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Krisi ekonomiko eta sozialari aurre egiteko
EDITORIALA
Pasa den urtea greba orokorrarekin h asi
genuen Hego Euskal Herrian. Langile
mugimendua ilusioz eta konfiantzaz bete
zuen mobilizazioa izan zen. Arrakasta itze
la eman genion eta aurrerapauso benetan
garrantzitsua izan zen, azken hamarkadan
kendutako eskubideak berreskuratzeko
borroka bateratzea planteatzen baitzuen.
Ilusioa eztabaidarekin elkartu zen:
“Greba ondoren zer?” Gure planteamendua
oso konkretua izan zen: ezin dugu atzera
pausorik eman, bide honetatik jarraitu be
har dugu, greba komiteak zabalduz eta in
dartuz, greba orokor gehiago eginez eta
horri eutsi behar diogu gure aldarrikape
nak lortu arte.
Greba orokorra altxa zuten borrokek,
funtsean, aurrera jarraitzen dute, osasun
krisiaren oztopoen gainetik, ez baita
go beste alternatibarik. Pentsionistak,
hezkuntzako eta Osakidetzako langileak,
zerbitzuen sektore pribatizatuak (jantoki,
erresidentzia, etxez etxeko laguntza…),
administrazioan prekarietatean dauden
50 mila langileak… eta baita itxierak eta
kaleratzeak egiten ari diren enpresetako
langileak ere. Baina borroka guzti horiek
banan bana zatiturik planteatu dira.
Sobera baldintza eta arrazoi daude
greba orokorraren bideari berriro eusti
eta borrokak bateratzeko. Haserrea lan
gile klasearen zainetan bor-bor egiten ari
da. Patronalek eta Madrilgo, Iruñeako eta
Gasteizko Gobernuek esaten digute Aldi
Baterako Enplegu Erregulazioak eta era
so guztiak onartu behar ditugula lanpos
tuak mantentzeko. Baina argi dago, bene
tan mantendu nahi dutena enpresari iraba
zi ekonomiko izugarriak direla, enplegua
suntsituz, zor publikoa handituz eta mu
rrizketa gehiago eginez.

PSOE-UP Gobernuaren lehen urtea
Urte bat igaro da PSOE-UP koalizioa Ma
drilgo Gobernuan jarri zenetik. Argi ge
ratu zen, IBEX 35ak eragotzi nahi zuen
Gobernua zela eta jatorrian, azken urtee
tan Estatu espainiarrean eman diren mo
bilizazioetatik, eta langile klaseak eskuin
espainolistaren aurrean jarritako erresis
tentziatik etorri zen.
Pandemiaren hedapenak segituan jarri
zion mahai gainean Gobernu horri politika
kapitalistarekin amaitzeko beharra eta bai
ta aukera itzela ere. Lehen urratsak osasun
pribatua nazionalizatzea izan behar zuen,
eta zalantzarik gabe, babes zabala jasoz
egin zezakeen. Baina bestelako norabidea
hartu dute. Osasun sistema publikoaren ko
lapso izugarriak pribatuaren negozioa are
gehiago indartu du pandemian. Hamar ur
tetan etengabeko murrizketak eta pribati
zazioak egin izanaren ondorio zuzena izan
da, heriotza andana eragin duena.
Osasun krisia hondamen ekonomiko
eta sozialarekin elkartu da. Behar gorrian
dauden herritarren janari eskaria %40 igo

