
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

  

 

8.1. ESPAINIAKO TRANTSIZIO GARAIA: GARAI AURRE KONSITUZIONALA (1975-78) 

- Arias Navarroren gobernua (1975-1976) 

- Suarezen lehen gobernua (1976-1977): Erreferendum Politikorako Legea (grafiko iruzkina) 

 

8.2. DEMOKRAZIAREN FINKATZEA: 1978ko KONSTITUZIOA ETA AUTONOMIEN ESTATUA 

- Suarezen  bigarren gobernua: Monkloako itunak, Konstituzioa, Autonomiak. 

 

8.3. UCDko GOBERNU DEMOKRATIKOAK (1978-1982) 

- 1977-79ko gobernua 

- Bigarren gobernua ,Calvo Sotelo eta Tejeroren estatu kolpea. 

 

8.4. PSOEren GOBERNUAK (1982-1996) 

 

8.5. TRANTSIZIOA NAFARROAN 

- Lorafna (Foru Hobekuntza). 

1.Adolfo Suarez (UCD/ Espainiako presidentea 1976-1981) // 2. Felipe González (PSOE / Espainiako gobernu 

presidentea 1982-96). // 3. Manuel Fraga (Alianza Popular/PP), Santiago Carrillo (PCE) // 4. Tejeroren estatu kolpea 

(1981-02-23) 



1 

 

8.1. ESPAINIAKO TRANTSIZIO GARAIA:GARAI AURRE KONSTITUZIONALA 

(1975-1978) 

 

Sarrera: zer da Trantsizioa?  

Trantsizioa 1975.urtean hasi zen,Franco hiltzerakoan hain zuzen ere.Erregimen politikoaren 

aldaketa suposatu zuen,diktaduratik demokraziara.Prozesu hau,haustura handirik gabe aurrera 

eman zen,alegia, erreformen bidetik eta legalitate frankistaren barnetik abiarazitako. Ez zen 

beraz, ekimen iraultzaileen ondorioz gertatu,elite politiko frankistatik baizik.  

Franko hil eta bi egunetara,Gorteek Juan Carlos Borboikoa Espainiako errege izendatu zuten. 

Handik egun batzuetara,Arias Navarrok bere bigarren gobernua osatu zuen (Frankok bi urte 

lehenago izendatutako gobernuaren buruzagia zena,alegia).  

 

1. ARIAS NAVARROREN GOBERNUA (1975Eko azarotik 1976.eko uztailera)   

Arias Navarrok,frankistez nahiz militarrez osatutako gobernua egituratu zuen.Honetan, Fraga, 

Areilza eta Fernandez Miranda bezalako ministro erreformista batzuk (aperturistak ere deituak) 

hartu zuten parte. 

Juan Carlos,estatu buru berriak,Torcuato Fernandez Miranda gorteen presidente izendatu 

zuen eta eginkizun bat agindu zion: erregimen frankistaren barruan aldaketa nahiz erreformak 

bideratzea.Ariasen gobernuak dena dela,ez zuen proiektu politiko zehatzik. Erreforma xume 

batzuk bideratu zituen baina hauek,demokraziaren bidetik oso urrun zeuden. Aldaketa txiki hauek 

eskasak ziren demokraziaren eskean zegoen iritzi publiko orokorrarentzat.  

 

1976.urteko giro soziala oso berotuta eta aztoratuta zegoen. 

- 1973.urteko nazioarteko krisi ekonomikoak (petrolioaren igoerak eragindakoak) une honetan 

egin zuen eztanda estatuan.Honek, inflazioa eta langabezia tasaren hazkundea bultzatu 

zuen, langileen erantzunak ekarri zuena: grebak,manifestazioak...  

- Erregimen diktatorialarekin behin betiko amaiera eskatzen zituzten protestak ere ugaritu 

ziren.Aldarrikapenen artean hauek nagusitu ziren:adierazpen askatasunaren eskubidea, 

preso politikoen amnistia, independentzia eta autonomismoaren eskaerak,askatasun politiko 

eta sindikala... Manifestazio guztiak,errepresio handiz zapalduak izan ziren.  

- Oposizioa ere mobilizatzen hasi zen eta Batzar Demokratikoa eratu zen, PLATAJUNTA 

deritzoguna. Hemen, eratu beharreko estatu berriaren oinarriak ezarri ziren. Kideak: PCE, 

PSOE, demokristatuak...  

