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Munduko ekonomia  amildegi hertzean
Víctor Taibo 

Kapitalismoa hondamendi ekonomiko ba
ten aurrean dago. Batzuk krisi hori Ukra
inako gerra inperialistarekin justifikatzen 
saiatzen dira, baina kontua da gerrak au
rrez nazioarteko ekonomiak zituen kon
traesan eta desoreka sakonak areagotu 
besterik ez duela egin. Gero eta hedabi
de gehiagok iragartzen duten kaos ekono
mikoak agerian uzten du kapitalistak eta 
gobernuak ez direla gai beren sistemak 
dituen kontraesan larriak konpontzeko.

Nazioarteko hainbat erakundek, ha
la nola NDFk edo OCDEk, ohartarazten 
duten atzeraldi ekonomikoaz gain, bes
te arazo garrantzitsu batzuk ere badau
de: milioika pertsona miserian hondora
tzen ari den inflazio neurrigabea estan
flazio egoera luze batekin mehatxatzen 
ari da. Aurrekaririk gabeko zorpetze pu
bliko eta pribatua 296 bilioi dolarrekoa 
da eta munduko BPGaren %350 hartzen 
du, 2008ko krisia lehertu zenean bai
no baskoz handiagoa eta Gobernu eta 
Banku Zentralen maniobra tartea erabat 
murriz ten du. Zenbait burbuila espeku
latibo lehertzeko arriskua dago Balore 
Burtsetan eta zor publikoaren merkatuan, 
higiezinen sektorera edo kripto-txanpo
nena besteak beste. Eta horri klima hon
damendiak ekonomian sortzen dituen 

eragin gero eta larriagoak gehi
tzen zaizkio.

Gainprodukzio krisia.  
Irabazi kapitalista errekorrak  

eta miseria masentzat

2008an bezala, gainprodukzio krisi baten 
aurrean gaude azken finean. Kapitalis
moak modu anarkikoan ekoizten du, epe 
laburreko enpresa etekinak etsi etsian bi
latuz, eta prozesu horretan merkatuak xur
ga dezakeenetik haratago hedatzen da. 
Eta hori da berriro azaleratzen ari dena. 
 Hala erakusten du prezioen inflazio espi
ralak. Monopolio eta inbertsio funts han
diak energiarekin edo elikagaiekin espe
kulatzen ari dira, eta irabazi errekorrak 
lor tzen dabiltza. Baina ez dago ez petro
lio, ez gas, ez elikagai, ez bestelako ba
liabide edo salgai faltarik. Alderantziz!

Elikagaiena adibide ona da. Nazioarte
ko handizkako merkatuetan prezioak izu
garri igo arren (%20 gariaren kasuan edo 
%29 artoaren kasuan), FAOk adierazi du 
2022/2023an munduko zereal ekoizpena 
apenas %1,7 murriztuko dela, 847,8 mi
lioi tonako soberakinarekin. Soberakina 
2021ean baino txikiagoa izan arren —urte 
horretan handiena izan zen—, baina 2018, 
2019 eta 2020an baino handiagoa izango 
da. Gariaren prezio igoera Ukrainako ge
rrari egotzi bazaio ere, urteko ekoizpe
na 787,2 milioi tonakoa izatea espero da, 
beste errekor historiko bat. Eta gauza bera 
esan dezakegu petrolioari, gasari eta bes
te lehengai batzuei dagokienez.

Goseak, pobretze masiboak, negu ho
netan berotu ezinak eragindako sufrimen

du guztiak onuradun bakarra du, multi
nazional handiak eta banka, gerrarekin 

aberasten ari direnak, espekulaziorik 
lizunena erabiliz. Krisi horrek mi

lioika pertsona pobreziara eta langabezia
ra eramango ditu, baina erabat saihets dai
teke gizateriak dituen baliabide eta aurre
rapen teknologiko izugarriekin. Hori bai, 
ez kapitalismopean.

Nazionalismo ekonomikoa eta 
merkatu gerra. AEB kinka larrian

AEB eta Txinaren arteko bloke inperialis
ten talka gero eta erabakigarriagoek kri
si globala berrelikatzen dute. Poten tzia 
handiak eta beren aliatuak nazionalismo 
ekonomikora eta gerrara komertzialera 
jotzen dute, merkatu kuota handiagoak 
lortzeko, lehengai iturriak eta horniketa 
kateak kontrolatzeko eta besteen kontu
ra atzeraldi dinamikatik ateratzeko. Na
gusitasun ekonomikoaren borrokak bere 
jarraipen naturala eremu militarrean eta 
geoestrategikoan du, Ukrainan ikusten du
gun bezala. Leninek azaldu bezala, hori 
da kapitalismoaren ezinbesteko dinami
ka bere fase inperialistan.

Trumpen nazionalismo ekonomi
koaren arrastoari jarraituz, Bidenen Ad
ministrazioak eta Erreserba Federalak ez 
dute zalantzarik izan munduan zehar gerra 
komertzial oldarkorra hedatzen duen po
litikari eusteko, besteak beste, bere alia
tu nagusietako batzuen aurka. AEBetako 
Erreserba Federalak (FED) egindako ta
sa igoera eta horren ondorioz dolarraren 
balioa handitu izana (%20 inguru) gerra 
honen parte dira.

Horren ondorioak agerikoak dira da
goeneko: herrialde askoren zorra dola
rretan garestitu da, bereziki “suspertze 
bidean” dauden herrialdeena, eta ez or

daintze masiboetara eta porrotetara 
bultzatzen dituzte, Sri Lankari ger

tatu zaion bezala. Libra edo yenak 
bezalako txanponak hondoratu 

dira, beren balioaren %26 eta 
%20 galduz hurrenez hu

rren. Britainia Handian, 
Ukrainako gerra inpe

rialistan AEBren aliatu nagusia den ho
netan, Ingalaterrako Bankuak etsietsian 
atera behar izan du bere ekonomia erres
katatzera. Washingtoneko politikariak eta 
Estatu Batuetako burgesia beren krisia eta 
inflazioa esportatzen, eta Txinaren aurrean 
gihar ekonomikoa berreskuratzen saiatzen 
dira, baina mundua eta, bereziki, Euro
pako eta munduko beste leku batzuetako 
aliatuak hondoratzearen kontura.

LPEE (Lurralde Petrolio Esportatzai
leen Erakundea) aurkako liskarra ere ho
rren adibide ona da. AEBek eta EBk igoe
ra inflazionista geldiarazteko petrolioaren 
prezioak kontrolatu eta mugatzeko egin
dako ahaleginek talka zuzena eragin dute 
Saudi Arabiarekin, Ipar Amerikako inpe
rialismoaren aliatu historikoarekin, Per
siako Golkoan.

Bidenek LPEE salatu du Putinen men
pe erortzea leporatuta, eta AEBko Estatu 
Sailak Riadeko erregimena gogor zigor
tzearekin mehatxatu du. Baina politika ho
rrek are gehiago isolatu ditu AEB eta EB 
nazioartean, eta LPEEak Errusiarekin (eta 
Txinarekin) duen aliantza estrategikoa in
dartu du petrolioaren prezio altuei eta ne
gozioei eusteko. Testuinguru horretan, pe
trolioaren prezioek gora egiteak munduko 
atzeraldia areagotzen lagunduko du, eta be
reziki kolpatuko ditu Ipar Amerikako inpe
rialismoaren aliatu europarrak, energiaren 
mendekotasun handia dutenak.

