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Azaroaren 10eko hauteskundeak kolpe go-
gorra izan dira Estatu espainiarreko klase 
agintariarentzat. Agerian utzi dute inpo-
satu nahi duten agendaren aurrean gazte 
eta langileak erakusten ari garen erresis-
tentzia izugarria dela; parlamentuko or-
dezkaritza bera ere baldintzatzera iritsi 
da. Kapitalisten helburua PSOE-Pode-
mos gobernua ekiditea izan arren, ho-
rixe eragin dute.

Kataluniarekin batera, Euskal Herrian 
izan da PP, Cs eta Voxen bloke atzerakoia 
gogorren birrindu den tokia. EAEn, berriz 
ere, oso hurbil egon da ordezkaririk gabe 
gelditzeko aukera. Bestalde, EH Bilduk 
gora egin eta emaitza historikoak eskuratu 
ditu. Nafarroan bosgarren eserlekua lor-
tu du eta horrek parlamentuan taldea edu-
kitzea baimendu beharko lioke. Bel Po-
zueta izan da azken eserleku horren or-
dezkaria, Altsasuko muntaiagatik preso 
dagoen Adurren ama. Ez da kasualitatea. 
Estatu aparatuaren errepresio eta autori-
tarismoaren aurkako bozka argia izan da, 
Altsasuko edota Kataluniako fartsa judi-
zialen aurkakoa. Mobilizazio sozialaren 
oihuak 78ko erregimenaren zimenduak 

astindu ditu, hautets-ontzietan ere nabar-
mendu da, eta klase arteko borrokan eta-
pa berri bat irekitzen du.

Voxek aurre hartu du, baina bloke 
atzerakoiak atzera egin du

PP, Cs, Vox eta Navarra Sumaren bloke 
atzerakoia kolpaturik atera da Estatu mai-
lan ere. 881 mila bozka galdu ditu api-
riletik, eta abstentzioa 6 puntutan (10,5 
milioi) igo da. Kontuan hartu behar da, 
gainera, PSOEren kanpaina espainolis-
tak egiten zien mesedea. Duela hilabe-
te gutxira arte IBEX 35aren apustu han-
diena zen Ciudadanosek porrot latza ja-
so du. PPk hondoratze horretatik bozka 
batzuk lortu arren, bere historiako biga-
rren emaitza txarrenak eskuratu ditu. Vox 
izan da gehien hazi dena, eserlekuak bi-
koiztu eta 52 diputatu lortu baititu. Ez da 
txikikeria, abisu serioa da. Baina gauzak 
bere tokian eta neurrian jarri behar dira.

Gezur kanpaina handia dago martxan 
eta planteatzen ari dira Voxen igoera masa 
espainiarren artean faxismoa indarra har-
tzen ari delako gertatzen dela. Zalantzarik 
gabe, emaitza hauek inpaktu handia izan 
dute langile klasearen geruza zabalen ar-
tean, baina Vox bozkatu dutenak, PPri 
botoa eman izan dioten betiko eskuin es-
painolaren boto emaileen zati bat beste-

rik ez dira; mobilizazio sozialaren eta 
Kataluniako herri altxamenduaren 
aurrean amorratuen dauden boto 
emaileen zatia. Voxek azkenera-
ino eraman du erregimenaren 
gainontzeko alderdiek, PSOEk 
barne, plazaratu duten progra-
ma. Eskuinaren bozkaren bes-
telako banaketa baten aurrean 
gaude, gizartean dagoen pola-
rizazio izugarria islatzen due-
na. Dena den, eskuin espaino-
listak atzera egin du eta ezin di-
tu hauteskundeak irabazi, ezta 
gobernua osatu ere.

Eskuin muturraren goraka-
da Europako beste herrialdee-
tan ere ikusi dugu. Alde ba-

tetik, kapitalismoaren krisi 
sozialak elikatzen du eta, 
bestetik, demokrazia parla-
mentarioak eta ordezkari 
tradizionalek duten ezin-
tasuna austeritate politi-
ka kapitalistei alternati-

ba bat eskaintzeko. Halere, hauteskundee-
tako itxurakeriak ez du zer eginik langile 
klasearen mobilizazioaren indar eta pisu 
sozialaren aurrean. Horregatik, masa bo-
rrokaren bidez bakarrik borroka daiteke 
eskuin muturraren aurka benetan, pro-
grama iraultzailea, hau da, sistema ka-
pitalistaren aurrean benetako alternatiba 
bat defendatuta.

PSOE-Podemos gobernua. 
Kapitalistekin edo langile 
klasearekin

Klase dominatzailearen apustua PSOE eta 
Cs arteko gobernua aurrera ateratzea zen, 
langile klasearen eta eskubide demokrati-
koen erasoaldi are gogorragoa prestatze-
ko. Baina porrot latza jasan du. PSOE ho-
rretarako prestatu zen: “Orain Espainia” 
leloaren baitan, kanpainarik espainolis-
tena egin zuen eta Kataluniako herriaren 
aurkako errepresioaren buruan jarri zen. 
Halere, bozkaren polarizazioak eta 78ko 
erregimenaren instituzioen sinesgarrita-
sun faltak plan aldaketara behartu ditu. 
Hauteskundeak izan eta 48 ordutara, Pe-
dro Sanchezek eta Pablo Iglesiasek koa-
lizio gobernua osatzeko aurre-akordioa 
iragarri zuten.

Hala ere, azken urte hauetako esperien-
tzia ez da alferrik pasa. Zentsura moziotik 
Pedro Sanchezen gobernuak ez die ekin-
tzekin erantzun kalean planteatu ditugun 
aldarrikapenei. Mobilizazio soziala ezin 
izan du geldiarazi, ordea; eta gobernu ho-
nek ez du gazteen eta langile klasearen al-
detik nahi duena egiteko baimenik izan-
go. Murrizketekin, kontraerreformekin 
eta autodeterminazio eskubidearen eta 
nazio zapalduen aurkako errepresioare-
kin amaitzeak zera eskatzen du: aurre 
egin behar zaie botere ekonomiko han-
diei, bankariei eta kapital finantzariari; 
Europar Batasunetik ezarri nahi den aus-
teritate agenda baztertu behar da eta apa-
ratu judizial, polizial eta militarren aurka 
egin behar da eta horien buruan dauden 
elementu frankistak kendu.

