritasuna izan zen mugimenduaren ekarpen baliotsuena.
Berrikuntza taktikorako ahalmenak liskarraren aitzindari bilakatu zuen
mugimendua. Beste eragile guztiek, erakundeak barne, haren atzetik joan
behar izan zuten. Horregatik, arlo honetan sumatu zen elkarreraginezko
mekanismorik errepikatuena emulazioa izan zen. Mugimenduak egin
bezala, erakundeak ere bideoa egin behar izan zuen, jardunaldiak antolatu,
kalera jaitsi eta manifestazioa antolatu… eta, azkenik, sabotajeen berrikuntza
taktikoaren aurrean ere, errepresio –policying– eredu berri bat asmatu,
seguritate enpresei obren zainketa esleituz. Nolanahi ere, beti atzetik.
Noski, honekin batera, aipatu bitartekoek, arloko beste zenbait
mekanismo pizteaz aparte –eskalada, difusioa eta artekaritza,
erradikalizatzea eta errepresioa…– aukera politiko mailan, diskurtsoan, eta
baita nortasun osaketan ere, eragina izan zuten. Horietariko batzuk azalpen
kronologikoan jaso ditugu.
Zer gelditu da leherketa taktiko distiratsu horren ondotik? Bitartekoen
arloko egiturazko mekanismotan aldaketarik sumatu al da?
Alde batetik, mobilizaziorako tresnen bilduma eskuragarria aberastu
zela ezin uka genezake. Esaterako, ostera komunikazio eta informaziopolitikak garrantzi handia hartu zuen euskal gizarte mugimenduen
jardueran. Komunikazio arloan bereziki, Leitzarango auzian erabilitako
tresneria eskura izan dute euskal gizarte mugimenduak ordutik aurrera.
Adibide argiena ikus-entzunezko bitartekoen ugaltzea izango litzateke. Baina
honekin batera, ezin ahaztu daitezke erakusketa ibiltariak, edo mota
guztietako martxak. Dena den, tresna kontutan ia dena asmatuta dagoenez,
tresna horien erabilera taktikoa da berrikuntzarako esparrua zabaltzen duen
bakarra: ekimenen uztarketa, deszentralizazio maila, unea, markogintza
diskurtsiboa… Eta arlo honetan mugimenduak asko ikasi zuen Leitzarango
liskarrean. Bitartekoen ugaltze egiturazko hori eragin demokratizatzaile
gisa uler daiteke, ezbairik gabe. Gaiak politizatzeko tresneria baita, finean.
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Halere, deigarriena, kasu honetan, ez da gizarte eragilearen baitako
irakaspena,
baizik
eta
erakundeak
berak
arlo
honetan
mugimenduarengandik ikasitakoa. Izan ere, bitartekoen bilduma denentzat
dago eskuragarri: horra, esaterako, Urbina/Maltzaga auzian Jaurlaritzak
antolatutako erakusketa ibiltaria edota jardunaldiak…
Bestalde, sakoneko arrazoiak ongi ezagutzeko azterketa enpiriko
aproposa egin beharko litzatekeen arren, baliabideei dagokienean beste
eragin mota bat era aipa daiteke: Leitzarango liskarraren amaieraren ostean
asko apaldu zen ekologismoaren baitan tresna oldartsuenen erabilera.
Sabotajeen erabilerak jarraipena izan zuen arren, mugatuagoa izan zen
hurrengo gatazketan, eta gehien bat desobedientzia zibila edo erresistentzia
kutsua hartu zuen, Itoizeko kasuak erakutsi bezala.30 Lemoizen eta
Leitzaranen erabakitzaileak izan ziren bitarteko bortitzenak ez dira
hegoaldean auzi ekologistetan gehiago erabili. Atalase-gune horrek
irakurketa sakonagoa ere badu, aurrerago jasoko duguna: ENAMen gizarte
mugimenduekiko jarduera eredua aldatu egin baitzen liskar horrekin batera.
Alta, arlo honetako beste egiturazko mekanismoaren bilakaera ez da
hain argia: mobilizaziorako potentziala edo sistemaren errepresiorako
potentziala, orokorra zein zehatza –ekologismoari zegokiona– aldatu al zen
Leitzarango liskarraren ondorioz?
Alde batetik, mobilizaziorako bitarteko gehiago egonda ere, ez dago
argi –ikerketa zehatzago baten ezean– euskal gizartearen mobilizaziorako
prestutasuna handitu ote zen ala ahuldu. Jada aipatutako Ikei enpresak
egindako inkesta adierazgarria da: 1994an errebindikazio ekologistetan
partehartze
eza
eraginkorki
erantzuteko
moduaren
inguruko
ezjakintasunarekin arrazoitzen zuen gehiengo batek. Ez dirudi, hortaz,
Leitzarango auziak mobilizaziorako potentzial zehatza gehiegi sendotu
zuenik. Ildo bertsutik, Leitzarango liskarrari dagokionean Jaurlaritzaren
inkesta berantiarra den arren – 2001ekoa–, esanguratsuak izan daitezke han
agertzen diren datuak: ingurumenari buruzko kezka larria edo
azpimarragarria du %78k, baina, %55ek onartzen du gaiaren inguruko
konpromiso eskasa duela.
Bestetik, Leitzarango gatazkaren eragin erabakitzaileena ez den arren,
1986tik 1992ra sistemak ezarri zezakeen “errepresio maila onargarria” igo
egin zela esan genezake. Hasierako ekintza oldartsuek izan zuten erantzun
sistemikoa eta auziaren amaiera aldean antzeko ekintzek izan zutena arras
diferenteak izan ziren. Sistemaren erantzuna askoz ere gogorragoa izan zen
amaieran, borrokan jarraitu zuen ildo anti-desarrollistak aski ongi pairatu
zuen bezala. Kasu honetan, eragingarria izan zen protesta/negoziazio
ziklotan ezaguna den “akordiotik kanpoko eragileen errepresio”
mekanismoa. Dena den, errepresiorako potentzial sistemikoaren handitzea
protesta ziklo orokorraren bilakaerarekin zerikusi zuzena du, eta
terrorismoaren aurkako estrategia zabalago baten baitan aztertu beharko
litzateke.
30

Ikerketa sakonagoa eskatzen du gai honek. Batzuen iritzian Leitzarango liskarrean sabotajeek
izan zuten eraginkortasuna erabakitzailea izan zen geroago auzi nagusian piztutako “kale borroka”
tresna oldartsua erro zedin. Zentzu honetan, berrikuntza taktiko honek eragina izan zuen geroko
prozesu politikoan. Hainbat gaietan saiakuntza-bankua izan zen Leitzarango auzia.
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e. Leitzarango liskarraren eragin sumagarria.
Nortasunaren eta eskaera osaketaren arloan dantza estrategiko bizia
izan zen Leitzarango liskarrean. Mugimenduaren nortasun/eskaera osaketa
malguak hainbat elkarreraginezko mekanismo piztu zituen. Batetik,
mugimenduaren esparruan bertan: antzekotasunen esleipena, artekaritza,
koalizio osaketa eta azkenik barne deslerrotzea eta nortasun osaketa berriak.
Nortasun osaketa honen araberako eskaera osaketaren bilakaera,
askotan bezala, zirkularra izan zen, alegia, amaierakoa hasierakoarekin lotu
zen:
-Komunikazioen hobekuntza eta Leitzarango haranaren babesa,
-Egitasmoa instituzionalaren geratzea, eta alternatibaren aukera
onartzea,
-Egitasmoen alderaketa eta herri erabakia, erreferendum baten bitartez,
-Eta, azkenik, mugimenduaren zertifikatzea bera eta dialogoa –
politikagintza sarean sartzea–, hastapeneko eskaera materialera itzultzeko,
hots: egitasmo instituzionalaren hobekuntza, eta Leitzarango haranaren
babesa.
Mugimenduaren eskaera-osaketaren bilakaera horrek erakundeen
nortasun/eskaera osaketan eragina izan zuen, noski: hasierako zertifikatze
ezatik, desertziora, hortik birlerrotzera eta, azkenik, mugimenduaren
zertifikatzea, eta haren azken eskaerarekin konbergentzia.
Dena den, kate kausalak ez ziren, inolaz ere, norabide bakarrekoak.
Dantza estrategiko horretan, etengabea izan zen elkarreragina. Honela,
liskartuta zeuden eragileen nortasuna eta haien eskaerak elkarreragin horren
ondorioz moldatu ziren. Mugimenduaren eta erakundeen helburuen
bilakaera horren nondik norakoak jarduera kolektiboaren joko-eremuan
erabaki ziren, eragile bakoitzak mobilizatu zituen bitarteko mota guztien –
ekintza kolektiboak, diskurtsoak– arrakastaren edo porrotaren argira, aukera
edota mehatxu politikoen arabera.
Azalpen kronologikoan jaso dugu bilakaera hori. Halere, ohi legez,
iruditxo baten bitartez gogoratuko dugu hemen:
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H.5. Eragin sumagarriak Leitzarango liskarrean.

Irudi honetan eragin sumagarria ulertzeko mekanismoen lotura jaso
dugu, ezin baita inoiz erantzun sinplerik eman galdera ustez arruntari: zer
lortu du mugimenduak? Gutxi, asko izan ote da, lortu zezakeena izan da, ala
gehiago lortzerik ba ote zegoen? Galdera horiek guztiak jarduera
kolektiboaren jabetza diskurtsiboaren baitan egiten dira, eta normala
denez, eragile bakoitzak bere nortasunaren osaketa prozesuaren arabera,
modu diferentean erantzungo ditu. Arrakasta/porrotaren jabetza ere
nortasun osaketaren atal garrantzitsua baita.
Bestalde, ez ditugu hemen sartu eskaera osaketaren egintzazko
mekanismoek negoziazio prozesuan izandako eraginak, beste leku baten jaso
ditugu eta.
Beste eragin motak aztertzerakoan egin bezala, eragin sumagarria
egiturazko mekanismoen mailan neurtzen saiatuko gara. Liskarrean bertan
lortutakoaz haratago, mugimenduaren errebindikazio material hartatik zer
geratu da? Egiturazko mekanismorik aldatu al zen arlo honetan?
Alde batetik, ingurumenari dagokion eskaera osaketarako marko
nagusian aldaketa nabarmena ekarri zuen Leitzarango liskarrak. Lehen aldiz
euskal mugimendu ekologistak egitasmo alternatibo garatua prestatu zuen
erakundeenarekin alderatzeko. Ordura arteko beto absolutuaren eredua
gaindituz, beto erlatiboaren planteamendua egin zuen gizarte eragileak.
Honekin batera, gero euskal ekologismo politikoan ezaguna egin zaigun
eskaera osaketarako pakete eskuragarria finkatu zuen: lehenik, ez da
garapen sozio-ekonomikoa guztiz ukatuko, egitasmoen geratzea edo
moratoria errebindikatuko da, bigarrenik, alternatiben ezagutza eta alderaketa
eskatuko da, eta, azkenik, herriaren zuzeneko erabakia, normalean, kontsulta
baten bitartez. Ordutik, eskaera eredu hori finkatu egin da euskal eragile
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ekologistaren errebindikazio taulatan, Urbina/Maltzaga auzian ikusi bezala,
esaterako.
Dena den, eskaera osaketa hirukoitz honek –gelditu/alderatu/erabaki–
ondorio sakonagoak ditu:
Lehenik, eskaera eredu honek, eduki ekologistetan bezain beste,
prozedura demokratikoetan jartzen du eztabaidaren erdigunea. Ondorioz,
helburuen matrize honen arabera, nortasun kolektiboen osaketak norabide
politikoagoa hartuko du. Izan ere, liskar horretan euskal mugimendu
ekologistaren atal garrantzitsu bat “lurralde antolamenduaren” inguruko
jarduera politikoan murgildu zen, ondoko bilakaera baldintzatuz. Ikuspegi
anti-desarrollistak eredu honetatik kanpo geratu zirenez, ordutik hona
zailagoa gertatu da koalizio osaketa zabal eta egonkorrak antolatzea. Ez bada
mobilizazioaren hastapeneko urratsetan: moratoria edo geratzearen
errebindikazioaren inguruan, alegia.
Bigarrenik, hipotesiak planteatzerakoan esan bezala, eskaera osaketa
hirukoitz horrek –a petit objektu gisa– euskal naziogintzaren dislokatzearen
konponbide mota bat adierazi nahi zuen: “historiaren erlojua geratu,
alternatibak erakutsi eta, demokratikoki hautatu.”
Bestalde, askoz ere zailagoa da eskaeraren onargarritasun sistemikoan,
aldaketarik egon ote den jakitea.
Atal honetan, agian bereizi egin beharko genituzke sistema politikoa,
ekonomikoa eta soziala. Liskarraren ondorioz, mugimenduren eskaera
ekologiko/demokratikoa errotuagoa al dago erakundeen baitan, eragile
ekonomikoen artean, edo gizarte zibilean? Berdindu edo parekatu al zen
eskaera berri hori beste kategoria sistemiko –garapena, esaterako–
ezagunekiko? Datu enpiriko zehatzik gabe zaila da esatea. Dena den,
norabide batzuk antzeman daitezke garaiko inkestak aztertuta, edota ordutik
honako liskarretan eragile desberdinek izandako jarrerak aintzat hartuta.
Gogoratu, beti ere, atal honetan eragin sumagarri edo sustantiboak aztertzen
ari garela, ez soilik maila diskurtsiboan egiten diren azaleko aldaketak.
Azpiegitura egitasmo erraldoien arbuioari dagokionean, ezin daiteke
pentsa erakunde edota eragile ekonomikoen onargarritasun sistemikoa
gehiegi aldatu zenik Leitzarango liskarrren ondorioz. Azken urteotan abian
jarri diren obra publiko erraldoi guztiak eragin mugatu horren lekuko argiak
dira. Alta, badirudi ingurumen eragina kontuan hartu beharra behintzat
barneratu duela sistemak, eta, ondorioz, edozein azpiegitura-egitasmoren
gutxieneko eskakizuna bilakatu da dimentsio hori. Leitzarango liskarraren
eraginez den edo, mundu garatuan sumatu den bilakaera orokorrago baten
ondorioa den, ez dago esaterik. Biengatik izango da, ziurrenik.31
Zentzu honetan, garapena ezbaian jarri gabe, haren eragin ekologikoak
mugatzea baldin bada egiturazko ondorio sumagarri nagusia, beste
31

Europatik datorren betebeharreko ingurumen-araudiak aginduak zer esan handia du
horretan. Ajangiz lankidearen aipatutako doktorego-tesiak ere gai berari egin behar izan zion aurre:
soldaduskaren desagerpena intsumisio mugimenduaren eraginez etorri zen ala Europa mailan
martxan zegoen armadaren profesionalizatze prozesuaren ondorio hutsa izan zen? Mugimenduaren
akuiluak tenpusa baldintzatu zuela argi dago. Ajangiz, R, (2000). Op.,Cit.
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egiturazko mekanismoaren aldaketa –eliteen interesen kaltetzea, alegia–,
nahiko apala izan zela onartu beharko genuke. Gastu publikoaren handitzea,
zuzenean edo zeharka, elite pribatuen aldekoa izan zen: batzuetan, aipatu
ingurumen eragina konpontzeko erabili zen diru publiko hori, bestetan,
aldiz, enpresa pribatuak –seguritatekoak, adibidez– aberasteko.32
Azkenik, maila orokorrago batean, errebindikazio ekologikoetatik
edota demokratikoetatik gertuago al zegoen euskal gizartea Leitzarango
liskarra amaitu zenean, hasi zenean baino? Garapenaren eta demokrazia
ordezkatzailearen balioak ahulagoak al ziren? Hortaz, balio materialista eta
post-materialisten arteko balantzea aldatu al zen Leitzarango liskarraren
ondorioz?
Asier Blas lankideak, zatiketa ardatzen gainezarmen interesgarria
sumatu du euskal sistema politikoan. Izan ere, abertzale/ez abertzale
eztabaida eta baita ezker/eskuin ardatzari dagokiona, gero eta gehiago,
parametro post-materialetara eramaten ari dela dio: hizkuntza, nortasuna…
Horren barnean kokatu daiteke, era bertsuan, garapen eredua, “lurraren”
ulermena, edota zuzeneko demokrazia bera ere. Gainezarmen horren
ondorioz, “ezkertiarra, abertzalea eta balio-postmaterialisten aldeko
herritarra”, identitate koherente gero eta uniformeagoa izango litzateke
euskal gizartean. Herritar espainolista, eskuindarra eta materialista den
bezalatsu.33
Dena dela ere, ildo beretik, Alberto de la Peña lankideak 2000n
egindako ikerketa lanean, euskal ezkerreko alderdi politikoen
“postmaterializatze” prozesuaz diharduenean, argiro aitortzen du, prozesu
hori, batez ere “ekologizatze” prozesua izan dela, beste zenbait balio
postmaterial ez baitira horren erraz zabaldu. Besteak beste, zuzeneko
demokraziarena. Lehen esan bezala, agian gehiago zabaldu dira –balio
postmaterialista gisa definitzen baldin baditugu– bakearena edota
elkarrizketarena.34
De la Peñaren iritzian, alderdien “berdetze” hori gizartearen sintonia ez
galtzearren burutu da, batik bat.35
Alta azken prozesu hau ez da hain nabarmena. Lehen ere aipatu
ditugun inkesten arabera –1992 eta 1994an Ikei enpresak edota 2001en
Jaurlaritzak egindakoak–, kultura eta krisi industrial sakonetatik –kultura
32

1991ko amaieran, Lopez Borderías, Nafarroako Lan publikoetarako Sailburuak onartu zuen
gizarte protestaren ondorioz 1000 milioi pezeta bideratu zirela ingurune-inpaktua hobetzera. UPNko
Sanzek, berriz, Lurraldearen beste “eragin” bat aipatu zuen: obren segurtasuna ordaintzeko 5000 miloi
pezetako gastua eragin izana, alegia. Gero ikusi zen bezala, tarta horretatik zati handia politikari
ustelen poltsiko pribatuetara desbideratu zen. Gastu emankor eta antzuen arteko desoreka nabarmena
da.
33
Blas, A. (2002): Izquierda, nacionalismo y postmaterialismo. INGURUAK: Soziologia eta Zientzia
Politikoaren Aldizkaria. 33. Bilbo.
34

Ezin dugu ahaztu zuzeneko partehartze politikoak, eta oro har zuzeneko demokraziak,
erakundeen eta alderdi politikoen politikagintzaren monopolioa ezbaian jartzen duela. Zentzu honetan
boterearekin duen lotura zuzenekoa ikusita, agian hemen ezagutu dugun zuzeneko demokraziaren
errebindikazioa postmaterialista baino, materialistatzat jo beharko genuke. Oso materialista, gainera.
Leitzarango gatazkan erreferendumak eta demokrazia partehartzailearen leloak izan zuten garrantziaz
aurrerago hitz egingo dugu.
35
De la Peña, A. (2000): La presencia de los valores postmateriales en el discurso de la izquierda política
vasca (1980-1998). Doktorego-tesia. UPV-EHU. Leioa.
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zein krisia, biak sakonak– datorren herri honetan, balio materialistak –
hazkunde ekonomikoarena, bereziki– nahiko hedatuak daude oraindik ere.
Orokorrean esanda, ordura arte sistematik at zegoen errebindikazioa –
ingurumenaren begirunea– sistemaratu zen heinean, arlo honetan ere
Leitzarango liskarraren eragin demokratizatzailea ukaezina da. Mugatua
izanik ere.
Dena den, berriro ere gogoratu behar dugu atal honen helburua ez dela
azterketa enpiriko egokirik gabeko konklusiorik ateratzea, datozen
ikerketetarako eredu teoriko xumea eskaintzea baizik.

4. Urbina/Maltzaga auzian sumatutako mekanismo
garrantzitsuenak.
Leitzarango
gatazkaren
kasuan
egin
bezala,
jarraian
Urbina/Maltzagako auzian piztutako mekanismo esanguratsuenak jasoko
ditugu, ahal den neurrian, oraintsu aipatutako eraginekin lotuz. Nekez
ulertuko baita bigarren auzian gertatutakoa lehenetik eratorritakoa ezagutu
gabe. Honek ez du esan nahi, noski, bigarren auzi honetan mugimenduak
landutako egintzazko mekanismoak autonomoak izan ez zirenik. Historiak
baldintzatu egiten gaitu, baina ez guztiz estekatzen.
Handik eratorritako egintzako mekanismoak inguruabarra marraztu
diote euskal mugimendu ekologistari, ezbairik gabe, baina inguruabarraren
baitan eragileen egintza askea ikusi nahi izan dugu hemen. Sarrera atalean
egintza eta egituraren arteko loturaz aritu garenean esan dugun legez.
Urbina/Maltzagako auzian antzemandako mekanismoak
kronologikoan erakutsiko ditugu, irudi honen arabera:

ildo
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H.6. Urbina/Maltzaga auziko mekanismo esanguratsuak.

Leitzarango gatazkan bezala, Urbina/Maltzagako auziak elite eta
erakunde politikoen arteko deslerrotze mekanismoan du abiapuntua. Ohi
legez, euskal erakundeen artean ez baitzegoen adostasun nahikorik
azpiegitura egitasmoaren inguruan. Ez behintzat Deba bailarako errepideardatz berriaren premiari buruz. Bailaren interes legitimoak, Jaurlaritzaren
eta Aldundien plangintza kontraesankorrak, ardatz alternatiboak… oso
testuinguru nahasia sortu zen auzi honetan.
Zehaztugabetasun hori aukera politiko gisa esleitzen saiatu zen
mugimendua. Alabaina, liskarraren garapenak erakutsiko zuen bezala,
deslerrotze hori, aukera bainoago, mehatxu ere bilakatu zen gizarte
mugimenduarentzat.
Alde batetik, ezin ahaztu daiteke eliteen deslerrotzearen oinarrian ez
zegoela sakoneko desadostasunik, egitasmoen lehentasunaren inguruko
lehia baizik. Aurrekontu-abagune egokian, ziurrenik elite horiek egitasmo
guztiak egitearen aldeko jarrera izango zuten. Ondorioz, agian deslerrotzeari
buruz baino gehiago, eliteen arteko lehiaz hitz egin beharko genuke, elite
frakzio batek “bere” egitasmoa aurrera ateratzeko beste elite frakzioekin
zuen lehiaz, alegia.
Horregatik, ustez sakonak ziren desadostasunen azpian zegoen lehia
mekanismo hori oso arriskutsua zen mugimenduarentzat: joko horretan
jokatu behar zuen halabeharrez, lehia hori aukera politiko gisa esleitzeko
ahaleginetan, alabaina jakinda eliteen arteko barne konpetentzia horrek
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konponbide gaiztoa izan zezakeela, alegia, azpiegitura egitasmo guztiak
burutzea, azkenean gertatu bezala.
Bestetik, deslerrotze/lehia horrek mesede handia egin zion erakundeen
estrategia informatiboren iluntasunari. Izan ere, egitasmo instituzionalaren
definizio ezak zaildu egin zuen mugimenduaren eskaera osaketa
mekanismoa. Leitzarango gatazkatik erakundeek jasotako irakaspena handia
izan zen zentzu horretan: datu gehiegi ez ematea, egitasmoaren trazaketa
behin betikoa ezkutatzea, ardurak antolakuntza-pantailen bitartez –Debasa
enpresaren bitartez, esaterako– mozorrotzea… Informazio eza, oro har,
gizarte protestarako inguruabar desegokia da: ez dagoenez jakiterik nor, noiz
eta nola izango den kaltetua, gizartearen grina eta erantzun sendoa
prestatzea asko zailduko da. Azalpen kronologikoan azaldu dugu
informazioaren inguruan jokatu zela gizarte eragile eta erakundeen arteko
partida nagusia. Batzuen eta besteen markogintza diskurtsiboa horren
lekuko argia da.
Azkenik, deslerrotze horrek hirugarren eragin maltzurra izan zuen
mugimenduarentzat: gatazkaren gehiegizko luzapena. Horrenbeste
zirimola, atzera eta aurrera pausu, geldiune eta bizkortze jarraituko duen
gizarte ekimen iraunkorrik ez dago. WUNC adierazpena larritasunak berak
zirikatzen du. Premiak hauspotzen du gizartearen grina. Urbina/Maltzagako
auziaren luzapena koalizio ekologistaren tinkotasunaren froga-harri gogorra
izan zen, gogorregia akaso.36
Dena den, deslerrotzea egiturazko ezaugarria dugu euskal sistema
politikoan. Ez da gauza berria. Hala, berrikuntza taktikoa beste leku batetik
iritsi zen Urbina/Maltzagako auzira. Nondik eta erakundeetatik iritsi ere.
Gizarte mugimenduen baitako egintzazko mekanismo tipiko hau oraingoan
erakundeek aktibatu zuten, kasu honetan –Leitzaranen ez bezala– ekimena
beraien esku zegoela erakutsiz. Zein izan zen berrikuntza hori? Liskarraren
ibilbide osoa baldintzatu zuen bitarteko partehartzaile berri bat:
Interbentzio Gune Partehartzaileak edo Núcleos de Intervención
Participativa, NIP-ak, alegia. Auzi honetan gatazkak bideratzeko tresna
berritzailea proposatu zuen erakundeak, mugimenduaren urrats
garrantzitsuenak –izan ere, hastapenezkoak dira edozein gizarte ekimenean
funtsezkoenak– erabat baldintzatuz. 1994 urtean IGPak bildu orduko, hiru
arlo oinarrizkoenetan mugimenduak egin beharreko kudeaketa bideratuta
dago jada. Ikus ditzagun IGPen eraginez, abian jarritako mekanismoak:
-Hasteko eta behin, mugimenduaren jardueran nolabaiteko
berrikuntza taktikoa ere ekarri zuen IGPen aplikazioak. Zorionez edo,
eragin-politikaren trikimailuak Lurraldearen bitartez ezagutu berriak zituen
euskal mugimendu ekologistak. Hala errazagoa gertatu zitzaion mobilizazio
eredu klasikoa alboratzea, WUNC adierazpenak apaltzea, eta interes-talde
baten moduan, prozedura arautu baten baitan “bere” interesa beste
batzuekin batera formalki aurkeztea. Beste txostenekin lehiatuko zen txosten
teknikoa prestatu, eta aurkezpen seduktorea landu behar izan zuen

36

Gauza bera esan daiteke Abiadura Handiko Trenaren inguruko aferari buruz, gizarte
eragilea protestan hasi zenetik 15 urte luze igaro dira. Ekinkideen artean ere belaunaldi oinordekotza
egin behar izan da borrokari eusteko. Gai interesgarria hurrengo ikerketarako.
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mugimenduak, auzi gatazkatsu baten hasierak akaso eskatuko lituzkeen
bestelako jarduera mobilizatzaileak atzeratuz.
Leitzarango liskarraren hasieran kanpaldiak lehen gunea tinkotzeko
baliagarriak izan ziren moduan, oraingoan informazioari eman zitzaion
lehentasuna. Dena den, informazio hori IGPtako eremu mugatutik gizarte
zabalera ateratzeko mugimenduak egindako saiakerak nahiko antzuak izan
ziren.
Gainera, alde batetik, aferari geografia jakina eta mugatua ematen zion
tresna horrek, eskala aldaketa prozesua zailduz. Eta bestetik, gizarte
mugimendu baten ikuspegitik larriagoa dena, Interbentzio Guneak bilduta
zeuden bitartean delegazionismoa nagusitu zitekeen kaltetutako gizartean.
Izan ere, parte hartzerako teknika nahiko irekia izan arren, IGPek
mekanismo ordezkatzaileak pizten dituzte, azkenean, gune horietan
bildutako “ordezkarien” esku uzten baita aferaren ardura. Hasierako
halabeharrezko desmobilizazio horri buelta ematea asko kostatu zitzaion
mugimenduari.
-Bigarrenik, Leitzarango liskarrean zehar gizarte mugimenduak
borroka luze eta gogorraren bitartez lortutako aitortza instituzionala,
oraingoan hasiera hasieratik erdietsi zuen. Erakundeak euskal gizarte
mugimendu ekologista eragile legitimotzat zertifikatu baitzuen, IGPtako
entzunaldietara deituz. Hastapeneko zertifikatze hori, noski, mugatua zen.
Ez zen buruz buruko negoziazioari begirako zertifikatzea, baizik eta beste
askoren arteko parte legitimo baten errekonozimendu formala: desberdintze
logikaren araberakoa, alegia.
IGPetara mugatuta egonda ere, mugimendu ekologistak lortutako
solaskidetza horrek asko baretu zuen beste auzitan tipikoa den
polarizazioa,
eta
gizarte
mugimenduentzat
hain
oparoa
den
gizartea/erakundea aurkakotasunezko bikoizketa. Baldintza horietan,
eraginkortasunerako beharrezkoa litzatekeen legitimitate talka piztea –
botere-politikari dagokiona– askoz ere zailagoa gertatu zitzaion
mugimenduari.
Areago oraindik, IGPen lanaren emaitza aukera politiko bezala
esleitzeko zailtasunak uste baino handiagoak izan ziren. Tresnaren
diseinuaren ondorioz ez zen emaitza eztabaidaezinik –zirt edo zartekorik–
ondorioztatu. Eragile guztiek arrakastatzat jo zezaketen txosten hura, eta
dudaren bat egon izan balitz, erakundeak ez zuen itxaropen izpirik utzi:
nolanahi ere, “txostena ez zen loteslea eta autopista egin beharko zen Eibar
eta Gasteiz artean.”
Izan ere, IGPen erabilerak zekarren aukera politikoen azaleko irekiera
horrek, sakoneko itxiera ezkutatzen zuen. IGPen inguruan erakundeek
izandako jarrerak ongi erakutsi zuen bultzatzaile teorikoek defendatzen
zuten funtzio interesgarri guztien artean, instituzioak bat zuela begiko:
IGPek gatazka desaktibatzeko zuten gaitasuna, alegia. Dena den, indar
harremanen joko horretan, kontuan izan behar dugu horrelako tresna bat
martxan jartzeak dakarren arriskuari aurre egiteko erakundeak posizio
sendoa izan behar duela, alegia, legitimitate krisi nabarmenik ezin duela
izan. IGPen izaera kontsultiboaz egon daitezken aldarrikapen instituzional
646

guztiak alferrikakoak bilaka daitezke erakundeak legitimitate defizita baldin
badu.
Erakundeak kanpoko gizarte ekimen bat zertifikatzen duenean, bitako
bat, edo oso ahula dago, edo oso indartsu, eta, kasu honetan, bigarrenetik
gertuago gaudela esango genuke.
-Azkenik, IGP tresnaren filosofiak berak nortasun/eskaera osaketa
mekanismo interesgarria bultzatu zuen. Arestian aitortu bezala, Leitzarango
gatazkatik eratorritako antolakuntzazko eragin garrantzitsuenetariko bat
euskal ildo ekologista desberdinen tinkotzea izan zen. Hala, IGP tresnak
euskal mugimendu ekologistaren izaera/eskaera multipolar hori sendotu
egin zuen. Edozein gaiaren inguruan dauden ikuspegi desberdinak jaso –eta
sailkatu– egingo ditu tresna parte hartzaile honek. Desberdintzearen logikak
aginduta, interes legitimoak identifikatu, bereiztu eta guztiei dagokien lekua
ematen die, beti ere, interes orokorraren eroale bakarra omen den
erakundearen begipean.
Hortaz, ingurumenaren arloan multipolaritatea erabat berria ez zen
arren, ezbairik gabe, IGPen dinamikak indartu egin zuen ezaugarri hori.37
Nortasunen aniztasun horrek, noski, eskaerarena dakar.
Ez hori bakarrik, eskaera osaketaren izaera konplexuagoa izan zen
Urbina/Maltzagako auzian: Batetik, eskaera ezaguna zen –komunikazioen
hobekuntza alternatiboaren eredua Leitzarangoa bera da–, baina eskaera
finkatu ezina zen, erakundeen deslerrotzea eta nahitako ezkutatzeagatik.
Gainera, eskaera anitza zen –nortasun kolektibo bakoitzak berariazko
errebindikazioa zuen–, eta aldakorra, mugimenduak berak estuki lotuta
zeuden errebindikazioak tartekatu baitzituen etengabean: errepide
hobekuntza, ardatz berriak, bidesariak…
Ikus dezagun zehatz-mehatz:
Hasteko eta behin, tokiko nortasunen/eskaeraren osaketa bikoitza
izan zen. Bi osaketa motak ezagunak zaizkigu jada:
Alde batetik, Leitzarango liskarrean “Tolosako ospetsuen” nortasun
osaketarekin gertatu zen bezalatsu, Deba bailaran eta aferan kaltetuta gerta
zitezkeen Goierri/Sakana bailaretan LWLU –Locally WANTED land use–
dinamikak piztu ziren: Deba Bailaran, DEBEGESAk bultzatuta eta
autopistaren aldeko ad hoc mugimendu batek lagunduta, eta N-1
errepidearen bikoizketa nahi zuten bailaretan, “Etxegarateko plataformaren”
bitartez. Nabari denez, kasu bitan, azpiegitura propioaren lehentasunaren
inguruan osatu zen eskaera.
Hiru bailara hauek, urbanizatuak eta industrialak izaki, oraindik orain
balio materialisten arabera egituratzen zuten euren nortasun kolektiboa, eta
ondorioz indar metaketa nagusia, azpiegitura arbuiatzeko baino, berau
37