Munduko merkatuan lehiakorragoak 
izateko hartzen ari diren neurriek, ekono
mia eta merkataritza gerra, neurri prote
kzionistak, tasen igoera eta debaluazioak, 
atzeraldi gero eta larriagora, eta are depre
siora ere, bultzatzen ari dira. Bide bera 
egin zuen azkenean Mundu Gerrara era
man zuen 29ko crackak. Nazionalismo 
ekonomikoak ez du inolako eraginkorta
sunik ekonomia kapitalistaren hondora
tzearen aurrean.

AEBk neurri desesperatuak hartzen ja
rraitu nahi dute bere gainbehera eta Txi
nako erraldoiaren igoera geldiarazteko. 
Baina, egia esan, AEBetako kapitalistek 
eta Europako eta Asiako aliatuek  inbertsio 
errekorrak egiten jarraitzen dute Txinan 
neurriz kanpoko irabaziak lortzeko.

2022ko lehen zortzi hilabeteetan, atze
rriko zuzeneko inbertsioa %16,4 hazi zen 
Txinan: %58,9 Hego Koreak, %30,3 Ale
maniak, %26,8 Japoniak edo %17,2 Erre
suma Batuak. Errealitate horrek erakusten 

Krisi kapitalista klase borroka bortitza prestatzen ari da

https://hiztegiak.elhuyar.eus/eu_es/lpee
https://hiztegiak.elhuyar.eus/eu_es/lpee
https://hiztegiak.elhuyar.eus/eu_es/lpee
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du ezen, Txinak ere arazoak izan arren (hi
giezinen burbuila, adibidez), haren gihar 
ekonomikoak indarra hartzen jarraitzen 
duela AEBetako lehiakidearen aurrean.

Eta horri guztiari gehitu behar zaio 
Banku Zentralek hainbat urtetan likide
zia txertaketa masiboetan sortutako bur
buila espekulatibo izugarriak lehertze
ko arriskua.

Kreditua eta zorra, marxismoak azal-
tzen duen bezala, gainprodukzioaren kri
siari aurre egiteko tresnak dira, ziklo he
dakorra artifizialki elikatuz eta merkatua 
muga naturaletatik harago zabalduz. On
dorioak, 29ko crackean edo 2008ko fi
nantzakrisian ikusi zen bezala, are des
oreka suntsitzaileagoak dira. Eta hori ere 
gertatzen ari da orain. Azken urtean, mun
duko finantza aktiboen balio galera han
dia izan da, 2008an baino askoz handia
goa. Horren ondorioz, hilabete batzuen 
buruan, 37 bilioi euro desagertu dira fi
nantza sistematik eta burtsetatik!! Finan
tza crack berri bat gertatzeko aukera ma
hai gainean dago.

 
Europako Batasuna hausten  

ari da atzeraldiak jota

Krisi honen erdian Europa dago, mundu 
mailan atzera egiten jarraitzera konde
natua, Ipar Amerikako inperialismoaren 
mesedetan. Gainbehera hori nabaria da 
2008tik, eta jauzi kualitatiboa ematen ari 
da orain. 2009tik 2020ra bitartean, Txina
ren urteko hazkunde tasa %7,36koa izan 
zen, eta AEBetakoa, berriz, %1,38koa; 
EBren kasuan, berriz, %0,48koa. 2005ean, 
EB munduko BPGaren %20 zen. 2030ean 
%10era murriztuko da.

Ukrainako gerra inperialista puntu kri
tiko batera eramaten ari da europar kon

tinentea eta bere industria motorra den 
Alemania. Bere lehiakortasunerako gil
tzarria den energia iturri merke errusia
rrekin haustea presio jasanezina da Ale
maniako eta Europako industriarentzat.

Gasaren prezioak hirukoiztu egin dira 
2021ekoekin alderatuta, eta 10 aldiz bider
katu dira 201920koekin alderatuta, pan
demia baino lehen. Alemaniari dagokio
nez, abuztuko prezioak %139 igo ziren 
aurreko urtekoekin alderatuta. Europako 
energia kostuak BPGaren %2tik %12ra 
igaro dira, eta Alemaniako eta Europako 
industriaren lehiakortasuna hondoratu egin 
da. Gainera, industriaren zati bat suntsitu 
da Txinaren edo AEBren mesedetan. Ho
ri agerian uzten du EBko defizit komer-
tzialaren batbateko igoerak, estatistikak 
daudenetik handiena baita.

Energia iturri alternatiboak bilatzeko 
edo prezioak aurkitzeko saiakera  etsiak 
talka egin du merkatu kapitalistaren errea
litatearekin. AEBk saltzen duen gas natu
ral likuatuak ezin dezake gas errusiarra or
dezkatu, alderantziz, gas errusiarra baino 
45 aldiz garestiagoa da eta are gehiago 
garestitu da eskaeraren igoeraren ondo
rioz. Hori dela eta, Alemaniako industria 
prezioek (gasaren menpe dago industria) 
gora egin dute urtetik urtera, abuztuan, 
%46,9 hain zuzen, 1949an hasi zen esta
tistikaseriea dagoenetik igoera handiena 
izan delarik. Alemaniako ekonomia kinka 
gero eta larriagoan dago: Deutsche Bank 
erakundeak dio 2023an BPGa %3 eta %4 
bitartean jaitsiko litzatekeela, eta horrek 
ekonomiahondamendia ekarriko lukee
la kontinente osoan.

Espiral inflazionista baten erdian ger
tatzen den gainbehera bat: lehen aldiz, EBk 
bi digituko inflazio-tasa izan du, %10,2koa, 
eta Herbehereak, Belgika, Polonia edo Bal

tikoak %20tik gertu edo gorago daude. 
Egoera horrek ez du hobetzeko joerarik, eta 
dagoeneko hasi dira protesta sozial handiak 
sortzen, eta datorren aldian klaseborroka 
bortitzera kondenatuko du kontinentea.

Egoera horrek berriro jarri du mahai 
gainean Europar Batasunaren egoera pre
karioa. EBko burokraten diskurtsoak eta 
ustezko arrakasten propaganda alde bate
ra utzita, Europa gero eta zatituago dago. 
Errusiaren aurkako zigorrak direla eta pla
zaratu diren ikamikak sakontzen jarrai
tzen dute, eta herrialde guztiak neurri na
zionalista eta protekzionistak sakontzen 
ari dira atzeraldiari aurre egiteko. Nork 
bere burua salbatzeko estrategiak Euro
pa duela hamar urte baino askoz ere kri
si okerragoan hondoratuko du.

EBko Lehiaren Komisarioak eta bes
te gobernu batzuek Alemaniaren jokabi
dea berriki kritikatu dute, bere industria 
eta enpresa handiei 200.000 milioi euroko 
laguntza emateagatik (Alemaniako BPGa
ren %8,4, Frantziako edo Italiako antze
ko laguntzen bikoitza). Alemaniak horre
la joka dezakeen bitartean, bere zor pu
blikoa BPGaren %68,2koa delako, beste 
herrialde batzuek, hala nola Frantziar Es
tatuak (%114,5), Italiak (%152,7) edo Es
painiar Estatuak (%116,1) ezin dute hori 
egin. Berriro ere, Europako ustezko elkar
tasuna ezerezean gelditzen da. Oinarri ka
pitalistetan eraikitako Europar Batasuna
ren ondorio saihestezina da.