- Atentatu ugarien urtea izan zen: ETA, GRAPO,FRAP...  
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- Muturreko eskuinaren ekintzak ere eguneroko ogi bihurtu ziren: Tripe A,Gerrilleros de Cisto 

Rey, Batallón Vasco-Español…  
 

Eskaera,mobilizazioa… hauek guztiak egon arren,Arias Navarroren gobernuak ez zuen 

aldaketarik ekarri. Bere kabinetea ez zen erreformen aldekoa,erregimen frankistaren 

jarraipenaren aldekoa baizik. Gizartearen gehiengoa,honen kontra zegoen eta tentsio nahiz 

presioen aurrean,Arias Navarrok dimititu egin zuen.  

 

2. ADOLFO SUAREZEN LEHEN GOBERNUA (1976-77)      

1976ko uztailean erregeak Adolfo Suarez gobernuburu izendatu zuen.Suarez,diktadura 

garaian,gorte prokuradorea eta RTVEko zuzendaria izandakoa zen.Opus Dei-arekin 

erlazionaturiko falangista nahiz katolikoa zen, Mugimendu Nazionalaren ministroa ere izandakoa 

zen. Honengatik guztiarengatik,oposizioak ez zuen begi onez hartu izendapen berri hau.  

Hala ere,Suarezek, hasieratik neurri demokratikoak hartzeko asmoa eta ekimenak hartu zituen: 

amnistia dekretatu zuen,erreforma politikorako bidea jorratzen hasi zen… Modu honetara, 

gizartean geroz eta sinesgarritasun gehiago lortu zuen. 

Suarezetik aurrera,diktaduratik demokraziarako aldaketa,legedi frankistaren arabera egin zen. 

Oposizioari bide iraultzaileak utzi eta erreformaren bidera pasatzea eskatu zioten,haustura alde 

batera utziaz.Gobernu buruak,oposizioko liderrekin,Felipe Gonzalez,Carrillo edo PNVrekin 

isilpeko elkarrizketak egin zituen. 

Prozesu honi seriotasuna emateko eta demokraziarako bideari ateak irekitzeko,gobernuak 

Erreforma Politikorako Legea atera zuen 1976.urtean (gorte frankistak  hartutako azken lege 

organikoa, gehiengo zabalaz onartu beharrekoa).Helburua:demokraziarako eta hauteskunde 

demokratikoetarako oinarriak finkatzea izan zen.Honetan:    

- Herriaren subiranotasuna onartu zen.  

- Bi ganbaraz osatutako Parlamentua eratuko zela dekretatu zen: Senatua eta Kongresua. 

Hauek gainera,sufragio unibertsalez aukeratuko ziren.  

- Sufragioz aukeraturiko gorteek,konstituzioa idazteko ardura izango zuten.  

Erreforma politikorako legea lehenik eta behin gorte frankistan bozkatu zen. Baiezkoak irabazi 

zuen eta gorte frankistak deseginak gelditu ziren.Ondotik,1976ko abenduan,erreferendum bidez 

herritarrei kontsulta egin zitzaien (ikus grafikoaren iruzkina). 

- Sozialistek,komunistek eta abertzaleek abstentzioa eskatu zuten.Izan ere,demokrazia 

oposizioak antolatu beharreko prozesua zela uste zuten,ez ordea gorte frankistek.  

- Muturreko eskuina,ezezkoaren aldeko botoa aldarrikatu zuten.  

- Zentroko alderiek ordea,baiezkoa.  
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- Abstentzioak dena dela,ez zuen arrakasta handirik izan (%22,6). Bozketan, %94ak 

erreferendumaren alde bozkatu zuen eta soilik %2,6k ezezkoa.  
 

Erreferendum legearen ostean,Suarezek lideratuta,demokrazia ezartzeko eta frankismoa 

desagerrarazteko prozesua hasi zen. Gobernu frankistaren eta oposizioaren arteko elkarrizketa 

ofizialak hasi ziren. Oposizioaren gehiengoak,hausturaren taktikari uko egin zion eta 

erreformaren bidea onartu zuen. Gauzak honela,kontsensuaren politika hasi zen,iragana alde 

batera uzteko eta denek onartzen zuten arau berriak ezartzeko. Muturreko eskuineko taldeak, 

ETA,GRAPO... ez zuten trantsiziorako bidea onartu eta ekintza zuzenak abiarazi zituzten.  

Suarezek,urtarrila eta otsaila bitartean,hainbat neurri hartu zituen:  

- Hauteskundeetarako arau berriak ezarri ziren (sufragio unibertsala).  