Politika kapitalistekin

hautsi behar da

da apiriletik. 11.000 etxe kaleratze egon
dira 2020ko lehen seihilekoan PAHren
arabera, nahiz eta teorian galarazita zeu
den. Etxebizitzarekin hartutako erabaki
politikoek ez dute krisiak gehien kolpa
tu dituen familientzat inolako konponbi
derik eskaintzen. Etxe kaleratzeen dekre
tuak espekulatzaile handiak eta funts pu
treak sarituko ditu, kaleratzeak 5 hilabetez
atzeratzeagatik.
Estatuko Aurrekontu Orokorrak onar
tu ostean, Pablo Iglesiasek esan zuen “aro
berria hasi zela, atzean utziz behin betiko
austeritate neoliberalaren eta publikoaren
murrizketen garaia”. Baina egia esan, ze
hatzak izanda, hainbeste aipatzen duten
“gastu soziala” bankari eta enpresari han
dien irabaziak babestera bideratuko da.
Gobernu zentralak 218.400 milioi eu
ro mobilizatu ditu Covid 19aren krisia de
la eta. Horietatik 160.000 milioi, banku
eta enpresa handientzat izan dira; 100.000
milioi ICO kredituetan eta 40.000 milioi
enpresa inbertsioentzat. ERTEen luzape
nak 17.000 milioi kostatu dira zuzenean al
txor publikotik eta 9.000 milioi enpresariei
Gizarte Segurantza eta zergak barkatzetik.
Aurrekontuetan berriz, adibidez, osasun
gintza eta hezkuntza publikora 4.088 eta
2.242 milioi bideratu diren bitartean, zo
rraren ordainketara 31.675 milioi bidera
tu dira eta gastu militarra orotara %10,3
igo da, 21.633 milioi euro.
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Jakina da politika honek murrizketak
ekarriko dituela. Jada, Gizarte Segurantza
ko Ministroak proposatu du pentsioak era
sotzea, kalkulurako urte kopurua 25etik
35era igoaz. Horrek %5,5 eta %12 arteko
bataz besteko murrizketa ekarriko luke.
Zein ezberdintasun dago politika horien
eta 2007-08ko krisian zehar ikusi geni
tuenen artean? Batere ez.
Egia da, Gobernuak oinarritik jasotzen
ari den presioa geroz eta handiagoa dela.
Horregatik Podemoseko buruzagiek hitz
egiten dute pentsioen erreformaren aurka
eta saiatzen dira PSOEtik nolabait ezke
rrera bereizten. Baina hitzak ez dira na
hikoa eta ekintzak behar dira.

EH Bilduren II. Kongresua: klaseko
alternatiba sozialista behar dugu.
EH Bilduk II. Kongresua egingo du aurten,
testuinguru markatu baten erdian. Honda
mendi kapitalistak eta patronalaren ofen
tsibak errotik ezabatu du erdi bideko poli
tika epelak egiteko aukera. EAJren euskal
eskuinak alde batetik eta kaleko mobiliza
zioak bestetik, gauzak oso garbi utzi di
tuzte: edo burgesiarekin edo langile kla
searekin. Kongresua, Gobernu alternati
ba bihurtzeko anbizioaren leloarekin hasi
da. Esperientziak argi erakusten digu, h ori
inoiz baino gehiago ezkerrarentzat siste
maren aurrean alternatiba planteatzeko
gai izatean oinarritzen dela.
EH Bilduk Madrilgo PSOE-UP Gober
nuarekin hartu duen jarrera, aldaketa estra
tegiko esanguratsua da Ezker Abertzalea
rentzat. Argi berdea eman zion inbestidu
rari bloke erreakzionarioaren mehatxuaren
aurrean eta Gobernuko alderdiekin akor
dioa erdietsi zuen lan erreforma indarga
betzeko (agerian utziz sozialdemokraziak
patronalarekin duen konpromezua). Bai
na gauza bat da instituzioetako jarlekuak

