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Pandemiaren bigarren olatuak kapitalismoaren hondamendia erakusten du

Langileon bizitzak

garrantzitsuak dira!

Borrokak bateratu greba orokor batekin

EDITORIALA
Mundu mailan pandemiak 50 milioi ku
tsatu eta 1,2 milioi hildako utzi ditue
nean, Estatu espainiarra da heriotza tasa
handiena duena “garatutzat” hartzen di
ren herrialdeetan: milioi bat kutsatu, 60
mila hildakotik gora eta hedapen datuak
egunero %2 igotzen ari dira. Hego Eus
kal Herria da hain zuzen ere pandemia
ren gune gorrietako bat. Hemen positibo
tasa azaro hasieran %10a baino altuagoa
da, eta heriotza intzidentzia estatu mai
lako bataz bestekoaren goitik dago eta
ZIUak berriro apirilean zeuden kopurue
tan betetzen ari dira.
Bistakoa da gobernu zentralaren zein
EAEko eta Nafarroako gobernuen neu
rri eta politikek porrot egin dutela. Arra
zoia oso konkretua da eta osasungintzako,
hezkuntzako, zerbitzu sozialetako langi
leek, pentsionistek, etab. oso argi sala
tu dute zein den egin dituzten manifesta
zio eta grebetan: ukatzen jarraitzen dute
osasun sistema publikoak blindatzeko be
har dituen milaka milioi euroak, ez dute
hezkuntza publikoa erreskatatzen eta ge
letako ratioak murrizten, erresidentzien
eta beste hainbat zerbitzuren pribatiza
zioarekin negozio egiten jarraitzen dute.

Alarma egoera: eskubide
demokratikoak gogor mugaturik…
baina lanera joan behar da kosta
ahala kosta
Sanchezen Gobernuak ez dio erresisten
tziarik jartzen kapitalisten ofentsibari eta
Urkullu presio horren puntan kokatzen da.

Eragotzi zitekeen egoera honen aurrean
duten ardura ezkutatzeko, etengabeko al
biste jarioa dago jendearen arduragabeke
riaz hitz egiten, botiloiak, festa ilegalak,
gazte zoroak… Kontua zarata ateratzea
da, covid-19aren aurrerakadaren bene
tako motiboak estaltzeko.
Kanpaina lotsagarri honen ondoan be
hin eta berriz errepikatzen digute denok
batera egon behar dugula. Baina langi
leok biktimak jartzen ditugun bitartean,
kapitalistak poltsikoak betetzen ari dira.
Martxotik 23 plutokrata handienek %16
handitu dituzte euren aberastasunak. Ze
rrenda honen buru diren Amancio Ortega,
Juan Roig, Ana Patricia Botín edo Floren
tino Pérezek txaloka hartzen dituzte Go
bernuaren hitzak batasun nazionalera dei
egiten duenean eta euren agenda inposa
tzen dute: uda aurretik deskonfinamendua
azkartu irabazi ekonomikoak babesteko,
100.000 milioi oparitu euren enpresei,
Aldi Baterako Erregulazio Espedienteak
aukeran euro bat bera ere ez jartzeko…
Sanchez eta Urkulluk enpresarien ar
gumentu berberak errepikatzen dituzte,
ekonomia geratzea sekulako hondamen
dia izango litzakeela esanez. Baina, egia
al da? Ezin al daiteke gelditu oinarrizkoa
ez den jardun ekonomikoa horrek kale
ratzeak, soldata murrizketak eta langileen
eskubideen aurkako erasoak ekarri gabe?
Noski posible dela. 2018an enpresariek
inoizko irabazi handienak izan zituzten:
500.000 milioi euro. 2019an 450.000 mi
lioi. 40.000 milioik ihes egiten dute urtero
zergak ordaintzetik. Baliabide horiek krisi
ekonomiko eta sanitarioari gehiengoaren
mesedetan aurre egitea baimenduko luke

te: funtsezkoa ez den jarduera oro geldi
tu soldataren 100% jasotzen dela berma
tuz —ez diru publikoarekin finantzatuz,
patronalen irabaziekin baizik—, benetan
galarazi kaleratzeak eta neurri gehigarriak
aplikatu lerro horietan. Hori bai litzateke
ela ezkutu sozial bat!
Enpresariek enpresak ixtearekin me
hatxatzen dutela? Orduan, PSOE-UP Go
bernuak horiek nazionalizatu b eharko li
tuzke indemnizaziorik gabe eta l angileen
kontrolpean jarri, behar sozialak asetzeko

ekoizpena bultzatuz. Ez al litzake e goera
aldatuko enpresariei oparitu zaizkien
100.000 milioiak osasungintzan eta hez
kuntzan inbertituko balira? Edo langabeen
tzat 1.200 euroko diru sarrera bermatuz
saihesten diren zergen diruarekin?
PSOE-UP Gobernua enpresarien au
rrean makurtzen den bitartean, 2021ko
maiatzera arteko alarma egoera onartu
du Autonomi Erkidegoen esku utziz de
na. EAJ-PSEren Eusko Jaurlaritzak hori
patronalaren ofentsibaren buruan koka
tzeko baliatu du, are gehiago mugatuz
eskubide demokratikoak: sei pertsonatik
gorako bilerak debekatuz, etxeratze agin
dua inposatuz, modu arbitrarioan muga
tuz manifestazio eskubidea eta Mozal le
gea indartuz.