Nortasun osaketak dituen abantailez jabeturik, erakundeak berak eragileak sortu zituen,
DEBASA, kasu. Egitasmoaren kudeaketa teknikoa, eta, bide batez, erantzukizunak maskaratzea izan
zen helburu nagusia. Beti ere, mugimenduaren iritzi ez oso desbideratuaren arabera.
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eskuratze aldera burutu zen. Ez zegoen babestu beharreko haran idilikorik,
ez zaindu beharreko natura birjinarik.
Mugimenduaren eskaera osaketak ezin zituen tokiko faktore horiek
guztiak alboratu.
Bestetik, LWLU nortasun kolektibo horrekin lotura askotan isil
bidezkoan, ohi legez, gizarte mugimenduaren koalizioaren erdigunean
egoten diren bestelako tokiko nortasun kolektiboak osatu ziren, lurraldea
azpiegituren eragin kaltegarrietatik babesteko: “Deba Bailara Bizirik”,
“Gatzagako plataforma”, eta “Haran bizia”, batez ere. Hiru erreferentzia
hauek osatzeko Eguzki talde ekologistak artekaritza lan sakona egin zuen.
Liskarrak aurrera egin ahala, tokiko adierazpen hauen ibilbidea apaldu
zenean, eragile ekologista honek bete zuen oinordekotzarako beharrezkoa
zen kate begiaren papera, batez ere, mugimenduaren koalizioaren baitan
azken nortasun/eskaera osaketa mekanismoak aktibatze aldera: “bidesaririk
ez”, eta “lurra” leloak lagun.
Mugimenduaren koalizioko tokiko adierazpenak eta talde ekologista
nazionalak eskaera osaketa Leitzarango gatazkan definitutako ereduaren
arabera burutu zuten: bailarako komunikazioen hobekuntza alternatiboa,
Gatzagako plataformak proposatutako errepide plangintza jarraituz.
Aurreko liskarretik datorren eskaera osatzeko marko orokorraz harago,
IGP tresnak mugimenduaren eskaera osaketa mekanismoa “alternatiba
teknikoaren” eredura eraman zuen nahitaez. Eskuarki, tresna partehartzaile
horrek muturreko posizioak zigortu egiten ditu, eztabaidara eramaten diren
egitasmoen “alderagarritasuna” hobesten baita.
Hortaz, ezaguna dugun ildo anti-desarrollista IGP prozesutik kanpo
geratu zen, argi ikusi zuelako inongo azpiegitura erraldoirik, ezta
komunikazioen hobekuntza sakonik ere, onartzen ez zuen eragile baten
estrategiarako ez zela egokia tresna hori. Leitzaranen ez bezala, hasieratik
ibilbide autonomoa jarraitu zuten gazte anti-desarrollistek.
Tokiko nortasun osaketa bikoitz horretan arima erdibituta, hanka bat
hemen bestea han, aurreko liskarrean koalizioko kide politiko indartsua izan
zen ezker abertzaleak ere komunikazioen hobekuntza sakona zuen hizpide,
bai Deba bailaran, bai eta Goierri edota Sakanan. Hobekuntza ideia horrek ez
zekarren bere baitan Urbina/Maltzagako autopistaren aldeko jarrerarik,
alabaina, Deba bailaran zituen erantzukizun politikoak, eta bertako
populazioan balio materialistek zuten hedapena kontuan hartuta, nekez
errepikatu zezakeen ezker abertzaleak Leitzarango liskarrean izandako
konpromiso maila.
Ondorioz, talde anti-desarrollistak alde batera utzita, bazirudien Deba
bailarako komunikazioen hobekuntza sakonari ekiteko egitasmo
desberdinen arteko auzira mugatuko zela Urbina/Maltzagakoa. Hauxe izan
zen IGPen baitan burutu zen eztabaidarik garrantzitsuena. Izan ere, Deba
bailarako komunikazioak teknikoki hobetzeko modua zegoen jokoan,
hobekuntzaren beharra aski onartua zegoen gizarte esparru zabal batean.
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IGPtako eztabaida tekniko hori –guztiak bezala– batez ere diskurtsiboa
izan zen. Eztabaida antolatzeko Gizarteaz laborategiak hautatutako ereduak
zaildu egin zuen mugimenduaren argudiatzea: lehenik, errepide hobekuntza
eta bide azkarra bereiztu zirelako, eta, bigarrenik, ez zirelako alternatiba
bezala aurkeztu, osagarri bezala baizik. Azkenean IGPtan bildutako
herritarrek emandako iritzia biak egitearen aldekoa izan zenez, erakundeak
atea zabalik topatu zuen bere egitasmoa abian jartzeko. Horretarako zegoen
oztopo bakarra –IGPen bidesarien ukapen borobila–, aski potoloa zen arren.
Horregatik, IGPren aukera politikoa agortuta, eta Deba bailarako
mobilizazio sabaia zein zen ezagututa, Eguzkik ardaztutako mugimenduaren
koalizioak eskaeraren eta nortasunaren birmoldaketari ekin zion segituan.
Autopista-bidesarien arbuioaren errebindikazioa bilakatu zen koalizioaren
bandera berria. Ageriko bertutez jantzia zetorren eskaera osaketa berri hori:
batetik, artekaritza zabaltzeko aukera eskaintzen zuen, zergadun edo
zergapeko nortasun kolektiboaren bezeria potentziala gizarte osoa zen
aldetik, eta, bestetik, eskala aldaketa prozesua ahalbidetu zezakeen, balizko
Debako autopistaz haratago, A-8 autopistako bidesarien zama lurralde
eremu zabala ukitzen baitzuen. Azkenik, eduki mailan ere, bidesarien
ezabapenak azpiegitura egitasmoen etorkizuna kolokan jartzeko balio zuen,
diru-iturri nagusia desagertzen zen aldetik. Urbina/Maltzagako autopistaren
kontra jotzeko zeharkako eskaera hau eraginkorra izan zitekeen, dudarik
gabe.
Eskaera birmoldaketa honekin batera nortasun osaketa eta berrikuntza
taktikoa piztu ziren mugimenduaren koalizioan. Artekaritza martxan jarrita,
alderdi
politiko,
nekazari,
garraiolari,
erizain,
irakasle…
Herritar/zergapekoak bilduta, A-8 Doan plataforma eta akordio soziala
osatu ziren. Eragile berriek, Lizarrako prozesuak eskainitako abagune
politiko soberanista esleituz, desobedientzia zibila hautatu zuten berrikuntza
taktiko gisa.
Birmoldaketarako markogintza estrategiko egokia, gero eta gehiago,
“lurralde antolaketarena” –nazio eraikuntzaren termino eufemistikoa– izan
zen. Honekin batera, interes publiko/pribatuaren leloa –demokraziaren
termino eufemistikoa– birjaso zuen mugimenduak. Hizpide ekologista
bigarren mailan geratu zen, berriro ere.
Alta, tentsio ekologista hori mantentzearren, bi aurpegidun nortasun
kolektiboa osatu behar izan zuen mugimenduaren koalizioak, bi lelotan
laburbiltzen dena: “lurralde antolaketa” eta “lurra”. Izan ere, garai honetan
artekaritza interesgarria zabalduz –ekologismo politikoa, abertzaletasuna,
anti-desarrollismoa, nekazariak… artekatuz– “Lurra” egitasmoaren lehen
urratsak eman ziren. Errebindikazio tekniko/ekonomikoen zurrunbiloan,
hauxe izan zen mugimenduak bere identitateari eusteko landutako
antolakuntzazko tresna. Sarrera atalean esan bezala, “lurra” diskurtsoa –
mundu mailako diskurtsogintzan errotuta dagoen hizpidea– oso egokia zen
markogintza nazionalarekin uztartzeko.
Dena den, eskaera/nortasunen izaera multipolar horrek zaildu egin
zuen asko mugimenduaren artekaritza lana, eta baita koalizio osaketa
mekanismoa ere. Izan ere, interes (ia) kontrajarriak uzartu beha ziren
koalizioaren baitan: bailarak, herritar autozaleak, garraiolariak, anti649

desarrrollistak… Hala, Leitzarango liskarrean baino mugatuagoak izan ziren
bi mekanismo horiek. Azkenean, eragile ekologista ad hoc indartsu baten
faltan, talde ekologista bakar batek –Eguzkik– artekatu zezakeen eremura
mugatu zen artekaritza, beste eragile ekologista edota anti-desarrollistak
estrategia propioa izan baitzuten gai honetan. Artekaritza saiakerarik
interesgarriena agian, liskarraren amaieran etorri zen, Eguzkik, EHNE eta
HIRU sindikatuekin lortu zuenaz ari gara.
Arlo politikoan ere, esan bezala, koalizioa ez zen hain sendoa izan:
Ezker Batua amaiera aldean errebindikaziora indartsu hurbildu zen arren,
ezker abertzalearentzat ez dirudi Urbina/Maltzagakoa gai estrategikoa izan
zenik.
Azkenik, aferaren bigarren fase honetan, aspaldiko LWLU nortasun
kolektiboa –N-1 bikoizketaren aldeko mugimendua– berpiztu egin zen,
erakundeen enegarren deslerrotzea aukera politiko gisa esleituz. Isil bidez
bada ere, mugimenduak nolabaiteko artekaritza egin zuen ekimen honekin,
N-1en bikoizketak bi errekurtso preziatu lapurtzen baitzitzaizkion
Urbina/Maltzagako autopistari: egitasmoa justifikatzeko beharrezkoa zen
trafikoa, batetik, eta, bestetik, egitasmoa burutzeko ezinbestekoa zen
aurrekontua. Artekaritza hori ixilean burutu zen, azken finean, N-1en
bikoizketak ere, azpiegitura erraldoi gisa, kalte ekologiko nabarmenak
eragiten baitzituen. “Gaitz erdi” eskaera-osaketa mekanismoa dei
genezakeena oso presente egon da aztertutako liskarretan.
Erakundeen azken deslerrotzeak aukera txiki bat zabalduko zuela
zirudien arren, N-1 bikoizketaren inguruan erakundeak lortutako
birlerrotzea –azkenean bi egitasmoak batera egiteko hitzarmenaren eskutik
lortutakoa–, bidesariaren gaian ere beranduxeago errepikatu zen,
mugimenduaren aukera politikoak mugatuz.
Azkenean, abagune politiko orokorra ere etsai bilakatu zen
mugimenduaren asmoentzako. Leitzarango gatazkan ez bezala, auzi honetan
abagune politikoa sortu baino, haren meneko izan baitzen mugimenduaren
koalizioa. Mugimenduaren koalizioa eskalada mekanismoa prestatzen ari
zen une berean, gatazka nagusiaren baitako eskaladak–EGIN egunkariaren
itxiera judizialak– ito egin zuen supituki errebindikazio ekologista xumearen
ahalegina. Hori gutxi balitz, akaberan, azken sastada, Lizarrako prozesuaren
abioak eman zion. Izan ere, Lizarrako prozesuak gizarte indar apurrak eta
indar politiko guztiak prozesu orokorraren baitan jarri zituen, arloko hainbat
errebindikazio ahaztaraziz.
Gainera, indar abertzaleen arteko tirabirak areagotu ez zitezen gizarte
liskarrak apaldu egin zirela ezin uka daiteke, datu enpiriko zehatzik ez
dugun arren. Liskar luze honetan mugimenduaren koalizioak izandako
azken banderaren –A-8 Doan ekimenaren–, ibilbideak ongi erakutsi zituen
Lizarrako prozesuaren mugak, baita desobedientzia zibilaren berrikuntza
taktikoarenak ere. Mugimenduak orduan erabilitako diskurtsoa oso
adierazgarria da garaiko eztabaida non zetzan ulertzeko: “nazio eraikuntza
zentzu literalean, literalegian hartzen dute indar abertzale askok.” Ohi legez,
naziogintzaren nolakotasuna ere eztabaidagai bihurtu nahi zuen gizarte
mugimenduak.
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Hauek dira Urbina/Maltzaga auzian topatu ditugun mekanismo
garrantzitsuenak. Gehienak ezagunak dira, baina ezagunak genituen batzuk
ez ditugu topatu, edo oso mugatuak izan dira, batez ere mugimenduaren
ekintza kolektibo oldartsuarekin zerikusia dutenak.
Bestalde, piztutako mekanismoak ikusita nabarmena da norbaitek ikasi
baldin bazuen Leitzarango gatazkan, erakundea izan zela. Berrikuntza
taktikoak, markogintza diskurtsiboa, nortasunen osaketa… Auziaren
kudeaketak, oro har, erakundearen ekimenaz egin zuen aurrera. Leitzarango
gatazkan ia beti atzetik joan baldin bazen, oraingoan gehienetan aurrea hartu
zion mugimenduari. Horixe baita giza legea, beti ere galtzaileak irakaspen
handiagoak barneratzen baititu porrotetik, irabazleak garaipenetik baino.
Hala, Urbina/Maltzagako auzitik, norbaitek ateratzekotan, mugimenduak
atera beharko zituen irakaspenak.
Honen bestez, gure ustean, aurreko atalean plazaratutako lehen
hipotesia bete da: gizarte mugimenduen jarduera, eta jarduera honen
eraginak ulertzeko egokia da MTT-k proposatutako mekanismoen tresna
teorikoa. Gutxienik, Leitzarango liskarra eta Urbina/Maltzagako auzia
konparatzeko baliagarria izan zaigu.
Ikus ditzagun orain mekanismoen kateatzeari dagokionean Leitzarango
eta Urbina/Maltzagako auzien artean egondako alde nagusiak.

5. Liskarraldiaren hedapenaz: Eskala aldaketa eta polarizazio
prozesuak Leitzarango liskarrean (1989-1990) eta
Urbina/Maltzagako auzian.
Atal honetan esango duguna irudi baten bitartez adierazteko ez dugu
oraingoan marrazki bat proposatuko, irudi metaforiko bat baizik. Italo
Calvinoren idazki gozagarri hau aproposa iruditu zaigu. Irakurri dezagun,
olatuen kulunkak eskatu patxadaz:
“El señor Palomar ve asomar una ola a lo lejos, la ve crecer,
acercarse, cambiar de forma y de color, envolverse en sí misma, romper,
desvanecerse, refluir. Llegando a ese punto podría convencerse de que ha
llevado a término la operación que se había propuesto e irse.
Pero aislar una ola separándola de la que inmeditamente la sigue y
como si la empujara y por momentos la alcanzara y la arrollara, es muy
difícil, así como separarla de la ola que la precede y que parece llevársela a
la rastra hacia al orilla, cuando no volverse en contra como para
detenerla.
Y si se considera cada oleada en el sentido de la anchura,
paralelamente a la costa, es difícil establecer hasta dónde se extiende
continuo el frente que avanza y dónde se separa y segmenta en olas que
existen por sí mismas, distintas en velocidad, forma, fuerza, dirección.
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En una palabra, no se puede observar una ola sin tener en cuenta
los aspectos complejos que concurren a formarla y los otros igualmente
complejos que provoca. Estos aspectos varían continuamente, razón por
la cual una ola es siempre diferente de otra ola; pero también es cierto que
cada ola es igual a otra ola, aunque no sea inmediatamente contigua o
sucesiva; en una palabra, hay formas y secuencias que se repiten, aunque
estén distribuidas irregularmente en el espacio y el tiempo.
Como lo que el señor Palomar pretende hacer en este momento es
simplemente ver una ola, es decir, recoger simultánemente todos sus
componentes sin descuidar ninguno, su mirada se detendrá en el
movimiento del agua que bate la orilla hasta ser capaz de registrar
aspectos que había recogido antes; apenas comprueba que las imágenes se
repiten, sabrá que ha visto todo lo que quería ver y podrá abandonar.”38
Olatu guztiak dira diferenteak, guztiak berdinak. Errepikakorrak. Olatu
txikietan olatu erraldoien irudi bera topatuko dugu. Mekanismo berbera.
Txikian dago handia. Handian txikiak. Uhinen sintoniak puzten ditu olatuak,
uhin txiki askoren bat etortzeak eraikitzen baititu olatu menditsuak, oztopo
oro erauzten dutenak.
Atal teorikoan genion moduan, artikulazio –sintonia– eta antagonismo
mailak kokatzen ditu liskarrak oldarraldiaren eskalan. Eta Laclauren
kategoria teoriko orokor horiek azterketa enpirikora jaisteko maila ertaineko
tresna teoriko/praktikoak eskura dauzkagu jada. MTT-ren eredu teorikoak
jaso bezala, mekanismo eta prozesuen kateatze tamainak erakutsiko digu
antagonismo eta artikulazioaren hedapena. Hortxe ditugu zain, jada hain
ezagunak ditugun artekaritza, difusioa, ekibalentzia mekanismoak, edota
eskala aldaketa eta polarizazio prozesuak. Honen bestez, integratu egingo
ditugu Laclauren eta McAdam, Tilly eta Tarrowen kategoria teorikoak,
erabat uztargarriak iruditzen zaizkigu eta.
Liskarraldi zehatzek –Lemoiz, Leitzaran, Urbina/Maltzaga, AHT…–
mekanismo/prozesuen kateatzea aztertzeko eremu kronologikoa eskaintzen
digute. Kateatze horren tamaina eta izaera ikusita gai izan beharko ginateke
zehazteko ia liskarraldi isolatu batean aurrean gauden, gizarte mugimendu
baten edo batzuen mobilizazio zikloan gauden, benetako protesta zikloan
ala, salbuespenezko une iraultzailean. Izan ere, liskarraldi (ia) guztien baitan
gordeta dago gizarte aldaketa gorena den iraultzaren hazia, gizarte
mugimendu (ia) guztien kode genetikoan dago gizarte eraldatzearen grina
utopikoa.
Batzuetan hizpideak berak edo bitartekoen erabilera sutsuak, edo
egintzaren eta ekinkideen ahaleginak erakutsiko du kutsu iraultzaile hori,
beste batzuetan, berriz, oldartzearen aurpegia otzanagoa izango da.
Azkenean ez da eragileen asmo hutsa erabakigarria, baizik eta liskarraldi
bakoitzean abian jartzen diren mekanismoen izaera eta batez ere, hauen eta
prozesu berezi batzuen kateatzea.

38
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Calvino, I. (1983): Palomar. Alianza editorial. Madrid.

Lan enpirikoan arlo honi dagokionean ikusitakoa irudi batera ekarri
dugu:

H.7. Euskal protesta zikloa eta liskarraldi ekologista nagusiak.

Irudian erakusten den bezala, euskal protesta zikloari eutsi diotenak,
oldarraldiaren elikatzaileak izan direnak, azkenean gizarte mugimendu eta
eragile desberdinen mobilizazio zikloak izan dira. Irudian, urteotako
liskarraldi ekologista nagusiak bakarrik azaltzen dira, alabaina, era berean,
euskal protesta zikloaren euskarri izan dira hor azaldu ez ditugun liskarraldi
edo arloko mobilizazio ziklo desberdinak: euskalgintzan, antimilitarismoan,
feminismoan, burujabetasunaren aldeko mota guztietako borrokan… Behin
eta berriro esango dugu: hamarkada hauetan sumatu den borbor sozial eta
politikoaren nolabaiteko sintoniak –artikulazioak– hezurmamitu du euskal
protesta zikloa.
Eta arestian esan dugun moduan, populismo abertzaleak eskaini dio
zikloari beharrezkoa zuen adierazle –significante– hutsa, bere esamolde
desberdinetan, hots: “herri batasuna” –antolakuntza “hutsa” izan nahi
zuena–, “herri mugimendua”, “euskal herri langilea”, “euskal herria” edo
“euskal herritarrak” eta hauen guztien borondatea, sistema instituzionalaren
borondatearekin aurkatuta…

653

Protesta zikloa egon dadin borroka partzialen kateatzea ezinbestekoa
da. Partzialtasunetik osotasunera egin beharreko artikulazioa behar
beharrezkoa da. Zentzu honetan, protesta zikloaren elikagaia izan den
artikulazio saiakera hori liskarraldi jakin batzuetan gertatu da, batik bat. Ez
guztietan.
Esaterako, ezbairik gabe Lemoizko zentral nuklearraren inguruko
liskarraldia edota Leitzarango autobiari buruzkoa, euskal protesta zikloaren
elikatzaile eta, batera, erakusle izan dira. Edota aurrerago argudiatuko
dugun bezala, sinekdokeak izan dira. Alegia, parteak osotasuna adierazi du.
Parte ia guztien mobilizazioan osotasuna egon da jokoan. Azken finean,
euskal protesta zikloa horretan datza: hamaika aurpegidun partzialen
bitartez adierazi den oldarraldia, demokratizazioa eta nazio eraikuntza
prozesuak barneratu dituen oldarraldi zabala.
Zentzu honetan, hemen luzatutako hipotesian esaten genuen,
Leitzarango gatazka, alde batetik, euskal protesta zikloaren aurpegi
helgarria, alegoria izan dela eta, aitzitik, Urbina/Maltzagako auziak ez duela
funtzio hori bete.39
Zergatik diogu Leitzarango gatazkaren kasuan hori gertatu dela eta
ez, aldiz, bestean?
Esan bezala, borroka desberdinen artikulazio hegemoniko antagonista,
ekibalentzia logikan oinarritua, arrakastatsuagoa izan delako lehen gatazkan
bigarrenean baino.
Arrazoi hauek MTT-ren eredu teorikora ekartzen baditugu zera esango
genuke: Leitzarango auzia euskal protesta zikloaren metafora izan bada,
zenbait mekanismo, prozesu eta hauen guztien kateatzea gertatu delako da.
Gure ustean, guztien gain, bi prozesu izan dira horretarako erabakigarriak.
Izan ere, protesta zikloak eskatzen dituen prozesuak aipatu
ditugunean, bi azpimarratu ditugu: eskala aldaketa eta polarizazioa. Noski,
abiapuntu bezala mobilizazio prozesua ezinbestekoa izango da, baina
mobilizazioari polarizazio prozesua eta eskala aldaketa gehitzen ez
bazaizkio, zaila izango da benetako protesta zikloari eustea. Hala, bi prozesu
hauek hartzen zuten hedapenetik ondorioztatu genuen liskarraldiaren
izaera. Hurrenez hurren, bi prozesu horiek aginduko lukete liskarraldi jakin
batek mobilizazio isolatura, mobilizazio ziklora, protesta ziklora edota
iraultzara joko duen.
Gure ustean, Leitzarango auzian, mobilizazio ziklo ekologistak euskal
protesta zikloaren sintonia bera hartu zuen, eta bigarrenaren aldaera gisa
jokatu zuen lehenak. Beti ere iraultza baino gutxiago, eta mobilizazio isolatua
baino gehiago izan zen gizarte prozesu baten baitan. Leitzarango liskarrean
egondako polarizatzeak eta eskala aldaketak izan zuen emaitza horixe izan
zen, ez gehiago ezta gutxiago ere.
39

Honen azpian dagoen teorizazioaren arabera –Lacananen konplexutasuna aintzat hartuta,
saiakera gisa proposatu duguna–, liskar horiek point de capiton bilakatzeko ahalegina sumatu dugu
ekologismoarengan, eta, era berean, nahi gabe ere a petit objektu izan dira, neurri batean: Euskal
nazioaren eta demokraziaren itxiera ezinezkoaren betetze sinbolikoa.
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Oso modu hipotetikoan baldin bada ere, 1990ean zehar Leitzarango
liskarrean sumatu ditugun prozesu hauen zantzuak irudi batzuen bitartez
erakusten saiatuko gara. Era berean, Urbina/Maltzagako auzian bi prozesu
horiek izan dituzten mugak jasoko ditugu jarraian.
-Eskala
aldaketa
Urbina/Maltzagakoan.

prozesua

Leitzarango

liskarrean

eta

Atal teorikoan aurkeztutako irudiak jaso bezala, MTT-k erakutsitako
eskala aldaketa prozesua nahiko argia eta lineala zen: ekintza lekututik
hasita, artekaritzaren edota difusioaren bitartez, antzekotasunen esleipena
gertatuko da, eta azkenik, emulazioaren bidetik, ekintza koordinatuak
erakutsiko du eskala aldaketa prozesua. Orduan ere esan genuen eskala
aldaketa historikoetan mekanismo horien kateatzeaz aparte, beste batzuk
topa daitezkeela. Azkenik, eskala aldaketa prozesuan gizarte artekaritzaren
hedapena neurtzen da. Hots: saretu diren gizarte-guneen kopurua, kalitatea
eta lurralde zabalkuntza.
Gure hurbilketa xumea izango da, narratiboa. Ez ditugu hemen
erabiliko prozesu hauek “operazionalizatzeko” berriki proposatu diren
eredu matematikoak, esaterako, Oliver eta Myers-ek (2003) difusio prozesua
neurtzeko landu dute zikloen analisi estokastikoa. Tresna horiek, MTT-ren
ereduaren osagarri enpiriko egokiak diren arren, ez ditugu hemen
erabiliko.40
Leitzarango gatazkan eskala aldaketa prozesuak behar dituen
mekanismo horiek guztiak oso nabarmenki piztu ziren, batez ere 1989-1991
aldian: gizarte gune oso anitzen artekaritza, udal txikien saretzean islatu zen
antzekotasunen esleipena edo ekibalentzia, honekin lotuta, “koordinadora”
antolakuntza ereduaren difusioa, beste eragileen –ezker abertzalearen–
gizarte eraketen jabetza, eta, azkenik, emulazioa, bai diskurtsotan bai eta
protesta moduetan ere. Horrek guztiak ekintza kolektibo koordinatua eta
zabala eragin zuen, koalizio osaketa aberatsean oinarrituta: UdalakLurraldearen
tokiko
asanbladak-eragile
ekologistak-koordinadorakalderdiak-…
Gizarte guneak eta lurraldezko guneak lotu ziren Leitzarango gatazkan,
eskala aldaketa prozesua abian jarriz. Eskala aldaketa, hortaz, sozialki,
geografikoki eta jarduera kolektiboaren indarrean eta kopuruan neurtu
zitekeen. Azalpen kronologikoan ikusi ditugu jada ibilbide horren unerik
garrantzitsuenak.
Leitzarango gatazkan artikulazio hegemoniko alternatiboa nahiko
sendoa izan baldin bazen, garaiko euskal gizartean indarrean zeuden
zatiketa ardatzak gainditu zirelako izan zen. Hain zuzen, “zatiketa
gainezarrien” fenomenoa gainditzeko saiakera etengabe gisa ulertu beharko
genuke liskar hartan mugimendu ekologistak burututako artekaritza lan
miresgarria: ezker/eskuin, abertzale/ez abertzale, materialista/postmaterialista, sistemiko eta antisistemiko zatiketa ardatzen arabera, inongo
40

Ikerketa eremu berritzaile eta interesgarri honen atea zabalik dago jada. Ikus: Oliver, P.E. &
Myers. J. (2003): The Coevolution of Social Movements. Mobilization 8. San Diego.
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artikulaziorik gabe, herritar eta taldeak kokatuz gero, ezin izango zen
Leitzarango autobiaren aurkako ekintza kolektibo indartsurik antolatu.
Azalpen kronologikoan esan bezala, artekaritza hori oso eraginkorra izan
zen gatazka hartan, une batzuetan ETA erakunde armatutik hasi eta zenbait
herrietako merkatari eta enpresarietara ailegatu baitzen, alderdi guztietako
ordezkaritza barne. Gero ikusiko dugun moduan, kasu honetan, ekibalentzia
logika gailendu zedin, errebindikazio eta diskurtso demokratikoa lehenetsi
zuen mugimenduak: Herritarren borondatea Vs. Erakundeen erabakia.
Lurralde-hedapenari dagokionean, Leitzarango auzian, eskala aldaketa
bi lurralde historikoen barnean burutu zen batik bat: Gipuzkoan eta
Nafarroan. Mugarritze geografiko horretan, salbuespen bakarra ez-ohiko
protesta oldartsua izan zen: Lurralde osoan hedapena zuten eragileen
bitartez, sabotajeek eta bestelako ekintza bortitzek aski hedatu baitzuten
Leitzarango liskarraren eragina.
Jarraian, hurbilketa geografikoaren eskutik, eskala aldaketa prozesu
horren nondik norakoak ikusiko ditugu:
H.8. Eskala aldaketa Leitzarango liskarrean.

Irudiak erakusten duen bezala, 1986ko mobilizazioetatik 1989koetara
arte liskarrak ez zuen eskala aldaketa geografiko esanguratsurik izan.
Zuzenean kaltetutako herrietan –Andoain, Leitza, Areso, Irurtzun,
Berastegi…– eta bi lurralde historikoetako hiriburuetan, parez pare, burutu
ziren ekimen ia guztiak. 1989tik aurrera, berriz, ekimenen kopuruak argi
erakusten du liskarraren areagotzea. Honekin batera, nolabaiteko eskala
aldaketa gertatu zen Leitzarango liskarrean. Aferaren erdigunean zeuden bi
hiriburuetako –Donostia eta Iruñea– erreferentzialtasuna gutxietsi gabe,
azpimarratzekoa da, herri kaltetuetan burututako ekimenetaz aparte, liskarra
Gipuzkoako eta Nafarroako beste zenbait herrietara zabaldu izana, bai eta
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zuzenean kaltetuta ez zeuden Bizkaia eta Arabako lurralde historikoetara
ere.
Esan bezala, Euskal Herri mailako eskala aldaketa hori gehien bat
ekintza molde muturrekoen eskutik etorri zen, sabotajeen eskutik, alegia,
eskala aldaketa geografiko hutsari eskalada mekanismoa gehitu zitzaiolarik.
Urbina/Maltzagako auzian, aldiz, eskala aldaketa prozesua askoz ere
mugatuagoa izan zen. Liskarrak izan zituen bi gailurretan lekutze
geografikorik gabeko gertakarien kopurua oso altua da, eragileen ekimena
komunikabideetara bideratutako agirietara mugatzen zenaren seinale. Auzi
honetan, berezitu egin dugu kategoria hau prentsa agirien bitarteko lehia
komunikatiboak nabarmenki aurrea hartu ziolako leku jakinetan burutako
mobilizazio ekimenei. Kontuan eduki behar dugu, bestalde, zehaztu gabeko
kategoria horretan mugimenduaren ekimenekin batera eragile eta
erakundeena ere jaso ditugula. Azken finean, liskarraren ez-lekutze
horretan, eragile guztiek izan baitute eragina. Mugimenduaren kasuan
deigarriagoa izan arren. Ezin baitugu ahaztu erakunde eta eragile politikoen
jardueraren atalik garrantzitsuena “hedabideen locus-ean” burutzen dela, ez
toki fisiko batean.
H.9. Eskala aldaketa Urbina/Maltzagako auzian.

Aldi berean, auziak zuzenean kaltetutako inguruetan antzeman diren
gertakarien kopuruak nahiko baxuak dira. Aferaren lehen aldian, batez ere
Deba bailarako herrietan burutu ziren gizarte ekimenak; bigarrenean, berriz,
N-1 eta A-8 kaltetutako guneetan egindako kanpainak hartu zuen
lehentasuna, auziaren erdigunearen desplazamenduarekin batera. Alabaina
kasu bitan, gertakarien kopurua nahiko baxua da. Era bertsuan, modu batera
edo bestera zuzenean kaltetutako eremuetatik kanpo, hots, beste euskal
lurralde historikoetan ia ez zen ekimenik burutu.
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Bestalde, Euskal Herritik kanpoko ekimenik ez dugu topatu
Urbina/Maltzagako auzian, nazioarteko eremura eskala aldaketarik egon ez
zenaren seinale. Leitzarango liskarrean aldiz, Europako lehia-eremua nahiko
garrantzitsua izan zen.
Datu
hauetan
guztietan
adierazten
dena
laburbilduz,
Urbina/Maltzagako auzian egondako eskala aldaketa prozesua
Leitzarangoa baino aski mugatuagoa izan zela esan genezake. Diagnostiko
hau bigarren prozesu garrantzitsuan errepikatu zen, jarraian ikusiko dugun
moduan.
-Polarizazio
prozesua
Urbina/Maltzagakoan.

Leitzarango

liskarrean

eta

MTT-k polarizazio prozesuan kateatutako lau mekanismo aurkeztu
zizkiguten. Guk eredua sinplifikatuz hiru ataletan bildu ditugu:
-Aukera politikoen arloan pizten diren elkarreraginezko mekanismoak:
botere lehiarekin lotuta dagoen aukera/mehatxuen espirala, eta, bide batez,
bitartekoen arloan egintzako mekanismo gisa, tipikoak diren errepresioa
/erradikalizatzea edo eskalada.
-Artekaritza, artean deslotuak zeuden gizarte guneak lotzea. Izan ere,
polarizazio prozesuak eskatu bezala, mutur batera edo bestera eragileak bil
daitezen, aurretik lotu edo saretu egin behar dira sakabanatuta, inoren
eremuan daudenak.
-Polarizazioak,
halabeharrez,
muturreko
kategorien
osaketa
mekanismoa behar du, eragile multzoak elkarrengandik urrun daitezen,
poloetara joan daitezen. Nortasun kolektibo berezituaren osaketa ezin
oinarritu daiteke konbergentzian.
Atal teorikoan genion moduan, hiru mekanismo multzo hauen
kateatzea polarizazio prozesu gehienetan sumatu baldin badaiteke ere,
horrek ez du esan nahi kasu konkretu bakoitzean beste elkarreraginezko edo
egintzazko mekanismorik agertu ezin daitekeenik. Are gehiago, nahitaez
polarizazio prozesu historiko zehatzetan ingurune mekanismo desberdinak
egongo dira jokoan: ustekabeko krisi politikoa edo ekonomikoa,
hauteskunde emaitza parekoak edo ustekabekoak…(PP-PSOE eta 11-M?)
Bestalde, polarizazio prozesuari dagokionean esan beharra dago liskar
luzeetan zaila izango dela ibilbide linealik topatzea. Izan ere, auziak
barealdiak eta tenkatze aldiak tartekatzen baititu beti. Esan nahi baita,
gorabeheratsuak izaten dira liskar sozio-politikoak. Horrela, Leitzarango
auzian ere, 1989ko amaierako polarizazio aldia eta 1990ekoa desberdindu
beharko genituzke, azpiko aldagaiak, teorian behintzat, diferenteak direlako.
Dena den, kasu honetan mekanismoen kateatzea oso antzekoa denez, batera
azalduko ditugu hemen.
1989an, 1990ean eta 1991 urteko hasieran Leitzarango liskarrean
gertatutako polarizazio prozesuan antzemandako mekanismo ezinbesteko
horietaz aparte, beste batzuk jasoko ditugu, hipotesi gisa bederen. Ez dugu
errepikatuko azalpen kronologikoan mekanismo bakoitzari buruz
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esandakoa, mekanismoen katean topatu ditugun begi adierazgarrienak
irudian sartu eta jarraian adibide batzuekin hornituko ditugu.
Maila kuantitatiboa eta kualitatiboa nahastuz, Leitzarango liskarraren
analisian aurkeztutako jarduera oldartsuaren eta errepresioaren taulak
birjasoko ditugu orain. Izan ere, polarizazio prozesuan garrantzitsuak diren
erradikalizatze, eskalada eta espiral mekanismoen adierazgarri nahiko
zuzenak dira:
H.10. Polarizazioa Leitzarango auzian, 1990/1991. (I)

Taula honetan, lehen esan bezala, erakundearen erantzun globala hartu
dugu kontuan, jarduera instituzional osoa, alegia. Poliziagintza bakarrik
erakutsiko bagenu ez genuke polarizazioaren neurria ongi sumatuko.
Gainera, aurreko taula batean, eta jarraian erakutsiko dugunean azaltzen den
moduan, poliziagintzarik aktiboena 1990 urtearen hasieran burutu zen,
kanpaldiaren eremu ireki eta publikoan, protesta-bitartekoen izaera
oldartsua eta klandestinoa nahiko apala zen unean.
Lehen ere esana dago, protesta oldartsu bortitzak izandako neurriaren
araberako errepresio jarduerarik ez zuela burutu erakundeak. Geroago
etorriko zen sabotajeen aurkako poliziagintza ereduaren egituratzea.
H.11. Polarizazioa Leitzarango auzian, 1990/1991. (II)
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Hala, erakundearen aktibitate normalizatua dei genezakeena, 1990eko
urtarriletik ekaina bitarteko presentzia publiko iraunkorrean eta
poliziagintza aktiboan islatu zen. 1990ko udatik aurrera, berriz, protesta
oldartsuena –enpresen kontrako sabotajeak– ugaltzearekin batera,
erakundearen presentzia normalizatua apaldu egin zen zertxobait. Udako
atsedena eta gero, hauteskunde autonomikoen kanpainan polarizazioa
areagotu egin zen. Hauteskunde osteko barealdia igarota, Leitzarango
liskarra polarizazio unerik gogorrenean sartu zen: ezbairik gabe, 1990eko
abendua eta 1991ko urtarrila artean deslotu zen gatazkaren korapiloa:
hauteskunde autonomikoen emaitzak, ETAren esku hartzea eta sabotajeak,
enpresen desertzioa, kontziliazio proposamenak… Otsaileko alde biko
manifestazio jendetsuak prozesu heldu bateen amaierako gertaera gisa ulertu
beharko genituzke.
Abendutik urtarrilera/otsailera bitartean mobilizazio oldartsuak
izandako beherakada erabatekoa izan zen, lehen polarizazio uneak emaitza
azpimarragarriak eman zituenaren seinale. Iruditan ikusten den bezala,
bigarren polarizazio fasea, askoz ere apalagoa, 1991ko abuztuko akordioaren
ostean aktibatu zen. Dena den, ordurako, liskarraren konponbidearen
zutabeak ezarrita zeuden.
Maila kuantitatiboan neurtu dugun polarizazio prozesu honek,
dimentsioa kualitatibo garrantzitsua izan zuen azpian. Izan ere, gure eredu
teorikoaren helburua horixe baita, mobilizazio prozesuaren azpian dauden
mekanismo eta mekanismo-kate kualitatiboak ezagutzea.
Honela, 1990-1991ko polarizazio
ditugunak hauek izango lirateke:
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prozesuaren

atzean

antzeman

H. 12. Leitzarango auzia: 1989/1990eko polarizazio katea.

Irudi honen bitartez ez dugu ixten polarizazio prozesu hartan egon
zitezkeen mekanismoen katea. Ziur gaude, azterketa sakonagoa eginda beste
asko topatzerik balegokeela. Era berean, lokarri legez marraztu dugun gezi
gorriak ez du norabide kronologiko edo kausalik. Arestian esan bezala zaila
baita horrelako prozesuetan mekanismoen katearen norabide tenporala edo
logikoa zehaztea. Polarizatzea eta bere barneko mekanismoak, batera izaten
dira kausa eta ondorio.
Azkenik, kategoria teoriko hauek liskarraren ibilbidearekin argiago
lotzeko –dena ezin baita irudi bakar batean sartu–, taulatxo hau prestatu
dugu:
POLARIZATZE MEKANISMOAK

GERTAERAK

AUKERA POLITIKOAK: Kontrako
koalizioen osaketa, Botere lehia eta
espirala

-Ajuria Eneko itunaren osaketa
ingurune mekanismo polarizatzailea
izan zen euskal sistema politikoan, eta
erakundeetatik kanpoko eta barneko
koalizio trinko eta kontrajarrien
osaketa ekarri zuen.
-Politikagintza Komunitate
instituzionala eta erakundez
kanpokoa finkatu eta gero, haien
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BITARTEKOAK: Errepresiorako
potentzialaren aldaketa eta
erradikalizatzea/eskalada

DISKURTSOA: Auziaren
markogintza diskurtsiboa eta
zubigintza.

