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i te mandan una carta, y no viene perfumada.. . 
Kojón Prieto y los Huajalotes taldearen 
kanta baten hasiera. Kanta horren bidez, 
duela 25 urte urtero soldadutza egitera 
joan behar zuten 200.000 gazteak 

animatzen zituzten betebehar horri uko egin eta 
intsumiso izatera, nahiz eta kartzelara joateko 
eta gizartean ditugun hainbat eskubidearen 
mehatxupean izan. Eta eskutik eskura jasotzen 
dugun eta inolako lurrinik ez duen gutun 
baten bidez hasten da hauteskundeetan parte 
hartzeko derrigortasuna. LOREGek behartuta,  
hauteskunde guztietan Estatu osoko 500.000 
pertsonak baino gehiagok (Gasteizen 2.200 eta 
3.000 pertsonaren artean, hauteskundea zein 
den) parte hartu behar dute hauteslekuetako 
mahaietan, honetan ere kartzelaratzeko edo 
ordezko zigorraren eta isun ekonomikoen 
mehatxupean.

Soldadutzara joateko betekizuna Defentsa 
denon betebeharra zela «argudiatuta» azaltzen 
zuten (jakina, gizonezkoena) eta, horregatik, 
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gaztek euren indar intsumisoak 
batzea erabaki zutenean, oso 
argudio desberdinak erabiltzen 
zituzten, baina asmatu zuten 
elementu  jakin baten inguruan 
euren indarrak batzen: borrokatu 
gazteriak berriro ere askatasuna 
eskuratzeko, militarrek kendu 
nahi zieten askatasun hori, nahiz 
eta horretarako askatasuna bera 
kolokan jarri behar izan. Gazte 
haiek eta batez ere jaso zuten 
babes zabalak espero baino 
lehenago bere emaitzak ematea 
lortu zuten.

Gaur egun asko gara 
«demokrazia formal» deitzen 
diogun sistema honen bitartez, 
oso oinarrizkoa den gure orainaz 
eta etorkizunaz erabakitzeko 
ahalmena kentzen zaigula 
pentsatzen dugunak, hain zuzen 
ere, demokraziaren gakoa, eta 
hauteskunde prozesua da bahiketa 
hori erakusten duen ekintza 
publiko nagusia. Horregatik 
guztiagatik uste dugu badela 

garaia gure borondate intsumisoa jende aurrean 
elkartzeko eta desobedientzia zibilaren bitartez, 
erroldatik kanpo gelditzeko garaia, betebehar hori 
betezin bihurtu arte, «herritarren gobernuan» gu 
geu izateko bidean beste urrats bat emateko.

Edozein iradokizun emateko, argibideak eskatzeko, 
kasu berriak ezagutarazteko, zure iritzia azaltzeko... 

helbide honetan izango gara eta web honetan: 

descensoelectoral@gmail.com

https://descensoelectoral.wordpress.com/

D
e

s-
z

e
n

t
su

 e
le

k
t
o

ra
la



gizonezko guztiek lagundu behar zuten 
eginkizun horretan. Baina denon onerako 
zelako aitzakia horren ezkutuan, Defentsaren 
aitzakiapean, Defentsa horren modu bat baino 
ez zen inposatzen, hain zuzen ere, Defentsa 
militarrarena. Defentsa horren oinarrian zeuden 
printzipio, arau, ideologia eta sinesmenak ez 
ziren intsumisoen gustukoak (ezta gizartearen 
zati handi baten gustukoak ere) eta uste zuten 
eskubideak babestu baino, bertan behera uzten 
zituztela. Gauzak horrela, intsumisioa jaio zen, 
azkenean soldadutzaren eta ordezko zerbitzu 
sozialaren derrigortasuna bertan behera uztea 
lortu zuen intsumisioa.