Eusko Jaurlaritzak eta patronalak
prestaturiko industria krisia
Aurtengo udaberritik, Euskal Herrian eta
Estatu mailan, krisi ekonomikoaren ondo
rioak benetan suntsigarriak izaten ari di
ra langile klasearentzat. Enpresa itxierak,
deslokalizazioak, plantilla murrizketak,

kaleratzeak… zuzenean bidaltzen dituz
te dozenaka milaka langile hilero langa
beziaren errenkadara, eta lanpostua man
tentzen dutenek Aldi Baterako Enplegu
Erregulazioa eta etengabeko mehatxua
jasaten dute.
EAEn pandemia hasi zenetik gutxie
nez 34.000 enplegu suntsitu dira eta urtea
amaitu aurretik kopurua bikoiztu egingo
dela aurreikusten da. Ekainerako 21.600
ebentual kaleratu zituzten. Nafarroan, au
rreko urteko urriarekin alderatuz, langa
bezia %22,1 igo da, eta pentsatzekoa da
datu hauek okerrera egingo dutela.
Metaleko patronalak mehatxua bo
ta zuen: kaleratzeak egongo dira hiru
tik enpresa batean gutxienez. Eta EHko
enpresa handiak ez dira motz geratu enple
gu suntsiketan. Siemens Gamesak Agoi
zko lantegia itxi du (258 langile), Trena
sak Castejongo fabrika ixtearekin mehatxu
egiten du (110 langile), ITP aereok langi
leen %15 kaleratzea iragarri du, Aernno
vak %20, Alestisek 585 kaleratze Estatu
guztian, Tubacexek langileen %20 kalera
tzea eta Iberdrolak %15 iragarri dute, Ges
tamp multinazionalak GTS eta Matriceria
Deusto itxi nahi ditu Zamudion (230 lan
gile kalera), Sidenor… zerrendak jarrai
tu egiten du eta lanpostuen suntsiketaren
eraginak biderkatu egiten dira enpresa
hornitzaileetan, azpikontratetan eta bes
te sektoreetan.
Urteetan irabazi milioidunak izan on
doren, enpresari horiek kaleratu, lante
giak itxi eta enplegua suntsitu dezakete
lasai asko, eskualde eta probintzia osoen
etorkizuna hipotekatuz. Eta hori egiteko
lan erreformen laguntza paregabea dute
eta baita joan den hamarkadan lanpos
tuak etengabe prekarizatzeko erabili di
tuzten mekanismoena; Aldi Baterako Lan
Enpresak, azpikontratazio kateak, “ex
ternalizazioa”… estrategikoak izan dira
langile belaunaldi berriaren eskubideak
suntsitzeko.
Hala ere, industria birmoldaketa eta
enplegu suntsiketa ez dira pandemiarekin
etorri diren nobedadeak. Azken hamarka
dan euskal industriak 60 mila langile gal
du ditu eta BPGan duen pisuaren ia %5a.
Aurtengo urtarrilean industria ekoizpen in
dizea aurrekoarekin alderatuz %2,5 erori
zen. Aterraldirik gabeko euri fina izan da,
eta ekonomia kapitalistaren krisiak ekait
za lehertu du. Krisi hori ordea, jada iraga
rrita eta prestatuta zegoen martxoko kon
finamenduaren aurretik.
Laugarren industria iraultzaren eufe
mismoa aipatzen badute ere, patronala
ren eta (EAEren kasuan) Eusko Jaurlari
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tzaren artean planifikatu eta antolatutako
industria birmoldaketa baten aurrean gau
de. Langabezia, pobrezia eta prekaritatea
zabaltzearen kontura aurrera eramateko
prest dauden talka plana da.
Eusko Jaurlaritzak milioika euro opa
ritu dizkie enpresa horiei diru laguntzetan.
Gestamp bezalako multinazionalek ekai
nean 8 milioi jaso zituen —iraganean mi
lioi askoz gehiagoren opari zerrenda izan
da—. Orain lantegiak itxi, ekoizpena des
lokalizatu eta langileak kaleratzen ari dira,
administrazioaren oniritziarekin.
Horren aurrean, Arantxa Tapiaren
(EAJ) leloak honakoak dira: alde batetik
elkarrizketa eta akordio sozialera dei egi
tea egoera larria delako, eta bestetik lan
gileei soldatak jaisteko eskatzea lanpos
tuak mantentzeko. Klase agintariaren be
rezko zinismoa erabiliz, euskal eskuinaren
helburua langile klasea etsipenera erama
tea da, erasoak onar ditzan. Bitartean pa
tronalarekin eskuz esku lan egiten ari da
itxiera horien ondorioz kaleko borroka ez
dadin zabaldu eta maila handiagoan ga
ratu. Estrategia banan bana erasotzea da,
modu mailakatuan, eta horrela plantillak
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elkartzea eragoztea, langile klasearen oso
tasuna ez dadin borrokara animatu.

Borrokak elkartu behar dira
greba orokor batean
Borroka sindikalak gorakada ikusgarria
izan zuen iaz Euskal Herrian. 2019an gre
bengatik galdu ziren lanegunak lau aldiz
biderkatu ziren 2018arekin alderatuta,
400.000ra iritsiz. 20 urtetako greba jar
duera handiena izan zen eta 100.000 langi
lerentzako hitzarmenak sinatu ziren. Lan
gile borrokaren gorakada hau, mobiliza
zio sozial erraldoiekin batera eman zen
—pentsionistak, greba feministak, gaz
teriaren borroka errepresioaren aurka,
Altsasuko muntaia polizialaren a urka, kli
ma aldaketaren aurka…— Hori izan zen
urtarrilaren 30eko greba orokorra bultza
tu zuena, arrakasta itzela emanez greba
egunari.
Osasun krisiak eta enpresarien meha
txuak joaera hori moztu zuten behin be
hinean. Osasuna babesteko eta era berean
enplegua mantentzeko borrokatu beharrak,
instituzioen axolagabekeria eta buruzagi

tza sindikalen perspektiba faltara elkartu
rik, “shock” esanguratsua izan ziren lan
gile klasearentzat. Baina hain zuzen ere
egoeraren larritasunak, Urkulluren Jaur
laritzaren pribatizazio eta murrizketa po
litekin batera, haserre soziala biderkatu
dute eta langile klasea kaleetara bultzatu
dute, zailtasunak zailtasun.
Irailean, urrian eta azaroan kalera ate
ra dira manifestazio eta grebak eginez
hezkuntza komunitatea, osasungintza, bi
zerbitzuetako azpikontratak, etxez etxe
ko laguntza, erresidentziak, eskuhartze
sozialeko bitartekoak eta noski, geratu ez
den pentsionisten borroka besteak beste.

