
Eskuin muturraren hazkundeak, 
ia Europa osoan, kezkatzen gaitu. 
Lotsagabeko nazismotik (Jobbik edo Urrezko 
Egunsentia) populismo xenofobora (UKIP edo 
Geert Wilders), demokratez mozorrotutako 
faszismoa ahaztu gabe (Le Penen Fronte 
Nazionala edo Nord Ezjakin), itxura desberdinak 
hartzen ditu eskuin muturrak. Haien arteko 
desberdinasunak gorabehera, Le Pen eta 
Geert Wildersek hautagaitza bateratua osatu 
dute datorren maiatzaren 25eko Europako 
hauteskundeetarako, hainbat estatutan indar 
bozkatuenen artean izateko arriskua izanik.

Espainiar estatuan ere, eskuin muturreko 
hautagai-zerrendak aurkeztuko omen 
dira, esaterako “España en marcha” eta 
“Democracia Nacional” —altxamendu 
armatuaren alde agertu diren buruzagiak 
eta kalean eraso basatiak burutu dituzten 
militanteak dituztenak—, edo Vox-en 
eskuin muturreko populismoa, Alejo Vidal-
Quadrasekin. Emaitza onak lortu ala ez, indar 
hauek oso arriskutsuak dira  demokrazia eta 
elkarbizitzarako.

Oso arriskutsua da beste alderdi batzuk 
haien diskurtso xenofobo, islamofobo eta 
ijitoen aurkakoa imitatzen dutenean, baita 
gai nazionala edota sexu askatasunekin egiten 
dutenean ere. Frantziar estatuko esperientziak 
argi erakutsi digu alderdi instituzionalek eskuin 
muturraren ideiak kopiatzen dituztenean, 
ahuldu beharrean, azkenean normalizatzen eta 
indartzen dute eskuin muturra.

Egungo krisi egoeran, faxismoa benetako 
mehatxua da, baina haren garaipena ez da 
saihestezina. Hamaika gara gizarte anitza eta 
demokratikoa defendatzen dugunok, gure 
dibertsitate eta aberastasun kulturala goratzen 
dugunok, pertsona ororentzako justizia soziala 
nahi dugunok, kolorea, generoa, erlijioa edota 
sexu joera aintzat hartu gabe.

Horiek horrela, adierazpen bateratu 
honen bidez ez dizugu bozka eskatzen, 
eskuin muturrak eskaintzen dituen 
soluzio faltsu eta arriskutsuei uko 
ematea baino ez dizugu eskatzen. 
Ez eman botoa Hitler eta Francoren 
oinordekoei!
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Hautagai eta indar politikoen deia Europako hauteskundeen aurrean…
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Hautagaitza zein alderdi arrerakoi nagusienetako pertsonek sinatu dute dei hau. Eguneratutako 
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Botorik ez Hitler eta  
Francoren oinordekoentzat!
Hemen agertzen diren hautagai-zerrendak Europako hauteskundeetara aurkeztuko dira. Estrategia 
desberdinak erabiliko dituzte bozak lortzeko, bai itxaropen faltsuak eskainiz bai beldurra sustatuz. 
Mozorroak mozorro, eskuin muturrekoak dira eta ez dute zure botoa merezi.

España en Marcha-k eta Democracia Nacional-ek 
Kataluniako gobernuak Madrilen duen delegaritza erasotu 
zuten, eta hiri berean burutu diren hainbat manifestazio 
nazitan parte hartu dute. u

t Democracia Nacional-eko militante batzuk jornalari bat 

sastatu eta ia erail zuten udaberri honetan Kordoban. DN-ko 

buruzagi honek (aurkeztu duten zerrendako 7. postuan 

dagoena) erasoa justifikatu zuen.

Impulso Social zerrenda ultrakatolikoaren burua Rafael López-Diéguez da 

(argazkian, ekitaldi faxista batean), Blas Piñar faxista historikoarengandik 

datorren Alternativa Española eskuin muturreko taldekidea. u

t Alejo Vidal Quadras, Vox alderdiko 
zerrendaburua, Kataluniako arazo 
nazionalarentzako konponbide demokratikoa 
bilatzearen aurka agertu da; PP-ri esku-hartze 
militarra eskatu dio.

t MSR taldexka naziko 
gazte batzuk Zaragozako 
Unibertsitateko ekitaldi bat 
erasotu zuten. Argazkian, 
taldeko kide bat Urrezko 
Egunsentia Greziako alderdi 
naziko buruzagiarekin.
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