Bruselako burokraziak eta Europako 
gobernuek argi dutena da krisi horren on
dorioak nork ordaindu behar dituen: lan
gile klaseak.

Europako Batzordeak, adibidez, arau 
batzuk onartu ditu gobernuek energia mo
nopolio handiak erreskatatu ahal izateko, 
2008an bankuekin gertatu zen bezala, eta 

Alemania eta beste herrialde batzuk da
goeneko sektoreko enpresa handiak erres
katatzen ari dira gerraren aitzakiarekin. 
Bestalde, aurrekontu militarren hazkunde 
ikaragarria, Alemaniatik hasita (100.000 
milioi), negozio izugarria da Europako ar
magintza industria handientzat. Langileoi 
gerrikoa estutzeko eta negu gogorrerako 
prestatzeko eskatzen diguten  bitartean, 
hotzez hiltzen uzteko inongo axolarik ga
be, beraien negozioak txopan dabiltza.

Berandu baino lehen, zorraren egoe
ra jasanezinak, berriro ere hazten ari den 
arrisku primak, austeritate politika gogo
rretara eramango du EB, murrizketa ge
hiago ekarriz. EBko burokrazia eta gober
nuak oraindik ez dira modu irekian hori 
aho betez iragartzen ausartzen, hain zuzen 
ere, jabetzen direlako leherketa sozial kon
trolaezinak eragiteko dagoen arriskuaz.

Krisi kapitalistak klaseen arteko au
rrez aurreko talka, protesta masiboak, al
txamenduak eta krisi iraultzaileak era
gingo ditu. Eta Europa prozesu horien er
dian egongo da. Europako ultraeskuinaren 
igoera, faxismotik gero eta hurbila go dau
den sektoreak bilduz eta diskurtso nazio
nalista gogorra astinduz, krisiaren sako
neraren isla da.

Hala ere, EBko burokraten eta Euro
pako gobernuen benetako beldurra pola
rizazio hori iraultzarekin azaleratzea da: 
gero eta erradikalagoak eta borrokalaria
goak diren grebak, burokrazia sindikalak 
gaindituz, eta gazteriaren eta langileen 
mugimendu lehergarriak, ekintza zuze
nera joaz. Ondorio sozialista aurreratuak 
ateratzeko haztegi baten atea izango diren 
borroken atarian gaude eta internaziona
lismo proletarioaren eta komunismo iraul
tzailearen bandera altxatzeko ezinbesteko 
erronka dugu aurrean.
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Erreakzioak ordagoa bota dio demokra
zia burgesaren erakunde garrantzitsuena 
diren Gorte Nagusiei. Dagoeneko ez da 
Kataluniako Parlamentua bakarrik, orain, 
espainiar Estatuko parlamentua umilia
tzeko txanda iritsi zaie. Faxistaz betetako 
auzitegi batek bere burua betikotzen du, 
eta Exekutiboa nahiz Legegilea emenda-
tzen du, argi uzteko hautatua izan ez arren 
nork erabakitzen duen oinarrizko gaietan, 
hots, Estatu aparatuak.

Krisi politikoa polarizazio sozial eta 
politiko bortitz baten isla da. Eta magistra
turaren, poliziaren eta armadaren organo 
gorenetan nagusi den giroaren beste abisu 
bat ere bada. Hauxe da Espainiako erre
gimen burgesa, 78ko erregimena, histo
rian zehar langile klasearen eta zapalduen 
aurkako borroka gogorren baitan zaildua, 
eta eskubide demokratikoak errotik moz
teko zalantzarik izan ez duena.

Auzitegi kapitalistek bizitza politikoan 
etengabe esku hartzea ez da espainiar Es
tatuak bakarrik duen bereizgarria. Joera 
globala da, hain zuzen, burgesiak bere 
boterea bermatzeko eta haserre soziala
ri aurre egiteko metodo autoritarioak ge
ro eta gehiago erabiltzen dituela azpima
rratzen du. Parlamentarismo demokra
tikoaren krisia erregimen kapitalistaren 
krisi ekonomiko, sozial eta politikoare
kin batera doa.

Hauts haien lohiak

Eskuinaren eta eskuin muturraren grina 
batetik eta PSOEren erantzun ahul eta 
lotsagarria bestetik. Kongresuko presi
denteak eta Senatuko presidenteak, Pe
dro Sanchezek berak eta beste buruzagi 
sozialista batzuek azpimarratu dute “Auzi
tegi Konstituzionalaren erabakia oso la
rria” izan arren eta ados ez egon arren, 
epaia beteko dutela. Gauza bera plan
teatu dute UP, EH Bildu edo ERCko 
buruzagiek, Konstituzionalari desobe
ditzea baztertuta.

Egun batzuk aurretik, Felipe Sizi
lia PSOEko diputatuak Auzitegi Kons
tituzionaleko epaile kontserbadoreei eta 

PPri O23ko kolpistak bezala jokatzea le
poratu bazien ere, betiko lez, hitzak hitz. 
Magistratu faxista apur batzuen eraso an
tidemokratiko baten aurrean gaude, baina, 
antza denez, haien erabakiei men egin be
har zaie eta bete egin behar dira.

Egoera hau ez da zerutik erori. PSOEk 
berak, orain demokraziaren aurkako kol
pea deitoratu arren, duela aste batzuk ez 
zuen zalantzarik izan eskuinarekin eta es
kuin muturrarekin batera lerrokatzeko eta 
Irene Montero Berdintasun ministroaren 
aurka egiteko, honek aparatu judiziala
ren zati handi bat matxistatzat jo zuenean.

Orain, aurrekaririk gabeko jardunaz 
hitz egiten dute, “Auzitegi Konstituzio
nalak bere historian hartutako erabakirik 
larrienaz”. Baina alde batera uzten dituz
te Konstituzionalak eta Botere Judizialak 
egindako beste hamaika jarduera larri eta 
oso berri batzuk. Ez da lehen aldia! 78ko 
erregimenak jarduera autoritario eta anti
demokratikoen historia luzea du, hori bai
ta bere hezur muina.

Hemen ongi ezagutzen dugu hori. Bes
teak beste, Egin eta Egunkaria itxi zire
nean, ilegalizazio urteetan, Altsasukoa 
bezalako muntaia judizialetan, torturaren 
instituzionalizazioan… hori guztia PSOE
ren babesarekin eta Grande Marlaskaren 
paper esanguratsuarekin. Kataluniako Par
lamentuan ere, Auzitegi Konstituziona
lak esplizituki debekatu zuen hiru aldi
tan behintzat eztabaida parlamentarioa, 
hau da, demokratikoki aukeratutako di
putatuek bozkatu edo iritzia ematea. Ka
su horietan eta beste batzuetan, esaterako 
2017ko irailean Kataluniako Parlamentak 

urriaren 1eko erreferenduma egitea onar
tu zuenean, PSOEk Auzitegi Konstituzio
nalera jo zuen sutsuki milioika katalanen 
eskubide politiko eta demokratikoak za
paltzeko. Orain, botere horiek euren Go
bernua kolpatzen dute inolako kontenpla
ziorik gabe.