ezkerretik presio egiteko erabiltzea eta
guztiz bestelakoa, Estatuko Aurrekontu
Orokorrak babesteko akatsa egitea, azken
batean, IBEX 35aren eta CEOEren alde
ko politikak babestea planteatzen baitzen.
EAEko azken hauteskundeek erakutsi
diote EH Bilduri, babesa zabaltzeko bidea
kaleko mobilizazioaren alboan kokatzea
dela —greba orokorra, langile borrokak,
Zaldibar eta abar—. Era berean, erakus
ten dute langile klasearen abstentzio han
dia jasotzeko, ezkerrerago eraman beharko
duela programa eta ekintzetan defendatu
beharko duela, instituzioetan zein kalean.
EAJren eskutik prozesu soberanista
martxan jartzeko saiakerak porrot egin du
te behin eta berriz. Langile klasea izan da
bide hori itxi duena EAJren politika ka
pitalistei eta errepresiboei aurre eginez.
EAEn 20.000 pertsona baino gutxiagok
ia 40.000 milioiko ondarea deklaratzen
dute, aberastasun osoaren %57. EAJk or
dezkatzen duen klase sozial hori, ez dago
prest eskubide demokratikoen alde egite
ko. Horiek erasotzea da bere premiazko
lehentasuna eta 78ko erregimena da ho
rretarako estaldurarik hoberena.
Euskal Herriaren autodeterminazio es
kubidea lortzeko bide bakarra klaseko al
ternatiba antikapitalista eta iraultzaile ba
ten planteamenduan datza; ezinbestean,
burgesiari banku eta enpresa handien ja
betza kentzeko programa defendatu be
har da, baliabide ekonomikoak planifi
katuz eta horiek masen beharrak asetze
ko antolatuz.
Ez da inolako utopia, geroz eta larria
goa den beharra baizik. Greba orokorra
ren bidea hartzeak eta gure eskubideak de
fendatzeko borrokak bateratzeak oligar
kia handiaren interesen aurka egitea esan
nahi du. Hori soilik lortuko dugu gure bo
rroka euren diktadura eraistera eta gizar
tea eraldatzera bideratzen badugu.
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Euskal eskola publikoaz harro
eta bere alde borrokatzeko gaudelako
Iker Otermin
Ezker Iraultzaileko eta Ikasle
Sindikatuko kidea

2020ko abenduan bere burua aurkeztu zuen
Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagu
neak. Aurrerapauso benetan garrantzitsua
eman da EAE mailan hezkuntza publi
koaren aldeko borroka indartzeko bidean.
Topagunearen kideen artean biltzen dira,
hasteko, hiru probintzietako hiri eta herrie
tako plataformak, eta EHIGE guraso elkar
tea, HEIZE zuzendaritzen federakundea,
ELA, LAB, STEILAS, CCOO s indikatuak
eta Ikasle Sindikatua, Ikasle Abertzaleak
eta beste hainbat gazte eragile.
Honela dio Topagunearen helburuak
aurkezten dituen testuak: “Euskal Esko
la Publikoarekiko harrotasuna adierazi eta
euskal hezkuntza-sistema osorako eskola
bakarra aldarrikatu nahi dugu, herri bezala
publikoaren, eskubide kolektiboen eta gu
re ume guztientzat aukera-berdintasuna
ren alde eginez”.

Pribatizazioaren ondorio lazgarriak
Joan den hamarkadan batez ere, krisi eko
nomikoaren eskutik etorri diren errefor
mek, murrizketek eta prekarietateak, era
gin zuzena izan dute hezkuntzan eta pu
bliko eta pribatuaren artean areagotu den
eskola segregazioan. EAEn, baliabide
sozioekonomiko baxua duten ikasleen
kontzentrazio altuko ikastetxeak %46,6
dira eta zentzu honetan, kontzentrazio
maila oso altua duten ikastetxeen %88,9
titulartasun publikokoak dira (Save the
Children, 2018).

Egoera honen erantzule zuzena EAJ
eta PSEren Eusko Jaurlaritzen murrizketa
eta pribatizazio politikak izan dira. EAEn,
unibertsitatez azpiko hezkuntzaren %49a
eskola pribatuetako patronalen esku dago.
Zentzu honetan, Espainiar Estatuko sare
pribatu-itundu handiena duen erkidegoa
da eta Europa mailan hirugarren postuan
kokatzen da.