Podemoseko buruzagiek koalizio go-
bernuan bete-betean sartzearen alde egin 
dute berriro ere. Argi utzi dute askotan 
prest daudela ezkerreko programari uko 
egiteko, eta dezente gainera; “kalte txi-
kiena” onartzearekin justifikatzen dute 
dena. Aurre-akordioan bertan esan zuten 
ordena konstituzionala defendatuko zu-
tela, Kataluniako eta Euskal Herriko au-
todeterminazio eskubideari uko eginez. 

Baina, azken batean, horixe bera izan da 
geroz eta babes gehiago galtzera eraman 
dituen bidea.

Podemosen sorrerak itxaropen handia 
sortu zuen nazio zapalduetan eskuineko 
politiken aurka zein 78ko erregimenaren 
eta kastaren aurka hitz egin eta erabaki-
tzeko eskubidea defendatzen zutenean. 
Azken horrek ez zuen Estatu mailako lan-
gile klasearen eta gazteriaren artean gai-
tzespena izan. Justu kontrakoa. Atzeraka-
da jasa dute, hain zuzen ere, fronte guztie-
tan amore eman dutenean. 2016an lehen 
indarra izan zen Katalunian eta Euskal 
Herrian eta orain laugarren indarra dira. 
Estatu mailan ere ia 2 milioi bozka gal-
du dituzte 2016az geroztik.

Kataluniako herri altxamenduaren au-
rrean izan duten jarrera tamalgarriak ere 
faktura pasa die. Zeharka jartzea eta es-
kuak garbitzea praktikan “ordena kons-
tituzionalarekin”, borrekin, gomazko 
pilotekin eta Gorenaren epaiarekin le-
rrokatzea izan da. Kataluniako askapen 
nazionaleko mugimenduak eliteei jokoa 
egiten diela planteatzea guztiz zentzuga-
bea da. Mobilizazio erraldoietan Katalu-
niako kaleak bete dituzten milaka eta mi-
laka gazte eta langilek ez dute murrizke-
ten eta austeritatearen errepublika nahi. 
Alderantziz, argi utzi dute oligarkia ka-
talanaren aurka daudela, hori guztiz bat 
eginda baitago oligarkia espainiarrarekin 
eta euskaldunarekin mugimendua zapal-
tzeko estrategian.

Dena den, PSOE-Podemosen gober-
nuak hasiera batean lasaitasuna eragin 
arren gazte eta langile askoren artean, 
gobernu hau egoera ekonomiko oso go-
gorraren aurrean egongo da. Kapitalistek 
murrizketa, erreforma eta errepresio neu-
rri gehiago eskatuko dituzte. Horri aurre 
egiteko modu bakarra kaleko mobiliza-
zioa izango da.

Eskuin aurrerakoiaren mito 
faltsua: EAJ betiko eskuina da

Azaroaren 10eko hauteskundeak beste ga-
raipen bat izan ziren jeltzaleentzat EAEn, 
nahiz eta apiriletik bozka kopuruan atze ra 
egin. Hala ere, ezin daiteke ahaztu EAJren 
aurrean Euskal Herriko kaleetan geroz 
eta handiagoa dela borroka. Euskal He-
rria izan da, Kataluniarekin batera, mo-
bilizazio sozial handienen eszenatokia 
azken hilabeteetan eta indar honek gre-
ba orokorraren deialdia eragin du. Are 
gehiago, izan diren lan gatazken eta bo-
rroka sozialen jo puntu zuzena EAJk apli-
katzen dituen pribatizazio eta murrizketa 
politikak dira.

Jeltzaleek badakite hori horrela dela 
eta oso arduraturik daude. Horregatik aha-
legintzen dira hainbeste aurpegia zuritzen, 
eskuin espainiarraren aurrean eskuin au-
rrerakoiagoaren plantak eginez. Hala ere, 
hipokresia agerian geratzen da Aitor Este-
banen keinu eta hitzen alboan Ertzaintzak 
Voxen mitinen aurreko protesta antifaxis-
ten aurka kargatzen duenean. Polizia an-
tidisturbio ugarik, helikoptero eta guzti, 
Iñigo Cabacas erail zuten gomazko pilo-
ta berberekin kargatu zuten; hainbat zau-
ritu eragin eta 21 gazte atxilotu zituzten 
Voxen aurka protestatzeagatik.

Ozen eta garbi esan behar da. 
EAJ funtsean PP, Cs eta Voxen 
eskuin ustel berbera da eta 
sistema berberaren ordezka-
riak dira. Urkulluk Biz kaiko 

Greba orokorra
da bidea

Murrizketen, prekarietatearen eta errepresioaren aurka
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metalaren grebaren aurka eta patronala-
ren alde egindako adierazpenek ez du-
te inolako zalantzarik uzten zeinen inte-
resak defendatzen dituen. Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentari murrizketak egite-
ko proiektuak ere hori erakusten du, fa-
milia pobreenak erasotzen ditu enpresa-
ri handiei zergak jaitsi dizkien bitartean. 
Gainera, esku artean duen hezkuntza le-
ge proiektu berria atera nahi du, hezkun-
tzaren pribatizazioa bultzatzeko eta eus-
kal eskola publikoa are gehiago deusez-
tatzeko helburuarekin.

EAEko eskuineko hautesle mordoak 
beren bozka EAJra bideratu du, “pribilegio 
autonomikoen” defendatzaile gisa ager-
tzeagatik. Baina zalantzarik gabe, euskal 
eskuiaren emaitza onak azaltzen dituen 
faktoreetako bat ezkerreko alderdietatik 
dator. Elkarrekin Podemosek eta EH Bil-
duk, mobilizazio sozialaren indarrean oi-
narrituz oposizio tinko bat egin ordez, be-
hin eta berriro luzatzen diote eskua, alia-
tu bat izango balitz bezala.