Zer balio du eta zerk ez eskuin 
muturrari eta Estatuari  

aurre egiteko?

Legebiltzarrean ordezkatuta dagoen ezke
rraren gehiengoak, bai UPk, bai EH Bil
duk edo ERCk, men egin diote PSOEren 
“erabateko errespetu instituzionaleko” 
estrategiari, Auzitegi Konstituzionala
ren erabakiari men eginez, eta erantzu
na Legebiltzarreko maniobra hutsetara 
edota maniobra juridikoetara mugatuz. 
Kataluniako krisi iraultzailean eskubide 
demokratikoak eta giza eskubideak bost 
axola zaizkiola erakutsi zuen UPk Euro
par Batasunera jotzeko egin duen ahale
ginak porrot egin du dagoeneko.

Jakina, ezker parlamentariotik ez di
ra falta izan Konstituzionalaren eta kas
ta judizialaren aurkako adjektibo mardu
lak, EH Bilduko bozeramaile den Mertxe 
Aizpuruak “78ko erregimenaren hipoteka 
garbitzeko” deia egin zuen esate baterako. 
Baina egunaren amaieran, diskurtso sutsu 
askoren ondoren, indar hori guztia Kons
tituzionalaren erabakia saihestu ahal iza
teko lege ihesbideren bat bilatzera muga
tzen da. Zertan bereizten da, funtsean, ho
ri Aitor Esteban EAJko bozeramailearen 
adierazpenetatik, esan duenean “lasaita
suna” mantendu behar dela, “arinkeriarik 

eta asaldurarik gabe” eta “kaleetan mobi
lizazio giroa piztu beharrik gabe”? Antza 
denez ezin da kaleak hartzera deitu, ho
rrek erreakzioa hauspotzen baitu... Egiten 
den guztia parlamentu jokoaren muga zo
rrotzetan egin behar da.

Pablo Iglesiasek ez du kontzienteki ai
patzen duela urtebete esaten zuena “oso 
ezkertiarren” aurka, kritikatzen genuelako 
UPk Auzitegi Konstituzionalerako bi ma
gistratu faxisten aldeko botoa eman iza
na, PSOEren eta PPren arteko akordio us
tel baten ondoren. Estrategia “errealista” 
omen zen, eta hori justifikatzeko aitza-
kiatzat indarren korrelazioa aldatze ko be
harra erabili zuen, besteak beste Botere 
Judizialaren baitan. Orain, Unidas Pode
mosek bidea ireki zion epaile horietako 
bat, Enrique Arnaldo, izan da Legebil
tzarraren aurkako kolpe antidemokrati
koaren buru. Kontzesio horiek ez dute ba
lio indarren korrelazioa aldatzeko. Aitzi
tik, erreakzioa oldartzeko besterik ez dute 
balio, eskainitako helduleku guztiak era
biliko baitituzte beti.

EH Bilduren zuzendaritzak hartutako 
norabideak galbide berera darama. Parla
mentarismoaren jokora jotzea 78ko erre
gimenaren baldintzetan, eta langile kla
searen eta gazteriaren mobilizazioari uko 
egitea erreakzioaren kolpeei aurre egite
ko, desastrera baino ezin du ekarri. Ka
pitalismoaren krisi garaia bizi dugu, par
lamentarismoaren eta demokrazia burge
saren krisi garaian. Erreakzioak mendean 
hartua duen Estatuak eskubide demokrati
koak babestuko dituela espero izatea uto
pia erreakzionarioa da, eta ondorio arris
kutsuak izan ditzake, egun hauetan Perun 
Castilloren aurkako kolpearen ondoren 
ikusten dugun bezala.

Ezkerreko alternatiba kontsekuente 
bat altxa behar dugu

Jabetza pribatu kapitalista eta bere pribi
legioak ukabil bakarrarekin defendatze
ko jarduten duen Estatu aparatu horri au
rre egiteko bide bakarra, modurik au
sartenean, sendoenean eta masiboenean 
mobilizatzea da. Eta hori posible da, be
hin eta berriz egiaztatu den bezala. Katalu
nian 2017an ikusi genuen, masak ekintza 
zuzenaren bidez behetik mobilizatu zire
nean epaileen eta indar polizialen erre
presioa zapuzturik geratu zen eta bi mi
lioi pertsonak baino gehiagok bozkatu zu
ten erreferenduma egitea ahalbidetu zen.

EH Bilduk Madrilen eta Eukal He
rrian duen klase arteko kolaborazio po
litika, orain Auzitegi Konstituzionalaren 
kolpeari men egitea ekarri duena, gero eta 
ezinegon handiagoa sortzen ari da Ezker 
Abertzalearen oinarrien artean, ikusita 
 atzean uzten direla benetan ezkertiarrak 
diren politikak, mobilizazioa eta kalee
tako borroka. Baina, bien bitartean, Esta
tu frankistaren aparatuak bere erasoaldia 
gogortzen ari da, Auzitegi Konstituziona
larekin edo euskal presoekin gertatu den 
bezala, mendekuzko eta salbuespenezko 
espetxe politikari eusteko eta gradu aurre
rapenak ukatzeko jokabidean.

Gizateriaren historia klase arteko bo
rrokaren historia da. Zapalduok zailtasun 
gogorrak, errepresioa, diktadurak, klan
destinitatea eta heriotza izan ditugu au
rrez aurre, baina ideia zuzenekin, sozia
lismoaren programarekin, mobilizazioaren 
bidez eta antolatuta, gai izan gara aurre 
egiteko kapitalisten eta euren Estatua
ren botereari, baita komunikabideei ere.

Mehatxu larriak ditugu aurrean. Horre
gatik iraultzaileok ez dugu men egiten, ez 
dugu amore ematen, badakigulako horre
la bakarrik garaituko dugula erreakzioa.

Antolatu zaitez

altenatiba hori eraikitzeko!

Borrokarako ezkerra 
altxatu behar dugu

Auzitegi Konstituzionalaren, Estatu aparatuaren 
eta eskuin muturraren ofentsiba
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Euskal Herria Sozialista.- 2019an egin 
zenuten borroka eredugarriaren ondo-
ren, Bizkaiko metaleko langileak kale-
ra atera zarete berriro, zergatik orain?

Jose Gonzalez.- Aurreko hitzarmena
ren iraungipena izan da pizgarria, baina 
borroka bera haratago doa. 2019ko bo
rrokari esker, hitzarmen positiboa lortu 
genuen. Harrezkero, KPIa %10 inguru 
igo da, eta gure bizi baldintzak nabarmen 
okertu dira. Sektoreko patronala, FVEM, 
eta gainerako sektoreetako enpresariak 
ederto aberasten ari dira gure kontura, mi
lioika euro eta etekin mordoa jaso dituzte 
2022an. Langileok grebara atera gara as
ki dela esateko. 2019an egin genuen, eta 
orain berriro egiten ari gara.

EHS.- Abenduan 5 greba egun egin 
ondoren eta aurreko 72 orduko bi deial-
dien ondoren, nola baloratzen duzu gre-
baren garapena?