- Pluralismo politikoa onartu zen:alderi politikoak legeztatu ziren, PCE barne. Komunistek, 

erreferendum gabe monarkia onartu eta trantsizio politikoa onartu behar izan zuten (ideal 

leninista-marxista nagusienak eta errepublikanismoari uko egin behar izan zituzten).  

- Mugimendu Nazionala desegina geratu zen.  

- Etab.  

 

3. 1977KO EKAINAREN 15eko HAUTESKUNDEAK: SUAREZ/UCD GARAILE    

1936.urteko otsailetik estatuan egindako lehenengo hauteskunde demokratikoak. 

Hauteskunde orokorrak izan ziren,hots,senatua eta kongresua eratzekoak.Hauen helburu 

nagusienak, konstituzio berri bat adostea eta estatuaren oinarriak ezartzea izan ziren. Emaitzak: 

- Irabazleak oro har,zentroko eta sozial demokraziaren joerako alderdiak izan ziren. Eserleku 

gehien UCD-k (Suarezen alderdia) eta PSOEk lortu zituzten (Felipe Gonzalezek 

lideratua),urrenez urren lehenengo eta bigarren indarrak izanik.  

- Muturreko jarrerek,gutxiengoa lortu zuten (PCE eta Alianza Popular). 
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8.2. DEMOKRAZIAREN FINKATZEA: 1978ko KONSTITUZIOA ETA 

AUTONOMIEN ESTATUA 

 

1.SUAREZEN BIGARREN GOBERNUA (1977-79):MONKLOAKO ITUNAK  

Ekaineko hauteskundeen ostean,Suarezek frankismoaren osteko lehenengo gobernu 

demokratikoa eratu zuen. Egiteko nagusienak hauek izan ziren:  

- Saneamendu ekonomikoa egitea,izan ere,krisi ekonomikoa nabaria zen azken urteetan 

(mundu mailako krisi ekonomikoa zen,1973.urtean lehertu zena). – Monkloako Itunak-  

- Konstituzioa idatziko zuen komisioa eratzea. – 1978.urteko konstituzioa-  

- Autonomien auziari erantzuna ematea. –Autonomia estatutuak.-  

 

1. Monkloako itunak (krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak) 

- Helburuak: krisiari eta inflazioari aurre egitea.Ongizate Estatua garatzea eta egoera sozial 

aztoratua baretzea (manifestazioak,grebak... eguneroko ogi izaten jarraitzen zuten). 

Honetarako,erreforma fiskala bideratuko da (zerga erreforma).  

- Sinatzaileak: gobernuak,sektore ezberdinetako ordezkariekin paktua egingo du,alegia,alderdi 

poltiko nahiz sindikatu nagusienen ordezkariekin. Denek,erreformak onartzeko konpromisoa 

hartu zuten.  

- Neurriak: zerga erreforma; gizarte segurantza berrantolatzea, hau eskubide bihurtzeko 

erreformak burutuz (erretiroak,langabezi prestazioak erregulatzea...); Monetaren debaluazioa  

(inflazioa txikitzeko), lan harremanak, etab.  

 

2. 1978.eko KONSTITUZIOA      

Lehenengo gorte demokratikoak eratu eta handik gutxira,parlamentari talde txiki batek 

Konstituzio berria egiteko lanari ekin zion.1977.eko ekaineko hauteskundeetan lortutako 

emaitzen arabera eratu zen talde konstituziogilea: UCDko (3 ordezkari) eta PSOE,PCE,AP 

(Alianza Popular,talde eskuindarra) eta Kataluniako nazionalistek, ordezkari bana izan zuten. 

PNV/EAJ, euskal nazionalismoaren alderdirik bozkatuena,kanpo gelditu zen. Gerora, elizak, 

sindikatu nagusienek,etab. akordioarekin bat egin zuten. 14 hilabetez eta 7 kide hauek 1 

konstituzioa prestatzen aritu ziren,adostasunean.  

 

                                                 
1 Gabriel Cisneros (UCD), José Pero Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Minón (UCD), Miquel Roca 

i Junyent (Pacte Demrcràtic per Catalunya), Manuel Fraga Iribarne (AP), Gegrorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé  

(PCE)   
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Konstituzioa 1978.urteko abenduaren 6an bozkatu egin zen erreferendum bidez,baiezkoak 

nagusigoa lortuz. Hala ere,alderdi politiko batzuk abstentzioaren aldeko kanpaina burutu zuten 

(EAJ kasu) eta beste batzuk, ezezkoa bozkatzearen aldekoa (HB kasu). Euskal Herrian, ia %50 

abstenitu egin zen eta %10 inguruk,ezezkoa bozkatu zuen.  