Gainera, greba eta manifestazioak egin
dituzte erasopean dauden enpresa guztiak
—gorago aipatu direnak—, gehi Bilboko
estibaren greba esaterako. Mobilizazio
guztiak egon dira poliziaren jazarpen ja
rraia jasaten eta COVIDaren aitzakian har
tutako neurriak erabili dira horretarako.
Baina azpimarratu beharra dago itxie
ren eta industriako kaleratzeen aurrean,
joera plantilla bakoitza banandurik mobi
lizatzea izan dela (Gasteizen sektore aero
nautikoaren manifestazio bat salbu). Bis
takoa da horrek indar ikaragarria kentzen
diola langile klaseari eta gainditu beharre
ko mugatze artifizial bat dela, antolakun
tzak inposatua. Borrokak sektore berdi
netara loturik egoteaz gain —aeronauti
ka, automozioa, etab.— oinarrian jokoan
dagoena langile klasearen lanpostuak eta
etorkizuna defendatzea da.
Argi dago bide bakarra langile klasea
ren kaleko borroka dela. Egoera larria ba
da, are sendoagoa izan behar du borroka
horrek. Horregatik, beharrezkoa da bo
rrokak koordinatzea eta kaleko mugimen
du sozial guztiarekin bateratzea, grebak
sektoreetara zabaltzetik hasiz eta greba
orokorraren bideari berriro helduz.
Ezinbestekoa da lanpostu guztiak, zer
bitzu publikoak eta gure eskubideak defen
datzeko borroka gizartea eraldatzeko bo
rrokarekin lotzea, argi planteatuz enpresen
nazionalizazioa langile kontrolpean, eta
hori mobilizazio agenda irmoenaren baitan
eginez. Hemen, ELA eta LABek osatzen
duten gehiengo sindikalaren ardura eraba
kigarria da. Hori da itun eta traizioen sin
dikalismoaren aurrean benetako alterna
tiba defendatzeko modu bakarra. Eta hori
da Ezker Abertzalea eta EH Bildu gidatu
behar duen politika ere, sozialdemokrazia
egiten ari denaren aurrean benetako alter
natiba bat planteatzeko bide bakarra baita.
Benetako ezkerreko politika defenda
tuko duen alternatiba iraultzaile bat behar
dugu krisia kapitalistek ordain dezaten
eta ez langile klaseak. Alternatiba hori da
hondamenditik salba gaitzakeen bakarra.
Elkartu zaitez Ezker Iraultzailera horren
alde borrokatzeko.

Defendatu sozialismoaren aldeko ideiak gurekin!
Lagun iezaguzu aldizkaria Euskal Herri osoan zabaltzen!
ezkeriraultzailea@gmail.com • Tel.: 685 708 281
Twitter: @EzkIraultzailea • Facebook: Euskal Herria Sozialista

WEB orri berria:

www.ezkeriraultzailea.net

LAGUNDU LANGILEEN PRENTSA ZABALTZEN!

Lagun iezaguzu sozialismoaren aldeko borroka bultzatzen zure harpidetzarekin!

Urteko harpidetzak (6 ale) 10 euro balio du.
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Trump gara

hauteskunde hi

Masa borrokak lortu du,
establishment demokra
Nazioarteko Ezker
Iraultzailearen Adierazpena

72 orduko kontaketa agonikoaren ondoren,
Trump galtzaile irten da AEBko historian
parte hartze gehien eta polarizazio haun
diena izan duten hauteskundeetan. Trum
pek eutsi egin dio, bai, baina azkenean
ezin izan du garaipena lortu. Azkenean
indarkeria polizial arrazista salatuz AEB
alderik alde piztu zuen altxamendu ika
ragarria, eta amets amerikarraren amaiera
berresten duen hondamendi sozial, eko
nomiko eta sanitarioa gailendu dira. Txio
desafiatzaile asko idatzi arren, aste batzu
ren buruan maletak egin eta Etxe Zuria
utzi beharko du.
Emaitzek gako ugari ematen dituzte
AEBko klase arteko borrokaren oraina eta
geroa ulertzeko. Lehenik, trumpismoak
hauteskunde masa oinarri bat finkatzea
lortu du, eta horrek etorkizuneko gertaerak
baldintzatu eta gobernu demokrata gogor
presionatuko ditu. Bigarrenik, muturreko
eskuinaren erreakzio populistari eta hau
elikatzen duten kausei aurre egiteko prest
dagoen herritarren gehiengo bat existitzen
dela frogaturik geratu da.
Bidenek historiako hautagairik bozka
tuena izan dela aldarrikatu dezake, baina
Trumpen porrota ez da lortu Bideni eta
establishment demokratari esker, alde
rantziz baizik: horien oztopoaren gaine
tik lortu den garaipena izan da. Urte haue
tako ikasgaiak ez dira alferrik igaro, eta
milioika zapalduren kontzientziak egini

ko aurrera pausoa lehen mailako faktore
mobilizatzailea bilakatu da.