JG.- Oso positiboki, Euskal Herriko 
sektoreko hitzarmenik indartsuena gara 
eta hori frogatu dugu industrialdeetan eta 
kaleetan. Ehunka izan gara piketeetan, eta 
sektoreko enpresa nagusiak gelditu ditugu 
Bizkaia osoan. Ertzaintzaren etengabeko 
jazarpenari eta probokazioari eutsi diogu, 
baita greba egiteagatik enpresek egindako 
mehatxuei ere. Artetxen, adibidez, enpre
sak goizeko txanda aurreratu zuenean pi
ketea saihesteko, aurreratu egin ginen eta 
4:00etarako prest geunden piketean.

Milaka manifestatu gara Durangon, 
Barakaldon, Santurtzin, Zornotzan edo
ta Bilbon. Azkena, Bilbon, 12.000 langi
le baino gehiagorekin. Aparteko grinare
kin atera gara kalera eta mezu argia bida
li diogu FVEMi: Indarra dugu!

EHS.- Zein dira, zure ustez, borro-
karekin jarraitzeko eman beharreko 
hurrengo urratsak?

JG.- FVEM gu entzutera behartu du
gu. Borroka da patronalak ulertzen duen 
hizkera bakarra. Mehatxuak egin ohi di
tu grebek ezertarako balio ez dutela esa
nez. Baina, ostera, atzera bota behar izan 
dituzte hasieran zituzten hainbat proposa
menaren, eta soldata igoeren proposamena 
handitu behar izan dute. Hala ere, orain
dik ez da nahikoa, soldatak KPIaren ara
bera eguneratzeari uko egiten diote. Guk 
erosteko ahalmena gal dezagun nahi du
te. Zergatik ez dute beren etekin ikaraga
rrien zati bat sakrifikatzen? Hurrengo bi
lerarako fitxarik mugitu ez badute, greba
ra bueltatu behar dugu.

Sektoreko langileen batzar ireki eta 
zentralizatuak egin behar dira. Gure al
darrikapenak eta borroka bultzatzeko eta 
indartzeko eman beharreko urratsak de
mokratikoki eztabaidatzen hasi behar du
gu. Horrelako batzarrak funtsezkoak di

ra dugun indarraz jabetzeko. Langileok 
zuzenean parte hartzen dugunean, bero
tasuna handitu egiten da.

Gure borroka oso garrantzitsua da mo
bilizatzen ari diren edo horretarako asmoa 
duten beste sektore askori begira. Aste 
hauetan Amazoneko langileekin, Bizkai
ko ELZko langileekin, erresidentziekin, 
Osakidetzarekin, hezkuntza publikoko 
grebarekin eta pentsiodunekin bat egin 
dugu. Borrokak bateratu behar dira. Pa
tronala horiek zatitzen, sektoreka negozia
tzen eta ahal badute fabrikaka negoziatzen 
saiatzen da, badakitelako elkartzen baga
ra eta gure indarrak batzen baditugu es
ponentzialki biderkatzen direla.

Hortik dator Greba Orokorraren ga
rrantzia, 2020ko urtarrilaren 30ean Hego 
Euskal Herrian ikusi zen bezala. Patrona
laren erasoaldia orokortua da Euskal He
rrian, Estatu espainiarrean eta Europan, 
eta horregatik du inoiz baino indar han
diagoa Greba Orokorraren aldarrikape
nak. Eta hemen hasi behar dugu, euskal 
gehiengo sindikal borrokalaria bat dagoen 
lekuan. LAB, ELA eta ESKk data jarri 
behar diote greba orokorrari.

EHS.- Mercedesen borrokak lezio 
sakonak utzi ditu Euskal Herriko lan-
gile klasearentzat. Berriki ELA, LAB 

eta ESK-ren garaipen biribila ikusi du-
gu hauteskunde sindikaletan. Zer iritzi 
duzu emaitza horien inguruan?

JG.- Klaseko sindikalismo borrokala
ri eta demokratikoak duen indarraren fro
ga praktikoa da. CCOOko eta UGTko 
buruzagien diskurtsoa zen gaitz txikiena 
onartzea, akordio txar bat. Hori da Mer
cedesen jarraitu zuten taktika eta Estatu 
mailan jarraitzen ari direna Cadizko, Kan
tabriako edo Tarragonako metala bezalako 
hitzarmenak sinatuz. Eta gainera, hitzar
men hobeen alde daudela baina hori lor
tzeko indarrik ez dagoela dioten diskur

tsoak aguantatu behar izaten ditugu. Gezu
rra! Mercedesen ikusi zutenean zein indar 
zegoen, UGTko eta CCOOko buruak ko
rrika joan ziren patronalaren gona azpi
ra. Gerentearen mehatxuen ahotsa izan zi
ren, eta enpresari lagundu zioten borroka 
gelditu eta grebarekin amaitzeko saiake
ra guztietan, erreferendumean zuzenda
riek ere botoa ematea babestuz.

Baina hauteskunde sindikalek erakutsi 
dute langileak ez direla tontoak. ELA, LAB 
eta ESKk azkenera arte defendatu zuten 

akordioari ezezkoa ematea, langileen batza
rretara jo zuten eta hor edozein langilek en
tzun eta hitza har zezakeen. Erabaki bakoi
tza demokratikoki besoa altxatuz bozkatzen 
zen; argi ikus dadila! CCOOko eta UGTko 
boto emaile eta afiliatu gehienak, beren 
buruzagien trikimailuak ikusita borrokare
kin bat egin zuten. Orain, hauteskunde sin
dikaletan, gehiengo oso handia eman diote 
tinko mantendu ziren sindikatuei.

EHS.- Ezker Iraultzailean afiliatu-
ta zaude, zergatik?

JG.- Ikasle garaian Ikasle Sindika
tua ezagutu nuen eta Alderdi Popularra

ren, errebaliden, 3+2aren eta Wert minis
troaren aurkako borrokan parte hartu nuen. 
Garai hartan, Ezker Iraultzailearen ideiak 
ere ezagutu nituen, eta horrek ulertara
zi zidan borroka ikasleen borrokatik edo 
borroka sindikaletik haratago eman behar 
dela. Gazteriak bat egin behar du borro
ka politikoarekin, komunismo iraultzai
learen ideiak aldarrikatu.

Krisia eta murrizketak bakarrik eza
gutu ditugun gazte belaunaldi oso bati 
lan merkatuak gauza bera eskaintzen di
gu, prekaritatea, soldata baxuak eta ino
lako etorkizunik ez. Garai apartak bizi 
ditugu. Gizateria benetako ataka batean 
dago: krisi ekonomikoa, eskuin muturra
ren gorakada, ingurumenaren suntsike
ta, etab. Alternatiba iraultzaile bat eraiki 
behar dugu, eta hori praktikara eraman
go duen erakunde bat. Horrela sortu ziren 
sindikatuak bere garaian, gizartea eralda
tu nahi zuten erakunde soziopolitiko gi
sa, hitzarmen edo soldaten aldeko borroka 
puntualetatik haratago. Eta hori da Ezker 
Iraultzailetik egiten duguna, Sindikalismo 
borrokalaria, klasekoa eta demokratikoa 
indartzeko lan egiten dugu, baina betiere 
gizartea eraldatzeko eta kapitalismoarekin 
eta hortik datozen gaitz guztiekin behin 
betiko amaitzeko ikuspegiarekin.