 

3. AUTONOMIEN ESTATUA          

Konstituzioak Espainiar nazioaren batasuna zatiezina dela esan arren,autonomiarako 

eskubideak onartzen ditu (modu honetara,muturreko zentralismo politikoari mugak jarriz). 

Konstituzioan,Autonomia Erkidegoak eratzeko baldintzak ezartzen dira (ezaugarri historiko, 

kultural edo ekonomiko komunak edukitzea,historikoki herrialde nortasuna izatea...).  

Autonomia estatutuen eratze prozesuan,bi etapa bereizten dira:  

1. Aurreautonomien garaia:  konstituzioa onartu baino lehenagoko garaiari deritzogu. Honetan, 

tokian tokiko estatutuen oinarriak ezarri ziren.Biziki mugitua izan zen Euskal Herrian,Nafarroa 

eztabaida gai bihurtu zelarik (lau probintzien estatutua edo estatutu ezberdinduak?)  

2. Autonomia estatutuen garaia: 1978.urteko konstituzioa onartu eta ondorengo prozesua. 

Konstituzioak hiru probintzia mota bereizi zituen: 1/ Historikoak (Euskal Autonomia Erkidegoa, 

Konstituzioaren ezaugarri nagusienak        

- Konstituzioak honelako definitzen du estatua: “Zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoa, 

Monarkia Parlamentario batean antolatuta: subiranotasuna,jakina,herrian datza.  

- Botere banaketa: hiru botereak, banatuak.  

o Gorteek (Diputatuen Kongresuak eta Senatuak) botere legegilea dute eta herri 

subiranotasunaren adierazgarri nagusienak dira. 

o Botere betearazle edo exekutiboa: Gobernuak du (hauteskunde orokorren ostetik eratua. 

o Botere judiziala: Epaile eta auzitegi gorenek dute.  

- Monarkaren papera: estatuaren burua da, bere funtzio nagusiena estatuaren ordezkaria izatea 

litzateke (harreman diplomatikoetan).Armadaren burua ere bada, nahiz eta defentsa ministroaren 

erabakiak bere gainetik egon (bere botere militarra beraz,botere zibilak mugatzen du.)  

- Konstituzioaren arabera, nazioaren batasuna zatiezina da  baina era berean, herrialde eta 

eskualdeek,autonomiarako eskubidea dutela aitortu eta bermatzen du.Autonomiak,lurralde 

historikoetan (Katalunia,Euskal Erkidegoa,Nafarroa eta Galizia) eta gainerako eskualdeetan 

onartzen dira. Konstituzioan autonomiei ematen zaizkien oinarrizko eskumenak zehazten dira.  

- Estatua akonfesionala dela zehazten da. 

- Hizkuntza ofizialak: gaztelera,katalana,euskara eta galegoa dira.  

Printzipio nagusienak: askatasuna,justizia,berdintasuna,pluralismo politikoa eta Estatu Autonomikoa. 
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Katalunia eta Galizia). 2/ Arruntak (gainerako guztiak). Historikoak konstituzioaren artikulu jakin 

baten arabera arautu ziren (151) eta “Arruntak” beste baten arabera (143).Nafarroa 

salbuespena zen; izan ere,azkeneko mendean,foru sistema mantendu zuen bakarra zen eta 

bere estatutua, eskumen foraletan oinarritu zen.Autonomia estatutuetan zehaztu egiten 

da,probintzia bakoitzak dituen eskubide nahiz betebeharrak.  

Lehenengo autonomia estatutuak erreferendumean onartzen, II. Errepublikaren garaikoak 

izan ziren, hots, Kataluniakoa, (Jordi Pujol Generalitateko presidentea bihurtuz) eta EAEkoa. 

Euskal Erkidegoan arazoak egongo dira jada aipatutako Nafarroaren auziarengatik. 

Azkenik,Gernikako Estatutua idatzi eta erreferendum bidez onartua izango da (HBk ezezko 

botoaren alde egitea eskatu bazuen ere). Carlos Garaikoetxea Lehendakaria bihurtu zen.  

 

7.3. UCD-ren GOBERNUAK (1978-1979 / 1979-81) 
 

Behin 1978ko Konstituzioa onetsita,hauteskundeak deitu ziren berriz ere (Trantsizioaren 

garaiko bigarrenak). Hauek, 1979ko Martxoan ospatu ziren eta berriz ere, Suarezen alderdia 

atera zen garaile, hots, UCD.Nahiko gertutik,PSOEk jarraitu zion.Bi alderdi hauek Parlamentuan 

izan ziren indar nagusienak diferentzia handiz. Garai hau, 1978.urteko Konstituzioaren arabera 

legislatuko den lehenengo etapa demokratikoa izango da.  