Muturreko polarizazioa
Masen partehartzea izan da Trump lehen
dakaritzatik kanpo uzteko faktore nagusia,
eta ez Bidenen kanpaina kaskarra, ez de
na gai izan ezta aurkariaren oinarri sozia
la ahultzeko ere.
2016ko hauteskundeekin alderatuz, 16
milioitik gora pertsona gehiago joan di
ra oraingoan botoa ematera eta parte-har
tzea %67koa izan da. Bidenek 75.010.459
bozka lortu ditu (%50,63) eta kontaketa
ren amaieran 300 hauteskunde-bozka bai
no gehiago jaso litzake. 2016arekin aldera
tuta, %14 eta 9,1 milioi boto igo da. Trum
pek 70.686.229 boto lortu ditu, (%47,71)
eta, ziur aski, 230 hauteskunde-bozkaren
inguruan ibiliko da. Arreko hauteskundee
kin alderatuz gero, %12,2 eta 7,7 milioi
bozka gehiago lortu ditu. Howie Hawkins
alderdi berdeko hautagaiak —ezker sozia
listako hainbat erakundek bera babesten
zuten— 349.470 bozka jaso ditu, 2016.
urtean baino %74,8 gutxiago, 2008tik lor
tutako emaitzarik okerrena.
Trump aspertu gabe aritu da sozia
lismoaren, muturreko ezkerraren, komu
nismoaren, eta abarren aurkako aldarri
sutsuak errepikatzen. Ez da kasualitatea.
Trump ez da ikusmirarik gabeko abentu
razalea. Bere diskurtsoak Ipar Amerikako
gizartearen deskonposizioa eta burgesia
txikiko sektore zabalen etsipenak islatzen
ditu, izan ere, iraganeko ziurtasunak gal
du eta etorkizuna ikaraz ikusten baitute.
Tradizionalki pisu haundia izan du
ten sektore hauek, ez diete uko egin na
hi iraganean pribilegio handiak eskaini
dizkien bizi moduari eta ikaraz ikus
ten dute klase arteko borrokaren go

rakada, ezkerraren hazkuntza eta sozialis
moaren ideien eragin hazkorra. Trumpek
borrokarako kausa bat eman die geruza
sozial hauei.
Magma sozial honetan desindustria
lizazioaren eta langabezia kronikoaren
ondorioz atzeratuta, desmobilizatuta eta
sakonki desmoralizatuta dauden milioi
ka langilek ere parte hartzen dute. Esta
blishment demokratarekin erabat eszep
tiko, Trump babesten jarraitzea erabaki
dute, honek egoera ekonomikoa hobe
tuko duelakoan.
Trumpen aurka altxatu diren masek
ez dute beste aukerarik izan. Une hauetan
hautestontzietan garaitzeko erabilgarri da
goen tresna bakarra erabili behar izan du
te, eta are gehiago primaria demokratetan
milioika pertsonak babestu zuten Bernie
Sanders erretiratu ondoren eta alderdia
ren aparatuaren aurrean amore eman os
tean. Bai, masak borrokan daude eta Joe
Bideni eman diote botoa sudurra estalita,
baina ez bere politiketan konfiantzarik du
telako. Ondo zekiten hautagai demokrata
arazoaren parte dela, ez irtenbidea.

Zantzu iraultzaileak dituen
klase arteko borroka
Hautestontzietako erabateko polarizazioak
sistemaren bi hautagairi emandako babes
“soila” baino askoz gehiago islatzen du.
Halako irakurketa sinple batek, sektarioa
izateaz gain, errealitatea desitxuratuko
luke: masak ekintzetan etengabe aritu izan
dira bide independente bat bilatzen.
Hauteskundeak klase arteko gatazka
ren tenperatura neurtzen duten faktore
multzoaren zati bat bakarrik dira. AEBko
hauteskunde sistemaren izaera antide
mokratikoa eta langile alderdi baten ga

bezia kontuan hartuta, benetako indarren
korrelazioa eta gizartea eraldatzeko da
goen potentzial handia oso modu desi
txuratuan islatzen da.
AEBko egoera objektiboak ba al du
elementu iraultzailerik? Erantzuna baiez
koa da. Langileen sektore zabalek bizi du
ten hondamendiak eta baita klase ertaine
ko txirotutako gaztediak azaltzen dute b izi
izan den eztanda soziala. George Floyden
erailketaren ondoren lehertu zen altxamen
dua urteetako ezberdintasun sozialen, esku
bide demokratikoen aurkako erasoen, in
darkeria polizial eta arrazakaeria sistemi
koaren ondorioa izan zen. Mugimendua
oligarkia ekonomikoa, establishment po
litikoa eta Estatu aparatua seinalatuz el
kartu da.
Dinamika hasia zen jada duela lau ur
te, Sandersen hautagaitza atera zenean,
Wall Streeteko %1aren aurkako “iraultza
politikoaren” beharraren diskurtsoa egi
nez. Aparatu demokratan ezkerrean zeu
den hautagaien garaipenek joera berretsi
zuten. Harrigarriena da, Sandersek amo
re eman arren, mugimenduak adierazteko
bide berriak sortzen jarraitu zuela.
Trumpek eta atzean duen burgesia
ren sektoreak gertaera horien funtsa ondo
identifikatu zuten, eta horregatik oldartu
ziren ideia sozialisten aldeko kontzientzia
indartzen duen borrokaren kontra. Apara
tu demokrata berriz, altxamendu sozia
la hauteskunde-eremura bideratzen saia
tu zen, eduki iraultzaile eta klasista oro
kenduz. Horrela beraz, Joe Biden aurkez
tu zuen hautagai gisa eta gainera Sander
sen babesa erabili zuten, sinesgarritasuna
emateko asmoz. Baina ez zituzten milioi
ka langile eta gazte engainatu. Jaso duen
botoa ez da Bidenen aldekoa izan, Trum
pen aurkakoa baizik.
Akatsa litzateke hauteskundeen emai
tzen irakurketa mekanikoa eta hertsia egi
tea. Duela hilabete gutxi, presidentea Etxe
Zuriko bunkerrean sartu zen, eta manifes
tatzaileei tiro egiteko deia egin zuen, etxe
ratze agindua dekretatuz. Horrek ordea,
ez zuen mugimendua izutu, guztiz kon
trakoa baizik.
Alderatu al daitezke mugimendu h onen
indarra eta ultraeskuinaren, Proud Boyen
eta Trumpek xaxatzen dituen gainerako
taldeen kaleko protestak? Ez ditugu arris
kuak gutxietsi nahi. Baina erakunde horiek
askoz ahulagoak dira masak ekintzan bai
no, are gehiago ekintza sozialismo iraul
tzailearen programan oinarritzen badira.
AEBko distortsiorik handiena langile
alderdi bereizi baten gabezian datza. Ga
bezia hori historikoki demokratek erakarri
zuten. Hori horrela den arren, ez du agor
tzen masen kontzientziazio eta antolakun
tza prozesu dialektikoek aurrera egitea.
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aitua izan da