NORTASUNA/ESKAERA:
Muturreko kategorien osaketa;
artekaritza eta (ez)zertifikatzea
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arteko botere lehia ere ekidinezina
zen. Lurraldeak para-erakunde gisa
jokatu zuen, instituzioekin lehia
bizian, legitimitatea nork eskuratuko.
-Lehiaren bizitasuna espiral
diskurtsiboan sumatu zen,
norgehiagoka etengabean aritu
baitziren mugimendua eta eragile
politikoak. Nork baino nor adierazpen
polarizatzaileagoa eginez.
-Itunaren eragin polarizatzailearen
ondorioz, terrorismoaren esparruan
kokatzen zen erakundez kanpoko ia
ekimen oro. Gizarte-ekimenen
aurreko gotortzea errazagoa gertatzen
zitzaion erakundeari, alderdi guztien
arteko akordioa egonik.
-Bestalde, sabotajeen ugaltzeak, ETAren agerpenak eta –Lurraldeari
dagokionez–, gose-grebak, auziaren
erradikalizatzea ekarri zuten.
Erradikalizatze horrek, espiral
moduko batean, erraztu egin zuen
mugimendu ekologistaren ekimena
terrorismo legez zigortzeko aukera,
errepresioaren “zilegitasuna”
sendotuz.
-Lehen esan bezala, auziaren
markogintza muturreko terminotan
egin zen: erakundeen inposaketa ala
demokrazia (partehartzailea) vs.
ETA/mugimenduaren txantajea ala
demokrazia (ordezkatzailea).
-Zubigintza diskurtsibo nahitaezkoa,
auzi politiko orokorrean indarrean
zeuden kategoria polarizatuekin egin
zen, alegia: demokratak/bortitzak
(ekologistak, hauen barne).
-Kategoria osaketak ere, aurrez aurre
jarri zituen nortasun kolektiboak:
Compacto terrorista vs. frente antialternativa. Artekaritzaren bitartez
mugimenduak autobiaren kontrako
udalen sarea antolatu zuen,
erakundea bera lehia horretan
sartzera behartuz eta, ondorioz,
polarizazioa bultzatuz.
-Erronka tamainakoa zen, udalez
gainera, artekaritzaren bitartez
erakundeen egitasmoen aurkako
zenbait koordinadora elkartu
baitziren mobilizazioan.

-Azkenik, polarizazio prozesuak ezzertifikatze mekanismoaren laguntza
jaso zuen, ezen Gipuzkoako Foru
Aldundiak, 1989 urtean
mugimenduarekin bildu eta gero,
hurrengo urtean zehar ukatu egin
baitzuen edozein harreman publiko.
Dena dela ere, ez zen polarizazio hori muturrera eraman. Edo hobeto
esanda, mugimendu ekologistaren erreferentzia nagusia ez zen
polarizazioaren mutur-muturrean kokatu. Izan ere, garai hartako euskal
politikan polarizazio ardatz nagusiaren poloak orokorragoak ziren: ETA
erakunde armatua (eta ezker abertzalea)/erakundeak eta alderdi
instituzionalak. Hauexek izan ziren Ajuria Eneko Itunak finkatutako
komunitate politiko kontrajarriak, eta koalizio ekologista parametro horietan
puri-purian kokatzea ez zen erraza.
Izan ere, Leitzarango liskarrean mobilizatuta zegoen mugimendu
ekologista ez zegoen hertsiki bi polo horietan kokatuta, lehenarekin koalizio
osaketa mekanismoa landu zuen arren. Antolakuntza desberdinak izanik,
errazago piztu zen alde erradikalaren mekanismoa eta gatazkaren
garapenean,
ia
modu
naturalean,
Lurraldea
koordinadoraren
nortasun/eskaera osaketak, eta honen araberako estrategia diskurtsiboak,
ETA-ren lehen agerpenetik aurrera, (bit)artekaritza hartu zuten ardatz
modura. Bi polo, bi muturren arteko lotura, eztabaida, akordioa bideratzeko
bitartekari neutralaren funtzioa bere gain hartu zuen Koordinadorak.
Ardatzaren muturrean mugimendua bera baino eragile erradikalagoa
egonik, hark ardatzaren erdira jo zuen.
Lehen esan bezala, polarizazioaren eta eskala aldaketaren indarrak
definituko du liskarraldiaren adierazpidea mobilizazio zikloa, protesta zikloa
edo iraultza den. Baina horretaz aparte, liskarraren baitan ere prozesu horiek
ondorio edo eragin zehatzagoak izango dituzte, nabari denez.
Laburbilduz, barnera begira, alde erradikalaren mekanismoaren
bertutez polarizazioak mugimenduaren nortasun aldaketan, eta baita
honekin lotuta dauden beste zenbait mekanismoen piztean lagundu zuen.
Sinplifikatuz, esango genuke polarizazioak “epeldu” egin zuela
mugimendua, bere eskaera eta diskurtsoa: muturretik aldendu egin zen
Koordinadora, “hirugarren bidea” eskainiz.
Bestalde, kanpora begira, polarizazio prozesua indartu zeneko garaiak
–1989 urtearen amaiera, 1990, eta 1991 urtearen hasiera– liskarraren sasoirik
erabakigarrienak izan ziren. Lehenengo polarizazio-aldian, mugimenduak
erakundeen zertifikazioa lortu zuen –Muruarekin bilera–, bai eta luzamendu
faktikoa ere. Bigarrenean, berriz, enpresen proposamen alternatiboak
suposatzen zuen desertzio mekanismoa piztu zen. Eta, azkenik, honekin
lotuta, 1991ko eliteen deslerrotzea, hots, Eli Galdós Gipuzkoako Ahaldun
Nagusiarekin akordioa. Honekin ez dugu esan nahi, inolaz ere,
polarizazioak, berez eta besterik gabe, emaitza horiek guztiak ekarri zituenik.
1991ko ibilbidea aztertzerakoan aipatu mekanismo horiekin estuki lotuta
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dauden beste mekanismo erabakitzaileak ere ikusi ditugu, eliteen
deslerrotzea, kasu. Askotan polarizazioa, kausa bainoago, abagunea,
eragileentzako aukera bilakatzen baita prozesu liskartsuetan.
Zentzu honetan, Urbina/Maltzagako auzian gizarte mugimenduaren
koalizioak ez zuen polarizazio prozesua pizterik lortu. Mekanismoen
kateatzea egon dadin, lehenik eta behin mekanismoak aktibatu egin behar
dira. Kasu honetan, oso garrantzitsuak diren bi –erradikalizatzea eta deszertifikazioa, alegia– ez ziren inondik inora azaldu.
H.13. Polarizazio eza Urbina/Maltzagako auzian.

Irudiak erakusten duenez, komunikazio eta kultura ekimenak nagusi
izan ziren Urbina/Maltzagako auziaren bi mobilizazio-alditan.
Lehen fasean, IGPen erabilerarekin lotua egon zen hartan, eraginpolitikaren ereduak mobilizazio ohikoaren apaltze ia erabatekoa ekarri zuen.
Izan ere, Interbentzio Gune Partehartzaileek (IGP) hastapenetik
mugimenduaren zertifikatzea suposatu zutelarik, eragin-politikara bideratu
zuten gizarte eragilea, botere-lehia mekanismoa apalduz. Hauxe baita,
sortzaileen iritzian, IGP tresnaren bertuteetariko bat: gizartearen polarizazioa
ekiditea, alegia. Hots: botere lehiatik, eragin-politikara bideratzea erakundez
kanpoko gizarte eragileak. Neurri batean helburu hori lortu zela onartu
beharko litzateke, auziaren lehen aldian behintzat. Mugimendu
ekologistaren zertifikatze mekanismo hori, nahiko formala izanik ere,
egiturazkoa bilakatu zen Leitzarango liskarraren ondorioz.
Bigarren aldian, 1997-1999 biurtekoan, IGPak jada ahaztuta, errepide
plangintza orokorra jomuga bilakatu zenean, eta honekin batera
desobedientzia zibilaren tresnak erabiltzen hasi zirenean, mugimenduaren
protesta-bitartekoen bilduma aberastu egin zen zertxobait. Gizarte eragileak
botere-politikaren eredua birjasotzeko ahaleginak egin zituen, baina
ingurune politikoaren baitako mekanismoek zapuztu egin zuten saiakera
hori.
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Alde batetik, indar anti-sistemikoen hautu estrategikoa ez zen
Leitzarangoa bezain argia. Estrategia berri horrek bi hanka zituen:
Leitzarango liskarraren ostean, gizarte mugimenduen auzitan esku hartzeko
ereduaren berrikuspena, eta, batez ere, indar abertzaleen metaketari
emandako lehentasuna. Izan ere, Lizarrako prozesua indarrean egonik,
bitartekoen erradikalizatze oldartsua ez zenez aktibatu, zaila zen horrekin
batera datorren muturreko kategorien osaketa gertatzea, edota
terrorismoaren kontrako itunek garai batean ahalbidetzen zuten espirala
bizkortzea. Gizarte mugimenduak, Leitzarango liskarrean bezala,
abertzaletasunaren baitako polarizazioa behar zuen –naziogintza ereduen
ingurukoa–, baina abagune politiko horretan, antza, bestelako polarizazioa
zen bultzatu beharrekoa, soberanistek konstituzionalistekin zerabiltena,
alegia. Azkenean, ez bata eta ez bestea ez ziren piztu. Arrazoi batengatik edo
bestearengatik, halako ingurumarian zaila zen azpiegitura egitasmo baten
inguruan gizarte polarizazio zabala piztea.
Ondorioz, auzia polarizatzeko mugimenduak egindako saiakerak maila
diskurtsibo hutsean geratu ziren. Aipatutako beste mekanismo horien faltan
auziaren markogintza polarizatzailea ez baita nahikoa polarizazio prozesu
bat abian jartzeko.
Emaitzak ikusita, polarizazioa ezinbesteko baldintza al da
mugimenduaren arrakastarako? Izan ere, atal teorikoan aitortzen genuen
bezala, gizarte mugimenduen mobilizazioaren helburua horixe baita: gai
baten inguruko arreta deitzea, gaia politizatzea, alegia. Eta politizatze
horrekin batera doa ezinbestean gizartearen polarizazioa, iritzi eta jarreren
kontrakotasuna. Era berean, agintariek kudeaketa harik eta modurik ezpolarizatuenean –ez-politizatuenean– aurrera eraman nahi izango dute
gehienetan. Gizarte prozesua polarizazioa eta ez-polarizazioa zikloek
elikatzen dute. Antagonismoaren gorabeherek, azken finean.
Orduan, onurak al dakarzkio beti polarizazio prozesuak gizarte
mugimenduari? Hauxe da, hain zuzen ere, politika liskartsuaren
arkanoetariko bat: zein baldintzetan eta noiz da polarizazioa onuragarria edo
kaltegarria aldaketa nahi duen gizarte eragile batentzat? Polarizazioa
mobilizazioaren ondorio eta kausa logikoa da. Hortaz, polarizazioa lortzeko
moduarekin asmatzea –zein mekanismoen kateatzearen bitartez– ez da,
aurreko galderekin alderatuta, hain korapilotsua. Gizarte mugimenduaren
protesta jardueraren benetako giltzarria polarizazio hori kudeatzeko modua,
eta honen balizko emaitzaren aurretiazko kontrola da. Izan ere, batzuetan
polarizazioak gizarte mugimenduaren suntsipena ekarriko du, besteetan
aldiz, arrakasta.
Zentzu horretan, hona ekarri behar dugu berriro ere Laclau-k
populismoaren gaia lantzen duenean proposatzen duen ikuspegia. Bere
iritzian, muga politiko/ideologikoak definitzeko beharrezkoak dira, batetik,
eremu politikoen sinplifikatzea, eta bestetik eremu horien zehaztapen eza.
Biek ala biek polarizatze prozesuarekin zerikusi zuzena dute. Are gehiago,
ekintza politiko eraldatzailearen aurrebaldintza ezinbestekoak lirateke bi
ezaugarri horiek, eta hortaz, polarizatzea bera. Hala, behin eta berriro esan
dugun moduan, dikotomia antagonikorik ez dagoen lekuan, administrazio
hutsak ordezkatzen du politika, eta Laclauk berak aipatzen duen Popperren
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piecemeal engineering delako jarduerak, eraldaketa sozio-politiko sakonari
bidea mozten dio. Azkenik, eraldaketaren aukera teoriko ideala desagertuta,
politika bera desagertuko litzateke, Laclauren iritzian. Iritzi berekoak gara
hemen.41
Horregatik, atala amaitzeko ezin dugu ahaztu protesta zikloa ez dela
ibilbide oldartsuaren azken geltokia. Gizarte mugimenduen tentsio utopikoa,
ekibalentzia parametrotan garatzen denean, helburu batek gidatzen baitu:
gizartearen itxitura ahalbidetuko duen iraultza, alegia.
Liskarraldiok –Lemoizkoa, Leitzarangoa, Urbina/Maltzagakoa…–
Zergatik ez dira izan euskal iraultzaren adierazpenak?
Protesta zikloaren aurpegi eta elikatzaile izan dira, baina ez dute
iraultzarik piztu. Horrek ez du derrigorrez esan nahi gizarte eragileen
asmotan, esan edo isil bidezkoetan asmo hori ez zegoenik. Besterik gabe,
protesta zikloaren ezaugarriak ager zitezen zenbait mekanismo eta
prozesuen kateatzea gertatu den moduan, oldarraldi iraultzailea lehertzeko
beharrezkoak direnak ez dira elkartu.
Izan ere, Tilly-k (1993) eta Goldstonek (1991) ongi bereiztu duten
bezala, aldea dago “aukera” iraultzaile eta “emaitza” iraultzailearen artean.
Skopckolek (1979) egindako definizio klasikoan, iraultzak “behetik
bultzatutako gizarte eta klase egituren aldaketa sakon eta azkarrak” lirateke.
Sztompkak (1995) dioen moduan, alde askotariko aldaketa sakonak dira,
jende masa handiak mobilizarazten dituztenak, askotan, indarrez burutzen
direnak. Brintonek (1965), ausartki, iraultzaren faseak sailkatu ditu: egoera
aurre-iraultzailea, egon eza eta liskar sozio-ekonomikoak ugaltzen
direnekoa; izpiritu iraultzaileren zabalkuntza, batez ere, intelektualen
leialtasunaren transferentziaren ondorioz, hemen “desertzio mekanismoa”
deitu duguna; sistemaren erreforma saiakera antzuak eta ondoriozko
paralisia; sistemaren kolapsoa eta lehen une iraultzaile eztiak; iraultzaileen
arteko barne-zatiketak eta iraultzaile erreformisten saiakera sistema
berreraikitzeko; erradikalen oldartzea, izua eta sistema zaharraren
suntsipena; azkenik, erreakzio moderatua, Thermidor. Iraultza “tipikoaren”
sailkapen honen fase bakoitzaren azpian mekanismo “tipiko” asko antzeman
daitezke, aldaketa sozial eta politikoen erregulartasuna ezagutzeko erabili
dugun tresneriaren egokitasuna berretsiz.42
Modu berean, iraultza ulertu ahal izateko erabili diren teorietan –
konduktistan (Sorokin 1967), psikologikoan (Gurr, 1970), egiturazkoan
(Skopckol 1979), edo politikoan (Tilly 1978)–, mekanismo kausal anitz
aipatzen da: hurrenez hurren, sen naturalen errepresioa, gabezia erlatiboa,
41

Popperrek aipatutako jarduera hori “aldaketa geldo eta mailakakoarekin” berdintzen du
Ernesto Laclau ikerlariak. Laclau (2005), Op, cit.
42
Dena den, Sztompkak (1995) dioen moduan, iraultzari buruzko teoria guztiek hainbat
konpondu gabeko erronka dute aurrean: zergatik lehertzen dira iraultzak? Zer dela eta jotzen du
jendeak hain muturreko konpromiso idealistara? Zein da aurreko iraultzak hurrengoeta duen eragina?
Nahigabeko ondorioak ekidin ahal daitezke? Eta, azkenik, ikusita ez dela (ia) inoiz halakorik lortu –
ikus, bestela, 1989ko gertaera ustekabekoak–, aurreikusi ahal daitezke iraultzak? Orain artean erantzun
bakarreko galderak dira guztiak: “Ez dakigu”. Sztompkak ironia goxoz aitortzen duen moduan, ez
gaitezen gogogabetu, a posteriori zer gertatu den jakitea ere balentria intelektual miresgarria baita.
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eliteen zatikatzea edo nazioarteko (des)zertifikazioa… Aldaketa
iraultzailearen beste dimentsioak gutxiesten dituen arren, Tilly-ren eredu
politikoak badu gure hurbilketarako zentzurik, lotura zuzenekoa baitu,
noski, hemen erabili dugun politika liskartsuaren definizioarekin:
“Subiranotasun anitzen arteko lehia dagoen egoeran, herritar
talde esanguratsu batek bere sostengua eta leialtasuna botere gune
alternatibo bati ematen dionean gertatzen da iraultza.”
Botere esku aldaketa erabatekoa denean, eta botere eliteak ordezkatzen
direnean, orduan esan genezake iraultza gertatu dela. Hori gerta dadin
indarrezko tresnen inguruko kontrola galdu behar du elite sistemikoak.
Ordezkatze hori erabatekoa ez denean, bestelako aldaketa moten esparruan
sartuko ginateke: trantsizio politikoetan, esaterako.
Giugni-k (1998) ongi gogoratzen duen moduan, “transformazioa” edo
eraldaketa deitzen dugun aldaketa moduan, botere eskualdaketa suposatzen
duen horretan, “iraultza” izango da pausorik muturrekoena. Clemens-ek
(1998) dioenez, zehaztugabetasunaren (indeterminacy) muturreko adibidea.
Eta Giugni-k berak egindako lanen bilduman Goldston-ek (1998)43
azpimarratzen duenez, ingurune politikoak baldintzatuko du liskarraldiaren
izaera, ez eragileen borondateak.
Hortaz, oldarraldiaren hasieran ez dago esaterik, eragileen hizpidea
edo jarduera aztertuta, zein izango den haren izaera: iraultzan amaituko den,
protesta zikloan ala liskarraldi apalago gisa agortuko den. MTT-ren eredua
jasoz, zera esango genuke: euskal protesta zikloan ari diren eragile
alternatibo gehienek iraultza piztea izan dutela buruan, eta ideia horren
arabera saiatu direla mekanismo kognitibo eta elkarreraginezkoak martxan
jartzen. Inguruabarreko mekanismo eta prozesuek aurrekoekin izan dituzten
elkarreraginek ekarri dute azken emaitza: euskal protesta zikloa, sistematik
kanpoko eragileen barneratzea, sistemaren transformazioa eta, ziurrenik
demokratizazioa bera eta nolabaiteko aginte –autonomiko/nazionalaren–
eraikuntza ekarri (ko) duen oldarraldia, desertziorik egon ez denez, iraultza
izatera ailegatu ez dena.
Eredu honen gabeziak onartuta ere, gure lanerako aproposa dela
aitortuko dugu: euskal protesta zikloaren izaera kuasi-iraultzailea,
iraultzailea izan zitekeen trantsizio politikoaren izaera gogoratzen baitigu.
Are gehiago, Tillyk iraultzarako beharrezkotzat jotzen duen soberania gune
anitzaren inguruabar horrek ere lotura zuzenekoa izango du gure
liskarraldien edukiari buruz jarraian esango dugunarekin: eztabaida-gune
ekologistan, auzi nazional eta demokratikoak izan ditugu jokoan.
Zeintzuk dira, ondorioz, iraultza batek eskatuko lituzkeen prozesuak?
irudi

Noiz eta nola pizten dira iraultzak? Atalaren hasieran aurkeztutako
literarioa birjasota, olatu txiki askoren sintonia –artikulazio

43
Giugni, M.G., McAdam, D., Tilly, C., (Ed) (1998): From Contention to Democracy. Rowman &
Littlefield publishers, Inc. Lanham. Maryland. USA. Liburu hau gizarte mugimenduen eraginari buruz
argitaratu den aberatsenetarikoa dugu. Bertan dago jasota atal honetan aipatuko ditugun hainbat
ekarpen, esaterako, gai honi dagokionean: Goldstone, J. A. Social Movements or Revolutions? On the
Evolution and Outcomes of Collective Action.
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hegemoniko antagonista– sortzen denean lehertzen da olatu erraldoia,
iraultza, alegia. Ez da hutsetik sortzen, ez bada tsunamia bezala lurrikara
batetik, esan nahi baita, ezusteko aurrez ikusezinetik. Gizarteak natura
islatzen du askotan, ala alderantziz al da?44
Zein da euskal prozesu politikoan falta izan den uhina?
Arestian, MTT-ren eredu teorikoa esplikatzerakoan, ikerlari hauek
oldarraldi iraultzaileetan eman ohi diren prozesu eta mekanismoak aipatzen
zituzten. Protesta zikloan gertatzen direnetaz gaindi, iraultzetan maiz
errepikatzen den prozesu bati aipamen berezia egiten zioten: gobernu
koalizioan biltzen ziren eragile esanguratsuenen desertzioa, eta ondorioz,
eragile desertore horien bat egitea programa iraultzailearekin.
Desertzio prozesu honen baitako mekanismoei dagokienean,
hiruzpalau jasotzen zituzten: eliteen interesen kaltetzea, irainen bat-bateko
ezarpena eta des-zertifikazioa.
Gure ereduan bat egingo dugu ikuspegi honekin, desertzioa
mekanismo gisa ere azaltzea hobetsi dugun arren, desertzioaren neurriaren
arabera, mekanismo arruntetik salbuespenezko prozesura iragan baitaiteke.
Erreforma prozesu soilenetan ere beti egoten baita desertzio gisa defini
genezakeen mekanismoa: eliteen arteko zatiketa, eta atal baten bat etortzea
oposizioarekin, ia nahitaezkoa da edozein erreforma prozesuetan.
Leitzarango liskarrean horren adibide argia izan dugu, mugatua izan arren.
Desertzio prozesu horrek sistemari eusten dion elite osoa hartzen duenean,
orduan bai, orduan oldarraldi iraultzailearen atarian geundeke.45
Landu ditugun adibide enpirikoetara itzulita, mugimenduen eragin
orokorrak, oldarraldi mailakoak, ezagutzeko egin beharreko galdera hauxe
zen: zeintzuk dira bi liskarraldietan mobilizazioaren moduari buruz
detektatu diren prozesu nagusiak eta hauen kateatzeak?
Leitzarango gatazkan protesta zikloetan tipikoak diren mekanismo
eta prozesuak antzeman ditugu: eskala aldaketa eta polarizazioa, batez ere.
Desertzio mekanismoaren hedapen mugatuagatik iraultzaren atalase-maila
gainditu ez den arren, Leitzarango liskarraldia, bertan bildutako
mekanismoen kate eta prozesuek erakutsitako artikulazio eta antagonismo
mailagatik, euskal protesta zikloaren adierazle metaforikoa –sinekdokea–
eta, era berean, zutabe ere izan dela uste dugu.
Leitzarangoan “atalak” erakutsi du “osotasuna”. Atalean islatu da
euskal protesta zikloaren osotasuna: orokorrean jokoan egon den borroka
hegemonikoa, estrategia diskurtsibo eta praxiak, liskar horretan adierazi eta
lehiatu dira.
44

Gizartean bezala, itsaso zabalean olatu txikien sintoniaz olatu erraldoiak nola sortzen diren
jakiteko, ikus: Dysthe, K.B, Krogstad, H.E., Socquet-Juglard, H, Trulsen, K. (2005): Freak waves, rogue
waves,
extreme
waves
and
ocean
wave
climate.
Honako
web
orrialdean:
http://www.math.uio.no/~karstent/waves/index_en.html
45
Dena den, gogoratu mekanismo hauek guztiak maila politikoan soilik atzematen ditugula
eta, erredukzionismo politikoan galdu nahi ez badugu, beste zenbait arlotan –kulturan, egitura sozioekonomikoan–, iraultza leher dadin gertatu beharreko zenbait mekanismo jaso beharko genituzkeela.
Iraultza ez baita oldarraldi politiko hutsa.
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Izan ere, beste liskarraldi apalagoetan protesta zikloaren zantzuak topa
baldin badaitezkeen arren, agian protesta zikloaren elikatzaile bainoago,
haren oihartzun edo hotz-beroaren adierazle huts izan dira, ez baita sumatu
aipatu
liskarraldi
nagusitan
egondako
prozesuen
kateatzerik.
Urbina/Maltzagako auzia kateatze mugatu honen adibide izan dela uste
dugu. Urbina/Maltzagako auzian, antagonismo eta artikulazio maila
apalagoa izan denez, mobilizazio zikloa gertatu den arren, protesta
zikloaren adierazpenik ez dugu neurri berean sumatu. Hortaz, ezin esan
genezake euskal protesta zikloaren aurpegia, sinekdokea, elikagai izan
denik. Edo, agian, beste ikuspegi batetik aztertuta, gainbehera zetorren
euskal protesta zikloaren hotz-bero gero eta epelagoaren sintoma.
Gauza bera beste moduan kontatu daiteke. Euskal ekologismoak,
ingurumenaren liskar-gunea beste borroken point de capiton bilakatu nahi
izan du. Leitzarango liskarrean, neurri batean lortu du helburu hori,
gizartearen baitako tentsio-gune desberdinen puntu nodala bilakatu baita
liskar ekologista. Eta, point de capiton izan den neurrian, euskal protesta
zikloaren adierazle ere izan da. Urbina/Maltzagako auzian ahalegina
berbera izan den arren, ezin genezake esan helburua lortu denik.
Neurri batean, euskal mugimendu ekologistaren mobilizazio zikloak
gero eta gutxiago elikatu du euskal protesta zikloa (EPZ). Laclauk dioen
moduan, Leitzarango gatazkatik hona, ekologismoak behintzat ez du eskaini
antagonismorako (g)une hori, edo terminologia lacaniarra gureganatuz, point
de capiton hori:
“[…] Una determinada demanda, que tal vez al comienzo era sólo
una más entre muchas, adquiere en cierto momento una centralidad
inesperada y se vuelve el nombre de algo que la excede, de algo que no
puede controlar por sí misma y que no obstante se convierte en un
“destino” al que no puede escapar. Cuando una demanda democrática ha
atravesado esta senda, se convierte en una demanda popular.”
Atal enpirikoan frogatzen saiatu garen moduan, Leitzarango gatazkak
ibilbide hori egin zuen, eta eskaera demokratiko izatetik, herritarra bilakatu
zen, azkenik, berriro ere izaera demokratikoa –partziala– hartu zuelarik,
euskal ekologismo politikoaren ibilbide demokratizatzailea erakutsiz.
Esan bezala, hortik aurrera, ekologismoa ez da izan, orain artean
behintzat, protesta zikloaren gune antagoniko nagusia.
AHTren inguruko liskarra izango ote da horretarako gune egokia? Eta
ekologismoa ez bada, bestelako mugimenduen mobilizazio ziklo berriek
eutsi (ko) ote diote euskal protesta zikloari? Ala gizarte mugimendu
desberdinen mobilizazio zikloen sintoniaz eta sinergiaz osatzen zen uhin
zabalagoa –Euskal Protesta Zikloa– beherantz doa, hain zuzen ere, gizarte
elikagairik, arloko mugimenduen mobilizazio ziklorik topatzen ez duelako?
Bestalde, borroka horien guztien artikulazio hegemonikoa ahalbidetzen zuen
populismo abertzaleak bere logika antagonista utziko al du etorkizun
laburrean? Eta, hortaz, hizpide populista berri baten ezean, gizarte eragileen
errebindikazio guztiak “demokratikoak” –partzialak– izango al dira
aurrerantzean?
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Galdera sakonak dira hauek. Kausa eta
zailtasuna adierazten dutenak. Onartu beharko
eremua gainditzen duela hipotesi honek eta inoiz
protesta zikloari buruzko ikerketa zabal batean
argitzekotan.
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Amaitzeko, zer dago jokoan protesta ziklo hauetan? Liskarraldien
modua ikusi eta gero, edukian jarri behar dugu arreta. Eduki horiek jarraian
ikusiko ditugun prozesu historikoak dira: demokratizazioa, eta bere aldaera
gisa defini genezakeen nazio eraikuntza.

6. Demokratizazioaren eta aginte/nazio eraikuntzaren prozesu
eta mekanismoak Leitzarango eta Urbina/Maltzagako
liskarretan. Azken konklusioak.
“Aquella representación en la que lo general significa lo particular,
o en la que lo particular se observa mediante lo general es
“esquematismo”. Aquella representación, empero, en la que lo particular
significa lo general, o en la que lo general se observa mediante lo
particular es alegórica” F.W. J. Schelling. (1802)46
Aurreko atalean esan dugunaren arabera, zenbait prozesutan islatzen
den artikulazio hegemonikoaren kariaz, Leitzarango gatazka euskal protesta
zikloaren isla eta, aldi berean, elikatzaile izan da. Aldiz, ez da gauza bera
gertatu Urbina/Maltzagako auzian.
Haratago joanda, euskal protesta zikloaren sinekdoke edo alegoria hori
zerbait gehiago ere izan dela uste dugu: a petit objektu gisa, Leitzarango
gatazkak inoiz erabat heldu ezingo den ideal demokratikoaren, “inoiz
iritsiko ez den” euskal naziogintza perfektuaren gune helgarria izan baita.
Nazio eraikuntzaren eta demokraziaren objektu fantasmatikoa.
Urteotako garabideak botere-paradigmatik eraginaren paradigmara
eraman du mugimendu ekologista, bi liskarraldietan antzematen den
moduan. Paradigma aldaketa honen azpi arrazoiak kasu batean eta bestean
abian jarri diren mekanismo eta prozesuen argira ulertu daitezke. Paradigma
bakoitzak bereak ditu. Paradigma aldaketak, alta, demokratizazioaren
ibilbidearen agorpena erakutsi dezake.
Ikus dezagun.

46

Arnaldo, J. (ant.& ed.) (1987): Fragmentos para una teoría romántica del arte. Novalis, F. Schiller, F.
y A.W. Schlegel, H. Von Kleist, F. Hölderlin… Tecnos. Madrid.
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a.

Leitzarango gatazka, botere-politikatik eraginaren politikara:
demokratizazioa eta naziogintzaren alegoria gisa.

“Banandu, bizitzeko; batu, gerrarako”47
Edukiari dagokionean, Leitzarango gatazkan jokoan egon den auzia
protesta ziklo osoan ezbaian egon den berbera izan da. Horregatik diogu,
atal teorikoan luzatutako hipotesia hona ekarriz, Leitzarango gatazkak
objektu alegorikoaren funtzioa bete duela, neurri batean behintzat.
Zentzu honetan, Leitzarango liskarrean mugimenduaren eskaera
osaketa
partziala
–egitasmo
instituzionalaren
moratoria
edo
luzamendua/egitasmo alternatiboen arteko alderaketa/herri erabakia
(erreferenduma) errebindikazio hirukoitzean islatzen dena–, psikoanalisiaren
“objektu partzialarekin” –petit a objektua– parekatu beharko litzateke. Hots:
osotasun bezala jokatzen ari den partzialtasuna izango litzateke.
Izan ere, A petit objektu gisa, Leitzarango auzian plazaratutako
errebindikazio hirukoitzak –gelditu/alderatu/erabaki–, heldu ezinezko
osotasun nahia, gizarte/nazioaren itxiera, batasuna, berradiskidetzea
adierazi nahi izan du. Helburu lortezinezkoaren irudi fantasmatikoa izan da.
Modernizatze etengabea (ustez) geraraziko duen herri alternatiba
demokratikoarena, alegia: demokrazia osoa, euskal nazio osoaren baitan.
Bere txikian, euskal demokrazia eta nazioa osatzeko ahaleginak ardaztu du
Leitzarango liskarra, ahalegin horren jokaleku nagusia izan da: eragileak,
haien estrategiak, diskurtsoak, bitartekoak eta, batez ere, eskaera osaketa
hirukoitza, euskal protesta ziklo osoan jokoan egon denaren adierazleak izan
dira. Euskal protesta zikloa, esan bezala, fraktala bailitzan ikusi baitaiteke,
eskala txikiagoan eskala handian marrazten den paisaia oldartsua bera
errepikatzen baita. Are gehiago esango genuke, eskala txiki horretan
diseinatu da eskala handian osatu nahi zen marrazki sozio-politikoa.
Euskal protesta zikloa herri/naziogintza demokratikoaren jokaleku
lehiakorra gisa ulertuta, Leitzarango gatazka ziklo horren sinekdokea izan
baldin bada, nola garatu dira euskal demokratizazioa eta naziogintza liskar
alegoriko honen argira?