Publikoaren alde
Hezkuntza publikoa lorpen ikaragarri ga
rrantzitsua izan da langile klasearentzat.
Borroka gogorra egin da klase apalene
ko seme alabok aukera berdintasunean
eta kalitatez ikasteko aukera izan deza
gun. Hori bermatzeko bide bakarra, uni

bertsala, kalitatezkoa, laikoa eta haur es
kolatik unibertsitatera guztiz doakoa den
hezkuntza sistema publiko bakarra da
(osasunean, zaintzan eta gainontzeko zer
bitzuetan bezala).
Familiek eta langileek, Jaurlaritzaren
oztopoen gainetik, sekulako lana egin du
te euskal eskola publikoa aurrera atera

tzeko eta besteak beste, egun,
EAEn gehien euskalduntzen duen sare bi
hurtzeko. Oraindik asko dago egiteko eta
borrokatzeko. Baina hamarkada hau To
pagunearekin elkartuago eta antolatua
go hasi dugu, eta horrek ez du preziorik.
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Zaldibarko hondamenditik urtebetera:
Gure ingurumena defendatzeko ekologismo
iraultzaile bat behar dugu
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AEB ekaitzaren erdian

Trumpismoa, klase borroka eta gainbehera inperialista
kontraportadan hasten da
Bidenen gobernuan demagogia popu
listak bozgorailu gogoangarria aurkituko
du. Demokraten programarekin, ehuneko
ehun kapitalista, ezinezkoa da trumpis
moa geratzea. Muturreko eskuinari bidea
ixteko eta garaitzeko modu bakarra langi
le klaseak eta gazteriak alternatiba iraul
tzaile bat altxatzean datza, masen arazoei
benetako konponbidea eskainiko diena.

Langile alderdi bat eraiki
sozialismoaren alde borrokatzeko!
Langile klasea hausnarketa sakona egiten
eta ondorioak ateratzen ari da. Mehatxua
benetakoa da. Estatu kolpeak eta irteera
autoritarioak ez dira baztergarriak “de
mokrazia aurreratuetan”: badaude kla
se agintariaren sektoreak horren apus
tua egin dutenak eta benetan prest dau
de saiakera egiteko. Klase borroka geroz
eta gogorrago egiten den neurrian eta pri
bilegioak arriskuan ikusten dituztenean
aukera honek babes gehiago irabaziko

ditu. Bizkortasun izugarriarekin sartzen
ari garen iraultzaren eta kontrairaultza
ren garaia da.
Korrelazio indarrak oraingoz langile
klasearen aldekoak dira argi eta garbi.
Gogora ekarri behar da Trumpek Guar
dia Nazionalari agindu zionean mani
festariei tiro egiteko eta milizia su
premazistak eta faxistak mobili
zatu zituenean kaleetan talka
armatu bat bultzatzeko, ezin
izan zutela gelditu Black
Lives Matterren mobili
zazio izugarria. Trum
pek porrot ikaragarria
jaso zuen. Hori da gaz
teriaren eta langile kla
searen gaitasunak eta in
darrak erakusten duena uka
bila estutzen duenean.
Pentsatzea Alderdi Demokrata
barnean posible dela indarrak meta
tzea langile alderdi bat altxatzeko akats
handia da. Bernie Sandersen hautagaitza
ren irakaspenak argiak izan dira zentzu ho

rretan. Establishment demokrataren alde
amore eman ondoren, Sandersek oraindik
ezkerreko hegala estali nahi die.
Premiazkoa da mu
gimenduak kaleetan
erakutsi duen in
dar guztia lan

gile alderdi batean antolatzea, marxis
moaren eta internazionalismoaren pro
gramarekin armaturik. Ez hauteskunde
makinaria bat politika burgesean kora
pilatuko dena, bazik eta klase borrokan
sustraituriko erakunde bat, ondo antola
tua lantokietan, sindikatuetan eta komu
nitateetan, mugimendu sozialetan… Ins
tituzioak, udaletxeak eta parlamentua jen
detza batu eta mobilizazioa antolatzeko
erabili behar dira, muturreko eskuinaren
ofentsibaren aurka. Posible da gizar
tea justizia, berdintasuna eta be
netako demokrazian antolatzea,
baina soilik sozialismoaren al
de borrokatuz.
4 Irakurri artikulu osoa
web orrian