Aitor Esteban bizkor joan da PSOE-Po-
demosen akordioa babestera. Beren hel-
buru nagusia Espainiako gobernuaren 

egonkortasuna bermatzea da, erregime-
nak bizi duen momentu latzetik salbatze-
ko. Gobernu hau babestuko dute, Aznar 
eta Rajoy babestu zituen modu berean. 
Halere, dagoeneko adierazi du gobernu 
honek ezkerreko politikak baztertzeko 
eta kapitalaren interesak babesteko pre-
sio elementu bat izango direla.

Kaleko borrokak estutzen duenean 
erakusten du EAJk bere benetako aurpe-
gia. Hori lortu dute Bizkaiko metaleko 
langileek eta hori da Bildu eta Podemose-
ko parlamentariek bultzatu beharko luke-
ten indarra eskuina instituzioetatik bota-
tzeko. Ezker Abertzaleak argi utzi behar 
du EAJ ez dela inolako aliatua, ezta au-
todeterminazio eskubidea lortzeko ere. 
Benetan dena bezala seinalatu behar da 
alderdi jeltzalea: enpresari handiak eta 
78ko erregimenaren interesak defenda-
tzen dituen euskal eskuina da. Erreali-
tatea oso konkretua da. Behin eta berriz 
saiatu da Kataluniako herriaren altxa-
mendua geratzen, aginte konstituzionala 
bermatzeko. Ezin daiteke, urriaren 19an 
Gure Esku Dagok Donostian antolaturiko 
manifestazioan gertatu bezala,  ezkerrak 

aukera bat ematea EAJri masen aurrean 
eskuak garbitzeko.

Greba orokorrak jarraipena  
behar du

Urtarrilean Hego Euskal Herrian greba 
orokorra deitu izana aurrerapauso garrant-
zitsua da. Deialdia mobilizazio sozialaren 
eta borroka sindikalen gorakadatik dator. 
Greba orokor hori pauso tinko bat bihur-
tu behar dugu langile klasearen indarrak 
eta batasuna sendotzeko.

UGT eta CCOO zuzendaritzek greba 
babesteari uko egin izana akats larria da. 
Deialdira batu beharko lukete eta esta-
tu mailan zabaldu. Hori ilusio handiz ja-
soko litzateke gainontzeko langileen al-
detik. Urriaren 18ko Kataluniako greba 
orokorra babesteari ere uko egin zioten. 
Burokrazia sindikal hauek bake soziala 
bermatzeko hartu duten eginkizuna bene-
tan lotsagarria da, eta beren autoritatea lur 
azpian dago geroz eta gehiago gainditzen 
dituen mobilizazio sozial baten aurrean.

Langile klasearen eta gazteriaren bo-
rroka bateratuarekin bakarrik lortuko du-

gu politika kapitalistekin amaitzea eta au-
todeterminazio eskubidea lortzea. Greba 
honek aldarrikapen oso garrantzitsuak har-
tzen ditu: 1.080 euroko gutxieneko pen-
tsioa, 1.200 euroko gutxieneko soldata, 
35 orduko lan astea, jubilazioa 65 urte-
tara, etab. Ezbairik gabe, Euskal Herriko 
langile klaseak frogatu du baduela inda-
rra hori eta gehiago lortzeko, baina greba 
egun batekin ez da nahikoa izango. Egun 
horrek lehen urratsa izan behar du, goran-
zko borroka plan baten baitan langile kla-
sea eta gazteriaren antolakuntza benetan 
indartzeko eta mobilizazio egutegi argi bat 
planteatzeko greba orokor gehiago deituz.

Greba orokorrak erakusten du nork 
duen benetan boterea. Langile klasea da 
gizartean dena martxan jartzen duena. Sis-
tema kapitalista historiako krisirik oke-
rrenean dago murgildua, eta altxamendu 
iraultzaileak eragin ditu mundu osoan. 
 Irtenbide bakarra dago: antolakuntza iraul-
tzailea indartu beharra daukagu, eta mo-
du irekian planteatu behar da enpresa han-
diak eta bankuak desjabetu behar direla 
eta langile klasearen eta gazteriaren kon-
trol demokratikoan jarri.
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Esquerra Revolucionària
Catalunya

Kataluniako herria modu eredugarrian ari 
da borrokatzen bere eskubide demokra-
tikoen alde eta gogor egin dio aurre dik-
tadura garaien pareko gezur, desinfor-
mazio eta kriminalizazio kanpainari. 
Azaroaren 10eko hauteskundeetako Ka-
taluniako emaitzek ezkerreranzko birake-
ta bat erakusten dute eta milaka gazte eta 
langile ondorio politiko gero eta aurrera-
tuagoak ateratzen ari direla ikusten da.

Bloke atzerakoiak (PP, Vox, Cs) kolpe 
latz historikoa jaso zuen apirilaren 28an, 
botoen %15a bakarrik eskuratuz. Bai-
na kolpea are latzagoa izan da azaroaren 
10ean: 87.000 boto galdu ditu eta eserleku 
bat. Cs-ek bozken %80 galdu du 2017ko 
abendutik. Bestalde, PPk eta Voxek api-
rilean baino 179.723 boto gehiago lortu 
dituzte, baina ezin izan dituzte beregana-
tu Csk galdutakoak. Bien artean 48tik 6 
diputatu besterik ez dituzte.

PSCk errepresioa babestu izana ordain-
du du 171.675 boto gutxiago lortuta. Cata-
lunya en Comúk ere atzera egin du 68.932 
galduz, nahiz eta 7 diputatuak mantentzen 
dituen. Bistan da aurrekoetan Podemosi 
botoa emandako milaka gazte eta langi-
lek, Kataluniakoa errepublikaren aldeko 
borroka ez babesteagatik haserre, ERCri 
edo CUPi eman dietela babesa.

Parte hartzea aurrekoan baino 4 puntu 
baxuagoa izanda ere, bloke independen-
tistak babesa handitu du: 5.000 boto ge-
hiago, aurrekaririk gabeko errepresio eta 
kriminalizazio garaian. ERCk berriro ira-
bazi ditu hauteskundeak Katalunian, nahiz 
eta ezkerretik egindako kritikak 160.458 
boto kendu dizkion.

Kataluniako errepublikaren aldeko 
mugimenduaren izaera iraultzailea

Kataluniako herriaren mobilizazioa 78ko 
erregimen monarkikoaren aurka izandako 
masen mobilizazio handiena da. Milioika 
pertsonek aurre egin diete frankistez josita 
dagoen sistema judizialari, 2017ko urria-
ren 1ean masiboki erabaki zuten errepu-
blika aurrera eramateko.