 

UCDren bigarren gobernuak, erreformaren bidearekin jarraitu zuen.Alegia,Monkloako Itunean 

finkatutako bidearekin;horrela sinatu egin zen Langileen Estatutua 1980.urtean (langileen lan 

baldintzak zehaztu zituena).  

 

Suarezen bigarren gobernu hau ezegonkorra izan zen: hainbat ministerio aldaketak egon 

ziren, alderdi barruko sektore batzuk Adolfo Suárez zalantzan jartzen hasi ziren, etab. UCD 

beraz, barne krisietan murgildu zen. Honez gain, alderdiaren egonkortasuna zalantzan jarri 

zuten 1979an burutu ziren udal hauteskundeetako emaitzek. Izan ere, hiri handienetan, 

ezkerreko udalak osatu ziren eta UCDren emaitzak ez ziren hauteskunde orokorretan bezain 

onak izan. Oposizio ezkertiarrak gero eta indar gehiago hartzen hasi zen. Muturreko eskuineko 

taldeek ere mehatxua suposatzen zuten gobernu eta sistema demokratikoarentzat. Militar eta 

paramilitar talde batzuk, demokrazia prozesua, autonomia estatutuak eta ezkerraren goratzea 

gelditu nahi zuten kosta ala kosta eta honi aurre egiteko antolatzen hasi ziren.  

 

Gauzak honela, hots, UCDren barne zatiketa eta tentsioak zirela, oposizioaren indartzea 

zela... Suarezek 1981.urtean dimititu egin zuen, gobernuburu eta alderdi-buru izateari utziz. 

Kongresuak Suarezen oinordeko Leopoldo Calvo Sotelo izendatua izan zen.  
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Calvo Soteloren inbestidura saioa 1981.urteko Otsailaren 23an burutu zen. Une horretan 

bertan gertatu zen diktadura berrezartzeko azken saiakera garrantzitsua militarrek Parlamentua 

armaz hartzean. Operazioaren buruetako bat Tejero izan zen eta kolpeak, izen hori hartu du (23 

F-ko Tejeroren estatu kolpea).Kolpearen atzean sare bat antolatuta zegoen, eta sare honetan, 

Guardia Zibilaren agintari batzuk, armadako goi agintari militar batzuk eta politiko batzuk tartean 

egon ziren. Kolpea burutu eta ordu batzuk geroago, Juan Carlos Borboikoa, Espainiako estatu 

burua eta armada buruak, militarren asmoak ukatu eta demokraziarekin bat egiten zuela adierazi 

zuen.Gaur egun jende askok, erregea demokraziaren salbatzailetzat hartzen dute honengatik. 

Beste askoren ustean berriz, erregeak ordu gehiegi itxaron zituen berediktoa eman aurretik eta 

tarte honetan, bere erregetzaren biziraupena ziurtatzeko erabaki hoberena pentsatzen aritu zela.  

Tejeroren estatu kolpearen ondotik, monarkia eta sistema demokratikoa indartuta atera ziren. 

Calvo Soteloren gobernu uce-distak berriz, ez zituen barne krisiak gainditu eta gainbeheran sartu 

zen. Garai honetan gainera, UCDk berez defendatzen ez zituen hainbat lege proiektu aurrera 

atera ziren, dibortzioaren legea esaterako. Calvo Sotelo gainera, ez zen gai izan Adolfo Suarezen 

jarraitzaileekin ongi moldatzeko eta Suarez bezalako lidergoa garatzeko. Azkenik, UCD utzi eta 

hauteskundeak deitu ziren. 

 

7.4. GOBERNU SOZIALISTEN GARAIA (1982-1996) 

1982.urtean sozialisten gobernu garai luzeari hasiera eman zitzaion PSOEk hauteskunde 

orokorrak gehiengo zabalaz irabaztearekin batera. PSOE, Felipe Gonzalezekin buruzagitzan, 

lau gobernu osatu zituen. Lauetako presidentea Felipe Gonzalez bera izan zen.  

o 1982-86: gehiengo absolutua izanik Parlamentuan eta beraz, gehiengoarekin aginduz.  

o 1986-89: beste behin ere gehiengo absolutuarekin gobernatuz.  

o 1989-93: gehiengo absolutu sozialistaren azken garaia.  

o 1993-96: gehiengo absolutua galdu zuen eta beste alderdi batzuen laguntza bilatu behar izan 

zuen gobernuan jarraitu ahal izateko.  