Bizkaiko metalgintzako langileak borroka gogorra bultzatzen 
ari dira patronalaren aurka, soldatak defendatzeko eta 

prekarietatearen aurka. 5 eguneko greba aldia egin zuten 
azaroaren 28tik abenduaren 2ra, arrakasta itzelarekin

Jose Gonzalez
elkarrizketatu dugu,

LABeko afiliatua eta Bizkaiko 
metalgintzako langilea

ELA, LAB eta ESK sindikatuen 
garaipena Gasteizko Mercedeseko 
hauteskundeetan

4 www.ezkeriraultzailea.net

Patronalaren erasoaldia orokortua da 
Euskal Herrian, Estatu espainiarrean 
eta Europan, eta horregatik du inoiz 

baino indar handiagoa Greba 
Orokorraren aldarrikapenak. LAB, 
ELA eta ESK sindikatuek data jarri 

behar diote greba orokorrari.
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Laura Luengori,
Ikasle Sindikatuko bozeramailea

Euskal Herria Sozialista.- Hezkuntza 
Akordioa eta Eusko Jaurlaritzak aurre-
ra atera nahi duen hezkuntza legea eus-
kal eskola publikoaren aurkako eraso 
basatiena dela azaldu duzue, eta kaleak 
hartzera deitu duzue hezkuntza komu-
nitate osoa. Zertan datza zuen kritika?

Laura Luengo.- Aurreproiektu honek 
gizartearen gehiengoaren babesa duela 
saltzen saiatzen dira, ezkerreko indarrek 
babestu baitute, hala nola EH Bilduk eta 
Elkarrekin Podemosek, baina errealitatea 
da hezkuntza komunitate osotik horren 

aurka gerrari ekin diogula. Lege honek 
itunpeko hezkuntza pribatuaren negozioa 
eta etekinak blindatu nahi ditu. Ikastetxe 
guztiak “Hezkuntzako Euskal Zerbitzu Pu
blikoaren” aterkipean ezarriz, berdin dio 
zein titulartasun duten, sare pribatuitun
duaren finantzaketa esponentzialki handi
tu nahi dute, publikoarekin berdinduz. Ho
rien finantzaketa %40 handituko dela 
kalkulatzen da! Hezkuntza aurrekontu be
ra mantenduz, nondik aterako dira itunpe
ko sarera desbideratuko diren milioika eu
ro gehiago? Azken hamarkadetan euskal 
eskola publikoaren aurka egin den eraso
rik gogorrenaren aurrean gaude.

Hezkuntza Akordioak berarekin priba
tizazioa areagotzeko hainbat urrats ekarri 
ditu, hala nola hezkuntza itunak 6 urterako 
berritzea edo itunpeko ikastetxeek 28 ikas
lerekin gelak banatu ahal izatea (orain arte 
34 ziren). Masifikazioa eta ikasgelak ix
tea sare publikoan; ratioak murriztea eta 
finantzaketa handitzea sare itunpeko pri
batuan. EAJren asmoa pribatizazioan jauzi 
berri bat ematea da eta ezin dugu onartu.

Gure irakasleekin eta gurasoekin bate
ra bultzatu dugun borrokari esker, “Akor
dioa” eta etorkizuneko legea zalantzan 
jartzen ari da geroz eta sektore zabala
goen artean. Akordioa sinatu zuen EH 
Bilduko zuzendaritzak berak dio orain 
hobetu egin behar dela. Baina behar du
guna lege berri bat bada, ez da hau, jus
tu kontrako norabidean joango den bat 
baizik. Honekin aurrera jarraitzen badu
te, hezkuntza komunitate osoaren greba 
egun berriak deitu beharko ditugu. Gure 
etorkizuna dugu jokoan.

EHS.- Hezkuntzaren pribatizazioa 
urrunetik dator EAEn, eta ikasleen se-
gregazio klasista eragin du. Nola hel-
tzen dio lege berriak gai horri?

LL.- Hezkuntza pribatizatuen dagoen 
lurraldean gaude, Europa mailan bigarren 
postuan dagoena Belgikaren atzetik. Eredu 
horren ondorio zuzena da jasaten dugun 
segregazio klasista eta lege honek errea
litate hori sakonduko du.

Segregazioarekin amaitzeko eta ka
litatezko hezkuntza publiko bat jasotze
ko eskubidea bermatzeko, beharrezkoa 
da itunpeko hezkuntzaren publifikazioa 
abian jartzea eta baliabide horiek kalita
tezko sare publiko bakarra eraikitzera bi
deratzea, hezkuntzako langileak kontra
tatzeko aurrekontua izugarri handitzea, 
ikasgela bakoitzeko ikasleen ratioak mu
rriztea eta ikastetxe duinak bermatzea, 
instalazio duinekin. Lege hau justu kon
trakoa ezartzera dator.

Esan digute, orain bai, lege berri ho
nekin ez dela kuotarik ordaindu beharko 
itunpekoan. Kuota horiek legez kanpokoak 

dira, eta itunpekoaren patronalak eta Eli
za Katolikoak zigorrik gabe kobratzen ja
rraitzen dute. Zergatik izango da ezberdi
na oraingoan?

EHS.- Lege berriak euskarazko hiz-
kuntza murgiltze ereduari uko egiten 
diola salatu duzue.

LL.- Hizkuntza ereduek (A, B eta D) 
ez dute bermatu euskara ikasteko eskubide 
eraginkorra. Alderantziz. Esate baterako, 
A ereduko ikasleen % 80 inguruk hezkun
tza publikoan —A ereduko ikasleen %6k 
itunpekoaren kasuan— maila sozioekono

miko eta kultural txikia du (ISEK indizea). 
Segregazio klasista eta hizkuntza diskri
minazioa erabat lotuta daude.

Eta zer proposatzen du lege berri ho
nek? Lehengo berbera. Esan dute euska
ra ardatz nagusia izatea nahi dutela, eta 
derrigorrezko etapa amaitzean ikasleek 
B2 maila lortzea dela helburua. Baina 
hezkuntza publikoa indartu gabe eta eus
kara ikasteko baliabide osagarriak dituen 
murgiltze linguistikoaren eredu baten al
de egin gabe, ez da euskara ikasteko es
kubide eraginkorrik bermatuko. Horrek, 
besteak beste, atzean utziko ditu langi
le familietako milaka gazte, eta berezi
ki etorkinak.

Ez da kasualitatea eskuin espainolis
tak, eta baita PSOEk ere, Kataluniako 
murgiltze linguistikoaren eredua behin 
eta berriz erasotu izana. Eredu horrek ber
matu zuen eta bermatzen du Estatu espai
niarretik eta orain beste hainbat herrial
deetatik migratu duten familietako seme 
alabek katalana baldintza berdinetan ikas
teko aukera izatea.

EHS.- Euskal Herriaren eskubide 
demokratikoen alde kokatzen zarete

LL.- Ikasle Sindikatutik uste dugu es
kubide demokratikoen eta autodetermi
nazio eskubidearen aldeko borroka fun
tsezkoa dela, eta erreakzio espainolistak 
eta Estatuaren aparatuak egun garatzen 
duen ofentsibari tinko aurre egin behar 
diogula. Katalunian errepresioaren aurka, 
presoen amnistiaren alde eta Kataluniako 
Errepublikaren aldeko borrokan buru be
larri aritu gara, eta arrazoi horiengatik 
hainbat ikasle greba masibo deitu ditugu.