Prat aireportua hartzea; ANCk antola-
tutako Marxes per la Llibertat erraldoiak; 
Sindicat d’Estudiantsek antolatutako 72 
orduko ikasle greba (200.000 baino gazte 
gehiagok masiboki kaleak hartuz); Kata-
lunia geldiarazi zuen urriaren 18ko greba 
orokorra, Intersindical-CSC eta IAC sin-
dikatuen deialdiari erantzunez (bi milioi 
pertsonako manifestazioak izan ziren); 
Bartzelonan milioi bat pertsonak batu zi-
tuen amnistiaren aldeko urriaren 26ko mo-
bilizazioa eta sententzia atera zen egune-
tik egin diren hainbat eta hainbat ekintza 
jendetsu... Horiek guztiek altxamendua-
ren izaera zabala erakusten dute.

Langile klasearen eta gazteriaren indar 
erakustaldi horren ondoren, oraindik beren 
burua aurrerakoitzat duten intelektualak, 
edo estatu mailako agintari ezkertiar erre-
formistak, entzun behar izaten ditugu esa-
nez “elite katalanaren” mugimendua dela. 
Errepresioari, gezurrei eta katalanofobiari 
aurre egin ordez, “kasta” salatuz eta 78ko 
erregimenaren aurka agertu ziren aginta-
ri horiek eskuak garbitu dituzte, Gorena-
ren sententzia onartzeko eta errepublika-
ren ideia baztertzeko eskatuz.

Munduko ekonomia atzeraldian sar-
tzen ari den honetan, burgesia  espainiarra 
eta katalana eraso eta murrizketa gehiago 
prestatzen ari dira eta ezin onar dezakete 
Kataluniako borroka eredua estatu osora 

hedatzea. Hori dela eta, ahalik eta nahas-
men eta zatiketa gehien sortu nahi dute 
Kataluniako langile mugimenduaren ba-
rruan eta honen eta estatu mailako gai-
nerako langileen artean, “aberriaren ba-
tasuna” defendatuz eta aurreiritzi eta ge-
zur espainolistak haizatuz.

Halere, mobilizazio horiek guztiek go-
gora ekartzen dituzte 30eko eta 70eko ha-
markadan, Kataluniako eta estatu osoko 
langile klaseak egindako borroka iraul-
tzaile eta antifaxistak. Hori da burgesia 
espainiar eta katalanak ezkutatu nahi du-
tena, gezurren eta polizia nazionalarekin, 
Mossos d’Escuadrekin eta infiltratuekin 
eragin duten indarkeriaren bidez.

Kanpainari sinesgarritasun handiagoa 
emateko, Pedro Sanchez eta PSOEko agin-
tariengana jo du Ibex 35ak. Sanchezek 
155 berriro aplikatzeko mehatxua egin 
du, eta iragarri du Zigor Kodean sartuko 
duela estatuak onartzen ez dituen errefe-
rendumak antolatzea (bere garaian Zapa-
terok kendu zuen eta PPk, Voxek eta Cs 
berreskuratu nahi dute). Auzitegi Nazio-
nalak Tsunami Democràtic-en web gu-
nea “terroristatzat” akusatuta ixteko era-
bakia ere babestu du. Espainolismo atze-
rakoienaren bandera astinduz, PP eta Voxi 
bidea ireki die.

Ezker borrokalaria eraiki 
Kataluniako errepublika  
sozialista lortzeko

Kataluniako krisi iraultzailea areagotzen 
ari da eta nazio askapen mugimenduaren 
barruan talka gero eta handiagoak daude. 
Talka honetan, alde batetik Kataluniako 
errepublikaren aldeko borroka bukaerara-
ino eraman nahi dugunak gaude. Beste-
tik, Governean pisu handia duten eskuin 

katalanistaren, eta baita ERCren, progra-
ma dago, zeinak Estatuarekin eta PSOE-
ren gobernuarekin akordio bat lortu na-
hi duen, kalea hustu eta betiko politika-
ra itzultzeko. Kontraesan hori inoiz baino 
nabarmenago ikusi da mossoen errepre-
sioaren ondoren, Buch barne sailburua 
kargutik kentzeko kaleko oihu zabalean 
eta manifestazioetan JxCaten eta ERCren 
Governaren murrizketa politiken aurkako 
jarrera irekian.

Azken urteetako gertakarietatik ikas-
gaiak atera behar dira. Denboran luzatuko 
den ekintza plan bat behar dugu. Greba 
orokorren egutegi zehatz bat finkatu eta 
asanbladak egin behar ditugu lantokietan, 
propaganda banaketa masiboak antolatu 
eta ekintza batzordeak sortu babes aha-
lik eta handiena lortzeko. Hori da zapaldu 
eta baztertuen aldeko errepublika sozia-
listaren alde borrokatzeko modu bakarra.

Ekonomiaren oinarrizko palankak, 
banka eta monopolio handiak naziona-
lizatu eta murrizketen, etxebizitza publi-
ko eta eskuragarrien faltaren, prekarieta-
tearen eta soldata miserableen, indarkeria 
patriarkalaren eta ingurugiroaren suntsi-
ketaren amesgaiztoarekin bukatuko duen 
errepublika nahi dugu. Horrela bakarrik 
lortuko dugu estatu mailako eta Katalu-
niako gainerako gazte eta langileek erre-
publika hori bere egitea.

Horren oztopo nagusia da mugimen-
duaren zuzendaritzan egotea kapitalis-
moa sistema posible bakartzat duten eta 
askapen nazionala gizartearen eraldake-
ta sozialistarekin uztartzearen aurka dau-
den sektoreak. Oztopo hori gainditzeko, ez 
da nahikoa borrokarako borondatea iza-
tea, programa iraultzaile eta internaziona-
lista altxatuko duen gazteen eta langileen 
alderdi bat eraiki behar dugu.