istorikoetan!

, Biden eta
ataren gainetik
Black Lives Matter hedatzeak, B
 ernie
Sandersen hautagaitzak, edo Amerikako
Sozialista Demokratikoen (DSA) hazkun
deak (100.000 bat kide), agerian utzi du
te langileen alderdi hori sortzeko baldin
tzak egon badaudela. Trumpen porrotak
prozesu hori geldiarazi beharrean indar
tu egingo du.

Trumpek gogor eutsi dio:
ezin daiteke ez ikusiarena
egin mehatxuaren aurrean
Trumpek gogor eutsi dio Mendebalde Er
taineko “oxidoaren gerrikoan” deprimi
tutako lurralde askotan, langile eremuak
orohar. Egia da Bidenek ozta-ozta berres
kuratu dituela Michigan, Wisconsin eta
Pennsylvania, baina iraganeko gehien
go demokrata handietatik urruntzen da,
eta Ohio errepublikanoen esku uzten ja
rraitzen du.
Trumpen hauteskunde-oinarria ia ez
da aldatu 2016. urtetik. Babes handiena
65 urtetik gorako eta errenta handia du
ten —100.000 dolarretik gorakoak— gi
zon zurietatik lortzen du, landa-eremue
tan, katoliko, protestante edo ebanjeliko
deklaratzen direnen artean.
Milioika burges txikik —eta AEBn
asko daude— eskuin muturrerantz biratu
dute garai aldaketak izututa eta mobiliza
zio sozialak beren pribilegioak mehatxa

ta “gure erakundeek funtzionatzen dute”
bezalako mezuak erabiltzen ditu horreta
rako. Baina arazo bat dute: trumpismoa
alderdi errepublikanoaren oinarri sozia
lean eta elektoralean bihurtu da eta horrek
gainbehera eragin ordez, sendotu egin du.
Etorkizun hurbila konplexua da kla
se agintariarentzat. Zatiketak eta gizar
te-tentsioa ez dira desagertuko, izan ere,
munduko lehen potentzian sistema kapi
talistaren krisiak uzten dituen ondorioen
sakontasunaren adierazle baitira. Sistema
gaixo eta gangrenatu baten gainbeheraren
emaitza dira.

Datozen borroketarako prestatu.
Langileen alderdia behar da,
programa sozialista batekin

tzen dituela sentituz. Trumpek oinarri sen
doa finkatu du geruza dirudun horien eta
herrialdearen barnealdean krisiak gogor
ki jota dagoen langile-klase zuriko sek
toreen artean.
Aldi berean, barne eta kanpo meha
txuaren aurrean bizirauteko berme gisa
aurkeztu izanak —Txinaren aurka, Ame
rika lehenengo!—, gizarte-erreserba han
diak mobilizatzea baimendu dio, nahiz eta
ez den gai izan kapitalismo estatubatua
rraren gainbehera geldiarazteko.

Demokrazia burgesaren
krisi sakona
Burgesia estatubatuarra zatitzen dutena,
klase agintari gisa pribilegioak manten
tzen jarraitzeko zein den bide egokienaren
inguruko iritzi kontrajarriak dira.
Trumpek zenbaketa legez kontrakoa
dela salatzen jarraitzen du, baina ez di
rudi aurrera egingo duenik maniobra ho
rietan. Testuinguru hoetan Trumpen alde
egingo balute, demokrazia burgesak pai
ratzen duen krisia kontrolik gabeko kao
sean sartuko litzateke. Masek ez lukete
hori onartuko. Floyden hilketaren ondo
ren izandako mobilizazioak txiki geratuko
lirateke. Klase agintariak ez du nahi ino
laz ere, berriro masek bigarren olatu ba
tean kaleak hartzerik.
Alderdi demokrataren aparatua —ka
pitalista handien ordezkari fina— ekaitza
baretzen eta animoak itzaltzen saiatzen
da. “Gure demokrazia indartsua da” edo