Ildo horretan, datorren urtarrilaren 7an 
euskal presoen sakabanaketaren aurkako 
manifestazioan parte hartuko dugu. Ho
rrez gain, Sarerekin eta Ernairekin bate
ra manifestu bat sinatu dugu gazteei ma
nifestazio horretan parte hartzeko deia lu
zatuz eta salbuespenezko espetxe politika 
horiekin amaitzeko konponbideak eskatuz.

EHS.- Urriaren 27an deitu zenuten 
ikasleen grebaren aldarrikapenetako 
bat gazteen osasun mentala  defendatzea 
izan zen. Zer lotura du horrek borroka 
antikapitalistarekin eta pribatizazio 
politikekin?

LL.- Pandemia benetako infernua izan 
da gazteentzat, batez ere langile familie
tan. Gaixotasuna, gure familietako herio-
tzak, normaltasunez erlazionatzeko ezin
tasuna, isolamendu soziala, krisi ekono
mikoa eta etorkizunera begira atsekabea... 
Gaixotasun mentalen benetako epidemia 
bat dago. Adibidez, 24 urtetik beherakoen 
artean, heriotza ez naturalaren lehen kau
sa suizidioa da.

Hala ere, gure osasun zentroetan eta 
ikastetxeetan ez dago psikologorik, psikia
triarik, orientatzailerik eta giza baliabide eta 
baliabide materialik egoera larri horri aurre 
egiteko. Benetan justifikaezina da baliabi
de horiek ez egotea, gure bizitzak jokoan 
daudenean. Azken batean klase auzia da. 
Dirua duenak psikologo bat ordaindu ahal 
izango du eta egoerari aurre egiteko hain
bat erraztasun izango ditu. Kalitatezko ba
liabide eta zerbitzu publikoak nahi ditugu.

EHS.- Ikasle Sindikatuko bozera-
mailea zara, baina Ezker Iraultzaileko 
militanteak ere bai. Zergatik?

LL.- Nire ustez, beharrezkoa da politi
koki antolatuta egotea, ikasleen arlotik ha
ratago, eta gizartea erabat eraldatzeko bo
rrokatzea, kapitalismoarekin amaitzeko bo
rrokatzea. Sistema honen logikaren baitan, 
ezin daiteke konpondu pairatzen ditugun 
problema nagusietako bat bera ere. Hori 
oso argi ikus dezakegu aldaketa klimati
koaren kasuan, gizateriaren etorkizuna be
ra kinkan jartzen duena. Hori konpontzen 
hasteko baliabideak eta teknologia egon 
badaude. Baina monopolio kapitalista han
dien etekin irrikak eta gobernuek haieki
ko duten mendekotasunak konponbide se
rio oro errotik eragozten dute. Horregatik, 
Ezker Iraultzailean antolatuta nago, beste 
gizarte eredu baten alde borrokatzen dut.

Euskal Herri Sozialistatik Laura Luengo elkarrizketatu dugu, Ikasle Sindikatuko bozeramailea. Ikas-
le erakundea EAJ-PSEren Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurkako borrokaren lehen le-
rroan kokatu da, eta ikasleen grebara deitu du urriaren 27an nahiz azaroaren 30ean eta abendua-
ren 14an azken bi egunetan irakasleekin batera. Osasun mentalaren aldeko borroka bultzatzea ere 
ikasturte honetako helburutzat kokatu du.

Urtarrilaren 7an, gazteak Bilbora!
Joan den abenduaren 13an, Ikasle Sindikatua Sarek bultzatutako prentsau
rrekoan egon ginen, Ernai eta beste hainbat gazte erakundeekin batera, eus
kal presoen aurkako sakabanaketa eta eta salbuespen politiken aurka dato
rren urtarrilaren 7an egingo den mobilizaziora deituz.

Elkarrizketa

4 www.ezkeriraultzailea.net



Euskal HErria sozialista 7

Justizia matxista, 
frankista eta klasistarik

KONTRAPORTADAN HASTEN DA

Gizarteko zapalduenen eta esplota
tuenen eskubideetan aurrera egiteko neu
rri guztien alde gaude. Argi dago bortxa-
tzaileak eta erasotzaileak zigorrik gabe 
edo zigor barregarriekin uzteak, bikti
mak epaitzen diren bitartean —auzitegie
tan zein komunikabideetan—, inpunitatea 
bortxaketa eta indarkeria matxista gehia
gori ematen diola. Justizia patriarkalare
kin amaitu nahi dugu, eta gure erasotzai
leek zigor eredugarriak jaso ditzaten nahi 
dugu. Hori ez da, EHko erakunde femi
nista batzuek dioten bezala “emakumeak 
birbiktimizatzea, guztiz beharrezkoa den 
aldarrikapena baizik.

Badakigu lege aldaketak, kasu asko
tan, masa borrokaren fruitua direla. Baina 
lege bat onartze hutsak ez du bermatzen 
beteko denik edo gure sexu askatasune
rako eskubidea —kasu honetan— babes
tuta geratuko denik. “Epaileen derrigo
rrezko prestakuntza indartzea” ez da inolaz 
ere konponbidea, matxista horiek “legea 

oker aplikatzeari” uzteko. Epaile gehie
nei ez zaie genero ikuspegiko heziketa 
falta, soberan dutena faxismoa eta kla
se gorrotoa da.

Horregatik, Unidas Podemosi azpi
marratu behar zaio ezin dela aurre egin 
aparatu judizialaren izaera erreakziona
rio, frankista eta matxistari, prestakuntza 
ikastaroekin edo bi ultraeskuindar Auzite
gi Konstituzionalaren buru jartzea PPrekin 
hitzartuta. Alderantziz. Gure borroka Es
tatu aparatuaren bihotza erasotzera zuzen
du behar da, argi planteatuz togadun faxis
ta horiek berehala kanporatzea epailetza, 
polizia eta Armadatik. Eta mobilizaziorik 
irmoenean eta kementsuenean oinarritu
ta egin behar da, emakume langileen eta 
gazteen antolaketan oinarrituta.

Feminismo iraultzaile eta sozialista

Indarkeria matxista kapitalismotik sortzen 
den gaitza da. Egia hori etengabe berres
ten du Hego Euskal Herriko erakundeen 

buruan EAJ eta PSOEren politikek ezar
tzen duten errealitate gordinak.

Ertzaintzaren datuen arabera, 1.100 
emakume aritzen dira prostituzioan Eus
kadin; Carmen Meneses soziologoaren 
arabera, datu hori 2.000tik gorakoa da, 
eta %10 eta %15 artean salerosketaren 
biktimak dira. Horixe da politika kapi
talistek eta lege arrazistek gure lurral
dean uzten duten errealitate lazgarria: 
negozio ikaragarria proxenetentzat, lur 
santua putazaleentzat eta sexu esklabotza 
eta muturreko esplotazio gogorrena bikti
mentzat. Sistema honetan milaka emaku
mek jasaten duten pobrezia, langabezia 
eta miseriatik elikatzen den gaitz hone
kin errotik amaitzea, prostituzioa abo
litzeko borroka, funtsezko aldarrikape
na da klaseko feminismo kontsekuente 
bat defendatzeko.