 

Gobernu sozialistek hartu zituzten lege nagusienak:  

o Ekonomia erreformak: Europako Ekonomia Erkidegoan sartzearen ondorioz, ekonomia 

sustatu eta jarduera ekonomikoak modernizatzeko erreformak abiatu ziren; hauen artean, 

industria-birmoldaketa: Espainiako industria teknologikoki modernizatu beharra zegoen eta 

enpresa mota berriak jarri behar ziren martxan. Honek, deslokalizazio prozesuari bide eman 

zion eta ondorioz, enpresa asko itxi egin ziren, langabezia eta lan gatazken handitzea ekarri 
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zuena (kasu ezagun bat Bilboko kasua da; hiri siderurgikoa izateari utzi zion eta burdingintza 

nahiz untzigintza enpresa nagusienek itxi egin zuten).  

 

o Hezkuntza erreformak: PSOEren garaian hezkuntza Lege Organikoa aldatu egin zen eta 

LOGSE delakoa abian jarri zen. Honekin, hezkuntza 16.urtera arte derrigortu egin zen.  

 

o NATOn sartzea: NATO Europako Mendebaldeko herrialde batzuen, Kanadaren eta AEBen 

arteko itun militarra izan zen bere jatorria. Hasieran helburu argia izan zuen: Europa Sobietar 

Batasunaren “mehatxu komunistatik” salbatzea. Calvo Sotelo jada honetan sartzeko asmoak 

erakutsi zituen eta Felipe Gonzalezek berretsi zuen. Honetarako, 1986.urtean erreferendum 

bat ospatu zen, zeinaren emaitzek sarrera onetsi zuten (%52,2ko baiezko botoekin soilik).  

 

o Armadaren erreforma: ETA garaitzeko helburuz, armada erreformatzeari ekin zitzaion eta 

haien konpetentziak terrorismoaren auzian handitu egin ziren. ETArekin amaitzeko halaber, 

Ajuria Eneako paktua sinatu zuen alderdi politiko ezberdinekin eta honez geroztik, egun 

oraindik diraun euskal preso politikoenganako dispertsioari eta egoera penitentziarioei 

hasiera eman zitzaien.  

 

Sozialisten gobernua gainbeheran sartu zituzten hainbat faktore: 

o Lehen gobernu sozialistaren ekonomia erreformen ondorioz eta hauek ekarri zituzten egoera 

latzen ondorioz (kaleratzeak, langabetuen tasaren handitzea...),sindikatu eta gobernu 

sozialistaren arteko harremanak okertu egin ziren.1988.urtean arrakasta handia izan zuen 

greba orokorra burutu zen,ongizate estatua indartzeko eskaerekin (pentsioak, langabetuen 

babesak, doako osasun laguntzak...).  

 

o Ustelkeria: 1990.hamarkadaren hasieran, gobernu eta alderdi sozialistaren barneko 

pertsona ospetsuak, finantza eta ustelkeri politikoetan inplikatuak zeudela jakinarazi zen: Luis 

Roldan, Gabriel Urralburu, Juan Gerra... diru publikoa lapurtu izanagatik auzipetuak izan 

ziren. Nafarroan Urralburu kasua larria izan zen, ezen, Nafarroako gobernuko kide sozialista 

asko (Urralburu Nafarroako presidentea barne), nafarren diru publikoa lapurtu eta haien 

kontu korronteetara desbideratu zutela probatu egin zen. 

 

o Gerra Zikina eta GAL: ustelkeriaren eskandaluei, ETAren kontrako abiatutako gerra 

zikinaren eskandalua batu egin zitzaien. Izan ere, gobernu sozialistaren kideek, estali eta 

babestu egin zituzten GAL (Grupo Antiterroristas de Liberación) talde eskuindarren ekintzak. 

GALen poliziako eta eskuin muturreko sektoreko kideez integratuta zegoen eta egun oraindik 

zalantzan jartzen da, nolako inplikazioa izan zuten lider sozialistek (Felipe Gonzalez barne). 
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GALek urte anitzez, karta zuria izan zuen ETAkideak kontrako ekintza eta atentatuak egiteko 

(Lasa eta Zabalaren heriotzak, eta beste hainbat – haiek, bestelako 30 atentatuen ardura 

gutxienez onartu egin zituzten- ).  

 

o 1992ko Krisi ekonomikoa: mundu osoan krisi ekonomikoa lehertu zen eta honek, 

langabeziaren igoera eta inflazioa eragin zituen.  