Barack Obamak 2008an lehendakaritza
hartu zuenean, finantza-krisiaren erdi-
erdian, konfiantza handia zuten haren
gan. Orduan, 10 milioi bozka baino ge
hiagoko aldea atera zion John McCain
errepublikanoari. Baina Obamaren agin
taldiak frustrazio izugarria eragin zuen
erreforma nagusietan atzera egin zuelako
(osasun publiko unibertsala eta arrazismo
sistemikoaren aurkako borroka). 2012an
berriz hautatu zuten baina 4 milioi boto
inguru galdu zituen.
Orain egoera oso desberdina da. Mun
du mailako atzeraldi berriak eragin gogo
rragoak izango ditu ekonomian, eta are la
rriagoa izango da Txinaren aurkako gerra
dela eta. Zerbitzu publikoen suntsiketa,
pobrezia eta desberdintasuna duela ha
mabi urte baino askoz handiagoa da. Bi
denek ez du Obamaren sinesgarritasunik
ez osperik.
Bidenek monopolio handien alde egi
ten jarraituko du, eta “erreskate” planak
onartuko ditu multinazional handien ira
bazi ekonomikoak babesteko, Obamak
egin zuen bezala. Lehendakaritzara era
man duten milioika pertsona ahaztu egingo
ditu. Txinaren aurkako merkataritza-gerra
sustatuko du, Trump bezala nazionalismo
ekonomikoaren manipulazioa erabiliz,
etxeko arazo larrien arreta desbideratzeko.
Ez du garbiketarik egingo polizia arrazis
tan eta ez dio finantzaziorik kenduko, eta
ez ditu ukituko osasun pribatuko negozio
mamitsuak, ez badu masa-borrokak behar

tzen. Halaber, ez du 1,5 bilioi dolar baino
gehiagoko unibertsitate-ikasleen zorrare
kin amaituko, ez eta irakaskuntza publi
koaren degradazioarekin edo etxebizitza
duin eta eskuragarri baten beharrarekin.
Ezbairik gabe, AEBetan gizarteko
geruza zabalek indartsu biratu dute ezke
rrera. Esperientziak erakutsi du alderdi de
mokrata ez dela izan eta ez dela izango
borroka honetarako behar dugun tresna.
Sandersek uko egin zion erakunde inde
pendente bat eraikitzeari eta alferrik gal
du zuen lortutako babes itzela. Baina hain
zuzen ere horrek dagoen potentzial ikara
garria erakusten du. Ezker antolatuak au
rrerapauso sendoak eman ditzake milioi
ka langile eta gazte biltzeko eginkizunean.
Lana ez da erraza, baina Trump garaitzea
ere ez zen erraza.
Langileen eta gazteen alderdi batek ez
dio inoiz uko egingo tokiko hauteskun
deetan edo hauteskunde orokorretan parte
hartzeari, propaganda eta antolaketarako
tribuna gisa erabiltzeko. Baina kontua ez
da hauteskunde-makineria berri bat sor
tzea, klase-borrokarako alderdi bat eraiki
tzea baizik, lantegietan, borroketan, etab.
sustraitua; klaseko programa bat defenda
tuko duena, sozialista eta internazionalis
ta, milioien beharrei erantzuteko eta garai
penak erdiesteko balioko duena.
Horrelako alternatiba bat defendatuz
posible litzateke egun Trumpen d iskurtsoa
jarraitzen duten erdi mailako geruzetako
eta langile-klaseko sektoreak demagogia
horretatik ateratzea, gaur egun okerreko
lubakian baitaude.
AEB garai gorabeheratsuan sartu da.
Galdutako aukerez kexatzea eta ekintzai
leetatik urruntzen duten mezu sektarioak
zabaltzeak ez du ezertarako balio, eta ez
ker iraultzailekoak direla dioten erakun
deek ezin dute hori egiten jarraitu. Kalee
tan eta hautestontzietan mobilizatu diren
milioika pertsonen hizkera hartu eta elka
rrizketa ezartzetik hasi behar da, unean
uneko zereginen eta erakunde marxista
iraultzailea sortzeko beharraren ulerme
na sakontzeko.
Trumpen porrota oso albiste txarra da
Bolsonaro, Salvini, Johnson, Alternative
Für Deutschland edo Vox bezalako ultra
eskuindarrentzat. Baina trumpismoaren
mehatxuak bizirik dirau eta indartu egin
daiteke, kapitalismoaren krisi organikoaz
elikatzen baita.
Gure klasearen zereginik garrantzi
tsuena AEBetako eta mundu osoko zapal
duek irabazteko behar dugun alternatiba
iraultzailea eraikitzea da.
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Txileko herria

Pinocheten konstituzioaren aurka
Borrokak aurrera jarraitu behar du!
Sozialismoaren alde, kanpora Piñera hiltzailea!

la. Kretinismo parlamentario hutsa da ho
ri, jendea kaletik kendu besterik egin na
hi ez duena.
Horrela, erreformistek konstituzio be
rria idaztea eta Batzar Konstituziogilea
osatzea alternatiba bakartzat aurkeztu du
te. Hori da auzo proletarioetan boto ma
siboa lortzeko arrazoi nagusia. Txileko
langileek eta, oro har, zapalduek duten
aldaketarako gogo sakona islatu du bo
to horrek.
Piñerak —langile klasearen mobiliza
zio irmo, sendo eta masiboak harrapatu
ta—, hasiera batean errepresio gogorrare
kin erantzun zuen. Karga polizialek, atxi
loketa orokorrek, manifestariei emandako
jipoiek eta abarrek, mugimendua ahul
du beharrean, energia eta erradikaltasuna
eman zioten.
Hori dela eta, oligarken aginduei jarrai
tuz, Txileko presidenteak mahai gainean
jarri zuen erreferendum konstituziona
la egiteko eta Batzorde Konstituziogilea
osatzeko aukera (neurri errepresiboak al
de batera utzi gabe). Helburua gero eta
izaera iraultzaileagoa zuen mugimendua
desaktibatzea zen.
Hori lortzeko, langileen agintarien la
guntza behar zuten noski. Buruzagi horiek
ez zuten inolako zalantzarik izan laguntza
hori eskaintzeko eta konstituziogilearen
truke Piñeraren gobernua onartzeko, na
hiz eta kaleetan Piñeraren aurkako gorro
toa hazten ari zen.