Katalunia
Herriak borrokan eskuin espainolista garaitu du!
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Juana Cobo
Ezker Iraultzaile Internazionala

Estatu Batuek armada Siriatik ateratzeak 
bidea ireki dio Turkiako Erdoganen go-
bernuari lurraldean sartu eta herri kur-
duaren aurkako inbasio militarrari ekite-
ko. Turkiako armadak erasotu duen Siria 
iparraldeko eremua gaur egun Siriako In-
dar Demokratikoen kontrolpean dago. De-
fentsa Batasun Demokratikoaren Alderdi 
kurduak (PYD) zuzentzen duen milizien 
aliantza baten eskuetan dago, kurduen, 
arabiarren, turkmenistandarren eta beste 
hainbat herriren artean. Milizia kurduak 
izan ziren benetan ISISeko yihadistak lu-
rralde horretatik kanporatu zituztenak, 
AEBekin parekotasunik gabeko aliantza 
eginez. 6 soldadu estatubatuar hil ziren, 
11.000 kurduren aldean.

2019ko irailaren amaieran, Erdoga-
nek Siriako iparraldean erasoaldi militar 
berria abiatuko zuela iragarri zuen.  Bere 
hitzetan, “segurtasun eremu bat ezartzea” 
zen helburua, hiru miloi siriar finkatu na-
hi ziren “bake pasabide” bat ezartzeko, 
30 km-ko zabalera eta 480 km-ko luze-
ra izango zituena. Proiektuak, ordea, ez 
du ez humanitarismoarekin ez terroris-
moaren aurkako borrokarekin zerikusirik, 
Turkiako gobernuak behin eta berriz hori 
esan arren. Ekialde Hurbilean dituen inte-

res ekonomiko eta inperialistak dira Tur-
kiako klase agintaria, Estatu Batuen babe-
sarekin, hori egitera bultzatzen dutenak. 
Ez da eskuhartze baketsu bat. Erasoa mi-
laka hildako eta milaka eta milaka erbeste-
ratu kurdu eragiten ari da. Erdoganen go-
bernuaren benetako asmoa, behin Siriako 
ipar ekialdea menperatu ondoren, lurral-
de hori bere kontrolpean mantentzea da, 
Siriako Armada Asketik datozen mertze-
nario islamisten bidez. Otsailetik armada 
turkiarraren eta islamisten kontrolpean da-
goena Afringo hiriak ondo erakusten du 
zer gertatuko den Turkiak bere helburua 
lortzen badu: milaka zibil hil dituzte eta 
biztanleei eskubide murrizketak eta erre-
presio gogorra inposatu zaie.

Rojavaren eredua

ISIS kanporatzea lortu ondoren, kurduek 
Siria iparraldearen kontrola hartu, euren 
autonomia aitortu eta Siria Iparraldeko Fe-
derazio Demokratikoa (Rojava) sortu zu-
ten. Demokrazia zuzenaz gobernatzen den 
eta eskubide zein genero berdintasuna da-
goen estatu laiko bat eratu zuten, non gu-
txiengo etniko eta erlijioso guztiak erres-
petatzen diren. Rojavak mirespen handia 
eragin du mundu osoan, eta bereziki in-
guruko estatuetan banaturiko 30 miloi kur-
duen artean. Kurduak dira munduan da-

goen estaturik gabeko naziorik handiena. 
Gaur egun Kurdistango estatuak egon be-
har lukeen lurraldeak Turkia, Irak, Iran eta 
Siriako eremuak hartuko lituzke. Beren 
helburu nazionalak historikoki trukeko 
txanpon bezala erabili izan dira, eta oli-
garkia inperialistek azkenean beti trazio-
natu izan dituzte horiek.

Rojava, azken batean, mehatxu bat 
da Erdoganentzat eta bere kide inperia-
listentzat, praktikan jartzen baititu herri 
kurduaren tradizio demokratiko eta iraul-
tzaile hoberenak. Siria iparraldean ezarri 
nahi duen “bake pasabide” horrekin, Si-
rian eta Turkiako hegoaldean bizi diren 
kurduak banatzea lortuko luke. Gainera, 
gerratik eta basakeriatik ihesi Turkiara 
erbesteraturiko siriar asko hor koka tzeak 
ekonomikoki mesede egingo lioke Anka-
rako gobernuari. Turkiako ekonomiaren 
gainbehera berriak nazionalismoaren ban-
dera astintzera behartzen du Erdogan, 
azken hauteskundeetan izandako porro-
tean agerian geratu zen ospe txarrari au-
rre egiteko. Kurduen aurkako maniobra 
militarrak horretan lagunduko diola espe-
ro du. Hala ere, zenbat eta gehiago iraun 

inbasioak eta erasoek, are eta handiagoa 
izango da Turkiako kurduen artean horrek 
edukiko duen inpaktua eta piztuko duen 
haserrea. Eta horrelako maniobrekin be-
ti gertatzen den moduan, azkenean kur-
duak kanporatuz lur eremu honetan erre-
fuxiatu siriarrak koka tzea lortzen badu, 
zatiketa eta sarraski etni ko berrien hazia 
ereingo du.

Guda inperialista

Estatu Batuen atzera egiteak eta Turkiaren 
inbasioak eragina dute maila internazio-
nalean. Donald Trumpen erabakiak ezine-
gona eragin du Alderdi Errepublikarrean, 
eta Sirian Errusiari bidea erraztea lepora-
tu diote presidenteari. Siriak, berriz, gal-
du zuen lurraldea berreskuratu ahal izan-
go du oraingoz, milizia kurduekin lortu 
duen akordioaren ondoren. Bakoitzak ar-
gi utzi ditu zein diren bere asmo inperia-
listak. Iranek milaka soldadu ditu Estatu 
Batuen aurrean Siriako gobernua babeste-
ko, Errusiak ere berea egingo du Turkia-
rekin akordiora iritsi ondoren, eta Alema-
niak NATOko soldaduak mugitu nahi di-
tu, horiek bere kontrolpean mantenduz.