Halaber, Eusko Jaurlaritzatik eta Na
farroako Gobernutik aplikatzen dituzten 
murrizketen eta pribatizazioen beste aur
pegi bat, emakume langilea protagonista 

duten borroka sindikaletan ikus daiteke. 
Bizkaiko erresidentziena edo Etxez etxeko 
Laguntza Zerbitzuena bezalako borrokek, 
baita Osakidetza, Hezkuntza, jantokiak, 
garbiketa... erakusten dute emakume lan
gilea borroka sindikalaren lehen lerroan 
dagoela EHn, hain zuzen ere, modu anto
latuan aurre eginez patronalen eta gober
nuen arteko aliantzak ezartzen dituen pre
karietate baldintzei, erabat publikoak eta 
kalitatezkoak izan beharko luketen funt
sezko zerbitzuetan.

Ez digute balio EAJko edo PSOE
ko buruzagien diskurtso eta hitz hipokri
tek eta moketako feminismoak. Aurrera 
pauso bat eman behar dugu, auzo, insti
tutu, fakultate eta lantoki guztietan anto
latuz, eta kaleak masiboki betez, jakina 
Martxoaren 8an eta baita egunerokotasu
nean ere, gure borroka kapitalismoarekin 
amaitzera bideratuz. Sistema hau eraitsiz 
bakarrik izan gaitezke askeak. Ez izan 
zalantzarik, batu Emakume Aske eta 
Borrokalarietara!

EZ

1917. urtea Vladimir Ilitx Lenin teoriko marxista eta Errusiako Alderdi 
Sozialdemokrataren (POSDR) frakzio boltxebikearen buruzagiari lotu
ta dago. Bera gabe, eta alderdi iraultzailea eraikitzeko bere ekimen izu
garria gabe, 1917 ez zen historia unibertsalera pasatuko, eta ez zen lan
gile mugimenduarentzat gaur den mugarri garrantzitsua izango, Erru
siako langileek, nekazari pobreen laguntzarekin, boterea euren eskuetan 
hartu eta sozialismoa eraikitzen hasi ziren urtea ezinbesteko irakasgai 
eta inspirazio iturria baitugu.

Leninek 1917an egin zituen idatzien hiru liburuko bilduma zaindu 
honetan, F. Engels Fundazioak bere jatorrizko pentsamendua berreskura
tu du, estalinismoaren ondorengo deformazioetatik aske.  Orrialde horie
tan, egungo eta etorkizuneko borrokei aurre egi
teko nahitaezko taktika eta estrategia iraultzaile
ko eskola paregabea dago.

Lenin 1917  •  Iraultzako idatziak

Hiru bolumen  |  60 euro
www.fundacionfedericoengels.net webgunean lor dezakezu



7. ORRIAN JARRAITZEN DU 

Justizia
matxista
frankista eta klasistarik

 ez
Emakume aske eta    borrokalariak

Joan den urriaren 7an sartu zen indarrean Sexu As-
katasunaren Berme Integralaren Legea, “Soilik Bai 
da Bai” izenaz ezagunagoa. Berehala, hainbat lurral-
detako auzitegiak bortxatzaile, erasotzaile eta pe-

Jokabide hori hartu zuten Probintzia Auzitegien 
artean, lehenengoetako bat Bizkaikoa izan zen. Aza-
roaren 25ean bildu zen —adi!— zigorrak berrikuste-
ko eta Abenduaren 1ean, bortxatzaile bat kalean uztea 
erabaki zuen, espetxe zigorra urte eta erdi  jaitsita. Ja-
rraian, Gipuzkoa etorri zen. Lege berriarekin eman-
dako lehen epaian, 10 urteko neskato bati sexu eraso 
jarraiak egiteagatik epaitutako gizonari gutxieneko 
zigorra ezarri zion, 2 urteko espetxea eta 1800 euro 
ordaintzea. Aldiz, Nafarroako Auzitegiak berehala 
esan behar izan zuen ez zituela zigorrak beherantz 
berrikusiko, noski, presio sozial ikaragarriak bultza-
tuta, izan ere, La Manadaren kasuaren aurka kaleak 
bete genituen milaka gazte eta langileren buruetan 
mobilizazio historiko horiek oso presente egoten ja-
rraitzen dutelako.

Jakina, epailetza matxista, klasista eta frankis-
ta legeak dituen hutsuneak eta gabeziak erabiltzen 
ari da, emakumeen aurkako erasoaldia areagotzeko 
eta hemen nork agintzen duen argi uzteko. Eta ar-
gi dago, halaber, 78ko erregimeneko epailetza ber-
berak Hego Euskal Herrian gotorleku sendoa duela, 
eta  EAJk saldu nahi izan duenaz bestalde, hemen ez 
dela inoiz horri eusteko harresirik egon, ezta oasirik 
ere, ez auzitegietan, ez indar polizialekin.

PSOE PPren magalean kokatu da, epaile 
matxisten alde eginez

Zigorren murrizketak esku zabalik hartu ditu oldar-
turik dagoen eskuinak eta eskuin muturrak. Alder-
di Popularreko kongresuko bozeramailea den Cuca 
Gamarrak berehala eskatu zuen Irene Montero Ber-

-
kalen jokabidearen alde egitera atera zen: “Espai-
niako emakumeak lasai egon daitezke egiten duten 
lanarekin” adierazi zuen. A zer demagogia nazka-
garri eta gezurtia!

Baina eskuin muturra ez dago bakarrik “Soi-
lik Bai da Bai” legearen eta Irene Monteroren aur-
ka jo dutenen artean. Isabel Rodríguez Gobernuko 
bozeramaileak Alderdi Popularraren hizkera bera 
 erabiltzea erabaki du: “epaileei errespetu osoa euren 
lan eta jardunagatik”, “epaileek interpretatu behar di-
tuzte arauak horien izpirituaren arabera, eta espero 
dut horrela izango dela”, “botere banaketa dago”...

Voxek Kongresuan Irene Montero gaitzesteko es-
kaera bat egin duenean eta sistemako komunikabi-
deak kasu hau erabiltzen ari direnean mugimendu 
feminista are indar handiagoz erasotzeko, PSOEk 
argi erakutsi du berriro du zein barrikadatan  jartzen 
den Epailetzaren izaera erreakzionario eta faxis-
ta babesterakoan.

Estatu aparatua garbitu!

Eskuinak bere erasoen jo puntuan jarri du Irene Mon-
tero, baita feminismo instituzionalizatuko pertsonaia 
batzuek ere, transfobiako kanpaina nazkagarri ba-
tean murgilduta daudenak. Emakume Aske eta Bo-
rrokalariak taldetik oso kritikoak izan gara eta izaten 
jarraitzen dugu Gobernu Zentraleko Unidas Pode-
mosen kudeaketarekin, baina horrek ez digu era-
gozten erasoaldi honen buruan gure klaseko etsaiak 
daudela ikustea, eta oso helburu politiko argia dute: 
emakume langileen eta gazteen eskubideak eztabai-
daren erdigunean jarri dituen kaleetako mugimendu 
masiboa kolpatzea, desmoralizatzea eta jazartzea.
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