 

Aipatu berri ditugun faktore hauek guztiek, Felipe Gonzalezen figuraren eta sozialisten 

gainbehera eragin zuten. 1996.urtean hauteskundeak deitu ziren eta hauetan, PP irten zen 

garaile.1996-2004 bitartean,Aznar popularren burua izan zen Espainiako gobernu presidentea.  

 

NAFARROA TRANTSIZIO GARAIAN                                                                         

          

Nafarroako ibilbide historikoan une klabea dugu Trantsizioa. Izan ere, herri honen izaera bete-

betean markatuko du. Trantsizioan herri nortasun eta identitatearen eztabaida izango dira nagusi. 

Are gehiago, nafarren izaeraren definizioak prozesu demokratikoa baldintzatuko du zuzen 

zuzenean. Aurrez aurre jarriko dira batzuek defendatuko duten “euskal” nortasuna eta besteek 

goraipatuko duten identitate “nabarrista-espainolista”. Honek dudarik gabe, berezia egingo du 

Nafarroako trantsizioa, aurrerantzean ikusiko dugun legez.  

 

Prozesua berezia egingo duen beste ezaugarri bat Nafarroako erregimen politikoa bera izango 

da, sistema forala, alegia. Ezin baitugu ahaztu, frankismo garaian bere erakunde propioak 

mantendu zituela, hots, Diputazioa eta Kontseilu forala. Hauek dena den, erregimenaren 

mesedeetara funtzionatuko dute. Azalez autonomia edo konpetentzia batzuk izango badituzte 

ere, (Ley Itunduaren araberakoak) praktikan Frankok asmaturiko “demokrazia organikoaren” 

sareetan preso egongo dira, alegia.  

 

Errepresioa eta indarkeria izanen dira dudarik gabe, prozesua berezi egingo duten bestelako 

ezaugarriak. 

 

Trantsizioa hasi baino lehen,birgogora dezagun Nafarroako ibilbide politiko eta instituzionala: 
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1.1975.URTEKO AZAROTIK 1979.URTERA        
 

1976.urtea: Frankoren heriotzaren ostean,gizartearen sektore zabalena Arias Navarroren 

gobernuaren kontra zegoen: nazionalista,sozialistak,komunistak... baita karlistak ere. Azken 

hauek,guztiz zapuztuak ikusi zituzten euren ametsak Juan Carlos errege koroatzean.1976. urteko 

Montejurrako gertaeren ostean,protestak are gehiago handitu ziren (2 pertsona tiroz erailak izan 

ziren Juramendin,karlisten topagunean.Antza denez,kriminalak muturreko eskuineko taldeko 

kideak izan ziren). Manifestazioak,protestak,amnistiaren aldeko mugimendua... izugarrizko 

indarra hartu zuten.Grebak ere eguneroko ogi bihurtu ziren; izan ere,krisi ekonomikoak gogor jo 

zituzten nafar sektore ekonomikoak.  

Oposizio politikoaren antolaketak ere indarra hartu zuen.EAJ eta PSOE,”Euskadi” eraikitzeko 

asmoa erakutsi zuten,Nafarroa barne.Jarrera hau defendatzeko,arrazoi asko ikusi zituzten: 

hizkuntza,kultura,sustrai historikoak... Nafar sozialistak,Nafarroa Euskadirekin bat egitearen alde 

agertu ziren eta honen aldeko kanpainak burutu zituzten.  

 

1977.urtea: 1977.urteko ekaineko hauteskunde orokorretan,Nafarroan bi izan ziren indar 

nagusienak: UCD eta PSOE (azken hau,nagusiki arrakastatsua suertatu zen Nafarroako 

hegoaldean eta gune industrialetan). Karlismoak porrot egin zuen eta alderi sinboliko gisa geratu 

zen. 1977.urtea,Aurre-autonomien garaia ere izan zen. Alegia,Nafarroaren estatu autonomiko 

nahiz juridikoaren inguruko eztabaidak nagusi izan ziren. Nafarroako gizartea auzi honen 

inguruan zatituta zegoen: Euskadirekin bat egitearen aldekoak eta kontrakoak.Sozialistek,urteak 

Nafarroako foru erregimena historian zehar mantentzea lortu du garai bakoitzeko egoera politikoetara 

moldatuz. 

1515an Gaztelako Koroara atxikia geratu zenean, Nafarroak bere foruak eta erakundeak mantenduko 

zituztela onartu zen. Gainera, Gaztelako erregeek foru hauek errespetatu eta hobetu behar zituzten.   