Kurduen buruzagiak indar inperialis-
ta baten edo bestearen babesean ari dira 
irteera bilatzen, baina inperialismoaren 
eskutik inoiz ez da herri baten askapenik 
lortu. Potentzia guztietan klase dominat-
zailearen interesak masa zapalduenen aur-
kakoak dira. Herri kurdua adibide bat ge-
hiago da. Sistema kapitalistan, poten tzia 
handientzat nazio zapalduak xake taula-
ko peoiak besterik ez direla erakusten du. 
Estatu Batuek, Europak, Errusiak eta bai-
ta Erdoganek berak ere, zerbait hitzeman 
izan diote uneren batean herri kurduari, 
gero esandakoa bete gabe uzteko.

Ez ekialdeko potentziak, ez Estatu Ba-
tuak, ezta Errusia ere, ez dira herri kurdua-
ren aliatuak. Estatu Batuentzat kurduekin 
egindako aliantza estrategia kontua zen. 
Garbi zegoen YPG/YPJrekin (Siriako mi-
lizia kurduekin) eginiko akordioa bertan 
behera utziko zuela interes inperialistek 
horrela eskatzen bazien. Herri kurduak 
lurraldeko gainontzeko zapalduekin ba-
tera borrokatuz bakarrik lor ditzake  bere 
eskubide demokratikoak. Langileekin, 
gazteekin, nekazari arabiar, turkiar edo 
irandar behartsuekin batera amaituko du 
hauen guztien eskubide demokratikoak 
berma tzeko prest ez dauden kapitalisten 
eta inperialisten jazarpenarekin.

Herri kurduaren 
aurkako eraso inperialista

WEB orri berria:
www.ezkeriraultzailea.net
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Aitzol Arribilaga
Ezker Iraultzailea

Txilek benetako egoera iraultzailea  bizi du. 
Urriaren 6an garraio publikoaren prezio 
igoeraren aurkako protesta gisa hasi  zena, 
urriaren 18tik aurrera barrikadetako borro-
ka bihurtu da, militarren eta karabineroen 
errepresio basatiari aurre egiteko. Altxa-
mendua herrialde guztira zabaldu da mu-
gimendu ikaragarri batean. Urriaren 23 
eta 24ko greba orokor historikoak in-
flexio puntua markatu zuen, eta geroztik, 
milioi tik gorako manifestazio masiboak 
eta urriaren 30ean eta azaroaren 12an gre-
ba orokorrak egin dira.

Masen ekintzak kolokan jarri du Piñe-
raren gobernu hiltzailea egun gutxitan, 30 
urtetan izandako altxamendurik handie-
narekin. Ezin izan dute mugimendua ge-
ratu errepresio basatiarekin, ez promesa 
iruzurtiekin eta oligarkiaren maniobrekin, 
ezta Batasun Nazionaleko Mahaiarekin eta 
azaroaren 15ean gobernuak eta oposizioko 
alderdi gehienek (Txileko alderdi komu-
nistak salbu) sinatu zuten prozesu kons-
tituziogilearen itunarekin ere.

“Ez dira 30 peso, 30 urte dira”

Manifestazio eta barrikadetan behin eta 
berriz errepikatu den lelo horrek oso ongi 
laburtzen du Txilen gertatzen ari dena. Pi-
nocheten diktaduraren erorketaren ostean 
eraiki zen erregimen instituzionalak inpu-
nitatea eman zien Junta Militarraren kri-
menei eta kapitalismo basatiena ezartze-
ko oinarriak bermatu zituen. Zerbitzu pu-
blikoak kendu eta pribatizazio masiboak 
bultzatu zituen eta kontinenteko desber-
dintasun sozial handiena eragin zuen. Al-
txamendu honek erregimena mantentzen 
aktiboki lagundu duten ezkerreko alder-
diak seinalatu ditu, bereziki Alderdi Sozia-
lista (PS) eta Alderdi Komunista (PCCh).

Gertakari iraultzaile hauek erabat ezus-
tean hartu dute burgesia. Duela aste ba-
tzuk arte, enpresari handientzat eta Na-
zioarteko Diru Funtsarentzat, Txile La-
tinoamerikako gainontzeko herrialdeek 
jarraitu beharreko eredua zen, egonkor-
tasunaren eta ordena kapitalistaren adibi-
de paradigmatikoa.

Greba orokorrak salbuespen 
egoerarekin bukatu eta gobernua 
zokoratu du

Hasieratik, Piñeraren gobernu erreakzio-
narioak errepresio basatiarekin erantzun 
dio herri altxamenduari, protestak terro-
rearen bidez isilarazteko asmotan. Ofi-
zialki, milikoen eta indar polizialen ekint-
za basatiaren ondorioz 24 hildako daude; 
beste iturri batzuen arabera, ordea, gehia-
go dira. Karabinero eta militarren balek 
erregistratuta dauden 2.500 zauritu baino 
gehiago utzi zituzten urrian; asko, ordea, 
ez ziren ospitalera joan bertan atxilotuko 
zituztelako. Ehunka dira komisaldegie-
tan jasandako tortura eta bortxaketengatik 
egindako salaketak, eta 5.000 atxilotu bai-
no gehiago zenbatu dira. Hamaika bideo 
daude sare sozialetan Pinocheten garaiko 

irudiak gogora ekartzen dituztenak. Piñe-
rak salbuespen egoera ezarrita emandako 
inpunitateaz baliatuz, militarrak kalean 
aurkitzen duten edonoren aurka, inolako 
diskriminaziorik gabe, kolpeka eta tiroka 
ikus daitezke. Hala ere, errepresioak ma-
sen mobilizazioa gelditzetik urrun, hau al-
txamendu iraultzaile bihurtu du.

Greba orokorrek, manifestazio masi-
boek eta kaleko mobilizazio etengabeek 
agerian utzi zuten etxean gelditzeko agin-
duaren inpotentzia eta Estatu militarizatu 
baten ezintasuna. Azkenik, Piñerak ezin-
tasun hori onartu behar izan zuen, lotsa-
gabeki bakearen aldeko hitzekin eta sal-
buespen egoeraren amaiera eta kaleetatik 
militarrak aterako zituela iragarriz. Esta-
tu burgesaren mugen inguruko ikasgai ba-
liotsua da. Armaz josita egon arren, ma-
sak martxan jarri eta beldurra galtzen du-
tenean ezin ditu gerarazi. 