Kanpora Piñera! Langileen gobernu
baten alde eta sozialismoaren alde!

Alex Garcia

Urriaren 25ean, erreferenduma egin zen
Txilen, konstituzio berri bat idatziko duen
prozesuari hasiera emateko. Kontsultaren
helburua zen erabakitzea Pinocheten dik
taduraren garaitik indarrean zegoen kons
tituzioa ordezkatu behar ote zen eta, onar
tuz gero, aukeratzea testu berria idazteaz
arduratuko litzatekeen erakundea: edo
herritar independenteek osatutako Kons
tituzio Konbentzioa (CC) edo indepen
denteek eta parlamentariek erdibana osa
tutako Batzorde Mistoa (CM).
Bozketaren emaitza argia izan zen:
%78,27 (5.884.076 boto) konstituzio pi
nochetista indargabetzearen alde ager
tu zen, eta ia kopuru berberak (%78,99,
5.644.418 boto) erabaki du gaur egun es
kuinaren esku dagoen parlamentutik inde
pendentea den Konbentzio Konstituziogi
le batek idatz dezan.
Bozketa amaitu bezain laster, milaka
eta milaka lagun atera ziren kalera eta
Duintasunaren Plaza hartu zuten beste be
hin. Ohar garbia izan zen: Txileko i raultza
piztu zuten indarrek aktibo jarraitzen dute
eta Piñeraren Gobernu kriminalaren aur
kako borrokak kalean jarraitzen du.

Baiezkoak langileen babes
masiboa jaso du
Prentsa burgesak egindako analisiek onar
tu behar izan dute baiezkoak argi eta garbi
uzten duela botoa ez dela mugatzen kons
tituzioa berriztatzera; aitzitik, askoz sako
nagoa den zerbait islatzen du: masek di
ktaduraren herentzia behingoz ezabatze
ko eta gizartea errotik eraldatzeko duten
nahia dago oinarrian.
Ideia hori berretsi da herrialdeko ko
munarik pobreenetako botoak zenbatzean.
Krisi ekonomikoak eta politika kapitalis
tek eragin latza izan duten lekuetan, eskui

naren aurkako kolpea are handiagoa izan
da. Herri horietan, baiezkoak batez beste
ko orokorra gainditzen du, eta ezezkoak,
berriz, errentarik altuena duten eremuetan
bakarrik izan du arrakasta: herrialde osoan
dauden 346 komunetatik 5etan baino ez.
Erreferendum hau Piñeraren erregi
men hiltzaileak ezkerreko buruzagi erre
formistekin hartutako konpromisoa izan
zen, eta 2019ko urriko a ltxamenduarekin
hasitako prozesu iraultzailea desbideratzea
zuen helburu. Hala ere, bozketak eskui
neko indarren porrota ekarri du, eta age
rian utzi du Txileko langileek duten in
darra. Horregatik, klase menderatzaileak
fitxa mugitzea erabaki du, prozesu kons
tituziogileak eskuetatik ihes egiten ez dio
la bermatzeko.

Burgesiak konstituzio berriaren
gaineko kontrola “blindatu” du
Hauteskundeen emaitzak ezagutu ostean,
Piñera prentsaurrekoan atera zen, bere
ministro guztiekin batera, jasotako kol
pearen ostean indar erakustaldia egiteko.
Egoerari buelta emateko ahaleginean, be
re Gobernuaren garaipentzat hartu zuen
baiezkoaren arrakasta, eta “demokrazia,
batasuna eta bakea maite ditugun txiletar
guztien garaipena” dela esan zuen.
A zer hipokrisia! Errepresioaren, tor
turen eta manifestarien hilketen arduradun
nagusiak, mobilizazioak geldiarazteko sal
buespen egoera ezarri zuen berberak, de
mokraziaren aitzindaritzat aurkezten du
orain bere burua.
Baina plan horrek huts egiten badu eta
prozesu konstituziogileak bere kontrole
tik ihes egitearekin mehatxatzen badu, es
kuinak boikota egiteko hainbat mekanis
mo ditu. Beto mota horietako lehena Par
lamentuaren 2/3ko gehiengo kualifikatua
da, konstituzioa onartu ahal izateko beha
rrezkoa. Hau da, ganberako kideen heren

bat baino zertxobait gehiago eskuinak or
dezkatzen badu, eskuinak erabateko legi
timitatea izango du onarpena zapuzteko.
Eta ekimen hori aurrera ateratzea lor
tuko balitz ere, bada beste oztopo han
di bat: konstituzioa onartzeko ezarritako
epeak. Kasurik onenean, idatzita eta onar
tzeko prest 2022ko maiatzean egongo da!
Atzerapen horren helburua da, bien bi
tartean, Piñerak eta kapitalistek askatasun
osoa izatea beren agenda errepresiboa apli
katzen jarraitzeko, indarrak osatzeko eta
beste kolpe bat prestatzeko —une egokia
aurkitzen dutenean—prozesua suntsitzeko.
Baina, argi mintzatuz, nahiz eta bi
de makur hori guztia gainditu eta kons
tituzio berri bat idaztea lortu, ekarri
ko ote du benetako aldaketarik Txileko
langileriarentzat?