47

Napoleon Bonaparteren esaldia, Honako liburuan aipatuta: Greene, R.(2007): Las 33 estrategias
de la guerra. Espasa. Madrid.
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H.14. Demokratizazioaren eta naziogintzaren ibilbidea Leitzarango auzian.

Leitzarango gatazkaren ibilbidea botere-politikatik eraginaren
politikara doa. Beste modu batera esanda, demokratizazio prozesu baten
historia da. Laburtu ditzagun gertakizunak.
Aurreko atalean esan bezala, zenbait prozesutan oinarrituta –
artekaritza, eskala aldaketa, polarizazioa eta eskalada, besteak beste– eta
logika populista abertzaleaz jantzita, artikulazio antagonikoa osatu zen
Leitzarango gatazkan. Honen bestez, autobiaren kontrako borroka euskal
demokraziaren eraikuntzaren objektu alegorikoa bilakatu zen.
Ondorioz, gizarte mugimenduaren koalizioak botere-politikaren
eredupean garatu zuen bere jarduera kolektiboa: lehenik, egitasmo
instituzionalari betoa aurkeztuz, eta gero, Lurraldea Alternatiba deitua izan
zen egitasmo alternatiboa proposatuz. Horrela, herri borondatea erakundeen
erabakiaren aurrean jarri zen, parez pare. Egitasmo –botere– alternatiboak
aurkatuta. Gero, eskaladak eta deslerrotze/desertzioak ematen zuten aukera
politikoa esleituz, eta ez atzera ez aurrerako egoera –impasse– horretatik
irteteko irtenbide politikoa –erreferenduma– ezinezkoa gertatu zenean,
mugimenduak eta bertako eliteek negoziazioaren hautu estrategikoa egin
zuten, eraginaren politikak eskatzen zuen urratsa alde bietan eman zelarik.
Liskarrean ari ziren posizio sozio-politiko nagusiek, ahari-talka utzita,
erreformaren bidea hartu zutenean, konponbideari ateak zabaldu
zitzaizkion.
Ibilbide honen zergatiak eta baldintzak ikusita dauzkagu jada,
mekanismoen tresna erabiliaz. Hemen oldarraldi zabalagoan jarriko dugu
arreta, mekanismo eta prozesuak guztiz ahaztu gabe.
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Atal teorikoan, MTTren eskutik, demokratizazioaren oldarraldi
nagusian usu pizten diren zenbait mekanismo eta prozesu identifikatu
ditugu. Gobernua kontrolatzen duten sareen trinkotzea eta barne
berdintasuna zen garrantzitsuenetarikoa. Politikagintza sareen terminologia
erabilita, politikagintza komunitate (politics community) edo sareen (policy
network) zabaltzea/berdintzea, edota, gai-politikagintza sareetan (issue
network) parte hartzearen areagotzea izango lirateke gobernua –agintea–
kontrolatzeko bitarteko inportanteenak.
Eta demokratizazioan urrats horiek emateko, besteak beste, honako
oinarrizko mekanismoa aipatzen genuen: Mobilizazio/errepresio/akordio
zikloa, alegia. Izan ere, ziklo horretan adierazten da hobekien gizarte
mugimenduak botere-politikaren eredua hartutakoan gertatzen dena:
politikagintza sarean sarrera oldartsuaren bitartez, botere-politikak eraginpolitikaren atea zabaltzen du, Leitzarango gatazkan gertatu bezala. Liskar
horretan egondako mobilizazio/errepresio zikloak eta bertan piztutako
mekanismo desberdinek barneratze akordioa ekarri zuten: gizarte
eragilearen, eta honen eskaeraren sistemaratze partziala. Horretan datza,
gure ustetan, demokratizazio mailan ezbairik gabe neurtu daiteken eragin
argi bakarra. Lehen kanpoan zegoena aintzat hartu eta sisteman barneratu,
bere eskaera moldatuz eta irentsiz: hauxe izan zen Leitzarango gatazkan
gertatu zen demokratizazio prozesuaren laburpen sinplea.
Izan ere, sistema politikoaren mailan eragin demokratizatzaileak
neurtzea askoz ere zailagoa da. Berriro ere, kausalitatearen arazoarekin egin
dugu topo: sisteman sumatutako aldaketa politikoak mugimenduaren
jarduera kolektiboari egotzi al dakizkioke? Ajangiz ikerlariak soldaduskaren
desagerpenari buruz esan bezala, politikagintza mailan neurtu daitezken
aldaketak beti kausa anitzekoak dira, gaiari dagozkionak, sozialak, eta
mobilizazioarekin zerikusia dutenak.48
Politikagintzari dagozkion eraginetara hurbiltzeko, Leitzarango
gatazkaren eragin politikoen atalean esan gabe utzi duguna hona ekarriko
dugu.49
Lehenik eta behin, hauxe izango litzateke galdera-gakoa: Leitzarango
gatazkaren ondorioz, politikagintza sareetan –policy networks–, bai
ingurumenari dagozkionetan –issue network–, bai eta sare orokorretan,
aldaketarik sumatu al zen?
1987tik 1992rako bosturtekoan euskal sistema politikoak ingurumenari
buruzko politikagintzaz jabetu beharra izan zuen. Ezin esan genezake,
deskubrimendu horren erantzule bakarra mugimendu ekologista izan zenik.
Izan ere, Espainiako Estatua garaiko Europar Komunitatean barneratu
zenean, argi zegoen ingurumenari zegozkion gaietan, beste askotan bezala,
48

Ajangiz lankideak “politika publikoen” hurbilketa eta mobilizazioaren analisiak alboratuta
ikuspegi makroa hobetsi zuen bere lanean, derrigorrezko soldaduskaren desagerpenean bildutako
faktore anitz horiek modu konparatiboan aztertuz. Hemen, ingumen politika-gaiaren aldagai makroak
landu gabe, eta politikagintza publikoari dagozkionak aitatuz bakarrik, mobilizazioaren ikuspegi
elkarreraginezkoan kokatu dugu liskarren analisi ertaina. Ikus Ajangiz, R. (2000): Op.,Cit.
49
Azalpen kronologikoan antzemandakoez aparte, Egin egunkariko “Ingurugiro” gehigarri
ezagunak 1991ko balantzean jasotako zenbait gertaera jasoko dugu, eragin politiko horiek ezagutze
aldera.
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Espainiako erakundeek –Hego Euskal Herrikoak barne– urtetako
atzerapenari aurre egin beharko ziotela. Legedia mailan egin beharreko
egokitzapena izugarrizkoa zen.50
EAEko gobernu autonomikoa sortzen denetik 1987ra arte –EAJ
alderdiaren esku egonik Sailaren ardura–, ezer gutxi egin zen ingurumen
gaiari dagokionean. Hortik aurrera, 1987tik 1998ra bitartean, zentroezkerreko alderdi politikoen esku –EA, PSE-EE– geratu zen Ingurumen Saila
eta, esan bezala, Europatik zetorren presioarengatik, egokitzapenerako lehen
urrats sendoak eman ziren, gaiari buruzko legedia eta bitarteko
instituzionalak biderkatuz: Euskal Herriko Ingurumen Batzordea sortu zen,
erakunde desberdinen arteko koordinazioa bideratzeko; Urdaibaiko Biosfera
Erreserbaren legea; Naturaren Babeserako legea; hondakin arriskutsuen
kudeaketarako egitasmoa; Lurralde antolaketarako legea… Baina legegintzaz
aparte, gure helburuetarako agian interesgarriagoa da euskal erakundeek
eragin-politikari zabaldutako atea. Horretan, Nafarroak aurrea hartu zion
EAEri.
Izan ere, 1990eko otsailaren 16an, Leitzarango gatazka gori-gori zegoen
hartan, Ingurumen Aholkularitzarako Kontseilua sortu zen Nafarroan.
Lehen aldiz, eragile ekologisten parte hartzea aurreikusten zen, aholku
mailan bederen: 24 partaidetatik lau, talde ekologistak izango ziren, postuak
euren afiliazioaren arabera banatuko zirelarik. Erakunde honek ez zuen
ibilbide oparoegirik izan, eta segituan mugatu ziren bere eskumenak, baina
gutxienik mugimendu ekologistaren zertifikatze sistemikoaren adierazle
garrantzitsua izan zen.51 Autonomi Erkidegoan ekologismoaren zertifikatze
instituzionala berantago etorri zen, Euskal Herriko Ingurugiro Batzordea
deitutakoa 1998an sortu baitzen, Ingurumen lege berriaren eskutik.
Dena den, eragin-politikarako egitura egonkor horietaz aparte,
Leitzarango liskarretik ezbairik gabe eratorritako berrikuntzarik
garrantzitsuena Interbentzio Gune Partehartzaileena (IGP) izan zen.
Gatazka amaitzear zegoela, Arartekoaren eskutik Euskal Herriratu zen
tresna partehartzaile hau, eta bere bitartez, eragin-politikaren garaia zabaldu
zen euskal sistema politikoan.
Honela, adibide bakan hauen eskutik, zenbait egiturazko mekanismo
politikoetan gertatutako aldaketak antzeman daitezke. Besteak beste,
aukera politiko gisa, ingurumenari buruzko politikagintza sarearen
zabaltzea ukaezina da, Leitzarango gatazkaren eraginez edota, besterik
gabe, haren ondotik.52
50

Barcena, I. & De la Peña, A. (2007): La política medioambiental del Gobierno Vasco (1980-2005).
Argitaratzeke, “Garapen Iraunkorra eta Ingurumen hezkuntzari” buruzko UPV/EHUko UNESCO
Katedraren baitako ikerketa proiektuari dagokiona.
51
Beste maila xumeagoan, gaiaren inguruko kezkaren adierazle hau ere, 1991ko urtarrilean,
Nafarroako foru poliziak, babes ekologikorako atal berezia sortu zuen. Ekologismoaren marko
interpretatzailea sendotzen ari zen, ezbairik gabe.
52
Espainia mailan ere, Manuel Jiménezek aipatutako bere doktorego-tesian ondorio berberak
atera ditu: “El aumento de las oportunidades de participación de las organizaciones ecologistas en la política
ambiental en la década de los noventa debe ser explicado también como el resultado de estrategias de cambio
institucional puestas en práctica por el propio movimiento ecologista. […] la presión ecologista no sólo se centra
en el contenido de los procesos decisorios sino que a menudo ha estado encaminada a mejorar las condiciones de
acceso a esos procesos […] el acceso al proceso decisorio en el ámbito estatal se ha fundamentado en su capacidad
previa para generar conflicto”. Ingurumen Kontseiluaz ari da Jiménez. Atal berean, gai honekin lotuta,
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Bigarrenik, garai hartan indarrean zeuden politika-komunitate
itxiagoetan –policy/politics community– sumatu al zen zabalkuntzarik edo
malgutzerik?
Arlo honetako eragin demokratizatzaileak eztabaidagarriagoak dira.
Ikus ditzagun.
Garai hartan euskal sistema politikoan indarrean zegoen politikakomunitate nagusia Ajuria Eneko Itunaren inguruan osatutakoa zen.
Politikagintza omen bidezkoaren eremua finkatzen zuen Itunak, ezker
abertzalearen adierazpen sozio-politikoak isolatuz eta politikagintza saretik
baztertuz. Baina, era berean, balizko negoziazio baten aurreko akordio
sistemikoa ere bazen. Indar anti-sistemikoen aurrean fronte negoziatzaile
homogeneoa osatzea zuen helburu. Aurreko atal batean erakutsi ditugu
komunitate honen ezaugarri nagusiak.
Orduan esan bezala, demokratizazioaren ereduarengandik bereiztezina
den naziogintza modua bera ere jokoan zegoen aurrez-aurreko dema hartan.
Izan ere, lehen prozesuaren mekanismo nagusia den konfiantza sare
publiko berrien osaketa, prozesu demokratizatzailearen atal bezala bezain
beste, nazio eraikuntzaren eduki gisa ere uler daiteke. Azkenean, maila
sozialean sortzen diren elkarkidetza eta identitate kolektiboak politikoki,
instituzionalki eratzen direneko prozesua baita eraikuntza nazionala.
Edo, beste
birmoldatuz:

modura

esanda,

Laclauren

hitzak,

bortxatu

gabe,

“El nacionalismo [nazio eraikuntza] es una superficie de
inscripción popular más entre otras, una superficie ideológica que facilita
la articulación hegemónica, refuerza la logica equivalencial, la
construcción de un pueblo como sujeto colectivo, no diferenciado, de
decisión.”
Ajuria Eneko Itunak islatzen zuen gatazka nagusian, hortaz, euskal
eraikuntza nazional/demokratikoa jokoan baldin bazegoen, zein izan zen
Leitzarango liskarraren eragina arlo horri dagokionean?
Hasteko eta behin, gutxi asko, naziogintza prozesu zabalean kontuan
hartu beharreko dimentsio ia guztiak ukitu zituen liskar ekologista honek.
Besteak beste:53
-Nazio periferikoaren Estatuarekiko errebindikazioaren eremuan, nazio
liskarra tout court adierazteko moduan, Leitzarango liskarrak eragina izan
mugimendu ekologista honela definituko du: “Agente europeizador y hacedor de sus propias oportuniaddes
políticas”. Ikus lehen aipatutako lana. Jiménez, M. (2002).
53
Lurraldetasunari dagokionean ere Leitzarango liskarraren eragina nabarmena izan zen. Alde
batetik, materialki, maila sozio-ekonomikoan lurralde eta herritarren arteko komunikazioa areagotu
zela ukaezina da, sakonki aztertu gabe dagoen arren. Bestetik, erakunde mailan ere, elkarlanaren
esperientzia aberasgarria izan zen, gutxitan bezala, interes komuna duten lurralde gisa jokatu
baitzuten EAEk eta Nafarroak. Hortxe, adibide gisa, Nafarroa eta Gipuzkoako Kontu Ganbaren
elkarlan behartua, diru publikoen fiskalizatze katramilatsua argitze aldera.
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bazuen ere, nahiko zeharkakoa izan zen. Bertako erakunde foral eta
autonomikoak eskumendun ia bakarrak ziren neurrian –ez Lemoizko
gatazkan bezala– Estatuko erakundeak afera nagusitik kanpo geratu ziren
oro har. Halere, gatazka nazional orokorraren marko interpretatzailea noiz
edo noiz agertu zen, batez ere, gatazka nazionala bideratzeko tresnen
inguruko
eztabaidan:
negoziazioaren
edota
erreferendumaren
errebindikazioa plazaratu zirenean, adibidez. Ez zen inoiz, alta, “Euskadi ala
Lemoiz” gisako lelorik planteatu.
-Naziogintzaren baitako hegemonia lehia adierazteko moduan, berriz,
Leitzarango liskarraren eragina askoz ere erabakitzaileagoa izan zen. Indar
abertzale moderatuen –EAJ/EA– arteko dema historikoa, eta, honekin
lotuta, bi horiek ezker abertzalearekin zuten lehia, gatazkaren erdigunean
egon ziren aldi oro. Erakundetze autonomikoaren legitimitatea jokoan
zegoen hartan, eragile abertzaleen arteko barne eztabaida ez ezik, “gatazka
txikia eta handia” konponduko zituen akordio politiko zabal batean “beste
indarrak” –PSE-EE, batez ere– barneratzeko modua ere ezbaian zegoen.
-Azkenik, naziogintzaren ereduaren inguruko lehia adierazteko modua
ere izan zen Leitzarango gatazka. Nazio eraikuntza orok oinarrian
artikulazio hegemoniko jakina duen aldetik, ez da inoiz ideologikoki
neutrala izango: nazio eraikuntza orok bere mundu ikuskera propioa du.
Hortaz, Leitzarango liskarrean, naziogintzaren edukien inguruko borroka
ere gogorra izan zen. Nola eraiki behar da nazioa? Zein lurralde antolaketa
edo garapen ereduaren arabera? Interes sozio-ekonomikoak aintzat hartuz,
eredu neoliberala ala eko-nazional ezkertiarra hobetsiko ote da nazio
eraikuntzan? Galdera hauek guztiak eragileen gainean zintzilik egon ziren
aldi oro. Urbina/Maltzagako auzian ere, beste ingurune politikoan, presente
egon dira, eragile ekologistaren buruhausterako, bederen.
Hauek guztiak jokoan egonik, Leitzarango gatazkan gertatutako eliteen
deslerrotzea ez zen nolanahikoa izan. Ezin dugu ahaztu, Leitzarango
auziaren izaera alegorikoa azpimarratzera datorren aldetik, Ajuria eneko
Ituna bera liskar honi aurre egin ahal izateko bultzatu zutela elite
instituzionalek. Baretu nahi zen liskarrak berak zapuztu zuen ahalegin hori:
Ajuria eneko Itunak ardazten zuen komunitate politiko itxi eta ustez tinkoa
hankaz gora geratu baitzen erakundeek Lurraldea eta ezker abertzalearekin
negoziazioa bideratu zutenean. Formalki desegin ez zen arren, Leitzarango
auziaren amaieran larriki pitzatuta, akordio hark ez zuen inoiz garai bateko
itzala berreskuratu. Ordutik aurrera, Ajuria Eneko politika-komunitatearen –
politics community– garapen historikoa krisi egoera iraunkorrean burutu zen.
Horrela,
Mobilizazioa/Errepresioa/Negoziazioa/Akordio
zikloak
Ituna pitzatu zuelarik, demokratizazio prozesuan aurrerapausoa suposatu
zuen. Izan ere, Leitzarango afera bideratzeaz haratago, sistematik kanpoko
naziogintza eredua sistema autonomikoan barneratzea ekarri baitzuen,
beronek kanpoko eragilea zertifikatu eta honekin politikagintza zehatza
negoziatu ostean. Hain zuzen ere, negoziazio “hari” aurre egiteko fronte
komuna izan behar zuena hautsi egin zen, negoziazio “honetan”.
Lehenik, akordioaren aurrebaldintza gisa, demokratizazio/naziogintza
prozesu horrek, EAJ/EAren arteko lehia hegemonikoa behin betiko ebatsi
zuen, lehenaren mesedetan. Ondorioz, abertzaletasunaren baitan bi eragile
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geratu ziren solaskide baleko gisa: jeltzaleak eta ezker abertzalea. Azken
honen zertifikatzeak eta bere errebindikazioaren onarpen partzialak,
erreforma sistemikoa suposatzen zuten arren, sistema autonomikoa
berresteko ere, mekanismo ezin hobeak bilakatu ziren. Bestetik, zirkulua
itxiz, bigarren urrats batean, eragile estatalista nagusia ere –PSE-EE–
barneratu
egin
zen
Leitzarango
akordio
hartan.
Sistemaren
demokratizazio/naziogintza orokorrerako eredua marraztuta zegoen jada.
Protesta/negoziazio/akordio ziklo txikian Leitzaranen gertatutakoa, ziklo
orokorrean errepika zitekeen sinekdokea bilakatu zen.
Arestian ere esan dugu, zenbait eragilek –ETAk, kasu– segituan
arbuiatu zutela paralelismo hori: biak ere “alternatibak” izanik, erakunde
armatuaren hitzetan, “Lurraldea alternatiba ez omen zen inolaz ere KAS
alternatiba”. Dena den, ezin uka daiteke, geroago demokratizazioan eta
naziogintzan emandako urratsetarako eredugarria izan zela negoziazio ziklo
hura. Esaterako, gure ustean, Lizarra/Garaziko prozesua –artikulazio
hegemoniko berri baterako saiakera antzua bezala ulertuta– ezin daiteke
ulertu Leitzarango auziari kasu egin gabe: 1992/1993ko HB/EAJ
elkarrizketak, 1992ko maiatzaren 28tik aurrerako ELA/LAB elkarlana,
ETAren alternatiba demokratikoa54, EAJ/ezker abertzalearen arteko
Lizarrako akordioa… Euskal sistema politikoaren mugak birdefinitzeko
entsegu orokorra Leitzaranen egin zen, gure ustean. 55
Ez entsegu bakarra, noski. Izan ere, beste eragile politiko batzuen
protagonismoarekin bestelako saiakerak ere egin dira, Algerreko
elkarrizketatan esaterako. Azken finean, hamarkada hauetako historia indar
anti-sistemikoen barneratzea lortzeko “negoziazioen historia” izan da.
Entsegu horietan, sistemaren aldetik, Estatuak (Alger 89, Loiola 06…) edo
EAJ (86, Leitzaran, Lizarra 98…) hartu dute gidaritza, eta guztietan, prozesu
bakoitzean alboratuta geratu dena negoziazioa oztopatzen saiatu omen da,
besteen esanetan.
Nolanahi ere, Lizarrako prozesutik haratago ere, Leitzarango
gatazkaren amaiera, botere-politikatik eragin-politikara garamatzan
erreforma negoziatu bezala definituta, artikulazio hegemoniko sistemiko eta
anti-sistemikoen arteko edozein borroka konpontzeko eredu bilakatu zen.
Botere-politikak, logika demokratikoan arabera interes desberdinen
artikulazioa behar zuenak, eta errepide egitasmo alternatiboaren azpian
bloke hegemoniko alternatibo baten aurkezpena suposatzen zuenak, ez zuen
lortu indarrean zegoen bloke hegemonikoa iraultzerik. Kanpotik bota ezin,
eta erresistentziara itzuli beharrean, barneratzea deliberatu zuen. Izan ere,
barneratze baten, sistemaratze baten historia da Leitzarangoa.
54
ETA erakundeak 1994ko apirilean zabaldutako “alternatiba demokratikoa” agiriaren analisi
diskurtsiboan nahiko argi antzeman daitezke Leitzarango auzian landutako pakete diskurtsiboak.
Sakonago aztertzeko, ikus: Zubiaga, M. (1998): Estrategias discursivas en la “alternativa democrática” de
ETA. I Congreso Vasco de Sociologia. Bilbo.
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Apaltasunez, beti ere gogoratu beharko genuke eraginari buruzko hausnarketa halabeharrez
hipotesi gisa luzatu behar dela gizarte zientzietan, post hoc ergo propter hoc sofisman erori ezean. Eta
zuhurtasun hori eragin/aldaketa txikienetan zaindu behar baldin bada, zeresanik ez prozesu zabaletan
murgiltzen bagara. Dena den, wishful thinking delakoan erortzea arriskua izanda ere, neurri batean
beharra ere bada ikerlariarentzat, akademiak bete beharko lukeen lana aintzat hartuz gero. Ez bada,
gero aipatuko dugun Hegelek zion bezala, kausak, behin aktibatuta, haiek sortzeko beharrezkoak ziren
aurrebaldintzak ere sortzen dituztela.
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Honela, gatazka zatigaitza bezala hasi zena –autobia bai ala ez–,
gatazka zatigarria bilakatu zen: “autobia nondik eta nola”. Botere-politikatik
eragin-politikara igaro zen mugimendua. Esan nahi baita, nortasun/eskaera
birrosaketa horrek errebindikazio herritarretik demokratikora doan
ibilbidea erakusten du.56 Botere-politikatik eragin-politikara egindako
jauziaren ondorioz, bloke hegemoniko autonomistaren egonkortzea
nabarmena izan zen. Lurraldea alternatibak zekarren eskaera herritarra,
autopista instituzionalaren hobekuntza demokratikoa, partziala, bilakatzen
ari zen aldi berean gertatu zen indartze hura.
Alabaina, eragin-politikara jauzia mugimenduaren ezintasunaren
bezain beste, bere arrakastaren kronika ere bada. Artikulazio hegemoniko
alternatiboa izateari utzi baldin bazion ere, zertifikatzea eta eskaera
konbergentzia lortu zen ordainean. Erakundeak kanpoko eragilea aitortu eta
politikagintza berarekin negoziatu behar izan zuen. Inpaktu hori, –
politikagintza sarean sartzea– liskarraren hasieran botere-politikan
murgiltzeagatik lortu zuen mugimenduaren koalizioak. Honen ezean
ezinezkoa izango zen agintean zegoen bloke hegemonikoa kontrolatzea,
mugatzea, bere jarrera aldaraztea, alegia. Azken finean, sistema bera
demokratizatzea.
Gure ohiko terminologiara ekarriko ditugu esandakoak. Planteatutako
hipotesiak gogoratuta, demokratizazioaren eta nazio eraikuntzaren
eztabaida-gunearen erdigunean egon da liskar ekologista eta, eragin
demokratikoa protestaren eskutik etorri da. Azkenean, Leitzarango
gatazkaren ondorioz gobernua kontrolatzen duten sareen trinkotzea eta
barne berdintasuna areagotu zela esan genezakeen moduan,
errebindikazioaren barneratzeak konfiantza sareen gobernuarekiko lotura
areagotu egin zuen. Hortaz, euskal sistema politikoak demokratizazio eta
aginte eraikuntza prozesuan57 urrats esanguratsuak eman zituen
Leitzarango liskarrean.
Gauzak honela, argi dago borroka alegorikoa izaki, oso erabaki
potoloak, uste baino sakonagoak hartu zirela Leitzarango gatazka hartan.
Izan ere, historia gehiegi behartu gabe esango genuke, euskal trantsizio
politiko amaigabe honetan, inoiz eman den urratsik esanguratsuenetarikoa
izan zela Leitzarango gatazkan emandakoa. Liskar hartan haustura
politikoaren eredua alboratuta geratu zen, eta honekin batera, erakunde
autonomikoen zilegitasuna onartu ondoren, erreformaren eredua, behin
betiko edo, finkatu egin zen. 58
56

Boteretik eraginera doan jauziaren berri, inork baino zuzenago, Lurraldea taldeko Bittor
Aierdik eman zigun azalpen historikoan aipatu dugun elkarrizketa batean: interes legitimo gisa,
ingurumenari buruzko kezka kontziliazio formula neo-korporatiboen bitartez bideratzea proposatzen
zuenean.
57
Nazio eraikuntza mota edo aldaera jakin baten araberako aginte eraikuntza. Eredu
autonomikoa berea egiten zuen naziogintza mota, alegia.
58
Honekin batera, noski, indar anti-sistemikoaren baitan ere, artikulazio hegemonikoa osatzeko
filosofia aldaketa egon zen. Sakonki ikertu gabe dago, baina ezin ahaztu genezake, Leitzarango
liskarraren amaierarekin batera, ezker abertzaleko KAS erakundeak birmoldaketa estrategikoa
martxan jarri zuela, herri mugimendu/gizarte mugimendu kategoriak birpentsatuz eta bere jarduera
ere egokituz. Noraino ez ote zuen ezker abertzaleak atzera egin abagune historiko honetan? Gai zinez
interesgarria da ikerketarako, posible izango denean. Dena dela ere, mugimenduaren koalizioak
hausnarketa hori eginda zeukan jada 1992 urtearen hasieran. Bere interesagatik bere horretan jasoko
dugu hemen urtarrilaren 19an Eginen argitaratutako iritzi-artikuluaren zati bat, “Ostarte” delako batek
sinatuta: “Herri erakundeek, dinamika autobaztertzaileak gaindituz, beraien lana kalitatean, batasuna,
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Sistemaren barne/kanpo muga une batez zabaldu egin zen, kanpoan
zegoena barneratuz. Alabaina, definizioz, ate sistemiko hori ez da zabalik
mantentzen betiko. Ez baldintza berberetan, bederen. Ikus dezagun.
b. Urbina/Maltzagako auzia: eragin-politikaren mugak.
“I don’t care to belong to a club that accepts people like me as members.”59
Atal honen hasieran erakutsi dugun irudian ikusi bezala,
Urbina/Maltzagako auziaren ibilbidea, hain justu, Leitzarango liskarraren
kontrakoa izan zen: eragin-politikatik hasi, eta botere-politikara igarotzeko
ezintasuna ikusi zen afera hartan.
Urbina/Maltzagako liskarrean botere-politikak eskatzen zuen
ekibalentzien artikulazioa ahula izan zen –amaiera aldean bultzatutako
“lurra” artekaritza-saiakera potentzialitate handikoa izan arren–, eta logika
populista abertzalearen “janzte prozesua” ez zen oso indartsua izan.
Ondorioz, demokratizazioa eta naziogintza bera eztabaidagai gisa beti
tartean zeuden arren, ezin genezake esan Urbina/Maltzagako auziak a petit
objektuaren papera jokatu zuenik. Gero demokratizatuko zen eskaera
herritarrik ez zen osatu, saio batzuk egin ziren arren. Eta hasieratik, eraginpolitikak eskatu bezala, errebindikazio demokratikoa, partziala egon zen
mahai gainean. Zentzu horretan, ezin genezake esan demokratizazio
prozesurik burutu zenik liskar horretan zehar. Eskaera demokratiko batzuk,
–hobekuntza partzial edo alegazio gisa planteatu zirenak–, sistemak onartu
zituen arren.
Eragin-politikaren eredupean piztutako auzi honetan, gizarte eragileak
zertifikazioa lortuta zuen hastapenetik, eta protesta/errepresioa/
negoziazioa/akordioa prozesuak ez zuen pizteko aukerarik izan.
Mobilizazio gabezia honen arrazoiketa sakonagoa azalpen historikoan egin
dugu. Dena den, auziaren lehen unetan izandako garrantziagatik, jarraian
Interbentzio Gune Partehartzaileei (IGP) buruzko hausnarketa laburtxo
bat egingo dugu, gure ustean, erabakitzaileak izan baitziren auzi hartan.
Izan ere, auziaren hasieran erakundeak partehartzerako tresna horiek
martxan jarri zituenean, mugimenduaren estrategia osoa baldintzatu egin
eta zabaltasunean oinarritzen dutenean beren heldutasuna eta indarraren froga erakusten dute. Herri
erakundeak proiektu nazionalaren berreraikuntzarako partaide sozialak direla ikusten duten
momentuan mugimendu sozial bilakatzeko aldaketari ekiten bait diote Euskal Herrian eta hori
izango da 1992 urtean herri erakundeek burutuko duten lanaren ezaugarririk nagusiena. Euskal
alderdiek, berriz, ez dituzte instituzio hauek mugimendu sozialak oztopatzeko tresna bihurtu
behar, jokabide horrek printzipio demokratikoa nagusia oztopatzeaz gain, euskal demokraziaren
ezaugarri nagusia deuseztuko lukeelako. Mugimendu sozial bilakatu nahi duten herri erakundeek
ez dute instituzioen lana ukatzen, beharrezkotzat jotzen dute, baina era berean izaera eta autonomia
aldarrikatzen dute euskal proiektu nazionalaren oinarrian dagoen euskal demokraziaren
kalitateren eta zabaltasunaren izenean. Ildo horretan, instituzioek herri ekimenarekiko gaur arte izan
duten jokabidea aldatu behar dute, Euskaldunon Egunkaria bultzatuz, Lurraldearekin akordioa
bideratuz, droga arloko talde espezifikoekin koplanifikazioa landuz, euskal presoak Euskal Herriratuz
eta herri-gintza berpizteko plangintza herri elkarteekin bideratuz. Bi hitzetan esanda, distentsio
politika bideratzen hasi behar dute elkarlana eta akordioa nagusitzeko Euskal Herrian”. Nabari denez,
askotan, hausnarketa akademikoa mugimenduek beraiek egindako analisi kontzientearen jantzi
teorikoa besterik ez da.
59
Groucho Marxen esaera ezaguna. Besteak beste, honako iturrian aipatuta:
www.en.wikipedia.org/wiki/groucho_marx

679

zuen. Leitzaranen indartsu aktibatu zen botere-politika gatazkatsua ekidite
arren proposatu ziren IGPak, tresna partehartzaile honen ezaugarriak botereereduaren aurkakoak baitira. Eragin-politikara bideratuta mugimenduaren
ahaleginak, erakundeen helburua nahiko ongi bete zen oraingoan. Tresna
ezezaguna izanik, hasieran eragile instituzionalak mesfidati zeuden arren,
gizarte mugimenduen WUNC izaera apaldu zen IGPtan. Eta honekin batera,
protestara bideratutako jarduera: ekibalentzia logikaren araberako
artikulazioa eta ondoko polarizazioa zailduz. Hala, lehen unetik
“demokratiko”
gisa
aurkeztu
zen
errebindikazioak,
ez
zuen
“demokratizazioaren” ibilbidea egiteko aukerarik izan. Ondorioz,
mugimenduak ezer gutxi baldintzatu zuen gaiari buruzko politikagintza
sarea. Partehartze arautuaren mugak dira, jarraian ikusiko dugunez.
c.

Interbentzio Gune Partehartzaileei (IGP) buruzko excursus
kritikoa.