Mobilizazioen indarra horren handia 
izan da, militarrak kuarteletara itzultzeaz 
gain Piñeraren gobernuak ez duela beste 
erremediorik izan garraioaren igoera ber-
tan behera utzi eta pentsioak, soldata mi-
nimoa, sendagaien prezioak, elektrizita-
te tarifak, etab. hobetzeko “Plan Sozial” 
bat aurkezteko. Egoera horren ondorioz, 
eskuineko alderdien esku dagoen Kon-
gresuak astean 40 orduko lanaldia onar-
tu du, ia oposiziorik gabe. Masen ekintza 
iraultzaileak egun batzuren buruan inpo-
satzea lortu du ezkerreko zuzendari erre-
formistek urteetan parlamentuan eskean 
ibili ondoren sekula lortu ez dutena. Pi-
ñerak zortzi ministro ordezkatu ditu, be-
re burua salbatzeko. Barkamena ere eska-
tu behar izan du. Matxinada giroak hain 
maila altua hartu du, herrialdeko enpresari 
handi batzuek, Piñerak barne, %1 abera-
tsenari zergak igotzeko prest daudela ira-
garri baitute; horixe izan da mugimendua-
ren aldarrietako bat.

Batzar konstituziogileak ez du 
oligarkiaren boterearekin 
amaituko. Alternatiba bakarra 
kapitalismoarekin amaitzea da!

Zalantzarik gabe, inflexio puntua gazte 
eta langile klaseak, eta hamarnaka gizar-
te mugimendu eta ezkerreko antolakun-
dek deituriko 48 orduko greba orokorra 
izan zen. Zalantzak izan arren CUT sin-
dikatuak ere deialdia egin be-
har izan zuen azpitik jasotako 
presioaren ondorioz.

Greba orokorrak herrialdea 
erabat geldiarazi zuen milioika lagun 
kalera ateraz. Deialdiaren prozesua oso 
esanguratsua izan zen. Piñerak salbues-
pen egoera eta etxeratze agindua eraba-
kitzen zuen bitartean eta CUT, PS (Alder-
di Sozialista) eta PC (Alderdi Komunista) 
“elkarrizketara” eta erregimena negozia-
tzera eseri zedin deitzen zituen bitartean, 
gazteriak miliko eta karabineroen aurka 
borrokatzen zuen kalean, barrikadak al-
txatzen zituen eta hirietako kale nagusiak 
geldiarazten zituen kale mozketen bidez. 
Ehunka auzotan herritarrak indar errepre-
siboen erasoen aurka borrokatzeko anto-
latzen ziren, hildakoak, zaurituak eta atxi-

Txile iraultzan
Sozialismoaren eta langile boterearen alde
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lotuak hamarnaka, ehundaka eta milaka 
kontatzen hasten ziren heinean. Langile 
klaseak altxamendu giro horrekin kone-
ktatu zuen berehala eta zenbait sektore 
greban jarri ziren beren kabuz: portuetako 
langileek, irakasleek, osasuneko langi-
leek, meatzariek, etab. CUT sindikatuko 
zuzendaritza lanuzteak ofizial egitera be-
hartu zituzten. Hasieran urriaren 23rako 
soilik eta azkenik urriaren 24rako ere bai. 
Ondoren, urriaren 30erako eta azaroaren 
12rako iragarri behar izan zituzten.

Baina CUTeko zuzendaritzak, mugi-
menduak lortutako garaipenean oinarritu 
eta Piñera baztertu arte borrokari jarrai-
pena emango dion plan sendo bat garatu 
beharrean, “elkarrizketa nazionalerako” 
deia egitera mugatu da, Gobernuari “Txi-
leko Estatura demokrazia itzultzeko” es-
katuz. Zein Gobernuri? Salbuespen egoe-
ra deklaratu duenari? Bere bizkarrean 24 
hildako, milaka zauritu eta atxilotu, tor-
turatu eta bortxatu dituenari? Herria go-
sez uzten duenari?

Piñeraren gobernua azaroan desespera-
zio ikaragarrian zegoen. Bazekien erortze-
ko zorian zegoela eta Estatuaren kontrola 
galtzen bazuen, iraultzaren arriskua handia 
zela. Errepresioak zein kontzesioek mugi-
mendua indartu besterik ez zuten egiten. 
Irtenbide bakarra oposizio politikoaren, 
ezkerreko alderdien eta CUTeko buruza-
gien ahultasunean aurkitu zuen. Behin eta 
berriz planteatzen ari ziren elkarrizketari 
eta konstituzioa aldatzeko proposamenari 
eutsi zion Piñerak. Azaroaren 15ean PCCh 
ez beste guztiek akordio bat sinatu zuten. 
Itun horretan, 2020ko apirilean konsti-
tuzioa aldatu edo ez eta zein organok al-
datu beharko lukeen galde tzea proposa tzen 
da. Denbora irabaztea, kaleak baretzea, 
zuzendaritzak erosi eta masetan atsekabea 
zabaltzea zen helburua,  funtsean ezer ez 
aldatzeko. Hori da asanblada konstituzio-
gilearen kontsignak daraman bidea. Ha-
la ere, borrokak ez ziren azaroaren 15ean 
geratu, eta kaleko mobilizazioetan “sal-
duak” eta “traidoreak” kontsignak ager-
tzen hasi ziren.

Zentzu berean, Txileko Alderdi Komu-
nistaren buruzagi eta parlamentariek akor-
dioa ez sinatu arren, itun sozialaren de-
fendatzailetzat aurkeztu dute beren burua; 
Gobernuari elkarrizketa mahai bat exigitu 
diote, eta batez ere beraiek sar ditzatela!

Greba eta mobilizazio masibo eta in-
dartsuei esker Piñera eta bere Gobernua 
kolokan dauden unean, Txileko Alder-
di Komunistaren zuzendaritzak ere bide 
konstituzional batera jo du. Horrek, bes-
te hainbat baldintzaren artean, Kongre-

suko eta Senatuko gehiengoa edukitzea 
eskatzen du, eta gaur egun eskuineko al-
derdien eskuetan daude. Txileko Alder-
di Komunistak eta CUTek egin beharko 
luketena, hilzorian dagoen Gobernua bo-
tako duen azken kolpea emateko plan sen-
do bat mahai gainean ipintzea da, greba 
orokor mugagabearen bidez.