Gauzak horrela, hauteslekuetako mahaietan 
parte hartzeko derrigortasuna ez da oso 
bestelakoa. Berriro ere denon onerako den 
zerbaiten aitzakiapean (Demokrazia), eredu 
jakin bati, hain zuzen ere, ordezkarien bidezko 
legebiltzarren demokraziari, laguntzeko modua 
ezartzen zaigu. Horren oinarrian dauden 
printzipio, arau eta ideologiek, mahai horietan 
parte hartu behar duten batzuen ustez, ez 
dute batere laguntzen benetako demokrazia 
bat sortzen (herritarren gobernua), baizik eta 
demokrazia horren balioa murrizten; izan ere, 
pertsonen benetako autogobernua murrizteko 
baino ez du balio, ez baitie uzten euren orainaren 
eta etorkizunaren eraikitzaile izaten. Hori dela eta, 
eskatzen dugu gure izena hautesle erroldetatik 
kentzea eta proposatzen dugu desobedientziaren 
bidea hauteslekuetako mahaietan partehartzearen 
aurrean,  derrigortasun hori gainditu artean.

Egungo demokraziari (guk zalantzan jartzen 
dugun horri) zilegitasuna emateko erabiltzen 
duten tresna nagusia hauteskundeak egitea da. 
Horretarako ezinbestekoa zaie gure «laguntza», 
gure parte hartzearen bitartez, bai botoa 
ematean, bai bozketa egiteko bitartekoen 
partehartzean (batez ere hauteslekuetako 

mahaiak eratzean). Baina, a ze bitxia! Botoa 
ematera ez joatea eskubidetzat hartzen da 
(betiere ezer aldarrikatzen ez duen abstentzioa 
bada), baina ez ordea mahaiak eratzean ez 
partehartzea. Mahai horietan partehartzea 
derrigorrezkoa da, eta ideologia, sinesmen edo 
kontzientzia arrazoiak emanez, derrigortasun hori 
zalantzan jartzen duena gaizkiletzat hartuko da.

Horiek aintzat hartuta, geure buruari galdetu 
beharko genioke: zer dela eta inposaketa hori? 
Zergatik jotzen da delitutzat demokraziaren 
benetako izaera errespetatzen ez duen prozesu 
batean ez laguntzea? Are gehiago, zergatik ez 
da zigortzen «delitu» hori milaka pertsonak 

egiten dutenean hauteskundez hauteskunde 
(nahiz eta aukeratuak izan diren, hauteslekuetako 
mahaietara joaten ez diren pertsonak) eta 
zigortzen da soilik ez joatea aldarrikapen gisa 
egiten denean, hau da, izaera publiko eta politikoa 
hartzen duenean? Erantzuna argi eta garbi dago: 
inposiziorik eta mehatxurik gabe biztanleen 
kopuru handi batek uko egingo liokeelako iruzur 
honi, hau da, pertsonak benetan erabakiko lukeen 
sistema bat ezartzeko aukera bazter uzten duen 
iruzur honi. Gainera, benetan beldurtzen ditu 
desobedientzia zibil honek bestelako garrantzi 
publikoa izateak eta ez hauteskunde mahaiei 
norberak eta antolatu gabe uko egiteak, inolako 
eragin politikorik izan gabe.

Hori dela eta Hauteskunde erroldetatik 
kentzea aldarrikatzen dugu. Erraza eta guztiz 
egingarria. Edozein pertsonak hauteskunde 
erroldan ez agertzea eska dezake; era horretan, 
uko egiten die bere eskubideei (botoa emateko 
eta botoa jasotzeko aukera izateari) eta 
hauteskundeekiko betebeharrei (mahaietako 
partaide izateari)

Baina horrelako aukerarik ezartzen ez bada, 
orain dela 25 urte derrigorrezko soldadutza 
bertan behera utzi arte, gazte haiek egin zutena 
baino ezin izango dugu egin: intsumisioa eta 
desobedientzia zibila. Desobedinentzia erabiliko 
dugu ordezkatzen dituztela esaten dutenen 
interesen kontra jotzen duten gobernuen inposizio 
eta bidegabekerien aurka. Beste era batera esanda: 
gure erabakitzeko eta politika egiteko ahalmena 
berriro ere gurea izango da, baina bere benetako 
izaeran. Eta ez dugu onartuko gure ekintzen eta 
konpromiso publikoaren bidez, lau urtean behin 
gure ordez «politiko profesional batzuek» erabaki 
dezaten paper bat sartzearekin zerikusirik ez duen 
demokrazia hori.

80 eta 90eko hamarkadetan derrigorrezko 
soldadutza bertan behera uzteko, milaka 