Lan honetan botere-politika eta eragin-politika bereiztu ditugu. Eredu
hauen zerbitzura, hurrenez hurren, bi jarduera mota aipa daitezke:
gonbidapen bidezko partehartzea eta partehartze oldartsua. Partehartze
politikoari buruzko lan klasikoetan argi zehaztu dira bi mota hauek.60
Oldarka burutzen den partehartzeak, botere-politikaren adierazpen
legez, ekibalentzia logikaren arabera osatutako alternatiba herritarrak
eskatzen ditu. Sistemaren kanpotik datorren errebindikazioak politikagintza
sarearen harresia erauziko du batzuetan, hura demokratizatuz. Esan nahi
baita, zabalduz eta orekatuz. Era berean, errebindikazioa bera
“demokratizatu”, “partzializatu” egingo da, sistemaren baldintzetara,
gutxiago edo gehiago, egokituko baita.
Lehenean, aldiz, erakundeak parte hartze politikorako bide arautua
finkatu ondoren, gonbitea egiten die gizarte eragile eta herritarrei. Hala,
muga eta baldintza argi batzuen arabera, ekimen, deliberazio, erabaki edota
kudeaketa partekatuari atea zabalduko zaio. Gonbite bidezko partehartze
honek ezaguna dugun desberdintze logikara eramango du gizarte eragileen
jarduera. Honela, gizarte eragileen vis eraldatzailea kamustu egingo da,
ezbairik gabe. Ondorioz, gure hipotesiaren arabera, demokratizazio
prozesua zaildu egingo da.
Askotan, protesta/negoziazio ziklo demokratizatzaileetan, partehartze
oldartsuak gerora arautuko den gonbite bidezko tresna partehartzaileari
bide emango dio. Ibarrak eta Blasek (2006) diote bi partehartze motek elkar
mugarritzen dutela. Mugarritze horri eduki zehatzagoa eman diogu hemen.
Lan enpirikoan ikusitakoa aztertuz gero, esan genezake oldartzeak
zabalduko diola atea eraginari. Epilogoan itzuliko gara gai honetara.
Hain zuzen ere, hauxe da 1994 urtean ezagutu genituen Interbentzio
Gune partehartzaileen ingurumaria. Partehartze oldartsu arrakastatsu

60

Hemen, lehenik eta behin, gertuko klasikoetara jo dugu: Blas, A. & Ibarra, P. (2006): La
participación. Estado de la cuestión. Cuadernos de trabajo de Hegoa. Nº 39. Bilbo. Lan horretan azaltzen
den bibliografia interesgarria da gaian sakontzeko.
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batetik –Leitzarango liskarretik– eratorritako gonbite bidezko partehartze
eredu gisa proposatu ziren IGPak.
Aipatutako arazo orokor horietaz gain, IGP tresnaren beste zenbait
gabezi aipatu daiteke. Jarraian jasoko ditugu horietariko batzuk.
Izan ere, Interbentzio Gune Partehartzaileen bultzatzaileek –Peter
Dienelek, edota, gurean, Hans Harmsek…– hobari itzelak aipatu arren,
herritarren kontseiluek ez dute harrera onegirik izan. IGPak sustatzeko
ardura duten erakundeek eta, batez ere, antolaturiko gizarte zibilaren
eragileek eszeptizismoa erakutsi dute. Aurreko ataletan aipatuetakoetaz
aparte, kritika sakonenak IGPak proposatzen duten demokrazia ereduari
dagozkie. Ikus ditzagun.
Interbentzio Gune Partehartzailea interes jakinak ordezkatzen ez
dituen herritar taldea da; hain zuzen ere, herritar guztien interesak
ordezkatzen omen ditu. Horri dagokionez, IGPak ez daude hain urrun
eredu ordezkatzailetik: herritarren zati batek, gune horietan bildutako
herritar taldeak, gizarte osoa “ordezkatu”, eta bere ordez, “erabakitzen”
baitu.
Horrenbestez, zein hobari dute IGPek ohiko eredu ordezkatzailearekin
alderatuta?
IGPak ideal demokratikora hurbildu nahi dira, baina beti ere printzipio
ordezkatzailearen onarpenean oinarrituz, eztabaida taldeetan ez baitira
herritar guztiak sartzen. Dena den, muga horretatik abiatuz, IGPen
gainerako elementuek oinarri-demokrazia baten berezko baldintzak
betetzen dituzte: talde txikiak, herritar arruntak, berehalakotasuna eta
interes partikulardun egitura oligarkikoen kanporatzea.
Dena den, berriro ere gure eredura itzuliz, gizarte mugimenduek
botere-politikarako beharrezkoa duten eskala aldaketa mekanismoa nekez
piztuko da “ordezkaritza mugatua” dakarren tresna honekin. Mobilizazioak
zuzeneko ekintza kolektiboan du oinarri, ordezkaritzan oinarritutako
edozein fenomenotik urrun dago, hortaz.
-Zoria eta herritar arruntak. Arruntegiak ote?
Antzinako Grezian bezala, IGPetan bilduko diren herritarrak zoriz
hautatzen dira. Horrela, erabaki publikoetatik urrun bizi den biztanleriaren
gehiengo hori herritar aktibo bihurtzen da. Hala eta guztiz ere, “herritar
arrunten” protagonismoa eztabaidagarria da.
Lehenengo eta behin, ordezkaritza sistemaren aldekoen ustez, ezin
daiteke pentsatu IGPetan erabaki publiko egokiak hartuko direnik, bertan
bildutakoak herritar arruntak izanez gero. Politikariak, beti ere,
prestakuntza gabeko jendearen “beldur” dira: informazio gehiago
edukitzeak ez baitu berez gaitasunik ematen. Beste batzuen ustez, herritar
arruntak azterketarako eta berrikuntzarako gaitasun urria dauka, eta, beraz,
erabakiak adituek hartu beharko lituzkete.
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Izan ere, teknikariak eta hautaturiko politikariak protagonismoa
galtzearen beldur dira, agerian gera daitekeelako euren jarduera politikoa
herritar arruntek garatu ahal dutela, herritar horiek berehala jabetuko
direlarik politikariak ez direla hain beharrezkoak.
Bestetik, ordezkaritza sistema ezbaian jartzen duten gizarte eragileek
ere mesfidantzaz ikusten dute IGPek kritikarako gaitasun urriko herritarrak
erreklutatzeko joera. Herritar grinatsuek erakundeei sortzen dizkieten
arazoak saihesteko modu ezin hobea bilakatu baitaiteke.
Hala eta guztiz ere, IGP tresnaren defendatzaileek dioten bezala,
onartu egin behar da erabaki publikorik gehienek zentzua erabiltzea baino
ez dutela behar, eta, herritarrak kudeatzailerik egokiena aukeratzeko gauza
badira, eurengan eragin zuzena duen erabaki material bat hartzeko gauza
ere izan beharko liratekeela. Hartutako erabakia berritzailea izatea ala ez
izatea, berriz, jasotako proposamenen araberakoa izango da, eta gainera,
ezin daiteke esan ohiko administrazio-erabakiak oso berritzaileak direnik.
Partaideak “profesionalak” ez izateari loturiko azken kritika, bestalde,
motibazioari buruzkoa da. Gai publikoarekiko sentikortasuna albo batera
utzita, herritarrek IGPetan parte hartzeko izan dezaketen arrazoietariko bat
ordainketa izanik, zer herritar motak hartuko du parte? Beste alde batetik,
denentzako sari bakarra ezarriz gero, sektore batzuek –dirudunenak– ez
dute IGPetan parterik hartu nahi izango; baina, benetako ordezkaritza lortu
nahi bada eta, horretarako, ordainketa desberdina egin behar izanez gero,
funtzio publikoaren ordainketa diskriminatzailea izango da. Parte hartze
politikoa, bertute espontaneoa ez bada, nola ordaindu behar da?
Hausnarketa arrunt hauek alde batera utzita, gure kategorietara
itzuliko gara. IGPtan bildu nahi diren herritar soilak ez dira mobilizazio
prozesuen hastapenetan aktibatzen diren kide tipikoak. Mobilizaziorako
potentziala, hastapenekoa behintzat, gizarte esparru aktiboenetan gordetzen
da. Ondorioz, lehen urratsetik politikagintzaren protagonismoa herritar
“desmobilizatu” bati uzten baldin bazaio, zaila izango da protestarako
beharrezkoa den indar metaketa lortzea. Honekin batera, IGPtarren esku
utzita erabakia, botere-politikak ezinbestekoa duen artekaritza
mekanismo/prozesua alferrikakoa bilakatzen da. Deslotuak edota
desmobilizatuak dauden guneak zertarako lotu IGPek erabakiko baldin
badute? Eta gogoratu dezagun, berriro ere, artekaritzarik gabe ez dagoela
ekintza kolektibo eraginkorrik.
-Interbentzio gunean komunikazio elkarreragina eraginkorragoa da;
baina hobeto islatzen ote du horrek guztien interesa?
Lehenago
esan
dugun
moduan,
demokraziaren
eredu
deliberatzailearen arabera, herritarren arteko zentzuzko eztabaidak
komunikazio elkarreragin eraginkorra sortzen du. Honela, gatazka
adosturiko konbentzitze baten bidez gaindituko litzateke. Eztabaidaren
ondorioz berez omen datorren konbentzitzeak atea itxiko lioke gatazkari.
IGP eredua ikusmolde horretan oinarritzen da.
Gainera, eztabaida horren emaitza “guztien interesa” izango litzateke,
beti ere, eredu horren arabera.
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Dena den, IGPa interes orokorra modu inpartzialean ordezkatzen duen
organotzat hartzea gehiegizkoa izan daiteke. IGPtik kanpoko interes
partikularraren eta barneko interes komunaren arteko dikotomia, izan ere,
oso a priori-zkoa da: dikotomia hori zuzena izanez gero, interesen botere
gatazka gisa ulertuta, politika gaindituta egongo litzateke. Gatazka hori IGP
ustez “neutralak” ebatziko bailuke behin betiko. Hauxe da, hain zuzen ere,
hemen luzatu dugun kritikaren muina: politika –demokratikoa–, boterea,
eta gatazka modu banaezinean lotu behar direla uste dugu.
Ereduarekiko jarrera kritikoa dutenen ustez, IGPen egokitasuna interes
partikularrak indarrik gabe uzteko ahaleginarekin lotzeak –eztabaidaren
arrazionaltasunean sinetsiz eta politikaren izaera berez gatazkatsua ukatuz–,
ez du zentzu handirik. IGPak interes handien lagunik indartsuenak izan
daitezke, IGPen bitartez –teorian behintzat– horien presioa ekidin nahi den
arren. Interes indartsu horiek, segurutik, oztopo gutxiagorekin egiten dute
lan IGPekin, gatazkan oinarritutako ekintza kolektibo klasiko batekin baino.
Ildo beretik, IGPen barrukoek ere interes partikular “handiak” izan
ditzakete, eta gainera, talde barruko elkarreraginak ez du erabaki publiko
bakoitzean dauden interes handien presiotik babesten, gizartearen nahiz
komunikabideen presiotik, alegia.
IGPetako partaideak interes guztietatik “independizatzeko” obsesioak
demokrazia eredu eztabaidagarria finkatzen du: zein da helburua?
Herritarrek eurengan eragina duten arazoei buruzko erabakiak hartzeko
prozesuan parte hartzea, ala zentzu ustez arrazional huts eta abstraktua
erabiliz –hau da, modu “desinteresatuan”– eurengan eraginik ez duten gai
arazotsuen gaineko txosten teknikoa egingo duten peritu ezjakinen talde bat
aukeratzea? Herritar talde bat peritu profesional neutral baten lekuan
jartzera mugatu behar al da partaidetza, ala zerbait gehiago al da?
IGPen ezaugarri mugatzaile honi –peritu-herritarrak izatea
protagonista– beste muga batzuk gehitzen zaizkio. Hots: IGPa funtsean
aldatzen ez den arauzko erabaki-hartze administratiboko prozesu bati lotuta
egotea, prozesuaren barruko fase batera mugatuta egotea, eta baita izaera
ez-loteslea ere, besteak beste.
Ezaugarri eztabaidagarri hauek gure terminologiara ekarrita, bi dira
bururatzen zaizkigun arazoak. Alde batetik, elkarrizketan eta
komunikazioan oinarritutako erabaki arrazional/teknikoa lortu beharrak
gehiegi bideratzen ditu mugimenduaren berrikuntza taktikoa eta eskaera
osaketa: batetik, inoiz informazio sare indartsuenak gailenduko ez dituen
jarduera informatibora bideratzen du mugimenduaren jarduera, askoz
propioagoa duen protesta eredua apalduz; eta, bestetik, derrigorrez
teknikoki alderagarriak izango diren proposamenak egitera behartzen du
gizarte eragilea, litekeenaren eremua mugatuz. Jarduera eredu horrek botere
politikak –demokratizazioak– ezinbestekoa duen polarizazio prozesua
oztopatu egingo du, ezbairik gabe.
-Antolatua edo egonkorra ez den gunea, beraz, oligarkizaziorik ez;
baina, non gelditzen dira gizarte mugimenduak?
IGPak ez dira egonkorrak, iraungitasun data jakina dute.
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Hain zuzen ere, gizarte eragileek sarrien egiten duten kritiketariko bat
IGP prozeduraren iraungitasuna edo behin-behinekotasuna da. Lana egin
ondoren, IGPak desegin eta taldeak bildutako gizarte ikaskuntza, IGPak
taldeko mikro-eragile berritzat duen gaitasuna, galdu egingo da.
Alta, IGPen defendatzaileek diotenez, iraungitasuna bertutea ere bada.
Izan ere, ez dago ez aukera ezta denborarik ere bertan joera oligarkikoak
agertzeko. Gizarte erakunde alternatiboenetan ere sortzen diren
antolakuntza-interesak ez dira piztuko. Dena den, ukaezina da
eztabaidarako, azterketarako eta erabaki-hartzerako gaitasuna erakutsi duen
gizarte taldea desegiteak dakarren galera. Honi, IGPek harturiko
erabakiaren ondorengo jarraipenik eza gehitu behar zaio. Oztopo hori
defendatzaileek teorian aipatzen duten “jarraipen batzordea” eratuta
konponduko litzateke. Balizko errotak irinik ez. Urbina/Maltzagako hartan
jarraipen batzordeari egin zitzaion jaramon eskasa gogoratzea besterik ez
dago.
Ildo beretik, IGPak banakako partehartze politikorako mekanismoak
dira. Herritar “arruntek” hartzen dute parte. Gizarte eragileek esan
beharrekoa entzun egiten da, baina horiek ez dira prozesuko protagonistak.
Dienelek eta Harmsek diotenez, herritar arrunta planifikazio-eragile
bihurtzen da IGPetan. Taldearen mekanikaren ondorioz, “erantzukizuna”
hartzen dute “administratzailearen” rola hartuta. Horren bestez,
antolaturiko gizarte talde baten militante potentziala, erakundeen
kontrolpean dagoen kontsulta baterako erreklutatzen da.
Zentzu honetan, logikoa da gizarte mugimenduek IGP ereduarekiko
zalantzak agertzea: euren eginkizuna ezbaian jartzeaz gain, herritar
ertainaren kultura politikoan konfiantza izanik ere, argi dago IGPen bidez
desaktibatu egin daitekeela gizartearen protesta-ahalmena. Eta gizarte
mugimenduen ekintza kolektiboa ahalmen horretatik elikatzen da.
Erakunde
ordezkatzailearen
ikuspegitik
begiratuta,
gizarte
partaidetzari
atea
irekitzen
dion
kontzeptua
partaidearen
“ordezkagarritasuna” da. Gizarte mugimenduek, gehienetan, presioaren
edo protestaren bidez lortzen dute ordezkagarritasun hori, eta, euren
eskariaren korporatizazioa lortzen duten neurrian, administrazioaren
solaskide bihurtu –zertifikatzea–, eta erabaki-hartze prozesuen barruko
interes legitimotzat jarduten dute. Beste ataletan esan dugun moduan,
botere-politikak irekitzen dio gizarte mugimenduari eragin-politikan
sartzeko atea.
Baina zoriz aukeraturiko herritar talde bati, protesta ekintzen beharrik
gabe, halako prozesuetan parte hartzeko ordezkagarritasun nahikoa ematen
bazaio, horrek ageriko ondorioak ditu gizarte mugimenduen lan
tradizionalean. Herritar arruntak –gizarte mailan aktiboak ez direnak–,
eztabaidarako bilduz gero, murriztu egingo da gizarte talde aktiboenen
eragina.
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Horregatik guztiagatik, askotan gizarte mugimenduek areriotzat ikusi
izan dituzte IGPak.61
Mugimenduen ustez, herritar arrunt hori zoriak aukeratzen badu, eta
ez gai publikoarekiko interesak edo gizarte erantzukizunak, eta herritar
arrunt hori, ordainketaren eraginez, gaitasun kritiko urriko peritu bihurtzen
bada, horren behin betiko erabakia aurrez jakiteko modukoa da: errazago
manipulatuko dute eta, betiere, gauza jakinen bat eraikitzen laguntzeagatik
egon nahiko du gizartearen oroimenean, eta ez zerbait ekiditen edo
oztopatzen laguntzeagatik.62 Antolaturiko gizarte-eragileak, aldiz, beto lan
horietan ibiltzen dira normalean, eta lanok ez dira inondik inora ere
erakundearen gogokoak: erakundeak gutxitan ditu arazoak politika
publikorik egin nahi ez izateagatik; politika publiko batek gizartean aurkako
jarrerak dituenean izaten ditu arazoak, beti ere, aurkako jarrera horiek
gizarte mugimenduek gidatzen dituztenean.
Gizarte eragileen ikuspegi horretatik, IGPetan parte hartzen duen
banakako herritarrak, oso arrazionala eta neutrala izan arren, ezin du ezer
egin ondo antolaturiko interes partikularren aurka, edo botere-aparatu
sendo baten aurka. Banakako oinarria duten partehartze mekanismoetan
bakarrik euskarritzea ez da berme nahikoa demokrazian sakontzeko.
Herritar soilak ezin baitio aurre egin botere demokratiko ordezkatzailearen
gehiegikeriari, ezta interes pribatu indartsuenen presioari ere. WUNC
adierazpenetan oinarritutako ekintza kolektiboa ezinbestekoa da
horretarako, eta lan honetan zehar ikusi bezala, ekintza kolektibo horren
legeak –mekanismo eta prozesuak– ez dira erraz ezkontzen IGP bezalako
eragin-politikarako tresnekin.
IGPen aldekoen iritzian, banakako herritarrak arrazionalak eta
zuhurrak izan daitezke, azkenean interes partikularrak lituzketen
antolaturiko herritarrak ez bezala. Ahots kritikoek diotenez, berriz,
dikotomia horrek –faltsua, hain sinplea izateagatik– agerian jartzen ditu
banakako oinarri zorrotza duen partehartze-mekanismo baten muga larriak.
Ereduaren balizko arrazionaltasun plus gehigarria IGPeko interes
partikularrik eza faltsuan oinarritzen baita: IGPek erakunde arduradunaren,
antolatzaileen eta partaideen interes “partikularrak” biltzen baitituzte, eta
beste interes “partikular” batzuei buruzko informazioa jasotzen dute.
Prozesu politikoan ez dago instantzia orokor neutralik.
Fikzio horiek alboratuta, IGPak ohiko ekintza kolektiboaren “arazoak”
konpontzeko tresnatzat barik, euren benetako balioan –gai ez oso
gatazkatsuetan herritarren parte hartzea sustatzeko tresnatzat– onartzen
badira, baliagarriak izan daitezke demokratizazioaren mailarik
oinarrizkoena –ardura publikoaren kultura– errotu dadin.
Hala eta guztiz ere, IGP ereduaren alde positiboak onartzen dituzten
ikuspegi kritikoen iritzian, komenigarria izango litzateke, lehenengo eta
61

Horri dagokionez, eta elkarrekikotasun nabarian, harrigarria da IGP ereduaren sustatzaileek
gizarte mugimenduen ekintza kolektiboari buruz duten ikuspegi peioratiboa: irrazionala, erreaktiboa,
kontra-botere hutsa, gogaikarria, espontaneismoz betea, interes partikularren ezkutaleku, etab. Ikus
Dienel, P.C. & Harms, H. (2000)
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Herritar bati injineru planifikatzailea izateko gonbita eginez gero, zalantzarik gabe, injineru
planifikatzailerik onena bilakatuko da.
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behin, partehartze tresna horretara ez mugatzea eta, tresna hori
erabiltzekotan, antolaturiko gizarte taldeen presentzia indartzea: ez
kanpoko entzunaldietan bakarrik, baita prozedura planifikatzeko edo
antolatzeko lanak partekatuz, edo gizarte taldeen presentzia duen kontrolbatzordea eratuz, esaterako. Izan ere, lehen aipaturiko helburu bikoitza –
boterearen kontrola eta horren legitimazio-oinarriaren zabalkundea–
ondoen errazten duten partehartze mekanismoak, agian, ez baitira
banakakoak –IGPak, adibidez63–, gizarte eragileen partehartze zuzena
aurreikusten dutenak baino.
Dena dela ere, hemen planteatu dugun hipotesien arabera,
demokratizazio prozesua baldin badago jokoan –“kanpoan” dagoena
zertifikatzea eta barneratzea– botere-politikara begira jarriko da gizarte
eragilea, eragin-politikaren paradigma den tresna honen zerbitzura
bainoago.
-Ondorio onak eta balizko asmo maltzurrak: kultura aldaketa eta
helburu politikoak.
Azkenik, IGPen ondorio onei dagokienez, sustatzaileek diote IGP
ereduaren hedapenak bilakaera ekarriko duela oraingo kultura politikora,
eta interes publikotik hurbilago dauden jarrerak sustatuko direla, gizarte
zibil sendoago batean, gizarte kapital handiagoarekin. Ahots kritikoek,
berriz, zalantzan jarri dute iritzi hori.
Kasuren batean, Fontek dioenez, herritarren eskakizun mailak gora
egin du. Hala eta guztiz ere, segurutik ereduaren hedapen urriaren
eraginez, partaideen jarrera horren ondorioak mugatuak direla esan daiteke.
IGP prozesu guztien amaieran, partaideei euren asetze mailari edo IGP
mekanismoari buruz galdetzen zaienean, balorazioak ez dira beti onak
izaten, eta, sarritan, iritzi positiboak aztertu berri den lana berretsi beharrari
lotuta egoten dira. Epe luzean, ez dirudi behin IGP baten barruan egon ziren
herritarren gizarte trebetasunak edo vis partehartzailea larregi inplementatu
direnik.
Azkenik, ezin da ahaztu kasuren batean IGPak maltzurki erabili
daitzezkeela.
Zentzu honetan, IGP tresna alderdikeriaz erabiltzeko arriskua aipatu
dute zenbait autorek. Esaterako, aurkari politikoek gizarte mugimenduen
bitartez gizartea mobilizatzeko eduki dezaketen gaitasuna desaktibatzeko
erabili daitezke.64 Beste kasu batzuetan, hauteskundeetan hobariak
ateratzeko edo apelazio populistarako erabil daitezke, beste eragile politiko
edo instituzional batzuen proiektuak oztopatzeko.
Horri dagokionez, tresnaren defendatzaileek garrantzitsua deritzote
IGP eredu baten inplementazioa adostasun nahiko zabalean euskarritzeari,
63

Hala ere, IGPek sustaturiko herritar-partehartzerako heziketaren bidez, handitu egin daiteke
gero gizarte mugimenduek aprobetxatuko duten gizarte kapitala edo, gure terminologian,
mobilizaziorako potentzial orokorra zein zehatza. (Font eta Medina, 2001).
64
Fontek (2001) dioenez, Euskal Herrian IGPen erabilera ezin daiteke isolatu,
abertzaletasunaren baitako borroka hegemokikotik.
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tresna partehartzailea interes pertsonaletarako edo alderdikeriaz ez
erabiltzeko.
Interbentzio Gune partehartzaileei buruzko hausnarketa xumea
amaituta, Urbina/Maltzagako auzian tresna honen erabilerak ekarritakoa
laburbildu besterik ez dugu egingo.
Bi auzien konparaketa eginez, zera esango genuke: Leitzarango liskarra
ardaztu duen errebindikazioak borroka demokratiko eta nazionalaren a
petit objektuaren papera jokatu zuen bitartean, alta, Urbina/Maltzagako
auzian ez da hain modu nabarian azaldu izaera hori. Demokratizazio
prozesu liskartsuaren eta batera naziogintza eredu desberdinen arteko
lehiaren (g)unea izan da, bereziki, Leitzarango auzia. Gai ekologistaz
haratago65, prozesu bi horietan aurrez aurre dauden kategoria politikoak
aurkatu baitira liskar honetan zehar, hots: herriaren zuzeneko borondate
herritarra/gizarte ordezkatuaren borondate demokratikoa. Eta honekin
batera, lehen adierak islatzen duen “herri/nazio” naziogintza eredua, eta
bigarrenaren oinarri den, “herri/gizartea”, eraikuntza nazionalerako bide
autonomikoaren legitimatzailea den binomioa.
Leitzaranen ekibalentziaren logikaren araberako artikulazioa,
erabatekoa izan gabe ere, nahiko indartsua izan zen, Urbina/Maltzagakoan
ez zen ia lortu… Eraginaren eredua gailendu zen. Honekin batera,
antagonismo edo polarizazio maila altua izan zen lehenean, baxua, berriz,
bigarrenean, Ondorioz, Leitzaranen demokratizazio prozesua martxan egon
zen, Urbina/Maltzagakoan, aldiz, ez zen horrelakorik sumatu.
Esan bezala, Urbina/Maltzagako auzian eragin-politika gailendu zen
jarduera kolektiboaren eredu bezala. IGP tresnak norabide hori baldintzatu
zuen arren, ez zen haren zio bakarra izan. Leitzarango gatazkan
birmoldatutako egiturazko mekanismoak ingurune egokia marraztu zuten
eragin eredu hori nagusitu zedin: Antolakuntza mailan, diskurtsogintzan,
aukera politiko orokorrei dagokienean… Leitzarango liskarraren amaiera
“demokratikoak” asko baldintzatu zuen Urbina/Maltzagako hasiera
“demokratikoa”, eta ez “demokratizatzailea”. Dena den, azalpen historikoan
esan bezala, Urbina/Maltzagako auzian eskaera herritarra –ekibalentzian
oinarritutako artikulazio antagonista– osatzeko oztopoak orokorragoak eta
sakonagoak ziren ziurrenik.
Agian, arestian esan bezala, trantsizio politikoan urrats erabakitzailea
zela erakutsirik, Leitzarango liskarrekin amaitu zen –oraingoz behintzat–
objektu alegorikoak modu erabat antagonikoan osatzeko gaitasuna, edota
borondatea.
d. Laburbilduz: demokratizazioari buruzko konklusio orokor
gutxi batzuk.
Leitzarango eta Urbina/Maltzagako liskarren alderaketaren bitartez
hasieran luzatutako hipotesiak frogatzen saiatu gara azken atalean. Ez da
65

“Haratago” ez da esamolde egokia, ezta, esaterako, “gai ekologistaren estalpean” ere.
Gure hipotesiaren arabera gai ekologista izan da naziogintzaren eta demokratizazioaren (g)unea.
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erraza izan. Demokratizazio prozesuaren froga topatzea ez baita nolanahiko
kontua. Horregatik, badaezpada ere, hastapenetik hipotesiak ia ia tesi
bilakatu genituen.
Zentzu berean, errepikakorrak garela onartuta eta azken laburpen gisa,
demokratizazio prozesuari buruz eztabaidarako konklusio gutxi batzuk
laburbildu nahi ditugu orain.
Politikagintza gauzatzeko eredu jakinaren arabera, sistema politikoak
input desberdinak jasotzen ditu:
-Input korporatiboaren bidetik, gizartean legitimotzat jotzen diren
interesak modu ez arautuan eta antolatuan bideratzen dira sistemara,
zuzeneko eroale eta ordezkarien bitartez. Zuzenbidezko Estatu sozialean
interes eta presio taldeen eskaerak sistemaratzeko sortu ziren egitura
mistoak –eraginaren politikarako guneak liratekeen kontseiluak…– ezin izan
dute otzandu, maila informalean eta sistemaren artikulazio hegemonikoaren
kate-begi bezala, interes horiek duten arauz gaindiko indarra. Interes eta
presio-taldeen eragin korporatiboa bide informaletatik sistemaratzen da usu.
-Input ordezkatzaileak, berriz, interes orokorra jaso beharko luke,
komunitate politikoak hautatuko ordezkari politikoen bitartez. Alderdi
politikoak eta ordezkaritza sistemak interes orokor horren itzulpen zehatza
egiteko tresnak lirateke. Dena den, Ripaldak gogoratzen digun bezala,
orokortasun hegemoniko zabalagoaren menpe, berezkoak izan beharko
lituzkeen helburu hegeliarren orokortasun lekutua utzita du jada Estatuak,
eta orain:
“[Ahora, el Estado] debe hacer de puente burocrático-policialmediático entre lo plural y singular de una parte y, de otra, entre sus
subordinados y una hegemonía global de carácter militar, tecnológico y
dinerario”.66
Ondorioz, interes orokorren ordezkaritza hori kakotxen artean jaso
behar dugu, irudian egin bezala. Izan ere, aipatu irakaslearen hitzak berriro
ere jasoaz:
“El Estado deconstruye su generalidad de principio, abriéndose sin
confesarlo a una pluralidad de intereses nada general contra la
generalidad de los intereses, […] lo que confiere a la autoridad estatal su
(precaria) legitimidad no es su pretendida generalidad, sino el que todos
los intereses confluyan de algún modo en el Estado, y el que éste se
presente como su compatibilizador. […] Se trata de reducir la
complejidad viva a la generalidad inasequible”.
-Azkenik, input partehartzaile gisa definitu dugun horretan,
gizarte/herritarren ekimenak, orokorgarriak diren interesen zuzeneko
eroale gisa, artikulazio hegemoniko alternatibo gisa agertuko zaizkigu
askotan,
botere-politika
oldartsuan,
edota
eragin-politika
66

Atal honetako J.M. Ripaldaren aipu guztiak honako liburutik jaso ditugu: Ripalda, J.M.(2005):
Los límites de la dialéctica. Trotta. Madrid.
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partehartzailean murgilduta. Hauxe da lan honetan bereziki landu
dugun arloa. Aurrera jarraitu aurretik ikus dezagun esandakoa honako
irudian:
H. 15. Sistema demokratikoaren itxiera.

Gizarte mugimenduak eta herritarren ekimenak, esan bezala, botere eta
eragin-politikaren eredupean zuzentzen zaizkio sistema politikoari. Ekintza
kolektibo oldartsuak eta, definizio ezin hobean, “parte” hartze arautuak
erreferentzi gune desberdinak izango dituzte: hurrenez hurren, desberdintze
logikaren erreferentzi gunea, eta ekibalentziaren logikarena. Lehenaren
arabera, “parte” interes gisa barneratuko dira eskaerak; bigarrenaren
arabera, berriz, orokorraren adierazpen singular gisa. Ikusi ditugu jada
prozesu horren nondik norakoak.
-Dena den, irudi hori ez da inoiz estatikoa edo dimentsio bakarrekoa.
Aitzitik, dinamikoa da oso. Sistemaren logikak plano horri itxiera eman nahi
dio, zilindroa osatuz: Input partehartzaile guztia parametro korporatiboetara
eraman nahiko du, jarduera oldartsua kontrolpean mantendu nahian.67
67

Sistemarentzat funtzionala izango den neurrian, ez gutxiago ezta gehiago ere.
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Izan ere, sistemaren logikaren arabera hiru input horiek bitara bildu
gura dira, unibertsalaren monopolioa omen duten interes orokorraren
ordezkaritza instituzionala eta, honen kudeaketapean, legitimoak diren
interes partikularren bilduma. Partehartze arautuaren filosofia sistemikoaren
arabera, input partehartzailea interes legitimoak bideratzeko dauden egitura
korporatiboetara eraman nahiko da: eragin-politikarako aurreikusita dauden
kontseilu, foro eta tresna partehartzaile arautuetara. Zuzenbidezko Estatu
sozialaren krisian, interes sozio-ekonomikoak kontseilu horietatik aspaldian
aldendu dira, eragin informalera joaz. Alta, gizarte mugimendu eta
herritarren eskaera/nortasun berrientzako egitura zaharkitu haien
oinordekoak liratekeen egitura instituzionalak ugaltzen ari dira azken
urteotan. Zenbait arlotan politikagintza partekatua bideratzeko pentsatuta
daudenez, gai horiekiko politikagintza sareen tamaina besterik ez digute
erakusten. Partehartze arauturako tresna horiek ez digute ez partekatzearen
benetako neurria, ezta honen izaera dinamikoa aldez aurretik erakusten.
-Horregatik, barneratze-logika horren pean eginez gero, politikagintza
sareen zabaltzeak nekez aldatuko ditu botere harremanak. Eta hauek
aldaraztea da demokratizazioaren giltza.68 Zentzu honetan, demokratizazio
politikoa neurtzeko tresna egokia da politikagintza sareen –policy network–
azterketa. Eragileak barneratu –sarekatu–, eta, haien arteko indarrak
parekatzen direnean demokratizatuko da politikagintza sare hori.
-Eta prozesu hori ez da inoiz baketsua izango. Sistemaratze orotan
erresistentziak sortzen dira indarrean dauden sareetan, eragile berrien
sarrerak eta, batez ere, orekatzeak barne-botere harremanen aldaketa
baitakar derrigorrez. Beraz, barneratzearekin batera indarren parekatzea
bilatzen baldin bada, botere lehia –botere-politika– ekidin ezina da. Eraginpolitika, aldiz, jada “barnetik” egiten denez, eragileen parekatzea zailagoa
izango da, desberdintze logika zatikatzaileak agintzen baitu sistema
instituzionalaren barnean.
-Gizarte mugimendu eta herritarren partehartze oldartsua –boterepolitikaren adierazle legez– izango litzateke sistemaren itxitura gunea nahi
den horretan zauri sortzailea sendaezina bilakatzen duena, gatazkaren
arrago eraikitzailea zabalik eta gori-gori mantentzen duena. Boterepolitikaren baitan erabakitzen da agintearen partekatze maila, eta baita
sistema zabaltzearen bidetik –demokratizazioa– ala gotortzearen bidetik
joango den.
-Botere-politika liskartsua da beti. Politikagintza sarean sartu nahi duen
edota bere posizioa orekatu nahi duen eragileak liskarra izango du
nahitaezko bidelagun. Eta liskarra ezin berezitu daiteke polarizazio
prozesutik. Leitzaranen polarizazio prozesua gogorra izan zen,
Urbina/Maltzagan, berriz, ez.
-Era berean, botere-politikak errebindikazio desberdinen arteko
ekibalentzia kateak behar ditu arrakastatsua izango bada. Horretarako
artekaritza mekanismoak sendoa eta zabala behar du izan. Leitzaranen gune
68

Ripaldak aipatu liburuan esan bezala: “Al final los Estados pueden ver en ellos [movimientos
sociales] complementos necesarios, indicadores sociales, correctores de políticas sectoriales, a la vez que los van
asimilando e invadiendo parcialmente”. Ripalda, J.M. (2005): Op,.Cit.
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geografiko eta ideologikoen artekaritza sakona eta zabala izan zen,
Urbina/Maltzagan, aldiz, apalagoa. 69
-Gizarte mugimenduak, WUNC adierazpen bezala definitutako
eragileak, botere-politika eta eragin-politikaren arteko tentsio-gunean ari
dira. Dena den, arruntki, (g)une demokratikoa, ekibalentzia logika
lehenetsiko dute. Ez dira erosoegi egongo eragin-politikan baitan. Boterepolitikatik eragin-politikara doan ibilbidea historikoki logikoa den bezala,
zaila da eragin-politikatik botere-politikara jauzia egitea: “desistemaratzea”
deituko genukeena. Euskal mugimendu ekologistak, Urbina/Maltzagako
auzia eta gero, jakin ongi dakien bezala.
-Hortaz, laburbilduz, botere-politikak –honekin batera doazen
antagonismoak eta artikulazio hegemoniko ekibalentzialak– ahalbidetzen
dute demokratizazioa. Herri-borrokatik borroka demokratikora doan
ibilbidea baita, finean, demokratizazioaren ildoa, bi zentzutan ulertuta: sare
politikoaren zabaltzea/aberastea/parekatzea bezala, batetik, eta, bestetik,
eskaeraren
partzializazio/integratze
gisa.
Eragin-politika,
berriz,
demokratizazioaren ondorioa da, ez da normalean honen kausa izango.
-Leitzaranen lortutako ingurumenari buruzko politikagintza sarearen
zabaltzeak sistema demokratizatu zuen, baina, era berean, demokratizazioa
zailtzen zuen kudeaketa ereduari atea zabaldu zion, Urbina/Maltzagako
aferan ikusi bezala. Ordutik aurrera, neurri batean, kate hegemonikoaren
azken begia bilakatuta, ingurumenari buruzko politikagintza sarean egon da
euskal eragile ekologista, horrek dakartzan abantaila eta muga guztiekin.
Besteak beste, arestian aipatu dugun euskal mugimendu ekologistaren
lokalismo areagotua demokratizazio horren ondorioa izango litzateke:
Artikulazio hegemonikorik gabeko eragin-politikaren ondorioa; Eskaeren
partikularizazioaren islarik argiena; erakunde indarberrituen aurrean
mugimenduak botere-politika artikulatua osatzeko duen ezintasunaren
emaitza.
Hala, une horretatik aurrera, parte hartze arauturako aukerak,
mobilizaziorik, kaosik gabe datorrenak, Urbina/Maltzaga aferan bezala, ez
du aberastu –demokratizatu, alegia– euskal ingurumen politikagintza sarea.
Demokratizazioa prozesua bada, gora edo behera doan prozesu etengabea,
nekez egingo du aurrera hasieratik eragin-politikarako pentsatuta dagoen
politikagintza ereduarekin edo partehartze arautuaren tresnekin.
Protesta/negoziazio zikloa demokratizazioaren mekanismo/prozesu
ezinbestekoa da.
Gradualismoan amaituko bada ere, demokratizazioak borroka
antagonikoa behar du aurrera egingo badu, eta artikulazio hegemonikorik
gabe nekez piztuko da borroka antagonikorik.

