Elkarrizketa Juan Pablo Fusi historialariari

—Hitzaren Balioa argitalpenaren azken zenbakian egindako elkarrizketan, ez‑nazionalismoaren ideia aipatu duzu. Euskadi bezalako hain lurralde anitzean edozein nazio nortasun bultzatzea bazterketa elementua al da zenbaitentzat?
Izan daiteke, baina ez nahitaez. Nazio nortasuna defendatzeak ez du zertan bazterketa alderdi izan. Hala izan daiteke hizketagai dugun gizartearen eta nazio nortasunaren sendotzea jasango duten elementuen arabera. Nazio nortasun hori funtsatzen, sendotzen eta komunitate horretako (dela estatua, dela eskualdea, edo dena delakoa) historia, gizarte errealitatea edo kultura bizitza osatzen duten elementu batzuen gainean proiektatzen bada, bistakoa da orduan baztertze elementua izango dela, hain zuzen ere, nortasun elementu edo ezaugarri erredukzionista horietan sartzen ez diren guztiak nazio nortasun horretatik kanpo uzten dituelako.

—Badirudi Euskadin nazio nortasun bat defendatzeko bide bat edo beste bat hartu behar dela. Eraiki al liteke dauden sentikortasun guztiak egiazki barne hartuko dituen nortasuna?
Historialaria naiz, eta alde horretatik, baietz uste dut, baldin Euskal Herriak historian sentitu duena errespetatzen bada eta gaur egun Euskadi esaten diogun hori eratu duten kultura adierazpen ugariak nortasun sintesi batean biltzen badira. Baldin garrantzi bera ematen bazaie euskarari eta gaztelaniari, euskaldunen adierazpen modu gisa; baldin garrantzi bera ematen bazaie XVI. eta XVII. mendeei, non euskal elitea espainiar inperioko goi‑administrazioaren zati zen; baldin garrantzi bera ematen bazaie XIX. mendeko liberalen tradizioari eta karlistenari; 1880. urtez geroztik Euskal Herrira edo lehendik diren gune etniko euskaldunetara datorren etorkin oldeari; landako kulturari eta hiriko kulturari eta kultura tradizionalari eta modernoari; eta baldin indar bera ematen bazaio nazionalismoari eta ez‑nazionalismoari eta, nire ustez, Euskal Herrian dauden askotariko sentikortasun politiko eta soziologiko guztiei; baldin hori guztia biltzen bada eta nortasuna eratzen duen osagai gisa banatzen bada, oso ondo eraiki daiteke.

—Euskal gizarteko alde guztiak bakean bizitzearekin konformatu beharko lirateke ala, horrez gain, elkarri eragiten saiatu beharko lirateke?
Beharrezko ikusten dudan proiektu handia Euskadi bidezko gizarte gisa eraikitzea da. Iruditzen zait, hori, Euskadin egin nahi dugun beste edozein eraikuntza mota baino garrantzitsuagoa dela politikaren eta moralaren aldetik. Bidezko gizartea sortzea oso konplexua da, baina asmoa izan daiteke berdintasunezko gizartea sortzea, aukera berdintasuna eskaintzen duena, askotarikoa, irekia, barneratzailea eta ez baztertzailea, hazkunde sostengagarria duena, ingurumena errespetatzen duena eta, era berean, oso dinamikoa eta modernoa; baina, aldi berean, euskal tradizioen funtsa landuko duena eta baztertuta dauden gutxiengoak aintzat hartuko dituena, genero indarkeriaz arduratuko dena, eta abar. Gizarte modernoetako arazo diren mota horretako gauza guztiak kontuan hartuko dituen gizartea. Baina, berriro diot: iruditzen zait guztiaren gailurrean egon beharko lukeela Euskadin bidezko gizartea sortzeak.

—Esan al daiteke Euskal Herrian baztertu politikoak daudela?
Kontu batzuk nahiko agerikoak dira. Euskal Herrian euskal nazionalistak dira buru 1980. urteaz geroztik, etenik gabe, batzuetan beraiek bakarrik, beste batzuetan Alderdi Sozialistarekin koalizioan eta, orain, hiruko gobernuarekin. Gobernatzeaz gain, hezkuntzako politikak, hizkuntza politika, kulturako ekimenak eta komunikabide publikoak zuzentzen ditu, besteak beste. Bidenabar, Euskadiren inguruko ideia argia ari da eraikitzen, euskal kulturari loturiko guztia nabarmenduz. Legezkotasun osoz dihardu lan horretan baina, nire ikuspuntutik, zenbait akats egiten ari da. Badira indarrez baztertu diren eta erail dituzten zenbait. Beste asko nabarmen baztertuta daude, arrazoi politikoak, kulturalak edo bestelakoak direla eta mehatxupean daudelako. Edozein gizarte modernotan bezala, euskal gizartearen barruan ere barne kontraesan ugari dago. Halaber, zenbait talde ez daude guztiz barneratuta, besteak beste hirugarren adinekoak, patriarka edo genero indarkeria jasaten duten emakumeak, sexuari dagokionez gutxiengoa dutenak, eta abar (gai hori Hitzaren Balioa argitalpenaren zenbaki horretan landu da). Legeek talde horiek gizartean barnera daitezen onartzen dutenean ere, egiatan oraindik ez da hori benetan lotuta izango.

—Bazterketa politikoaren askotariko moduek pertsona horien gizarte ongizatea okertzea al dakarte?
Gobernuak, hauteskundeetan izan duen arrakasta oinarri hartuta, bere hautesleentzat bakarrik gobernatu du, eta Euskadi denaren inguruko ikuskera erredukzionista samarrarekin. Horrek ez du erabateko arrakasta izan, baina porrota izan denik ere ezin esan. Ez da arrakasta izan eta euskal gizartea banatzeko alderdia da, gizartearen zati baten eskubideak jasotzen ez dituzten politikak (batez ere, hezkuntza eta kulturakoak) bultzatu eta zuzentzeagatik, eta hala gobernatzeagatik. 