Ezker parlamentarioaren ardura

Horrelako neurri batek argi eta garbi ma-
sen mugimendua animatuko luke, baina 
agintari horiek ez dira norabide horre-
tan mugitzen, justu kontrakoan baizik. 
Aipatu beharra dago bizi dugun eztan-
dak urteak zeramatzala garatzen; berezi-
ki, Alderdi Sozialistarengan eta Kontzen-
trazioaren gobernuarengan areagotu zen 
haserrea, eta Txileko Alderdi Komunista 
eta CUT konplize izan ziren.

Espainiar trantsizioaren ereduari ja-
rraituz, Pinocheten diktaduraren krime-
nak zigorrik gabe gelditu ziren. Faxistak 
ez ziren estatu aparatutik kanporatuak 
izan; kalean militarren ekintza basatiak 
argi utzi du hori. Diktadurarekin buka-
tzea lortu zuen masa borroka era lotsa-
garrian ukatu dute Alderdi Sozialistako 
eta Komunistako zuzendaritzek, dikta-
duraren oinordekoekin sistema kapita-
lista zutik mantentzeko “trantsizio de-
mokratikoa” adostuz. Pinocheten dikta-
durak kapitalismo basatia inposatu zuen; 
Thatcher eta Reaganen ereduari jarrai-
tuz, zerbitzu publiko guztiak pribatizatu 
eta Txile milioidunen paradisu fiskal bi-
lakatu zuten. Geroago, Ricardo Lagos eta 
Michelle Bachelleten gobernuek jarraipe-
na eman zieten politika haiei, eskuineko 
Gobernuari ateak ireki eta gizon abera-
tsenetako bat jarri zuten presidente. Egoe-
ra horrek pobrezia orokortzea eta erregi-
men politikoarekiko haserrea ekarri du.

Daniel Nuñez Txileko Alderdi Ko-
munistako diputatuak honelaxe zioen: 
“Mobilizazioak egiteko modua, erra-
dikaltasun maila horrekin, ez litzate-
ke sekula gertatuko Michelle Bachelle-
ten gobernuan, herritarren eskakizun eta 
aurreikuspenei eran tzuna eman zitzaien 
erreforma handiak hasi zirelako”. Eta hau-
xe gaineratu zuen: “Hamarkadetan ze-
har pilatzen diren drama sozialak” dire-
la. Gazte eta langileek bizi dituzten arazo 
larriak konpontzeko ezkerreko gobernuen 
eta Txileko Alderdi Komunistaren ezin-
tasuna onartzea da, beraz.

Langile demokraziaren eta 
sozialismoaren alde borrokatu! 
Kapitalismoan ez dago 
irtenbiderik!

Txile inflexio puntu batean dago. Piñe-
ra eta bere gobernuarekin bukatzeko eta 
sistema kapitalistarekin eta bere ondorio 
diren errepresio eta ezberdintasunekin 
hausteko indarra badago. Ez dago “demo-
krazia aurrerakoiago” batentzako tokirik 
XXI. mendean krisian dagoen kapitalis-
moaren baitan. 

Batzar Konstituziogilearen kontsigna 
erabateko akatsa da. Oligarkiak diseina-
turiko konstituzio berri batek ez du ino-
lako irtenbiderik eskainiko, ez Txilen eta 
ez beste inon. Borroka demokrazia bur-
ges iruzurtiaren bidetik desbideratu, eza-
rritako ordena mantendu eta frustrazio ge-

hiago eragiteko balioko du. 
Sortutako mugimendu indartsuari 

sakontasuna eta koherentzia iraultzai-
lea ematea da eginkizun nagusiena: fa-
briketan, auzoetan, ikastetxeetan, etab., 
ekintza komiteak sortu eta nazio mailan 

koordinatu, ordezkari hautagai eta ken-

garriekin. Greba orokor mugagabea anto-
latu behar da —fabrika eta ikastetxeetan 
okupazioarekin—, baita gazte eta langi-
leen autodefentsak ere; soldaduei herri-
tarrak ez erreprimitzeko, kuarteletan ko-
miteak sortzeko, agintarien esanak gel-
diarazteko eta herri mobilizazioetan parte 
hartzeko eskatu behar zaie.

Programa argi batez lagunduta joan be-
har duen borroka plan bat behar da: Piñe-
ra kanpora. Herritarren onurarako langi-
leen gobernu bat osatu behar da. Banka-
ren, monopolioen eta lurren nazionalizazioa, 
kalte ordainik gabe eta langileen eta be-
raien erakundeen kontrolpean. Hezkun tza 
eta Osasun publiko, unibertsal, duin eta 
doako baten alde. Soldata duinak eta lan-

postu egonkorrak. Etxebizitza publiko ja-
sangarri baterako eskubidea. Jubilazio dui-
nak eta 100% publikoak. Ejertzitotik, po-
liziatik eta epaitegietatik faxistak kanporatu: 
epaiketa eta zigorrak errepresioaren eta dik-
taduraren arduradunei. Eskubide guztiak 
herri maputxeari. Langile demokraziaren 
alde, kanpora kapitalisten demokrazia!

Txiletako herria ez dago bakarrik. Al-
txamendu eta matxinaden uholde berri bat 
ari da zeharkatzen Latinoamerika: Hon-
duras, Mexiko, Argentina, Ekuador, Hai-
ti, Bolivia, Costa Rica… Beraien garai-
pena mundu osoko langile eta zapalduen 
garaipena izango da, nazioarteko sozialis-
moaren garaipenari bidea zabalduko dio.

euskalherriasozialista@hotmail.com • Tel.: 685 708 281 
Twitter: @EHSozialista • Facebook: Euskal Herria Sozialista

LAGUNDU LANGILEEN PRENTSA ZABALTZEN!
Lagun iezaguzu sozialismoaren aldeko borroka bultzatzen zure harpidetzarekin!

Urteko harpidetzak (6 ale) 10 euro balio du.

Defendatu sozialismoaren aldeko ideiak gurekin!
Lagun iezaguzu aldizkaria Euskal Herri osoan zabaltzen!

Inperialismoaren eta 
eskuinaren Estatu 

kolpea Bolivian
Artikulua

ezkeriraultzailea.net orrian
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