69

Artekaritza lan horrek ez du zertan “Gu” koherentea osatu behar, baina beti ere, “gu” gisa
aritu beharko da “bestearen” aurrean. Artekaritza eta polarizazioa lotuta daude, hortaz. Casquettek –
Ripaldak jasota– dion bezala, “Es bien sabido que, en ausencia de un sentido relativamente robusto del
nosotros, resulta harto problemático plantear desafíos sostenidos y sustanciales al sistema político-institucional”.
Casquette, J. (2003): Movimientos sociales y democracia. Mientras Tanto 88.
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Hor dago paradoxa, demokratizaziorako ezinbestekoa den partehartze
ereduak derrigorrez botere-politika oldartsutik hastea eskatzen dio gizarte
ekimenari, nahiz eta gero, bilakaeran, sartzerakoan, sartzeko eta sartuz
gero70, ekimen berbera eragin-politikara bildu beharko den. Nola itzuli,
berriro ere, botere-politikara demokratizazioaren gurpilak beharko lukeen
hurrengo bira emateko? Izan ere, logikaren aurka, demokratizazioa ez da
demokraziaren kausa, ondorioa eta etsaia baizik.
Hauxe da Euskal ekologismoaren oraingo kinka. Hauxe da, epilogoan
ikusiko dugun moduan, politikaren jatorriari buruzko hausnarketa
sakonaren mamia.
Gurpil teoriko/enpirikoa itxiz, AHT egitasmoaren aurka herriz herri,
toki mailan, sortzen ari diren erresistentziak artikulatzeko une honetan
euskal mugimendu ekologista egiten ari den saiakera, azken batean,
sistemaren demokratizazioa du helburu. Botere-politikan saiatzen ari da
euskal ekologismoa.
Horregatik, jomuga estrategikoa diskurtso egokiaren bitartez markotuz
ohiko errebindikazio hirukoitza –botere-politikaren eredupekoa– plazaratu
du mugimenduaren ahots nagusiak: AHTren luzamendua, alternatiben
inguruko eztabaida publikoa, eta herri kontsulta bilakatu dira
mugimenduaren eskaera osaketaren giltzarriak. Era berean, berriro ere
garapen ereduaren inguruko eztabaida point de capiton bilakatu nahian, a petit
objektu bilakatu nahi da AHTri buruzko liskarra. Hala, egungo euskal
sistema politikoan maila orokorrean jokatzen ari den demokratizazio
saiakera zabalean eragile politikoek darabilten “herri kontsulta” leloarekin
sintonian ari da euskal ekologismoa.
Alta, bi auzien –ekologista eta nazionalaren– arteko artikulazio
politikoa ez dago, oraindik orain, aski heldua. Agian, Lemoizen eta
Leitzaranen gertatu bezala, orain ere hauxe izan daiteke uztarketa
ekologista/nazional/demokratikoaren gune berria. Euskal protesta zikloa
birbizitzeko aukera. Denborak esango du.71
Italo Calvinok dioen moduan, handian eta txikian olatuen irudiak
errepikatzen (ari) direla ikusi eta gero, lana uzteko unea iritsi zaigu. Dena
den, epilogo gisa, gure sistema politikotan gizarte mugimenduek duten
tokiari buruz zertzelada askeago batzuk bota nahi genituzke. Jarraian doaz.

70

Indar harremanen arabera, bidesaria aurretik ordaindu behar da, edo, sisteman sartu eta
gero, iraultzatan bezala.
71
Izan ere, aste hauetan lantzen ari den diskurtso publikoa aztertuta, badirudi sistemak aurrea
hartu diela gizarte eragileei uztarketa horretan. AHTren aurkako gizarte ekimena kriminalizatze
aldera, ETA erakundearekin lotu nahi da egitasmo horren kontrako edozein protesta ekologista,
terrorismoaren hurrengo jomuga delakoan. Mekanismo ezaguna dugu hau. Gaiari buruzko ikerketa
abian dugu UPV/EHUko Partehartuz ikerketa taldean.
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I. EPILOGOA: GIZARTE MUGIMENDUEN ERAGIN
DEMOKRATIKOARI BURUZKO AZKEN GOGOETAK.
Azken atal honetan lanean zehar piztu zaizkigun egonezin teoriko eta
politiko askeago batzuk jaso nahi ditugu. Horretarako, gizarte
mugimenduen definizioan aipatutako zenbait gai berrartuko ditugu eta
boterearen inguruko hausnarketa klasikoan txertatu. Botere-harremanak,
boterearen lekua, politika emantzipatzailearen zeregina… Horixe izan baita,
azken batean, lan enpirikoaren muina. Hausnarketa honen jomuga bakarra
eztabaida piztea da, eta, hortaz, aurrekoak baino irekiagoa da. Ez da
boterearen gaiak gaur egun eskatuko lukeen buruzko tesi berriaren hasiera,
eta ezta ere emantzipazioari buruzko eztabaida amaiezinaren ekarpen
sakona. Esan bezala, lan honen azken unean sortu zaizkigun kezka eta
galderen laburpena besterik ez da. Bere horretan har bedi.
Botere elkarreraginez dihardu lan honek, alabaina, botere elkarreragin
horrek ba ote du lekurik? Ez baldin badu lekurik, nola burutu da politika
askatzailea euskal protesta zikloan? Norengandik, zerengandik, eta, batez
ere, noraino askatu nahi zuten eta dute euskal mugimendu
emantzipatzaileak?
Dudarik gabe, Foucault-ek defendatutako mikro-analisitik eratorritako
boterearen gizarte hedapenak, eta, ondorioz, boterearen “deszentralizatzeak”
zaildu egiten dute oso politika emantzipatzailea. Horregatik, hemen hobetsi
dugun analisirako interesgarriagoa iruditu zaigu inspirazio lacaniarra duen
Butler, Laclau eta Zizeken arteko eztabaida post-marxistaren ekarpena:
Hutsik baldin badago ere, botereak eduki badu lekurik.1
Hausnarketa
hau,
gainera,
herritarren
humanismo
edo
errepublikanismo herritarraren esparru teoriko politikoan kokatzen da.
Helena Béjar-ek dioen bezala, politika partehartze publiko legez –vivere libero
edo vivere civile– definitzen duen korronteaz ari gatzaizkizue. 2
Izan ere, hautatu dugun tresna metodologikoak berak norabide
normatiboa eman dio ikerketari: errepublikanismo herritarraren irakurketa
erradikala, alegia. Hemen ez da estrategia eraldatzaile garbirik proposatu

1

Laclauk gogoratzen duen bezala: “No hay política [no hay tampoco democratización, diogu
hemen] si no se crean fronteras políticas, si no se presupone la presencia de una frontera nítida que separe el
poder opresivo del resto de la sociedad.” Aipatu ikerlarien arteko eztabaida jasotzen duen liburuaz gain –
Butler, J et al. (2003, gazteleraz)– honako lan interesgarria erabili dugu atal honetan: Newman, S.
(2004): The place of Power in Political Discourse. International Political Science Review, Vol 25., No. 2.
Artikulu honetan jasotzen da hona ekarri nahi genuen jatorrizko aipua: Lefort-ek, dimentsio herritarra,
berdintasun zalea, unibertsala, herriaren borondatean islatzen dena, eta soberaniaren dimentsio
instituzionala, Estatu aparatuan islatzen dena, aurkatzen ditu, bata bestearen kontrapisu legez.
Boterearen hutsunea –the empty place of power– bete nahian, logika bi horien artean pizten den gatazka
instituzionalizatuak ezaugarritzen du sistema demokratikoa. Lefort, C. (1988): Democracy and Political
Theory. Cambridge Polity Press.
2
Korronte teoriko-politiko horren ildo azpimarragarrienetara hurbiltzeko bere lan interesgarria
erabili dugu hemen: Béjar, H. (2000): El corazón de la república. Avatares de la virtud política. Paidós.
Barcelona. Alta, lanaren amaieran, errepublikanismo herritarra suspertzeko borondatezko
elkarteenagan jartzen duen konfiantza gehiegizkoa iruditzen zaigu.
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nahi izan, baina hurbilketa deskriptibo hutsenean ere norabide normatiboa
ezkutatzen dela badakigu.
Hortaz, jarraian doana, batetik, eztabaida garaikide ezagun baten
laburpen sinplea besterik ez da, eta, bestetik, hurrengo lanetarako luzatzen
dugun irudi/eredu bilduma garatu gabe gisa aurkeztu nahiko genuke.
Euskal protesta zikloaren baitan zenbait liskar ekologisten azterketa
egin eta gero, erantzunak baino gehiago galderak topatu ditugu bidean.
Horien artean, hiru dira azken hausnarketa hauen abiapuntuak:
-Gizarte mugimenduen jarduera kolektiboa boterera, eraginera edo
identitatera bideratuta daudela esan dugu. Lan enpirikoan zehar ikusitakoa
ikusita, kontrajarriak al dira norabide horiek? Zein zentzutan dira
bereiztezinak?
-Botere-politika eta eragin-politika aurkatu ditugu lanean zehar. Non
kokatu behar ote da politika, lehenean, gatazkaren dimentsioan, ala
bigarrenean, eztabaida arautuaren eremuan? Kontrajarriak al dira? Ala,
hemen defendatu dugun bezala, elkar bereiztezinak dira? Zein zentzutan
esan daiteke demokratizazioa batetik besterako bide amaiezina dela?
-Botere-politika baldin bada demokratizazioaren abiapuntua, politika
ororen sortzaile, mugarik edo baldintzarik ba ote du gatazka-ama horrek?
“Botere”-“politikaz” ari baldin bagara, non dago gerra basati eta
hitzontzikeria antzuaren arteko eremu sortzailea? Eta, bigarrenik, eremu
horretan, jarduera kolektiboak ba al du lekurik, ala heroi (edo anti-heroi)
bakartientzako zelaia al da soilik?
Nabari denez, politikari buruzko hausnarketa sakonenarekin egin dugu
topo. Bide amaieran aurkitu ditugu galdera hauek, eta baita erantzun
berberen bila aritu diren aditu distiratsuenak ere. Hauek eraikitako aterpe
teoriko gozagarrietan begiradatxo besterik ez dugu egin. Kanpotik,
erretiluen artean, lehen solairuko leiho txikietatik so gaude, oraindik orain,
barneratzeko ausardia nahikoa metatu ezinik. Barnean sartzeko grinaz,
barneko argiak erakarrita, barneko argiak txundituta.

1. Politika moduez: boterea, nortasuna, eragina.
Gizarte mugimenduen definizioa Tillyren eskutik egin dugu lanaren
hasieran. Hurbilketa, nolabait esatearren, fenomenologiko horren arabera,
duintasuna, batasuna, kopurua eta grina (WUNC) adieraziz, botereharremanak ezbaian jartzen dituzten mobilizazio oldartsuak lirateke gizarte
mugimenduak. Agertzen zaizkigun modukoak dira. Hasierako atalean esan
bezala, definizio horren arabera gizarte mugimenduak botere-politikan
murgilduta daude nahitaez, baina honekin batera nortasun kolektiboak
osatzen dituztenez, identitate-politika berariazkoa dute. Azkenik, gure
ustetan ezintasun faktikoaren adierazpen legez, eta, beste batzuen ustetan,
berezko eta beharrezko izaera auto-mugatuaren ondorioz, eraginaren
politikan ere ari dira gizarte mugimenduak.
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Ikus dezagun jarduera hirukoitz hori eta bakoitzari dagozkion lelo
nagusiak honako irudian:
I.1. Gizarte mugimenduen logikak.

BOTERE-POLITIKA

LELO DISKURTSIBOAK: “Gurea egin, haiek egin ez
dezaten”, betoa/alternatiba, liskarra/protesta,
gizarteak Estatua menpeko, gizarte zibilaren
autonomiarik ez, erradikalismoa, botere-alternatiba,
Kontra-boterea: (Alter)Politics community.

ERAGINAREN
POLITIKA

LELO DISKURTSIBOAK: “Guk eragin haiek aldatu
daitezen/dezaten”, gizarte zibilaren autonomia eta
eragina gizarte politikoan. Erradikalismo automugatua, liskar irekirik ez.
Partehartzea: issue/policy network.

NORTASUNAREN
POLITIKA

LELO DISKURTSIBOAK: “Guk geure izaerari eutsi,
haiek egin dezatela nahi dutena”, gizarte zibilaren
autonomiara itzuli, identitateren aldarrika, liskar
mugatua, gizarte zibilaren aldaketarako lekukotasun
garbia.
Nortasun borobila: Policy community
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Irudiaren proposamena jarraituz, botere eta identitate-politikak, gizarte
mugimenduen logika antagonikoaren arragoan osatzen dira. Alde batetik,
nortasunaren osaketa orok behar duen desberdintzea eta mugarritzea ezin
dira bereiztu botere-politika artikulatu zabalagotik. Bestetik, botere-politika
nortasun autonomoen kateatzean hezurmamitzen da. Eta biak ala biak,
gatazka eremu batean garatuko dira.
Laclauren iritzian, logika hegemonikoan burututako jarduera
askatzaileak bi urrats eman behar ditu: lehenik, nortasun partikular baten
askapena gizarte osoarenaren isla bilakatuko da, horretarako identitate
partikular parekoen artikulazio batek osotasunaren adierazle hutsaren lekua
hartuko du, bere baitako unibertsaltasuna –borondate orokorra–
deskubrituz. Bigarrenik, aurreko urratsarekin paraleloki, artikulazio
horretarako ezinbestekoa den bereizte antagonikoa behar da, eremu
zapaltzaile baten identifikazioa burutzea, alegia, eta harekiko harreman
polarizatua piztea. Desberdintze honek erakusten du boterea borondate
antagonikoen arteko elkarreragina dela, eta botere erabatekoa ez litzatekeela
izango, hortaz, boterea.
Gauzak horrela ikusita, identitate-politikaz bainoago, Laclauren ahotik,
identifikatze-politikaz aritu beharko ginateke. Logika antagonikoan,
identifikazioaren lehen urratsa partzialtasunaren bereiztea da, eta gero,
bigarren urratsean –Zizekek desidentifikazioa deituko duenean–,
partikularrak unibertsaltzat hartuko du bere burua. Azken batean,
unibertsalaren edukia borroka hegemoniko kontingente baten unean uneko
eduki kontingentea besterik ez baita. Borroka guztiek, haien
partzialtasunetik, izaera unibertsala aldarrikatzen dute, lehenago edo
beranduago.3
Zentzu honetan ulertuta –logika antagonikoaren pean–, botere-politika
eta identitate-politika ez lirateke norabide kontrajarriak izango gizarte
mugimenduen jardueran. Aitzitik, bereiztezinak lirateke.
Hala, Laclauren hitzak jasoaz, unibertsaltasun/partikulartasun
dikotomia gainditu egingo du logika hegemonikoak. Unibertsaltasuna
partikularrean gauzatzen eta eraldatzen baita beti, eta, bestetik,
partikulartasunak,
politikoki
esanguratsua
izango
bada,
eragin
unibertsalizatzaileen tokia izan behar du. Horregatik, Zizekek dioen bezala,
partikular guztiek beraien baitako unibertsalitate berariazkoa dutenez, ez
dago partikularren lehia-leku izango den unibertsalitate neutralik:

3

Zentzu horretan, agian ez dira hain partzialak edo sistemikoak, esaterako, eskubideen
inguruko errebindikazio ustez partikularrak, hauen barnean unibertsaltasun deiadarrak ezkutatzen
baldin badira, artikulazio hegemonikorako saiakerak. Sistemak aitortu beharko lukeen eskubide baten
errebindikazioa –autodeterminazioarena, adibidez–, Herriaren adierazle hutsa hegemonizatzeko
diskurtso artikulatzailea izan daiteke eta. Beste kontu bat da, noski, lehia diskurtsibo horretarako
eskenatokia nork hegemonizatzen duen zehaztea. Zizeken iritzian hauxe izango litzateke politika
progresistaren zeregina: […] practicar abiertamente la contradicción performativa, afirmando en nombre de la
universalidad dada el contenido mismo que esta universalidad –en su forma hegemónica [actual]– excluye”.
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unibertsalitate saiakera guztien arteko lehiak
unibertsalitatea bera aldatuz doa etengabean. 4

barneratzen

dituen

Horretarako ezinbestekoa da, Laclauren iritzian, nortasun/borroka
partikularren ekibalentziazko artikulazioa ahalbidetuko duen toki hutsa
osatzea.
Adierazle
huts
horrek,
partikular/unibertsalen
arteko
uztargarritasun eza ziurtatzeaz gain, lekua utzi beharko dio partikular batek
hegemonizatzen duen ekibalentziazko kateari. Adierazle hutsaren –
nazioaren, esaterako– eta borroka hegemoniko baten ondorioz sortutako
katearen –nazioaren adiera jakin baten– arteko identifikazioa, dena den, ez
da inoiz erabatekoa izango, politikak –politika demokratikoak– iraungo
badu.
Laclauren ildo beretik, Innerarityk gogoratzen digun bezala, barneratze
erabatekoaren asmoa eta esperantza, ezinezko itxituraren tabuarekin
mugatzen du demokraziaren adiera post-moderno erreflexibo honek:5
“En el seno de toda convivencia democrática, hay un “nosotros”
inconsistente, un desgarro y una contradicción, que continuamente
redefine de manera provisional las dimensiones de la inclusión y la
exclusión”.
Gizartearen erabateko itxiturarik ez da izango, edo ez da izan behar?
Hortxe dago koska: Aldez aurretiko muga al da hori? Faktikoa?
Ontologikoa? Gizarte erabat askatuaren, erabat gardenaren ezintasun horrek,
dena delakoa izanda ere bere kausa… Eragilearen erradikalismo automugatura ote garamatza halabeharrez?
Hauxe da, hain zuzen ere, Zizeken eta gure duda: gizartearen
totaltasuna antzeman ezina –ez imajinaezina, zorionez– baldin bada, arazo
partzialak konpontzera mugatu behar al da politika eraldatzailea? Analisi
hori berezitu al daiteke egungo hegemonia kapitalistak baimentzen duen
politika posible “bakarraren” justifikazio teorikotik? Berriro ere, beharra
bertute bilakatuta, ez al dugu zeruertz historikoaren atzean, gutxienik,
begiratzeko asmorik?6
Irudiaren azalpena amaitzeko, identitate-politika eta baita boterepolitika ere, irakurketa ez-antagoniko batera bideratu daitezke. Logika
sistemikoak behartzen duen eragin-politikaren arabera, alegia. Eraginpolitikara iristeko bi norabide leudeke:
Lehenean, partzialtasunean hasi eta bukatzen diren errebindikazio
politiko
edota
identitarioak
topatuko
genituzke.
Hasieratik,
desberdintzearen
logikapean,
sistema
liberalak
interes/nortasun
“legitimoentzako” aurreikusita dituen parametrotan garatuko lirateke
posizio hauek.
4

Gure asmo eta gaitasunetik kanpo dago unibertsal, partikular, singular kontzeptuen inguruko
eztabaida filosofiko sakonagoari ekitea. Hegel-en edota Lacanen harira, Butler, Laclau eta Zizek (2003),
gaiari buruzko ekarpen oparoa eskaini digute haien arteko eztabaidan. Op.,Cit.
5
Innerarity, D. (2006): El nuevo espacio público. Espasa-Calpe. Madrid.
6
Tokia okupatzeko daramagun borroka hegemonikoa gutxietsi gabe, eszenatokiaren atzeko
aldera era begiratu beharko genuke: Zer dago demokrazia adierazle hutsaren atzeko aldean? Zein da
adierazle huts hori sortu duen kanporatze/errepresio bortitza?
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Bigarrenean, aldiz, ekibalentzia logikaren bertutez edota, Butlerren
hitzetan, “kode dominatzaileen desplazamendu performatiboaren” bitartez,
partzialtasunetik unibertsalera, eta, berriro ere –sistemak barneratzen dituen
heinean–,
partzialtasunera
igarotzen
diren
errebindikazio
politiko/identitarioak edukiko genituzke. Bigarren hauxe da, gure iritzian,
demokratizazioaren ibilbidearen adierazpen teorikoa.
Ikerketa enpirikoan ikusitakoa gogoratuz, gure ustean, eragin-politika
demokratizazioarekin lotzeko bide bakarra bigarrena litzateke. Eztabaida
hori tresna politiko zehatzetara ekarrita, zera esango genuke: partehartze
oldartsuak zabalduko du partehartze arautuaren atea, botere-politikak,
eragin-politikarena.
Mobilizazioak
–polarizazioak
eta
eskala
aldaketak/artekaritzak– demokratizazioarena. Zaila da partehartze
arautuak, gonbitez burutzen denak, politikagintza sistemaren ateak benetan
zabaltzea, edota barneko eragileak berdintzea.
Blasek eta Ibarrak (2006) berriki idatzitako lan batean onartzen dute
gizarte protagonismoa bermatzen duen partehartze oldartsua dela ideala,
politikagintza sareak zabaltzeko, gatazka orekatzeko eta bertute
errepublikarrak sendotzeko. Hala ere, ikerlari hauek ez dute eredu hori
gonbitezko partehartzearekin aurkatzen, areago oraindik, batzutan bigarren
honen menpe jarriko dute lehena. 7
Hemen ez dugu planteamendu hori guztiz ukatzen, baldin eta politika
“lagunarteko gu” baten baitako prozesu berdintzaileetara mugatzen bada.
(Ia) barnean dauden, (ia) pareko herritar lagunen arteko demokratizazioaz
ari bagara, alegia. Dena den, sistemaren barne/kanpo lubaki sakonean
erabakitzen den gatazkan, sakoneko demokratizazio prozesuak jokoan
dauden (g)unetan, oraindik orain gerra eta norgehiagokaren arteko
trantsizioan bizi garen lekuetan, lagunak bainoago etsaiak daudenean
borroka antagonikoan, gure ustean, botere-politikaren logikak bakarrik
eraman gaitzake eragin-politikara. Ibilbide hori bakarrik izango da,
izatekotan, “demokratizazioa”.
Izan ere, Rodenasek (1997) dioen bezala, “politikaren mugan” edo,
hobeto esanda, “mugako politikan”, etsaia/laguna aurkatzen diren egoeran,
ez dira oso aplikagarriak laguntasunezko harremanetan oinarritutako “gu”
horretan erabilgarriak diren formula komunikatiboak, esaterako, partehartze
arautua.8
Hortaz, murgil gaitezen politikaren muga-ertz horretan, eguneroko
salbuespenean. Gizarte mugimendu eraldatzaileen jokaleku bizigarri eta
arriskutsuan.
7

“Lo deseable es el protagonismo social, los procesos de irrupción, pero somos conscientes que los
mismos son más probables (en algunos casos, sólo posibles) en la medida que también se articula un proceso de
invitación institucional”. Gure iritzian, gonbite hori, edo mobilizazioaren ondorioa da, edo ez du
demokratizazio prozesua bermatzen. Izan ere, gonbite horiek ia esklusiboki toki-mailan ugaldu izana
esanguratsua izan daiteke. Subsidiaritate prozesuak kontraesankorrak dira beti: sarrera errazagoa, da,
baina sarrerak eragin sistemiko eskasagoa du. Blas, A. & Ibarra, P. (2006): La participación: estado de la
cuestión. Cuadernos de trabajo de Hegoa. 39. Bilbo.
8
Ródenas, P. (1997): Los límites de la política. Honako liburuan: Quesada, F. (ed) (1997): Filosofía
política I. Ideas políticas y movimientos sociales. Trotta. Madrid. Diagnostikoan nahiko ados gaude,
pronostikoan ez horrenbeste.
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2. Gizarte mugimenduak: demokratizazioaren locus-a.
Orain arte esandakoaren arabera, boterea komunitate politikoaren
kanpo/barne mugak ezartzeko gaitasuna da. Polisaren baitan, hortaz,
legegintza arkitekto lana da. Alde batetik, legeak kanpora begirako harresia
eraikitzen du, komunitatea mugarritzen du, baina era berean, barne
zatiketak, bereizketak ezartzen ditu komunitate politikoaren baitan. 9 Kanpo
eta barne muga horiek, azkenean bereiztezinak direnak, borroka hegemoniko
kontingente berberaren baitan erabakitzen dira. Nor eta nola barneratu, nor
eta nola kanporatu, hauxe da giza komunitatearen eztabaida nagusia,
eztabaida politikoa tout court. Eta hauxe da, azken batean, demokraziaren
inguruko eztabaida bera ere. Hemen hobetsi dugun ikusmoldean, eztabaida
politiko orotan baitago gordeta borondate kolektiboaren mugarritzearen
inguruko liskarra.
Hala, puntu honetan ados gaude Laclaurekin: demokraziari buruzko
borroka politikoa da, antonomasiaz, borroka politikoa: arlo guztietara
eraman daitekeen askatasuna/berdintasuna adierazle hutsen baitako
mugarritze borroka. Barneratze/kanporatze logikaren etengabeko eztabaida
piztuta, gizarte politikoaren beraren definizioa dago jokoan borroka
horretan. Ezin da dena sartu, kanpokoak definitzen baikaitu. Horregatik,
emantzipazioak ez du inoiz boterea desagerraraziko. Horregatik, esan
bezala, gatazkak ez du konponbiderik. 10
Edo, beste modu batera esanda, politikak ez du gerra desagerraraziko,
botere-politika –gerra–, baita polis-aren mugarritzea –eragin-politikaren
lekua– ahalbidetzen duena.
Politikaren sorrerari buruzko hausnarketa teorikoa etengabea da gure
zibilizazioan. Eztabaida horren adierazpen garaikide aberatsenetarikoa
Hannah Arendt eta Simone Weilen artekoa dugu. Zuzenean, buruz buru
aritzeko aukerarik ez zutenez izan, Esposito (1999) aditu italiarrak, besteak
beste, erakutsi dizkigu bi filosofo hauen arteko desberdintasun eta
antzekotasunak.11
Lan askoz ere sakonagoa eskatuko luke pentsamenduen alderaketa
honek. Azaleko hurbilketa besterik ez dugu egingo. Dena den, hemen landu
dugun eredu teorikoak –amaieran bada ere– ezin du aipatzeke utzi gerra eta
politikaren arteko loturaren inguruan bi emakume argitsu hauek esandakoa.

9

Dana R.Vila.(1999): Politics, Philosophy, Terror. PUP. Princenton, Manuel Menendez
Alzamorak jasoa (2007): El poder, Las perspectivas contemporáneas, atalean, honako liburuan: Menendez
Alzamora, M. (ed)(2007): Sobre el poder. Tecnos. Madrid.
10
Borroka guztiak eraman al daitezke demokraziaren esparrura? Zizekek, aipatu eztabaidan,
ekonomia borroka demokratiko horretatik kanpo utzi izana kritikatzen dio Laclauri, kapitalismoa bera,
eszenatokiaren teloi eztabaidaezina bailitzan ulertzen duela aurpegiratuz: Esaterako, Laclauk
demokraziarekin uztargarria izango litzatekeen merkatuaren posibilitateaz galdetzen duen unean
islatuko litzateke Zizekek salatzen duen muga hori. Borroka askatzaile oro teloi kapitalista naturaltzat
jotzen duen lehia demokratikora eramatea oso kamutsa iruditzen zaio Zizeki. Laclauren erantzuna ildo
ezagunetik dator: Ez dago eragin politiko unibertsalisten gune pribilegiatua izango den borrokarik.
Teloia bera –kapitalismoa, alegia– artikulazio hegemoniko kontingenteen ondorioa da, eta hortaz
klaseen borroka eta borroka post-modernisten arteko desberdintzeak ez luke zentzurik Laclaurentzat.
Hortaz, klasea identitate mota bat besterik ez da, beste askoren artean. Ikus, Butler, et al. (Op.,Cit)
11
Esposito, R. (1999): El Origen de la política. ¿Hannah Arendt o Simone Weil? Paidós. Barcelona.
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Arendtentzat ekintza politikoan gaindituko da dialektikoki gerra
egoera; Weilentzat, berriz, liskar gaindiezinaren baitan bilatu, eta topatuko
dugu atsedena, inon topatzekotan. Ekaitzaren baitako barealdia da politika.
Homeroren Iliadari buruzko hausnarketa abiapuntu hartuta, Arendtek
eta Weilek politikaren jatorriari buruz dihardute. Troiako hiriaren suntsipena
–gerra– izango litzateke politikaren… Sorrera? Jatorria? Hasiera?
Hastapena?12 Izan ere, Espositok gogoratzen digun bezala, arché hitzak
“hasiera” eta “gobernua” adierazten ditu batera. Azken finean, indarretik
gobernura –botere-politikatik eragin-politikara–, eta gobernutik indarrera
nola igaro, horixe da politikotasunari buruzko hausnarketaren ardatz
aporetikoa. Ezerezaren amildegitik sortutako askatasunak iraun al dezake
amildegitik kanpo, edota amildegian behin eta berriro erori gabe, eta handik,
behin eta berriro irten gabe? Irteera/erorketa etengabe horren baitan, hain
zuzen ere. Behin eta berriro hasi, sorrerara iritsi gabe, sortu ere jainkoak
bakarrik sortzen du eta. Hauxe da arestian aipatzen genuen iraultzaren
patua. Eta, hemen landu dugun protesta zikloaren kontzeptua gogoratuz,
baita azken urteotako euskal oldarraldi politikoarena ere.13
Izan ere, euskal protesta zikloak bi hasieren arteko norgehiagoka
erakusten digu. Hasiera bat izan nahi zuena, –hasiera guztiak bezala,
bortitza–, hamarkada hauetan zehar beste hasiera batera –hau ere bortitza–
biltzen ari da. Espainiako sistema politikoa, trantsizioak emandako jantzi
demokratikoaren azpian, indarrean dago. Euskarak berriro ere bere
irudimena erakusten digu: erregimen demokratikoa “indarrean” dago. En
vigor, en fuerza –o pax– romana. Beste hasiera bortitz horretan barneratzeari
deitu diogu demokratizazioa, trantsizioa. Botere-politikatik eragin-politikara
doan ibilbideari. Horixe da gerratik politikara doan “demokratizazioa”.
Finean, gerratik politikarako eta politikatik gerrarako txango horretan
dabiltza beti gizarte mugimenduak. Herri errebindikazioen igogailu gisa,
gora edota behera, unearen arabera.
Zein litzateke, honela gauzak, demokraziaren aldeko hautu zehatza?
Mekanismo eta prozesuen argira, lan honetan hobetsi dugun
demokraziaren adiera prozesuzkoak –kontsulta babestura daraman izapide
amaigabe gisa definituta–, zehaztuko liguke demokratizazioaren norabide
logikoa: gero eta herritar erabakitzaile eta eskaera herritar gehiago
barneratu/bildu, gero eta egoera berdinagoan.