Ondorengotza gerran (1700-1714) Aragoiko Koroako lurraldeek beren foruak galdu zituzten Planta 

Berriko Dekretuen bitartez. Baina Nafarroak eta euskal probintziak beren foruak mantendu zituzten Felipe 

V.aren alde agertu zirelako gerra garaian. 

1839an Lehen Gudu Karlista amaitzean eta liberalismoaren garaipenarekin Nafarroako foruek 

sufritutako eraldaketa handiena gertatu zen. Hau erraz ulertzen da, lurralde hauek D. Carlosen alde agertu 

zirelako. 1841. urtean Lege Itundua onartu zen eta honen arabera Nafarroa Espainiako monarkiaren 

probintzia bihurtu zen nahiz eta ogasunean pribilegio batzuk mantendu kupoa edo kontzertu ekonomikoa 

delakoaren bitartez. 

Azkenik Nafarroak altxatutakoei Errepublikaren aurkako borrokan emandako laguntza zela bide, 

Frankismoak iraun zuen bitartean, foru errejimena mantentzea lortu zuen bai eta bere erakundeak ere. 
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aurrera joan ahala,garrantzia kendu zioten Nafarroa Euskadin sartzeko auziari.Azkenean,gai hau 

nafarrek erreferendum batean erabaki behar zutela erabaki zuten. 

1978.urtea: konstituzioaren idazkera eta onespen urtea izan zen. 1978.urteko konstituzioan,bi 

dira Nafarroari dagokionez zehazten diren artikulu nagusienak:  

- Nafarroa Foru Komunitatea dela (berezia gainerako probintzia guztien artean).  

- Konstituzioaren 4. xedapena delakoan dekretatu egiten da: nafarrek eskubidea dutela 

(erreferendumean horrela erabakiz gero), Euskal Autonomia Elkartearekin bat egiteko.  

Konstituzioaren bozkatzeari dagokionez aipatzea,nafarren erdiak baino,ez zuela baiezkoa eman:  

- Baiezkoaren aldeko botoak: %50,4 

- Ezezkoa: %11,3 (ezker eta eskuin muturrek eskatuta, HB barne). 

-Abstentzioa: % 33,4 (EAJren kontsignei esker hein handi batean).  

1979.urtea: Nafarroako Parlamentua osatzeko hauteskunde orokorrak burutu ziren.Bereziak izan 

ziren,ezen,merindadeen arabera egin ziren.Hau da,historikoki,gorte foralak osatzeko erabiltzen 

zen sistema erabili zen hauteskunde hauetan ere.Modu honetara,7 diputatuz osatutako gorteak 

eratu ziren, Iruñeko nahiz Tuterako merindadeetatik 2 diputatu eta gainerakoetatik diputatu bana 

(Zangoza,Lizarra eta Erriberri).  

 Urte honetatik aurrera hasi egin zen Nafarroako Komunitate Forala arautuko zuen estatutua 

diseinatzen.Hau UCD,PSOE eta UPN artean adostu egin zen eta iturri nagusienak, 1978ko 

konstituzioa eta 1841.urteko Lege Itundua izan ziren. ( UPN, UCDren banaketatik sortuko da, 

1979aren hasieran, Nafarroako izaera foral eta “nabarristaren” defentsan eta konstituzioaren 

xedapen 4.a delakoa ezabatzearen alde, (fundatzaileen artean, Aizpun).  

 

2. FORUAREN HOBEKUNTZA LEGEA ETA EGUNGO NAFAR ERAKUNDEAK    

 1982.urtean,LORAFNA onartu zen (Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 

Regimen Foral de Navarra). Legea Nafarroako eta Espainiako parlamentuek onetsi zuten.Puntu 

nagusienak honakoak dira:  

- 1841.urteko Lege itundua desagertu eta hau ordezkatua gelditu zen.  

- Parlamentua sufragio unibertsalez hautatuko da (50 partaide) eta hauteskunde hauetatik ere 

aterako da Nafarroako gobernua (merindadeen sistema bertan behera gelditzen da).  

- Kontuen Ganbara, Administrazioa eta Auzitegia mantendu ziren (ogasuna eta justizia 

erakunde propioa mantenduz).  

- Estatuak emandako zerbitzuen ordainetan Kupoa ordaintzen dio. 

- Foru erregimeneko beste eskumen batzuk gordeko ditu: hezkuntza eta osasuna esaterako.  

(ezaugarri gehiago,testu iruzkinean irakur daitezke) 