Konstituzio berri batek ez ditu
zapalduen bizi baldintzak aldatuko
Ezker erreformistak eta parlamentarioak
—Alderdi Sozialista, Alderdi Komunista
eta CUT Langileen Zentral Bakarra sin
dikatu ofiziala— ontzat hartu dute Txi
leko oligarkiaren maniobra, eta adierazi
dute Batzar Konstituziogile burges batek
pribatizazioen, errepresioaren eta desber
dintasun sozialen amaiera ekarriko due

Esperientzia historikoak erakusten du
konstituziorik demokratikoenak eta par
lamentu aurrerakoienak ere oztopo gain
diezin baten aurka talka egiten dutela beti:
estatu kapitalistaren klase izaeraren aurka.
Estatu burgesa eta bere organo instituzio
nalak ez dira neutralak. Klase agintaria
ren interesei erantzuten diete, gizartearen
kontrol ekonomiko eta politikoa dutenei.
Bizi-baldintzak hobetzeko bidea zein
den erakusten duen eredurik hoberena Txi
leko masek jarri dute mahai gainean. Al
txamendutik aste gutxiren buruan, azken
hogeita hamar urteetan ezker parlamen
tarioak baino aldaketa eta hobekuntza ge
hiago lortu dituzte.
CUT, PC eta gainerako ezkerreko
erakundeek greba prozesuarekin jarrai
tzea eta lantegiak okupatzea, lantokietan,
ikastegietan eta auzoetan ekintza batzor
deak sortzea proposatu izan balute, sozia
lismo iraultzailearen programa defenda
tuz zapalkuntza kapitalistarekin amaitze
ko, Txileko egoera oso bestelakoa izango
litzateke.
Prozesu konstituziogile honen espe
rientziak ez ditu langile familiek p airatzen
dituzten arazo nagusiak konponduko, bai
na baldintzak sortuko ditu berriz ere bo
rrokak indarra hartu dezan. Kapitalismoak
ez die ezer eskaintzekorik masa pobre eta
langileei. Berandu baino lehen sozialis
moaren aldeko borroka iraultzailearen le
hen lerroan kokatuko dira.

Bolivia: MASen garaipen itzela
Estatu kolpetik hamaika
hilabetera, masek
inperialismoaren eta
oligarkiaren asmoa
suntsitu dute
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Elkarrizketa Oscarri
TRENASAko LABeko ordezkaria
kontraportadan hasten da
Gainera, enpresak Castejondik kanpo
ra eraman du negoziazioa. Zirko bat egin
zuten hori justifikatzeko, enpresa aboka
tuaren osotasun fisikoa mantentzeko ze
la esanez, eta Iruñera eraman zuten. Ha
rrezkero, maniobrak egiten aritu dira, mo
bilizazioa urrun edukitzeko. Lehenengo
bilera leku batean izan zen, bigarrena 24
ordu lehenago aldatu zuten, kontzentra
zio-baimenik izan ez genezan. Beste egun
batean, abokatua konfinatzen dute, koro
nabirusa duen lehengusuren bat duelako.
Bilera bideokonferentziaz egiten dute eta
ez dizute aurpegira begiratu ere egiten
enpresa ixten dizutenean.
Mahaian gertatzen denari dagokionez,
itxaropen gutxi dugu, zirkua baita. Au
rretik prestaturik dute gidoia eta, gaine
ra, mahai gainean pistola bat duzula zoaz
negoziatzera. Izan ere, azken lan-errefor
marekin, hilabete batean ez bada akordio
rik lortzen, enpresak hasiera batean plan
teatu duena aplikatuko dizu. Zer negozia
zio da hori?
Enpresak denbora galtzea nahi du, lan
gileok estualdian egon gaitezen eta azke
nean miseria bat sinatu behar izan deza
gun, geure heriotza-sententzia sinatu deza
gun nahi dute, bestela urtean 20 egunekin
joango baitzara kalera.
EHS.- Gaur CAF eta TRENASAko
langileek indarrak batu dituzue protesta honetan. Zer esango zenieke egun
kaleratze mehatxaturik ez dutenei? Nola batu ditzakegu indarrak eskubideak
lortzeko eta langileriaren etorkizuna
defendatzeko?
O.R.- Argi dago gure ondoren beste
batzuen bila joango direla. Orduan gure
borroka beren borroka da. Gaurkoa oso
egun polita izan da, jaso dugun elkarta
sun guztiagatik. Baina berekoi bat denak
ere, babestu egin beharko gintuzke, berari

zer gerta ere. Eraso hauek gero beste lan
gile batzuei ere etorriko zaizkie.
Arazo bat dugu: defentsiban bakarrik
mugitzen gara. Badakigu ez dugula ka
pitalismorik nahi. Badakigu bizimodu
honek sufrimendu handia sortzen due
la. Baina ez gara gizarte alternatibo hori

eraikitzen ari. Sindikatuek ezin dute pa
tronalaren erasoen aurrean defendatzen
bakarrik egon. Estrategia argia eta epe
luzekoa egon behar du.
Greba orokorrak oso eginkizun ga
rrantzitsua betetzen du borroka bateratze
ko, baina beti gauza bera gertatzen da: hu

Egin zaitez F. Engels
Fundazioko harpide

30%

rrengo egunean zer? Borroka plan jarrai
tu bat behar dugu. Sistema botatzearekin
batera, beste bat eraiki behar dugu. Horre
la konbentzituko dugu jendea alternatiba
badagoela. Ikusi eta ukitu egin behar du
te, beste modu batera bizi daitekeela ohar
tzeko. Horregatik borrokatu behar dugu.

PSOE-Unidos
Podemosen
gobernua, EH Bildu,
itunak eta
aurrekontuak
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liburu guztietan
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