12

Sortunea historikoki definitzeko zorrotzagoa iruditzen zaigu Iturriotzen kronologia. Izan ere,
Troiako suntsipena azken gertaera xumea da aro mizeniko luze, oparo eta gerlarian. Indarraren garaia,
hortaz, giza abere heroikoaren sasoia, XIV-X mendetan kokatu beharko genuke: akeoen zibilizazio
mizenikoan. Era berean, bigarren sorburua “Atenas” dela baldin badiogu ere, agian zuzenagoa
litzateke gertakizuna aro arkaikoan kokatzea, aipatu ikerlariaren hitzetan, Hesiodoren zuzenbidearen
inguruko hausnarketan oinarrituta, “polisaren kulturak razionalizazio-prozesu nabarmena ekarri zuen
unean”. Beste modu batera esanda, “Zeus, bere soberanian ere, erabaki adostuaren bila hasten den
unean”, eta, azkenik, Odiseorekin eskutik, azerikeria indarrari aurrea hartzen dion unean. Erroma,
bilakaera horren azken emaitza besterik ez da. Ikus: Iturriotz, A. (2007a): Giza abere heroikoa kutura
homerikoan. Jakin Irakurgaiak. Jakin. Donostia.
13
Mendetako, eguneroko euskal errealitate politikoa gomutagarri nahikoa ez balitz,
Azurmendik gogoratu digu Sisifo. Ikus. Azurmendi (1998).
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Barneratu, non baina? Barneratzea diogunean, komunitate/sistema
politikoan barneratzeaz, biltzeaz ari gara. Gizarte mugimenduen arrakasta
eta porrota, aldi berean, suposatzen duen barneratzeaz ari gara14 Azken
batean, aginte bloke hegemoniko batek mugarritzen duen eremuan
barneratzean, edozein nortasun/eskaera aginte horren ekibalentzia katearen
begi bilakatzen da. Ezin baitugu ahaztu, barneratzearekin –
demokratizazioarekin– batera erakunde sistema, sendotzeaz gain,
demokratizazioaren eremu nagusitzat ere eratzen dela. Azkenean bera
izango baita kentzen eta ematen –mekanismoak gogoratuz, zertifikatzen–
duen bakarra. Zentzu horretan ikusita, demokratizatzen den –sistemaratzen
den– eskaera herritarra –iraultzailea izanik ere– jada ez da gehiago herritarra
izanen.
Horregatik, kanpoko eskaera/nortasunak irensteko eta asimilatzeko
gaitasun horrekin kezkatzeko arrazoi nahikoa du edozein politika
emantzipatzailek. Hala, artikulazio hegemoniko askatzaileen saiakeraren
helburua irenste sistemikoa zailtzea izango da.15 Sistemaren irenste eta
digeritze ahalmena ezbaian jartzeko ekibalentzia kate luze eta sendoak –
artekaritza indartsua eta digeriezina– beharko dira, eskaera/nortasun
partzial eta isolatuak, kateaturik ez daudenak, erraz klaskatzen baititu
egungo sistema hegemonikoak: irenste prozesu erraz horretan, sarbideen
barne eta kanpo mugen aldaketa sakonen ezean, demokratizazio prozesua
bera, egonda ere, oso azalekoa izango da. Zentzu honetan, ekibalentzia kate
luze eta sendoenak prozesu iraultzaileetan topatuko ditugu: sistemaren
irensteko gaitasuna pot egiten duenean.
Demokratizazio sakon horretan aurrera egiteko beharrezkoak diren
ekibalentzia kate luze horiek osatzeko baliagarriak liratekeen diskurtsoak ez
dira gehiegi aldatu. Iraganeko narratiba monista zaharrak –nazioa, iraultza,
erlijioa…– gaindituta omen dauden honetan, gero eta gehiago ikusten ari
gara betiko indarraz jarraitzen dutela nortasun/eskaera osaketa kolektiboak
pizten eta artekatzen. Narratiba zaharren eraberritzearen baitako borroka
hegemonikoak berebiziko garrantzia izaten jarraitzen du politika
emantzipatzaile ororentzat.
Innerarityk berak dioen moduan, “herria” –edo komunitatea
izendatzeko edozein kategoria– ez da desagertu modernitate erreflexibo
honetan, magnitude ezegonkorra bilakatu besterik ez da egin16: Errealitate
14

Gure sistema politikoak saltoki erraldoiak dira. Lehen atea, aurrean jartzen garen bezain
pronto automatikoki zabaltzen da, irekiera irudia emanaz, baina barruko ateak –saltokiko
kudeatzaileak babesten dituztenak– inoiz baino sendo eta ziurragoak dira. Ez ditugu ikusi ere egiten,
jendea barnean dagoela badirudi jendeak eta salgaiek, ez beste inork edo ezerk, betetzen dutela eremu
osoa. Egoera honetan, zeintzuk dira jarrera emantzipatzailearen aukerak? Saltokia eraso eta txikitu,
erosle (ia) guztien amorrua piztuz; saltzaile bezala barneratu, nork bere produktua –
eskaera/nortasuna– standetan jarri dadin; saltokian sartu eta eskaintza batzuk boikotatu ala hondatu;
bertako langile izan, ala saltoki erabat alternatiboa eraiki; atariko eskalea izan, ala atarian bertan,
kanpoko ate automatikoaren ertzean egonik, etengabean sartzeko imintzioa egin inoiz sartu gabe,
honela atea zorabiatuz, sarrera mekanismoa erre arte, jendea kanpoan utziz… Aukera guzti horietatik
zeinek baldintzatuko ditu gehien barneko ate blindatuaren atzean daudenen erabaki estrategikoak?
15
Zailtzea edota bederen digeritzea ez dadila arinegia izan, kanpoko elikagaiek osatu dezaten,
biziberritu dezaten sistemaren gorputza. Azkenean, sistematik kanpoko errebindikazioak ez daitezen
irentsi fast food-a legez. Azkar jan, zirina azkar bota eta sistema bere horretan, aldaketa eta aberasterik
gabe, neurririk gabe gizenduz… Ez bada, fast errebindikazio horien bitartez, sistemaren bertutea den
asimilatzeko gaitasuna eta jatuntasuna muturrera eraman nahi dela, sistema bera lehertu arte.
16
Zizekek (2000) iritzian, munduko populazioaren esparru txiki eta hegemoniko batek biziko
luke, bizitzekotan, egoera erreflexibo hori, klase sinbolikoak, alegia. Gehiengoa, edo kategoria
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ireki eta aldakorra, bai izaeran, –“gauden guztiak al gara edo garen guztiok
al gaude” galdera amaigabea da–, eta baita komunitatearen botere posizioari
dagokionean ere. Magnitude ezegonkorra, hortaz, betiko legez.
Horrela, ekibalentzia kate alternatibo edo emantzipatzaileak dauden
bezala, aginte bloke hegemonikoa osatzen duten kateak ere egongo dira.17
Izan ere, eztabaidaren mamia ez da laburbiltzen “Gizartea Estatuaren
kontra” leloan, edota alderantzizkoan, “Estatua Gizartearen kontra”
delakoan. Lehian dauden artikulazio hegemonikoak transbertsalak baitira,
erakunde sistema, gizarte zibila eta politikoa zeharkatzen dituzten bloke
hegemoniko lehiakorretan islatzen diren heinean.
Gainera, mundu garaikidean, artikulazio hauek globalak dira. Negriren terminologia erabilita, kapitalaren inperioaren eta kontra-inperioaren
artikulazio kateak lirateke aipatu lehiakideak: Mundua kapitalaren esanetara
jarri nahian dabilen bio-botere inperiala, batetik, eta, bestetik, multitudearen
–jendetzaren– erresistentzia, Laclauren oinarrizko ikusmoldetik gertu,
“singularitate anitz eta komunen harremanetan taxutzen den jendetzaren”
erresistentzia. 18
Dena den, lan honetan aztertu ditugun liskarrak gogoratuta, diskurtso
eta praxi artikulatzaile horrek lekutuagoa beharko luke. Zentzu horretan bat
egin dugu Ariznabarretak (2007) Negri-ri egiten dion kritikarekin.19 Maila
globalean ari den “jendetza” horrek komunitate sentimendu gertukoagoetan
izan beharko du abiapuntua, inon izatekotan. Horregatik, gizarte
mugimenduen artikulatzea arrunki toki mailan hasten da, tokiko
komunitateetan eta gero, askotan, “herri” bezala artikulatzen da, usu
markogintza abertzalea –ez derrigorrez nazionalista– erabiliz: Tokiko
partikulartasuna gaindituz, baina unibertsaltasun antzutik urrun, interes
orokorrarentzat eremu aproposa den herri partehartzailearen gune
errepublikar ertain horretan.20
Egungo sisteman indarrean dagoen artikulazio hegemoniko
sistemikoak –aginteko guztiek bezala, bestalde– desberdintze/totalizatze
logika bikoitzaren arabera osatzen du eskaera/nortasunen katea.
Diferentziaren logikaren arabera, eskaera guztiak partzialtzat joko ditu,
eragin-politikara, gaur egun liberalera, eramanez. Honen muturra
partikularizazio erabatekoa izango litzateke, ustelkeria politikoa, alegia. Era
kolektibo modernotan bizi da –klase ertaina–, edo oraindik ere iraultza moderno askatzailearen zain
dagoen jopu multzoa da. Beste garai historikotan egon direnekin alderatuta, zibilizazio desoreka
garaikidearen ezaugarri berria, mundu mailako aldiberekotasuna litzateke: une berean, leku berean eta
guztietan bizi dira zibilizazio egoera guztiak.
17
Politikagintza sareak policy networks artikulazio hegemoniko sistemikoak deitzeko beste
modu bat izan daiteke –gaiaren inguruko orain arteko teoriak hala aurkeztu ditu, desberdintze logikan
oinarritutako sare gisa–, ala ekibalentzia kate alternatiboak izendatzeko modu erabilgarria ere izan
daiteke, horiek ere politikagintzan ari baitira, politika komunitatearen –politics community– logikapean
baldin bada ere.
18
Negri, A. (2006): Movimientos en el imperio. Pasajes y Paisajes. Paidós. Barcelona.
19
Ariznabarreta, J. (2007): Pueblo y Poder. Cuadernos para la reconstrucción de la razón. Itxaropena.
Zarautz.
20
Arestian egindako sailkapena aintzat hartuta, gizarte/herri mugimendu kategorien
desberdintzea hor kokatuko genuke: mugimendu batzuk hasiera batetik “herri” mugimendu bezala
osatzen saiatuko dira, beste batzuk gizarte mugimendu/ekimen partzial edota tokikotik artikulazio
zabalagora joko dute.
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berean, ekibalentziaren logikaren arabera, oraindik orain hain baliagarriak
diren diskurtso hutsen hegemonizatze partikularra –demokrazia, nazioa…–,
burutuko du sistemak, katea ahalik eta luzeena mantentzeko. Norabide hau
muturrera eramanda, gizartearen totalizazioa edukiko genuke, tirania,
alegia.21
Esan nahi baita, aldi berean, batetik, botereak gizarteren
konpartimentalizatzea bilatuko du, barne hesiak biderkatuz, nortasun eta
errebindikazioak isolatuz; bestetik, barne muga guztiak erauzi nahi izango
ditu, gizartea ekibalentzia kate zehatz baten arabera “totalizatuz”, askotan
kanpo harresia bera gotortzearekin batera. Gehienetan, muturreko adieretan
ez baldin bada ere, bi norabideak batera topatuko ditugu, bloke hegemoniko
bakoitzak bere barne/kanpo mugarritze berariazkoa proposatzen baitu: esan
nahi baita, bere desberdintze/totalizatze logiken arteko oreka berariazkoa.
Hala, barneratze hutsaren errebindikatzaile baino gehiago,
barne/kanpo mugarritze horretan sortzen diren tentsio edota erresistentzia
(g)uneak dira gizarte mugimenduak: batzuetan, barne totalizatzearen –
esamolde klasikoan, tiraniaren– aurrean, “beste” totalizatzea edota gizarteautonomia errebindikatuz; besteetan zatikatzearen –esamolde klasikoan,
ustelkeriaren22– aurrean, totalizatzea –herri borondatea– errebindikatuz; beti
ere, komunitatearen kanpoko harresiaren kudeaketa ezbaian jarriz, barnetik
edota kanpotik. Gizarte mugimenduen izaerak berak –mobilizazioak,
jarduera oldarkorrak eta WUNC adierek dakarten ziurgabetasunak– bloke
hegemoniko baten isla den erakunde sistemaren gaitasuna ezbaian jarriko du
etengabean.
Horregatik, gizarte mugimenduen eragin demokratizatzaile nagusia –
eskaerak barneratzeko gaitasunaz haratago– boterearen kontrolerako
gaitasunean datza. Kontrol hori hitzaren bi zentzu klasikoetan –negatiboa
eta positiboa– ulertu beharko genuke: “muga” bezala, eta, aldi berean, “esku
hartze” moduan.
Ongi publikoarekin uztargarria den ongi errepublikarrak, beti ere,
monismotik eta egiaren bilaketatik aldenduta beharko luke egon. Eta
horretarako herritar aktiboak ezinbestekoak lirateke, boterearen
arbitrariotasunari –tiraniari edota ustelkeriari– aurre egingo dion enpresa
kolektiboan parte hartu nahi duten herritar aktiboak, hain zuzen ere.
Klasikoen oihartzuna datorkigu garaikideen ahotik. Zizekek dioen
bezala:

21
Aurreko atal batean bildutako Machiavelliren ekarpena gogora ekarriz, tiraniak eta
ustelkeriak osatzen duten binomio gaizto horretatik irtetea izango litzateke herritar birtuosoaren
helburua, bertute publikoan hezitako herritar aktiboen jarduera ahalbidetzen duen legea tresnatzat
hartuta. Ikus Machiavelli, N, Discursos… Op.,Cit. Eta, klasikoari buruzko ehunaka lanen artean baten
bat esate arren, esku artean dugun azkena: Bocardo Crespo, E. (ed) (2007): El giro contextual. Cinco
ensayos de Quentin Skinner, y seis comentarios. Tecnos. Madrid.
22
Errepublikanismo makiabeliarrarengan ustelkeria arazo publikoen uztearekin azalduko da,
interes pribatu soilak komunitatearen gainetik jartzen direnean. Gai honen inguruko hausnarketa, hau
ere klasikoa, Skinner-rena dugu: Skinner, Q. (1992): Maquiavelo. Alianza. Madrid. Eta Bejarren aipatu
lanean jasota: Skinner, Q. (1978): The Foundations of Modern Political Thought. CUP.
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“La incertidumbre y la precariedad suprema del ejercicio del poder
es la única garantía de que nos encontramos ante un poder democrático
legítimo”.
Horretan datza, hain zuzen ere, gizarte mugimenduen lehen eragin
demokratizatzailea, eragin gutxienekoa: boterearen ziurgabetasuna eta
behin-behinekotasuna ahalbidetzea.23 Bigarrena, berriz, jada esandakoa
litzateke: boterearen –aginte sistemaren– baitan barneratu nahi diren
eskaera/nortasunak barneratzea, edota jada barnean daudenak berdintzea.
Izan ere, Negri-k zorroztasunez gogoratzen digun bezala, ikuspegi
emantzipatzaile batetik aztertuta, barneratzeaz harago, berdintzea izango
litzateke demokratizazioaren gakoa. Barnean egoteko modu asko dagoenez,
norabide berdintzailea ezinbestekoa du edozein estrategia askatzailek.
Eta helburu hori lortzeko, hasierara itzuliz, eskaera/nortasunen
ekibalentzia kateak artikulatuko dituzte gizarte mugimenduek, borroka
antagonikora bideratuz.
Apalategik (1987) dioen moduan:
“Etorkizuneko gizartea [ren]… giltza, formazio-informazioa
jarraitua bizi guzirako eginbehar bihurtzea izango da. Gizarteko
gatazka bakoitzak dakarren mezua xurgatuaz jaso eta profitatzen
jakingo duena, alegia. Baina, hortarako, lehen baldintza gatazka,
fenomeno sozial denez, onartzetik igarotzen da”.
Nolako jarduera antagonikoaz –gatazkaz– ari gara, baina?

3. Nolako aurkaritza? Antagonismo agonistikoa, edo “ezina
ekinez egina”.
“Si quien va a obrar pretende juzgarse antes a sí mismo por el
resultado, no comenzará nunca”.24
Aurreko atal batean, sistema politikoen aldaketa prozesuetan
eraginkortasuna/legitimitatea jokoan daudela esan dugu. Eta horien
inguruko lehian, diskurtso legitimatzailea eta honengandik bereiztezina den
jarduera kolektiboa aldaketarako tresna ezinbestekotzat jotzen genituen.
Nolako
diskurtsoa,
zelako
jarduera
beharko
luke
aldaketa
emantzipatzaileak?
Lan honetan demokrazia erradikalaren aldeko hautua egin da; lan
deskriptiboa eta normatiboa ezin berezitu daitezke. Butlerrek dioen moduan,
teoria demokratiko erradikalak nolakotasunaren galdera bere baitan darama:
nola, zein prezio ordainduta –ordaindu behar izanez gero–, ze bitarteko
erabilita emango dira demokratizazioak eskatzen dituen urratsak? Dena den,
23

Ekintza aurreikusi ezin daitekeen zera hori da, sorrera etengabean dagoena, beti berria dena.
Horretan datza ziurgabetasuna pizteko gizarte mugimenduek luketen gaitasuna. Ikus: Arendt, H.
(1999): Labor, trabajo, acción. Paidós. Barcelona.
24
Kierkegaard, S. (1987): Temor y Temblor. Tecnos. Madrid.
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nolakotasun horretan nahastuta daude beti ikuspegi arrazionala –nola egin
helburua lortzeko– eta etikoa. Besterik ez bada, azken hau, barne koherentzia
etikoaren bila planteatzen dute gizarte mugimenduek: nola egin
emantzipazioa egitasmo emantzipatzaile partikularraren baitako eduki
normatiboa bera kaltetu gabe.25
Erantzun finkorik gabeko itaun horretan hiru dira, gutxienik,
galdegaiak: Zein eredu teorikok argituko du demokratizazioaren bidea?
Zeintzuk dira demokratizazioaren bultzatzaile nagusiak? Zein da gizarte
mugimenduek har dezaketen norabidea, nolako jarduera?
Hemen aztertu dugun eredu teorikoan, demokraziaren oinarria berau
osatzearen aurreko erresistentzian jarri da: Edozein urratsek, edozein
lorpenek ez dute agortu –ezta inoiz agortuko ere–, gauzatu ezina den
demokrazia, eta ezintasun horixe bera bilakatuko da haren berme nagusia.
Izan ere, demokratizazioaren motorra den gabezia, eza hori, era berean,
prozesu horretan biltzen diren eragile garrantzitsuenen katalizatzaile
bilakatzen da: gizarte mugimenduak, berriak izan edo zaharrak, gabezia
horretan, eta gabezia gisa pizten diren nortasun kolektiboak lirateke:
Barne/kanpo mugetan –barneko zein kanpokoetan– dagoen lur soil
horretan, hesiak erauzten, pitzatzen edota eraikitzen.26
Horregatik genion gizarte mugimenduek botere, eragin, eta nortasun
politikak uztartuko dituztela, uztartu beharko dituztela.
Dena den, gizarte mugimenduen izaera hori, edo hemen jaso dugun
ikusmolde hegemonikoa errealitatearen deskripzio hutsak dira, ala berez
eduki normatibo askatzailea dute? Sinpleki esanda, gizarte mugimenduak
berez al dira demokratizatzaileak, edota izatez askatzailea ote da
hegemoniaren teoria? Lehen galderari, ikuspegi jakin batetik aztertuta,
baiezkoa eman diogu aurreko atal batean. Bigarrenaren erantzuna Laclauk
berak eskaintzen digu.
Berriro diogu, zauri deskriptibo/normatiboa itxi al da hegemoniaren
logikarekin? Alde batetik, artikulazio hegemonikoa behar omen da
demokratizaziorako… Baina, ez al du, era berean, populismo faxista
antolatzeko eta ulertzeko balio? Zizekek dioen moduan27, ez al da logika
hegemonikoaren zabaltzea bera edo, nahi bada, errealitate garaikidea
deskribatzeko tresna horren baliagarritasuna, borroka hegemoniko
kontingente baten emaitza historiko jakina, alegia, kapitalismoaren
garaipenarena?
25

Helburu askatzaileak eta bitarteko askatzaileak ikuspegi etiko baten baitan uztartu behar
izate hori joera emantzipatzaile garaikidearentzat behar morala bilakatu izanaren arrazoien inguruan
eztabaida interesgarria egin daiteke. Narratiba historiko handien amaiera zanpatzailea ekiditeko automugaketa etikoa nork nori jartzen dio? Tokiari eta uneari dagozkion aldaketa politikoaren lege
unibertsalak –Tucididesetik hona ezagunak diren mekanismoak– betez gero, ez al da, antzinakoen
esanetara etorrita, jarduera etikoa, berez, burutzen?
26
Ripaldak dioskun legez, dialektika hegeliarraren arabera, definizioa ez da bakarrik kanpora
begirakoa, barneko bestearenganakoa ere bada. Nahiz eta sistemak, organizismoaren meneko, askotan
aldaketa sakona oztopatzeko liskarra sinplifikatzen duen, arazoa kanporatuz: kanpo etsaiak barne
eztabaida amatatu egingo balu bezala. Komunitatearen baitako kanpo/barne muga da, hain zuzen,
aldaketa prozesutan nabarmenduko (beharko) dena. Ripalda, J.M. (2005). Op,.Cit.
27
Zizek, S: (2003). Op. cit: “Hay una lucha –la de clases– que estructura el terreno mismo de la lucha
hegemónica entre particulares universalizantes.”
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Laclauk onartzen digu bere teoriaren alde deskriptiboa normatiboa
baino garatuago dagoela, baina halere galderari erantzuna ematen saiatzen
da: komunitatearen unibertsaltasunaren unea –el momento de locura en el que la
plenitud de la sociedad se muestra tanto imposible como necesaria– bailitzan
definitzen du Laclauk une etikoa, eta hegemonia, zentzu honetan, etikoaren
eta normatiboaren arteko tentsio ezegonkorra adierazten duen kontzeptua
izango litzateke.
Puntu honetan, etikoaren eta normatiboaren arteko elkar ezin hartzea –
inconmensurabilidad– proposatzen digu Laclauk. Une etikoan –komunitatea
unibertsal legez– eduki normatiboa sartu nahi dutenen etika unibertsalista –
Rawls, Habermas…–, edota mugarik gabeko erabakia –dezisionismoa–
arbuiatzen ditu Laclauk. Erabakia komunitateak onartutakoa izan behar du,
bere unean uneko esperientzia normatiboaren arabera. Marko normatibo
horrek mugatu egingo ditu erabakiak, etikoak bihurtuz. Erabaki etikoak –
bere
unibertsaltasunean–
komunitateren
marko
normatiboen
partikulartasuna eraldatzen duen bezalatsu.
Hegelek dioen bezala, erabaki ororen alde normatiboa bere
inguruabarrean uler daiteke soilik, komunitate jakin baten baitan, alegia.
Baina, Laclauren iritzian, lekutze hori une etikoak suposatzen duen deslekutzeagatik izango da posible. Normatiboki erabakia erabat argia ez
denean zabalduko bailitzateke bakarrik erabaki etikorako tartea. Etikoaren
eta normatiboaren arteko distantzia inoiz betetzen ez bada izango dugu
hegemonia, politika, etika. Erabaki etikoa erabakitzeko aukera bera da.
Esanda ongi geratzen da, alabaina, galdera xumea luzatuko genioke
Laclauri: nola mantenduko da irekia eta erabaki gabea botere normatiboaren
partikulartasunaren eta une etikoaren unibertsaltasunaren arteko artikulazio
gunea? Auto-mugaketa normatibo hori nola gauzatzen da? Normatiboa –
aprioristikoa– al da auto-mugaketa hori ere? Litekeenaren aldez aurretiko
mugaketa horrek ez al dio mesede egiten, batez ere, statu quo sistemikoari?
Horregatik guztiagatik, ziurrenik hirugarren galdegaia dugu, praxitik
ikusita, korapilotsuena. Zein da emantzipazioak hartu beharreko bidea?
Zertan oinarritu dezakete gizarte mugimenduek hautu kontingente hori?
Galdera horri garrantzia kentzeko modu ezagunak –hartutako bidea
hartzea besterik ez zegoen, edo une bakoitzean bidea hartuz gero, hartutako
bide hori bilakatzen da berau hartu izanaren aurrebaldintza28– ez dio gizarte
eragileari hautu estrategiko zehatzaren zama arintzen.
Eta hautu estrategiko zehatza egitea baldin bada kontua, helburu eta
bitartekoen arteko loturan jarri beharko dugu arreta.
Helburuei dagokienean, aurreko batean aipatu dugun gaiarekin egingo
dugu topo berriro ere. Erradikalismo askatzaileak bere burua mugatu behar
al du beti? Ideala heltzearen ezintasuna oztopo faktikoetan datza, ala ideala
bera lortzea anti-ideala bilakatzen da? Zizekek dioen moduan, “Ezin duzu
28

Hegelen “kontingentziaren atzeraeraginezko itzulera beharrezkotasun gisa”Butler et al
(2003), liburuan behin eta berriro aipatutako leloa.

706

egin, ez duzulako egin behar” bilakatu behar al da lelo nagusia eragile
eraldatzailearentzat?
Aldaketa guztien aldeko egungo borroka, aldaketaren uko egitean
oinarritzen omen da. “Alternatiba globalaren leku utopikoa” zabalik
mantendu behar omen da, baina ukazio horretan bi ikuspegi nahastuta
agertzen zaizkigu maiz, guztiz desberdinak direnak:
-Alde batetik, esamolde horren azpian gizartearen erabateko itxituraren
ukazioa edukiko genuke: jada ez dugu barne/kanpo muga iraganezinik.
Zentzu horretan, utopia honela ulertuta, Ripaldarekin ados geundeke –
ningún lugar agota la carencia de (este) lugar deseada–, dialektikaren modu
berezia izango litzateke utopia, bere muga kontzeptualetatik haratago
zabaltzen baitu edukia: “Allí donde hay utopía, ésta no se realiza conforme a su
pretensión global; pero produce efectos.”. Eta eraginak sortzen baldin baditu,
Negrik dioen bezala, posible delako da; utopia ez dago, ez iraganean, ez
etorkizunean, ezta kanpoan ere:
“[…] el no-lugar utópico está siempre ocupado y renovado,
humano y pobre, […] esta utopía materialista se reconduce
paradójicamente a la posibilidad: Otro mundo es posible”.
-Baina, bestetik, auto-mugaketa hori eraldatze ororen eskenatokia
kamusteko ere erabili daiteke. Adibidez, Mouffek dioenean helburu
sozialistak soilik demokrazia liberalaren markoan burutu daitezkeela,
erradikalismo auto-mugatu horren adibide argia ematen ari zaigu. Automugatze hori, politika emantzipatzaileari hegalak mozten dizkio ezbairik –
eta justifikazio argirik– gabe.29
Zizekek ongi sumatzen du auto-mugaketa horrek behartuko lukeen
hautua:
“[con Laclau y Mouffe] O se radicaliza la democracia liberal –
democracia, derechos y libertades– y se emprende una lucha hegemónica
en ese marco, o se rechazan los términos mismos, y se opta por no ocupar
la norma dominante para producir una subversión interna, […] Se opta
por lo imposible, asumiendo el lugar de la excepción, sin tabués ni
normas a priori –derechos, democracia…– que impidan el ejercicio
implacable del poder al servicio de una revolución anti-capitalista, donde
el excluido no entra, se universaliza desde fuera…”. 30
Edozein erresistentziak
“aginteratuko” da:

azkenean

agintearena

egingo

du,

edo

29

Mouffe, C. (1993): El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical.
Paidós. Barcelona. Ezkerraren egitasmo berri baterako egiten duen proposamena kamuste horren
lekuko ezin garbiagoa da: lan orduen murrizketa eta banaketa, hirugarren esparruko ordaindu gabeko
jardueren ugaltzea eta oinarrizko soldata gutxieneko orokorraren hedapena… Sozialdemokraziaren
“hirugarren bide” garatu batek proposa zitzakeen neurriak dira guztiak. Antzaldaketa, itxuraldaketa
eta eraldaketa bereiztezinak diren arren. Ikus: Mouffe, C. (2003): La paradoja democrática. Gedisa.
Barcelona. Eta, Ordozgoiti, V. (2007): erALDA)tu), antz ALDA(tu), itxurALDA(tu). Nabarra. Azaroa.
30
Dena den erradikalismo gehiegizkoarekin ezin pareka daiteke, autentikotasun hori:
Esaterako, terrore jakobinoa iraultzaren ezintasunaren erreakzio histeriko bezala ulertzen du Zizekek.
(2003, Op. Cit.)
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“Toda resistencia está atrapada de antemano en el juego de poder al
cual se opone, la resistencia reproduce aquello a lo cual se resiste”
Alabaina,
“en la medida en la que el poder se basa en su transgresión
inherente, [la resistencia] puede entonces –a veces, al menos–,
sobreidentificándose con el discurso explícito del poder, ignorando ese
revés obsceno inherente y simplemente tomando el discurso del poder
como su palabra (pública), actuando como si realmente quisiera decir lo
que dice (y promete) explíctamente ser la forma más efectiva de alterar su
funcionamiento regular”.
Hauxe da, arestian esan bezala, eskubide eta askatasunen aldeko
borroka politikoak oraindik ere izan dezakeen zentzu emantzipatzailea.
Eskubide eta askatasunen errebindikazio zehatzak, hauen irakurketa
abstraktua –boterearen diskurtso esan bidezkoan islatzen dena– arbuiatzen
baitu. Dena den, eskubideen aldeko borroka hori gradualismo hutsean –
barneratze hutsean– gera ez dadin, Zizekek “ekintza autentikoa”
errebindikatzen du:
“Un acto auténtico altera el campo simbólico en el que interviene,
no desde ninguna parte, sino precisamente desde el punto de vista de su
imposibilidad intrínseca, […] En cada constelación [de poder] concreta
hay un delicado punto nodal de contención que decide dónde estamos
parados realmente. […] el obstáculo, que es su principio estructurante
repudiado oculto.”31
Demokrazia liberalaren baitako gradualismoa ala ezintasun
autentikoaren hautu dezisionista –ezina ekinez egina–, halabeharrezko
hautua al da benetan, ala bigarrena lehenaren baldintza ezinbesteko gisa uler
genezake?32
Beste modu batera esanda, kontrajarriak
erradikalizatzea eta Zizeken erradikaltasuna?

al

dira

Laclauren

Gure ikuspegitik, eta lan enpirikoan aztertutakoaren arabera,
erradikaltasunak zabaltzen du erradikalizatzearen atea, eta, bide batez,
liskarra piztuta dagoen neurrian, nekez gertatuko den aldaketa erradikalari
berari ere ez dizkio ateak itxiko. Gatazka pizten denean, ekibalentzia kateak
artikulatzen hasten direnean, inork ez baitaki aldez aurretik saiakera
hegemoniko hori mobilizazio xumean amaituko ote den, ala bazter guztiak
eraldatuko dituen iraultzan.
31

Adibidez, Zizekek Serbia/Kosovo arazoa ulertzeko erabiltzen duen irudi bera gureganatuz,
Espainiako demokrata guztientzako ekintza politiko autentikoa, estatuko nazioen independentziak
suposatzen duen topos ideologiko/politikoa aitortzea izango litzateke, Espainiako demokraziaren
baitako ezinezko topos hori bere hitzetan honela adieraziko genukeen: Euskal Herria es el principio
estructurante repudiado oculto (ignorado) de la nación española. Zein izango litzateke euskal
abertzaletasunarena?
32
Euskarazko esamoldeak hitz-joko jostagarriak egiteko parada eskaintzen digu: “ekina ezinez
egina” Lacaniarra, edo pesimismo antropologikoaren isla den, “egina ekinez ezina” edo esamoldea
hemen proposatu dugun ildotik are gehiago korapilatuz: “Sinets ezina, zinez ekinez, egina”…
Konbinazio bakoitzak kutsu filosofiko berariazkoa emango dio esaldiari. Hitz-joko horietan aditua den
lagunari galdetu beharko diogu. Gartzia, J. (2000): Egonean doazen geziak Alberdania. Donostia.
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Hortaz, ez dago politika gatazkarik gabe, eta gatazkarik gabeko
gradualismo hutsa(la)k, Ripaldak gogoratzen digun bezala, ez dakar
aurrerapausorik non eta,
“en la tarea pendiente de introducir los principios racionales
[zehatzak, ez abstraktuak] en la vida efectiva”.
Errealaren arrazionaltasuna ez baita aitorpen pasibo hutsa, aitzitik,
orokor dominatzailearen abstraktutasunaren aurrean orokor (unibertsal)
alternatibo baten zehaztasuna bilatu behar da, eta konkrezio hori edozein
borroka gunetan –AHTren ingurukoan agian?– piztu daiteke, edozein
borroka –antagonismo kontrajarrien harreman liskartsua– bilakatu baitaiteke
ekibalentzia kate zabal eta sendoaren lehen begia: Demokratizazioa, bederen,
ezbairik gabe ekarriko duena, baita, akaso, aldaketa sakonagoa ere.33
Arendten hitzetan, hauxe baita ekintza politikoaren izaera berritzaile
etengabearen arrazoia, ondorioak aurretik jakiteko ezintasuna. Ekintza
politikoa utopia hatz puntekin laztantzen dugun unea baita,
utopiarenganako ezinezko maitasunaren unea. Antzeko hitzak erabiltzen
ditu Negrik utopiari buruzko hausnarketa interesgarrian:
“¿Podemos imaginar la utopía como praxis, como actividad
multitudinaria? La respuesta es afirmativa, allí donde hay resistencia hay
siempre utopía, y la resistencia nos trae de nuevo a este mundo, y la
resistencia nos lleva de nuevo a la construcción de la utopía como
actividad”.34
Liskarra –erresistentzia, polarizazioa–, nolakoa, baina? Une batez,
aurreko atal batean gatazkari buruz esandakora itzuliko gara. Izan ere,
hemen hautatu dugun bide errepublikarrean bizitza onaren ezinbesteko
zutabea baita konfliktoa. Esan bezala, gerra hutsean ez dago politikarik,
baina gerra baztertu duen politika, ez da politika.
Honela, politikoa borondate antagonikoen arteko elkarreraginean
sortzen dela onartuta ere, politikaren eredu antagonista hutsa eta
antagonismo agonistikoa bereizten saiatu gara arestian.
Saiatu garela diogu, ezen Zizekek (2007) ongi gogoratzen duen
moduan, zaila baita “schmittarra ez den schmittarra” izatea, Laclau (omen)
den bezala. Paradoxa hori erakusteko, bederen, hona dakargu arestian
aurkeztutako irudia, zertxobait moldatuta. Alegia, borroka agonistikoaren
locus-a zein izango litzatekeen erakusteko.
33

Politika –berrasmatuaren– leku hori “behe-politika erreflexiboa” bezala definitzen du, Becken lanen haritik, Andoni Izagirre ikerlari lagunak. Teknokrazian oinarritutako egungo politikaren
ordez, “ilustrazioaren gizarte mugimenduan” –ez haren abstrakzio zikiratzailean– oinarritutako behepolitika erreflexibo horretan, lan honetan aztergai hartu dugun ekologismo politikoak zeresan
nabarmena du. Hurrengo lanetarako eremu zabal eta interesgarria dugu hau. Ikus aipatu ikerlariaren,
hastapenekoa izan arren, lan zinez aberatsa: Eizagirre, A. (2002): Arriskuaren Gizartea. Modernitatearen
krisia, teoria, gizartea eta politika Euskadin. UEU. Bilbo. Era berean, azpi-politikaren kontzeptua lantzeko:
Beck, U.& Giddens, A. & Lash, S. (1995): Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden
social moderno. Alianza. Madrid.
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I.2. Antagonismo agonistikoaren locus-a

Arendtentzat pólemos eta pólis, gerra eta politika, boterea eta eragina,
indarra eta pertsuasioa, elkarrekiko kontrakoak baldin badira ere,
elkarrenganakoak dira. Edo gutxienik elkarren segidan datoz, eta bigarrena
kontrastez definituko da beti, hots, gerra-eza da politika. Edo positiboan,
azkenean, biak ala biak norgehiagokan, borrokan –agón– oinarritzen
direlako. Eszena publikoan burutzen den lehia, garaile eta garaitua, biak ala
biak, ezinbestekoak dituen borroka orekatua. Bestelako egoera batean,
antagonismo hutsak etengabeko gerra egoerara bideratzen gaitu, tirania
totalitarioaren erreinura.
Horixe izango litzateke, Arendten irakaspena jarraituz –gero Mouffek
eta beste askok berretsi duten bezala– antagonismo agonistikoaren eremua.
Alta, Espositok (1999) gogoratzen digun moduan, pólemos eta pólis-en
artean dagoen jauzia ez da hain erraz gainditzen. Jatorrizko gatazkaren
zibilizazioa eta heroi gerlarien metamorfosi diskurtsiboa ez dira nahikoak
gerratik politikarako jauzia behin betiko egiteko. Ez da nahikoa Troiatik
Atenasera igarotzea. Horregatik, Arendtek Erroman topatuko du jauzi hori
egonkortuko duen hirugarren hasiera. Hondamendien kateatze etengabea
hausteko modua, Erromako instituzionalizatzean ikusi du Arendtek.
Indarraren, etxekotze, otzantze, estetizatze borobila, elkar bizitza
“politikoari” aukera emango diona.
Hala, politikak gerran duela jatorria onartuta ere, Erroman ezarritako
vivere civile delako horrek bizitza onaren bila ari diren herritarren
elkarbizitzari tartea utziko lioke. Béjarrek gogoratzen duen moduan,
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bertuteak harremanezko izaera du errepublikanismoan: Herritarren
elkarreraginean oinarritzen da, haien balio komunitatean eta ekintzarako
prestutasunean. Hots, hain ezagunak ditugun gizarte mugimenduen
ezaugarri berariazkoak –duintasuna, batasuna, kopurua eta grina (WUNC)–
dira, aldi berean, bizitza errepublikarraren ezaugarriak. Horrelako egoera
batean, lehengora itzuliz, ekintzaren –praxiaren– bitartez agintea bi zentzutan
kontrolatuz –botereen kontrapisua eta konpromiso publikoa– bizitza
onarengandik –eudaimoniatik– gertuago geundeke. Hauxe litzateke aurreko
kapitulu batean aipatutako antagonismo agonistikoaren lekua. Gerra
biltzarraren baitako norgehiagoka –agón– bilakatu den unea. Gizarte
klasikoak berezkoa duen izaera agonal edo agonistiko hori gerran, jokoan eta
biltzarrean islatuko da, baina biltzar politikoan agón horrek ezin du izaera
bortitzik hartu.
Erromara iritsi aurretik ere, hortaz, borrokaren alde bortitzaren
erritualizazioa –diskurtsoen arteko lehia hegemonikoa– kontu ezaguna da.
Ander Iturriotzek dioen bezala:
“Biltzarrean […35] ez dago indar fisikoaren erabilpen
zuzenik. Horrek nolabaiteko lege bat eskatzen du Biltzarrarentzat,
ohiturazko prozedura bat indarraren erabilpena debekatzen
duena”
Dena den, jarduera politikoa ikusmolde honetan oinarrituz gero, bi
gairen inguruan sortzen zaigu kezka:
A) Non dago antagonismo agonistikoaren ertza? Erromak eskaintzen
duen indar-lehia erritualizatuak mugarritzen al du jarduera politikoa
eraldatzailea? Ba al du lekurik indarrak lehia agonistiko horretan? Zein indar
neurri edo motak? Polemós gaindituta al dago betirako biltzarrean burutzen
den agón-arekin? Ala gainditze hori, parekoen artean, berdinen artean
bakarrik ote da posible? Lagun artean, hortaz?
Hasteko eta behin garbitu dezagun basoa. Sastraka gehiegi dago eta.
Lehia agonistikoaren eta indarkeriaren arteko balizko lotura ezin dugu
ezabatu “behar izanari” buruzko argudioen bitartez. Hala, hemen defendatu
nahi dugun eredu agonistikoa mugarritzeko ez dugu pipiak jandako makulu
moralik behar. Erromak, erregimen instituzionalizatu orok, bere
erlijio/ideologia instituzionalaren laguntzaz, erregimenaren beraren aurkako
oldartze oro arbuiatu du, moralki arbuiatu ere. Hortaz, ezin dugu
antagonismo agonistikoaren muga sistemak ezarritako moralean aurkitu.
Errealitatea ezagutzeko eta ulertzeko “betaurreko normatiboak” ez dira
egokiak. Zentzu horretan, Weilen iritzia Espositok (1999) jaso digu:
“Ninguna violencia puede distribuir justicia y paz a otra violencia”.
Joxe Azurmendiren laguntza askoz ere baliagarriagoa zaigu mugabilaketa horretan. Miranderen abertzaletasun ez-demokratikoari buruzko lan

35
Adierazgarria da hutsune honetan Iturriotzek jaso duena: indarra behin batean erabili baitzen
Biltzarrean, aristokrata ez zen Tersites herritar soila otzantzeko, umiliatzeko, hain zuzen ere. Amaieran
berrartuko dugu gai hau.

