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HAUTESKUNDEAK ETA AUTOGOBERNUA: 
PENTSA DEZAGUN ETORKIZUNEAN ERE 

 
Datorren igandean Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan gure botoa emateko aukera izango dugu. 
Hauteskunde-hitzordu bakoitza une erabakigarria da alderdien eta gizartearen arteko harremanean, eta 
alderdiek erantzukizun handia dute: aurre egin behar diegun erronkak aztertzea, lehentasunak adieraztea eta 
proposamenak zehaztea. Hauteskunde hauetan, Eusko Legebiltzarra nork osatzen duen erabakiko dugu, zein 
gehiengo eta gutxiengo eratzen diren haren baitan, eta, hori oinarri hartuta, zeharka, Gobernuaren eta 
oposizioaren konfigurazio politikoa ere erabakiko da. 
 
Gobernuak eta oposizioak euskal gizartearen oraina kudeatzeko ardura izango dute, askatasun, justizia eta 
ongizate etorkizuna bermatzen saiatuz aldi berean eta ahalik eta modurik onenean. Etorkizun horren oinarriak 
nahitaez osatu behar dituzten elementuen artean, batez ere auto gobernua dago. 
 
Euskal gizarteak, Espainia konstituzionalaren barruan dugun autogobernu-sistemarekiko gogobetetasuna 
adierazten du behin eta berriz. Baina autogobernu horrekiko gogobetetasunak ez du ahaztu behar baldintza 
onenetan mantendu behar dela autogobernua, eta bere funtzionamendu-arazoei konponbidea bilatu behar 
zaiela. Sinetsirik gaude autogobernu osasuntsu eta indartsu bat gozatzen jarraitu ahalko dugula baldin eta 
baldintza onean horri eusten badiogu, osasungarriagoa egiteko beharrezko erreformak ere egiten baditugu. 
 
Zeregin horrek indar politikoen arteko elkarrizketa eta akordioa eskatzen du; helburu egokiak modu 
bideragarrian planteatzen jakitea eskatzen du, ingurune politiko-juridiko egokian eta euskal gizartearen gehiengo 
kualifikatuaren sentimenduekin eta asmoekin bat etorriz. Hau da, errealismorik gabeko borondaterik gabe, 
gizartea ezinbestean frustrazioan amaituko luketen proiektuetan murgildu gabe, eta gizartearen kohesioa 
arriskuan jarri gabe, azken hori, gogora dezagun, hauskorra baita. 
 
Sortu zenetik behin eta berriz esan izan dugu Euskal Autonomia Erkidegoko autogobernu osasuntsu eta sendoa 
sistema autonomiko orokor osasuntsu eta sendo baten barruan baino ezin dela egin. Horrek erreforma batzuk 
eskatzen ditu; izan ere, elementu batzuk ez dira oso gogobetegarriak izan, eta, aldi berean, ez daude 
sistemaren gobernu ona bermatzeko ezinbestekoak diren tresna batzuk. Oraindik ere jasaten ari garen 
pandemiak gobernu partekatuaren bertuteak erakutsi dizkigu (ko-gobernantza deritzona), baina baita behar 
bezala artikulatzeko zailtasunak ere. Krisi horrek sistema autonomikoaren bertuteak eta akatsak erakutsi ditu; 
hau da, sistema horren funtsezko ontasuna eta, aldi berean, hura hobetzeko beharra. Bestela esanda, elkarte 
gisa eskatzen ari garen sakontze federala. 
 
Horregatik, Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza lortu duten indar politikoei eskatzen diegu, gobernutik eta 
oposiziotik, sentsibilitate guztiak integratzen saiatuko den elkarrizketa batean, proposamen bideragarriak, 
erabilgarriak eta integratzaileak bultzatzen lagunduko dutenak, proposatzen duguna bezalakoak, gizarte 
oparoago, bidezkoago eta kohesionatuago baterako balioko duen autogobernu sendo bat lortzeko bidean. 

 