711

sakonean hemen darabilgun eztabaidaren muina ukitzen du Azurmendik.
Jarrai dezagun bere irakaspena.36
Demokrazia –ezagutzen dugun demokrazia kristau hau–, eta
abertzaletasuna ez lirateke uztargarriak, Miranderen iritzian. Bere iritzain,
independentziarako bide bakarra borroka litzateke, hortaz. Borroka bortitza,
behar izanez gero:
“Gainbera horretatik buelta hartu nahi badu, menpegabetu
eta askatu egin nahi badu Euskal Herriak eta berjabetu,
printzipioak eta otoitzak baino, ekintzak beharko ditu. Ekintzak
ordea, latzak izan ohi ditu eskuak”.
Miranderen jarrera honen azterketa sakonaren haritik, demokraziari eta
bortizkeriari buruzko ekarpen zorrotza egingo digu Azurmendik. Bitarteko
bortitzen arbuioa balorazio moraletan egiteak dakarren iruzurra azaleratuz,
eta haren inguruko hausnarketa behar den parametroetan lekutuz:
“Sistema guztiek [demokratikoak barne] daukate biolentzia
legitimotzat ez ezik bertutezkotzat edozein beste sistemaren
aurka. Biolentzia bere kontra zilegizkotzat daukan sistemarik,
berriz, ez dago. Biolentzia beti “besteen kontra” izaten da
legitimoa”.
Horregatik, hemen darabilgun eztabaida ez da moral zuzen, zintzo
edota okerren, gaiztoen artekoa. Moral desberdinen artean egin beharreko
hautuaz ari gara. Eztabaida hori mugimendu emantzipatzaile garaikideetan
presente egon da beti. Baina ezin pentsa genezake gizarte mugimendu
“berrien” moraltasuna derrigorrez “berria”, eta hortaz, “moralagoa”, denik.
Gure iritzian, mugimendu oldartsu zaharrek bezala, demokratizazioa
bilatzen duten gizarte mugimendu berrien jarduera agonistikoak ez du inoiz
ulertu bitartekoen inguruko moral sistemikoa gaindiezinezko sabaia legez.
Esan nahi baita, mugimenduen izaera omen auto-mugatuak ez du bere
jarduera kolektiboaren mugatze aprioristikoa suposatu.
Mugimendu berrien auto-mugaketa, egotekotan, helburuarekikoa
izango litzateke, gizartearen balizko itxituraren aurreko mesfidantzan
oinarritutakoa. Egia da, dena den, modernitatearen utopia arrazional
borobilak ukatzearen ondorioz, helburu huts eta garbi horien araberako
bitarteko/bidezidor bihotz-gogor eta ankerrak ere baztertu egin dituztela
gizarte mugimendu berriek. Indarrezko ekintza-bitartekoak erabat baztertu
gabe, neurritasuna izan da haien jardueraren iparrorratza.
Klasikoen neurritasuna, baina moral modernoa. Uztarketa
kontraesankorrean aritu dira gizarte mugimendu berriak. Izan ere, ekintzabitartekoei buruzko neurritasun honek, ez du kokatu gizarte mugimendu
emantzipatzaileen jarduera ikuspegi agonistiko klasikoan. Azurmendik
berak gogoratzen duen moduan, ez dago gure artean biolentziaren berezko
edertasun edo eragin sortzaile zirraragarria esan bidez aldarrikatuko duen
36

Jarraian doazen lerrotan idatzitako guztiak gaiari buruzko bere bi liburuetatik jasotakoak
dira. Azurmendi, J. (1997) Demokratak eta biolentoak. Elkar. Donostia. Eta, Azurmendi, J.(1999): Euskal
Herria krisian. Elkar. Donostia.

712

gizarte ekimenik. Mirandek salatu estalki moral-kristauaren erruz. Hala,
liskar gordinenean aritzen direnak ere, demokrazia ekartzeko
halabeharrezko –ez nahitako– tresna legez ulertzen –sinesten?– dute
bortizkeria. Beste erremediorik ez dagoelako jotzen omen dute indarrera.
Baina, bestetik, indarraren ezinbestekotasuna argudiatuko dizute indarharremanetan oinarritutako errealitatea aldatu nahi duten neurrian.
Hala, ekintza-bitartekoen izaera eta neurria hautu kontingentea izango
da gizarte mugimendu berrientzat. Biolentzia ez da aztertu ditugun gizarte
mugimenduentzako obligazio morala, demokrazia bera ez den bezala;
justifikatu behar duten zerbait da. Eta bigarrenaren izenean ezin dute lehena
ez bidezkotu, ezta arbuiatu ere.37
Indarra hor dago beti. Weilek gogoratzen digun bezala, Arendtek
emandako hiru sorrera-urratsak –Troia (Micenas)/Atenas/Erroma– ez dira
nahikoak indarra eta politika bereizteko. Izan ere, antzua da saiakera.
Irudian erakutsi dugun indar hutsaren eta elkarrizketaren artean ez dago
espaziorik. Hala, sorrera kontraesankorra da beti: gerra eta politika bat dira,
gerra eta politika infinituki urrun daude:
“La guerra no es la herida destinada a cicatrizarse en la
“regularidad” de la política, sino su fondo ineliminable.”
Eta Erromak –Estatuak– dakarren agintearen idolatria, gatazkaren
instituzionalizatzea, ez da eremu erosoa izango aldaketa nahi duten gizarte
mugimenduentzat.
Hortaz, nolako antagonismoa, zelako protesta egin (behar) den
galdetzean, Azurmendik dioen moduan, “planteamendua razionalki egin eta
razionalki eztabaidatu egin liteke”. Egin beharko litzateke. Makulurik gabe,
bidezidorrik hartu gabe.
Eta hortxe kokatuko genuke arestian Laclauk erabaki etikoaren
inguruan egindako hausnarketa. Hortxe hautu etikorako eremua:38 unean
uneko, tokian tokiko hausnarketan, aldi berean arrazoiketa pragmatiko,
morala eta arrazional/logiko hutsa uztartu beharko dituen hautu etiko
lekutua. Gizatasuna, giza esperientzia neurgailu bakartzat duen hautu
etikoa. Gure esperientzia eta aurrekoen jakituria erabiliz ondorio posibleen
argira egiten den hautu etikoa. Baina pentsatu gabe “politika etikaren
zuzendaritzapean” modu egonkorrean jartzerik badagoela. Eta, era berean,

37

“Gehiengoak ez arrazoirik eman eta ez kendu egin liezaioke inori; ez egiarik oinarritu, ez
baliorik legitimatu eta ez deslegitimatu”. […] “Balio denak erlatiboak dira, arrazoiak ere denak
erlatiboak dira. Ez dago balio absoluturik. Ongi eta gaizki absoluturik.” Azurmendi, J. (1999). Op. Cit.
38
Gai sakonegia dugu lan honetarako. Baina hautu etikoaren definizio horretan, Laclauren eta
hemen onetsi dugun ikuspegiaren aztarnak ezin dira ulertu, Kierkegaarden lan klasikoa ezagutu gabe.
Bidezkoa al da etikaren esekipen teleologikoa? Ez al da, hain zuzen ere, etika, bere orokortasunean,
telos-a bera? Ikus: Kierkegaard, S. (1987): Temor y Temblor. Tecnos. Madrid. Era berean, hautu etiko
horren baldintzak ezagutzeko Alvarez Santa Cristinaren ekarpena jaso beharrean gaude: “gizakiaren
jokabideen etikotasunak lau irizpide nagusi hauek hartu behar ditu gogoan, bakar bat baztertu barik:
a)jokabidearen gizatasunaren gutxieneko neurria segurtatzea. b) egoeraren oinarrizko beharkizunei
egokiro erantzutea. c) subjektuaren (auto)errealizazioa, eta d) errealizazio pertsonala
kolektibitatearenarekin uztartzea. Ikus: Alvarez Santa Cristina, J.L. (2004): Etikaren oinarrien bila. Logika,
etika eta metafisika. Jakin Irakurgaiak, Jakin, Donostia.
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pentsatu gabe emaitzak justifikatzen duela erabakia, iraultzaile moderno
orok pentsatu bezala.39
Simone Weil datorkigu laguntzera, Espositok (1999) aipatuta:
“[El héroe weiliano] no “juega” valientemente a la guerra, pero
tampoco la evita. No la “engaña” con pretextos de causa justa o con
falsas imágenes de paz, ni se forja ilusiones sobre su derecho o su fin.
Sabe que la tierra es de cualquier modo el reino de la fuerza; pero
que en la fuerza se puede estar de modos distintos, que se
corresponden a las diferentes estaciones, a los diferentes peldaños del
heroismo weiliano. Puede limitarse a “imitar” la pureza, puede limitarse
a su “imagen”, intentando establecer un equilibrio entre la fuerza
ejercida y la fuerza padecida, entre el lado activo y pasivo de la fuerza.
Contener el ejercicio de la propia fuerza, renunciar a una parte de la
misma, incluso estando en posición ventajosa, ya es un acto que tiene
algo de sobrenatural: matar “lo menos posible”, causar el menor daño
posible, considerándolo todo y teniendo en cuenta las necesidades. Pero
puede hacer aún más. Puede –a diferencia de Aquiles– conservar el
amor por la vida del otro, “desear que el otro viva, aunque la
necesidad se oponga a ello”. O mejor todavía, interpretar de modo
distinto una necesidad a la que no es posible sustraerse”.
Hemendik aurrera, Weilek “bestearekiko maitasunaren” behar hori
kristautasun ez-historikoaren mezu ebanjelikoarekin lotuko du.
Weilek dioen bezala:
“Los griegos tenían horror a la fuerza, y sabían que todo es fuerza,
salvo un punto”.
Zein da puntu hori? Indarraren infinituak beste infinitu batekin –
Weilentzat maitasunarekin– topo egiten duen (g)unea.
Aukera etiko bat da hau, besteen artean. Ezagutu beharreko aukera,
inoiz inon egin diren hautu etiko guztiak, edo bederen “gure guztiak”
bezala.
Horregatik, eredu agonistiko honen iraupenerako, adibidea eta
oroimena irakaspen etikorako baliabide oso garrantzitsuak dira,
erlatibotasun antzuak edo pragmatismo zikinak erabateko dominaziora edo
basakeria itsura eraman ez gaitzan. Azken batean, Azurmendik berak dioen
moduan: “dena erlatiboa da, bai, baina dena ez da berdin”40, edo Camusen
hitzak jasota, “justiziarik ez dago, baina mugak bai”.
39

“Siempre que en nuestro tiempo oigamos un ‘se juzgará por el resultado’ sabremos en el acto con quien
tenemos el honor de estar hablando [con] un pedante doctoral”: Kierkegaarden ildo bertsutik, interesgarria
da Azurmendik egindako modernitate iraultzailearen kritika: “Egiten duen bere borroka konkretua da
gizaki matxinoa handitzen duena, ez aitortzen dituen ideologia eta helburua unibertsalen handimandia”. Ikus: Azurmendi, J. (1998): Oraingo gazte eroak. (Op. Cit)
40
Korronte filosofiko erraldoien talka interesgarria eskaini ziguten Joxe Azurmendik eta Jon
Sudupek irakasleek duela urte batzuk, 2000ko martxoan, Egunkarian izandako ezbaikan. Bestalde,
oroimenaren eta heziketaren garrantzi etikoa azpimarratu digu Paulo Iztuetak, jokabide pragmatisten
aurrean. Ikus: Iztueta, P. (2003): Identitate kulturala eta boterea. Uztaro 47. Bilbo.
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Ateak faltsuki ixten dituen hurbilketa morala baztertuta, benetako
kinka bere gordintasunean ageri da. Etengabeko gerratik at bideratu nahi
izanez gero protesta emantzipatzailea, zein izan da –eta izan daiteke– bere
eremu berariazkoa, “oraingo eta hemengo” gizarte mugimendu
eraldatzaileentzat?
“Ekintzaren esku latzen” lana zein izan beharko litzatekeen jakiteko
Arendten ekarpenera itzuliko gara. Eredu agonistikoaren defentsa eginez –
esku latzen defentsa eginez– Nietzsche-n indibidualismo heroikoa gainditu
nahi du ikerlari fama on famatuak. Batik bat, ikuspegi heroiko horrek ekarri
dezakeen norabide bortitzari, nihilistari, anti-demokratikoari topea jarriz.
Borrokaren eta lehiaren eremu agonistikorako, eszenatokia behar du
Arendtek. Bere iritzian, botereak mantenduko du bizirik eremu publikoa,
hitza eta ekintza bereiztuta izango ez dituen eskenatoki publikoa: bertan,
hitza ez baita hutsala izango, ekintza basakeria hutsa izango ez den bezala.
Alabaina, Arendtentzat, komunitate politikoa ez da soilik elkarrizketarako
eremu diskurtsiboa, Habermasentzat baden bezala. Herritarren komunitatea
ekintzan mamitzen den neurrian, elkarrizketa gaindituko luke Arendten
eredu agonistikoak. Azken finean, barne/kanpo mugen eztabaida liskartsua,
ekintzarako elkar hartzea baldin bada edozein komunitateren lokarria,
ekintza agonistiko horrek, klasikoek dioten bezala, milizian du azken adiera,
muturrekoena. Innerarityk, eredu agonistiko klasikoa gogoratuz, dioen
moduan:
“Hablar y combatir quizás no estén tan alejados entre sí como
parece a primera vista”.
Ardatz horretan ari dira gizarte mugimenduak, muturreko aukerak a
priori alboratu gabe, baina muturreko aukerek hutsean dakartena baztertuz:
hitz hutsala eta ekintza basatia.41 Erdibideko eredu gisa edo, antagonismo
agonistikoa bideratzeko tresna diskurtsiboa lehenesten du Arendtek,
protesta ez-bortitz “diskurtsibo” muturrekoenaren –desobedientzia
zibilaren– bidea hobetsiz. Gizarte mugimendu berri askok berea egin dute
ikusmolde hau. 42 Beste batzuk, aldiz, azkenean eremu berera bilduta,
protesta bortitz “diskurtsiboena” hobetsiko dute, neurtua, norgehiagoka
agonistikoaren eremura ekarri daitekeen indarra.
Izan ere, eredu agonistikoak tentsio heroiko/elkarreraginezko horretan
sortzen da, bi poloen beharra du, ikuspegi emantzipatzaile batetik aztertuta,
demokrazia –politika– gerrarako batzarra baino gehiago izan beharko
litzatekeen aldetik. Hala, irudian azaldu bezala, eredu agonistikoa

41

Ekintzarako artikulazio horrek dimentsio diskurtsiboa ezinbestekoa duen arren: erlijioa –
Machiavelliren esanetan–, kolektibitate nazionala Rousseau-rengan, diskurtso ideologiko artikulatzaile
edozein, gure garaiko terminologian. Ikus Béjar, H.(2000): Op.Cit.
42
“La rebelión popular contra gobernantes materialmente fuertes puede engendrar un poder casi
irresistible incluso si renuncia al uso de la violencia frente a fuerzas muy superiores en medios materiales. Llamar
a esto “resistencia pasiva” es un idea irónica, ya que se trata de una de las más activas y eficaces formas de acción
que se hayan proyectado, debido a que no se le puede hacer frente con la lucha, de la que resulta la derrota o la
victoria, sino únicamente con la matanza masiva en la que incluso el vencedor sale derrotado, ya que nadie puede
gobernar sobre muertos”. Arendt, H. (1998): La Condición humana. Paidós. Barcelona. Eta, Arendt, H.
(1988): Sobre la revolución, Alianza. Madrid.
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intersekzio guneetan sortzen da, bai antagonismo bortitzarekin43 eta baita ere
deliberatzailearekin kontaktuan. Aurkaria batzuetan zinez etsai amorratua
baita, eta bestetan, berriz, solaskide gertukoena; edo lehenago etsaia izan
zena, gero solaskide bilakatzen da. Gutxitan, alderantziz. Tentsio-gune
horretan –lagun/etsai dialektika inoiz erabat itxi gabe– aritzen da gizarte
mugimenduen protesta, hemen azaldu dugun irakurketa agonistikoaren
arabera: azkenean, gerlari hopliten arteko borroka agonistiko klasikoaren
helburua aurkaria suntsitzea baino, lehia-eremutik kanporatzea omen zen.
Esamolde garaikidean, Laclauk “borroka hegemonikoaren” emaitza deituko
lukeena. 44
Tupustean,
gizarte
mugimenduen
jarduera
agonistikoaren
arrazoiketaren eskutik, botere eta eragin-politikaren ereduarekin behar
genuen lokarria topatu dugu. Horrela aritzen baitira demokratizazioaren –
erradikalizatzearen– jardueran murgilduta dauden gizarte mugimenduak:
botere-politikan aurkari edota etsaiekin elkarreraginean, beti ere, borroka
lehia bilakatzeko prest, solaskidetzarako ateak zabalik.45
B) Bigarren gaia ere ez da nolanahikoa. Espiritu agonistiko klasikoak
ekintza ikaragarria, gailena, heroikoa, egiazkoa, jatorra… eta, batez ere,
indibiduala eskatzen du. Baina Iturriotzek erakusten digun bezala, borroka
klasikoan agon heroikoak izaera kolektiboa du beti. Arendten (1998) hitzak
jasota, “bestearekin lehian, nitasuna erakusteko grina” izango litzateke eredu
agonistikoaren mamia.
Dena den, bitartekoak bitarteko, politika gutxi batzuen esku uzteko
arriskua dakar ikuspegi agonistiko honek. Foucaulten “dandy matxinoa”,
Baudelairen “artista” edo Arendten “pariaren” adibidea hartuta, eredu
agonistiko klasikoak berea duen banakotasun kontzientea baldin bada
komunitate anitzaren oinarria, aristokrata “gutxien” jarduera al da beti
politika? Zein da herriaren jarduera kolektiboaren lekua? Populismo
buruzagiduna al da aukera bakarra? Desobedientzia zibil indibidual eta
heroikoa?
43

Gure hautu etikoen mugen aurrean jartzen gaitu Zizekek. Probokatzailea beti ere, honela dio:
“Merece la pena morir por algo?” itaunari emandako erantzuna baiezkoa baldin bada, berdin balio
beharko luke galdera honetarako: ¿Merece la pena matar por algo? Ikus: Zizek (2006): Arriesgar lo
imposible. Trotta. Madrid.
44
Gai honen inguruan ere Apalategik badu zer esanik. Aipatu liburuaren amaieran –gatazka eta
bortxa– eztabaida gurera ekarriz dioen bezala: “itxuraz eskluditzaile diren proiektuak elkarrekin topo
eginik, bakoitzak bere tokia atxemango dute”.
45
Solaskidetza maltzurra ez denean, elkar aitorpena –zertifikatzea– zintzoa denean. Eta elkar
aitorpen zintzorik ez dago protestarik gabe. Tuzididesek Meloko elkarrizketan zioen bezala, elkar
aitorpena eta protesta bideratzeko moduak dira, azken batean, politikaren eztabaidagai
nagusienetarikoak. Izan ere, egun Euskal Herrian bizi dugun unea hauxe baita. Botere politikatik
eraginaren politikarako pasabidea erabat eraiki gabe, borrokatik protestara, etsaitzatik aurkaritzara
jauzia egiteko zorian… Leitzarango auzian buruz buruko elkar hartzea izan baldin zen urrats
erabakitzaile hori emateko modua, Urbina/Maltzagakoan eraginaren politika deliberatzailean galdu
zen herri ekimena, eta orain… Orain, herri kontsulta bilakatu omen da antagonismo agonistikoaren
ereduaren arabera auziak ebasteko hautazko tresna. Auziak diogu, ezen, berriro ere, errebindikazio
ekologista –AHTren kontrako kanpaina– eta auzi nazionala lotzen dituen (g)une nodala bilakatu baita
herri kontsultarena. Artikulazio hegemoniko alternatiboa –populismoaren zentzurik hoberenean–
ahalbidetu dezaken tresna. Aurreko liskarretan sumatu dugun fenomeno berbera errepikatzen ari da:
Fraktala. Hots, txikian –ekologismoan izan behar al du beti?– eta handian –arazo nazionalean– tresna
artikulatzaile berbera: Erreferenduma. Herri borondate alternatiboaren adierazle flotagarria,
“antagonismo antagonistatik” agonistikora igarotzeko tresna polarizatzailea, eta hortaz, tresna
“politikoa”, hitzaren esanahi osoan. Hurrengo ikerketetarako aukera zabalik dago.
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Gaur egungo demokraziak, betiko egitura politiko aristokratikoari
tapaki abstraktu idealista eman dio, dominazio politikoa mozorrotuz eta
erresistentziari hegalak moztuz. Masaren azaleko protagonismo antzu
horren aurrean oldartu ziren Nietzsche eta Ortega, Mirande eta Baroja.
Espiritu agonistiko/aristokratikoa askatzea zen kontua, agian antidemokraziaren bitartez demokratizazioari ateak zabaltzea. Agian,
aristokrazia aurre-moderno zaharraren gainbeherari nostalgiaz aurre egitea.
Agian biak ziren orduko intelektualen zioak.
Edozein kasutan, errebindikazio agonistiko horrek, arraza edota
nazioaren narratiba kolektiboak erreferentzia gune gisa hartzen baldin
bazituen ere, kutsu indibidual eta elitista zuen, eta, ondorioz, formula
politiko autoritarioentzako eremu oparoa eskaintzen zuen. Faxismo
idealaren eduki iraultzailea alboratuta, sakoneko botere harremanak
aldatuko ez zituzten XX. mende hasierako erregimen autoritarioak eredu
agonistiko horren irakurketa partzialean, mugatuan oinarritu ziren. Lehen
pauso anti-demokratikoan geratu ziren, hurrengo urrats demokratizatzailea,
askatzailea eman gabe.
Gizarte mugimendu eraldatzaileen eredu agonistikoan, berriz, bi
pausoen beharra aldarrikatzen da: batetik, egungo jopu-demokraziaren
salaketa egin, antzinako demokrazia aristokratiko aktiboa defendatuz, eta,
bigarrenik, komunitate politiko demokratiko barneratzailea osatu, herritar
xumea, ekintzaren bitartez, biltzarreratuz.
Ildo horretatik, eredu agonistikoaren interpretazio indibidualista edota
nietzschiarraren aurrean, Arendtek ekintza kolektiboa errebindikatuko du:
aniztasunaren aitorpena beharko lukeen erresistentzia espiritua, espiritu
iraultzailea: “elkarrekin ekin”. Besteen aurrean guztiok erakutsi gure
jardueraren gailentasuna. Bertute makiabeliarra ez baita bakarrik gizabanako
ez-ohikoen ezaugarria. Trebetasuna, artezia politikoa –areté– duzulako eta
ekintza publikora jotzen duzulako zara aristokrata, ala aristokrata zarelako
ote duzu gaitasuna?
Lehen aukeran, demokratizazioa ekintza publikoaren bitartez erdiesten
den “aristokratizatzearekin” parekatuko genuke. Eremu publikoan zuzenean
hitz egiteko, jarduera publikorako aukera duena bilakatzen baita aristokrata.
Ezagutzen dugun demokraziak ukatu edo mugatu egiten duenez posibilitate
hori, eredu demokratiko agonistikotik, errepublikarretik urrun gaude gaur
egun. Eremu publikoan herritar xumea bere partikulartasunean agertzen
zaigu beti, Gran Hermano edo Operación Triunfo telebista saio arrakastatsuetan
bezala, interes partikularraren izenean beste herritar xumeekin lehian ageri
zaigu gizabanakoa, taldean baina isolaturik. Ez da orokortasunaren izenean
ari den herritar singularra. Partikular isolatua baizik. Ez da benetako heroia,
kopla-burukoa baizik. 46
Isolamendua ez da komunitate erraldoietan konpontzen. Horregatik,
ekintza kolektiboak –demokratizazioak– komunitate txikian ez bada, ez du

46

Saio horietan talde txikiak bildu direnez, aise sortu izan dira partehartzaileen errebindikazio
kolektiboak –politikoak– antolatzaileen aurrean. Segituan moztu dituzte eta, noski, ikus entzuleei
ezkutatu zaizkie.
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zentzurik. Errepublikanismoak komunitate txikiak behar ditu.47 Honela,
Makiavellik berak argiro esan bezala, komunitatearen neurri egokia topatzea
bilakatzen da bizitza onaren erronka nagusienetarikoa.48
Modernitatearen hasieran oraindik orain finkatu zitezkeen muga
komunitarioak betiko hautsita, egitasmo emantzipatzaile berritzaileen
erronka, inperio globalaren aurrean “singularitate komunen” kontraartikulazioa lortzea litzateke.
Amaitzeko hastapenetara joko dugu berriro ere.
Iturriotz lankide eta lagunak Homero ongi irakurri eta gero, politikaren
oinarrizko izaera maisuki erakutsi digu. Bere lanetan aztertzen duen politika
aristokratikoa, politikarekin parekatzen du, tout court: indarra, bortizkeria,
boterea, subiranotasuna edota aginpidea sinonimotzat jotzen dituen eredu
aristokratikoaren arabera.
Hala izanik ere, politikaren berezko, barne-barneko botere izaera
estrategiko horrek, ez du baztertuko klasiko guztietan, baita
Machiavellirengan ere, bizitza onaren inguruko kezka eta hausnarketa.
Azkenean, herriak, komunitate politiko osoak bizitza on horretan duen
papera azpimarratzera eramaten gaituen kezkaz ari gatzaizkizue.
Politikaren izaera aristokratikoa aintzakotzat hartuta ere, kezka hori
Iturriotzek berak luzatutako galderen eskutik birjasoko dugu hemen:
“Ez ote du herri-egitura politikoak giza arazoak
konpontzeko prozedura inposatzen? Ez ote dira egitura horretatik
ondorioztatzen publikotasunaren beharra eta aristokraziak
salbuetsi ezin izan duen herritar guztiak biltzeko ohitura?”
Eguneroko politikan ikusten dugun panoraman, egia esanda, ez dirudi
arazo publikoen eztabaidarako herritar guztien bilkurak oso hedatuak
daudenik. Parte hartzea, bertute errepublikarrak, eskubide positiboak
desideratum gisa aipatzen dira, askotan errepikatzeak errealitate bihurtuko
balitu bezala. Honetan ere, zaharrak berri.
Iturriotzek, Homeroren garaiko Biltzarrari buruz, esan bezala:
“Herritarra, mutu edo erdi mutu agertzen zen Biltzarretan;
oihu eginez gauza bat errefusatzen edo onartzen zuela
adierazteko, baina jarrera horrekin ez zuen erabakirik hartzen.
47

Puntu honetan lotzen dira errepublikanismoa eta komunitarismoa. Komunitatearen neurri
egokiari buruzko iritzian bat egiten dugu, adibidez, honako ikerlariarekin: Miller, D. (1997): Sobre la
nacionalidad. Paidós. Barcelona. Esan bezala, udal mailara mugatzeak subsidiarietatearen printzipioa
sistemaren alde jartzen du. Artikulazio hegemoniko sendoek, demokratizazioa bultzatu dezaketenek,
behar duten eskala aldaketa eta polarizazio maila nekez piztu daitezke udal mailan.
48
Errepublikaren tamaina egokia topatzea, eta, batez ere, neurri egoki honi eustea bilakatzen da
bizitza onaren erronka politiko nagusia. Ikus Maquiavelo, N. ( 1987), Discursos… (Op.Cit). Bestalde,
hemen ere, herritarren errepublikanismoak komunitarismoarekin duen lotura erraz atzeman daiteke
eztabaida honetan. Ikus Béjar. H. (Op.Cit). Dena den, kontu jakina da Maquiavallik gai honetan ere
iturri klasikoetan edan zuela: polisaren –espazio politikoaren– arrazionalizazio politikoak “neurriari”
berebiziko garrantzia eman zion, Platon edo Aristotelesen lanetan islatu bezala. Gai honi dagokionean,
berriro ere, jakitunarengana jo dugu: Iturriotz, A. (2007b): Lehen filosofia Heladen. Jakin. Donostia.
Argitaratzear.
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Asko jota, aristokraten legitimitate-espektakuluan hartzen zuen
esku, baina ez askoz gehiagotan.” 49
Hortaz, orduko eta egungo politikan, legitimitate espektakulu horretan,
herritarraren aukerak, gerrarena aparte, hiru izango lirateke: isiltasuna,
onespena, edo arbuio hutsa(la) adierazten duen zalaparta… Ala Tersites
herritar herrenarena egitea: karraka egitea, oihukatzea, zakurrek bezala
zaunka egitea, idiek bezala marruma egitea… –agintarientzat herritarren
hitza beti marruma–; alabaina, aldi berean, Biltzarrean hitza hartzea,
agintariekin, aristokrata eta erregeekin lehia diskurtsiboan… Agintarien
eskubidea bereganatuz, arau aristokratikoak urratuz… Batzutan, Tersitesek
bezala, indarkeria jasan behar baldin bada ere.
Izan ere, Iturriotzek jaso bezala, “Tersitesen diskurtsoa zehatza eta
koherentea baita, arrazionalizazio-ahalmena erakusten du… Gerra politikaz
jakitun da… Arrazoi zentzuzkoak ematen baititu Tersites-ek… Jende
gehienak Tersitesek bezala pentsatzen baitu… Horregatik, “aurkakotasuna
elikatu eta matxinada abiatu nahi du”…
Herritar xumearen protesta baita politika onbidetik eramateko tresna
bakarra. Batzuetan edo askotan, Tersitesen kasuan bezala, protesta hori
garaitua izango den arren. Edo izango delako.
Horregatik, gizarte mugimendu emantzipatzaileen iritzian, ezin da
biltzarra –politika– berriro ere, betiko legez, agerian edo tapaki moralaz
estalita, aristokraten esku utzi. Ez behintzat soilik eta beti haien eskutan. Edo
askoz hobeto, mugimenduek herritar guztiak nahiko dituzte aristokrata,
haien erabakien jabe izango diren aiton-amonen seme-alabak. Berdinen
artean bakarrik utziko baitio tartea gerra basatiak norgehiagoka
agonistikoari.
Jakinda, parekoen komunitate horrek kanpoan utziko, eta utzi beharko
dituela beste herritarrak, muga horiek beroriek legitimoki eztabaidatuko eta
borrokatuko dituzten herritar grinatsu eta, aldi berean, ezin besteko lagunhurkoak.

Mario Zubiaga Garate, Durangon, 2007ko azaroan.

49

Iturriotz, A. (2002): Boterea gizarte homerikoan. Utriusque Vasconie. Donostia.
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