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Euskal Herrian etenik gabe eztanda egiten 
ari dira langile borroka gogorrak, mobi
lizazio handiak eta grebak azken hilabe
teetan. Batez ere industrian, patronalaren 
ofentsibak lanpostu suntsiketa ikaragarria 
hartu du helburutzat. ERTEak ERE bihur
tzen dira eta kaleratze kolektiboak izurri
te gisa zabaltzen dira. Patronalek “terro
rezko” giroa sortu nahi dute banan ba
nako erasoaldi bateratuan, baita oraindik 
kaleratze asmoen berri ez duten enpre
setan ere, langileek mehatxua sentitu eta 
burua makur dezaten, funtsezko eskubi
deak erasotuz, azpikontratazioa, preka
ritatea edota langabezia zabalduz, batez 
ere gazteetara.

Era berean ordea, langile klaseak ar
gi utzi du gerra honetan ez duela borroka
tu gabe amore emango. Oinarritik hasita, 
langile asko esperientzia eta ikasgai han
diak eta garrantzitsuak ateratzen ari dira. 
Horren erakusle argienak izan dira, aurten
go urtarrilaren 30ean Gasteizen 50 enpre
sa batzorderen babesarekin egin zen mani
festazio jendetsua edota Tubacexeko gre
ba mugagabea eskaintzen ari den eskola: 
martxoaren 5ean Aiaraldea guztira zabaldu
tako geldialdia, martxoaren 13an Barakal
doko PCBrekin batera egindako manifesta
zioa, edota martxoaren 22an Laudion egin 
zen manifestazioa 17 enpresa batzorderen 
babesa bilduz eta eskualdea mobilizatuz.

Funtsezkoa da langile borrokak ba
teratzea, ahalik eta maila zabalenean eta 

irmotasun handienarekin. Ez gara neka
tuko hori azpimarratzen, jokoan dagoena 
oso garrantzitsua baita. Hori da patrona
len mehatxuari aurre egiteko eta langile 
klaseak duen indar geldiezina mahai gai
nean jartzeko bide bakarra. Ikusitakoak 
ikusita, nork jar dezake zalantzan greba 
orokorren dinamika jarraitu bat berehala 
martxan jartzeko beharra? Zein da, EHko 
sindikatuek oraindik deialdirik egin ez iza
naren aitzakia?

Urkullu buru duen patronalaren Jaurla
ritzak argi dauka: diru publikotik beste 430 
milioi euro oparituko dizkie lanpostuak 
suntsitzen buru belarri dabiltzan enpresa
ri handiei, gero murrizketa eta pribatiza
zio gehiagorekin ordaindu ditzagun. Al
di berean Ertzainak bidaltzen ditu Tuba
cexekoa bezalako langile borrokak modu 
bortitzenean jazartzera, zuzenean borrekin 
eta gomazko pilotekin kargatuz. Hori da 
sistema kapitalistan egon daiteken polizia 
eredu bakarra: patronalaren interesak de
fendatzeko indar armatuak dira. Ez dago 
bestelako polizia eredu propio posiblerik, 
EH Bilduko buruzagiek hori esan arren.

Ez da Covidaren eskutik etorri den 
“krisi koiunturala”

Zuzendaritza sindikaletatik, izan CCOO 
eta UGT, LAB edota ELA, lan gatazka 
garrantzitsuenetan behin eta berriz erre
pikatu da krisia “koiunturala” dela. Ar
gudio bezala erabili da, urteetan milioiak 
poltsikoratu dituzten enpresariei esateko 

eta diru laguntzak lepo eman dizkieten 
Gobernuak presionatzeko, ez dela egitu
razko kaleratzerik egin behar; prest dau
dela aldi batez eskubide partzial batzuei 
uko egiteko edota lanpostu batzuk bidean 
uzteko langileei irtenbide ona ematen ba
zaie, baina elkarrizketa behar dela, enpre
sek ere beren aldea jar dezaten.

Baina hasteko galdetu behar da: krisia 
hilabete batzuetako arazoa al da? Gauzak 
bere onera etorriko al dira birusak eragin
dako “koiuntura” amaitzean?

Erantzuna ezezkoa dela jada argi ikus 
daiteke mundu mailako kapitalaren erakun
deen aurreikuspen gero eta ezkorragoetan. 
Krisiaren izaera eta sakontasuna ezkutatu 
nahian propaganda itzela egin badute ere, 
beharturik daude egoeraren larritasuna aho 
txikiz aipatzera, baita euskal burgesia bera 
ere. Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile den 
Bingen Zupiriak honakoa esan zuen mar
txoan egindako elkarrizketa batean: “Na
hiz eta nazioarteko lehen informeek zio
ten krisi ekonomikoa udara artekoa izan
go zela eta suziria bezala igoko zela ‘V’ 
forman, gertaerek erakutsi dute ‘V’ hori 
ez dela existitu eta ateratzea kostako den 
haran batean gaudela, ondorio ekonomi
ko eta sozialekin”.

Zehatzak izateko, 2008koa ez zen “fi
nantzakrisia” izan eta oraingoa ez da Co
vidaren krisia. Ekonomia kapitalistaren 
mundu mailako gain ekoizpen krisi baten 
aurrean gaude funtsean, 2008tik konponbi
derik izan ez duena, eta hamarkada hone
tan larriagotu egin dena. Bai, ekoizpen 

gaitasun handiegia dago kapitalistentzat. 
Ezin dute merkantzien salmentan iraba
ziak handitzen jarraitu, urteetan pobretu 
dituzten langile masek ezin dutelako hain
beste produktu erosi eta, ondorioz, lante
giak ixten eta ekoizpen baliabideak deu
seztatzen dituzte, krisia beheranzko sor
gingurpil bat bihurtuz.

Kredituan eta espekulazioan oinarri
tzea izan da kapitalista handientzat, mo
mentuz, irabazi ekonomikoak pilatzen 
 jarraitzeko bidea. 2008tik egin ziren 
“erreskate planek” bankuei zorpetze pu
blikoarekin espekulazio operazio erral
doiak egitea ahalbidetu zien, aurrekaririk 
gabeko ikaragarrizko fikziozko kapital 
burbuila sortuz. 

2019an, birusa egon gabe, munduko 
ekonomiaren krisirako elementu guztiak 
mahai gainean zeuden. Esate baterako, 
zor publikoa eta pribatua 253,6 bilioi do
larretako errekorra izatera iritsi zen, mun
du mailako BPGaren %322a! 2020an, na
zioarteko merkatu guda latzean zebiltzan 
potentzia inperialista guztiek, krisi honi ira
ganeko irtenbide katastrofiko berbera ema
tea erabaki zuten, zorpetze publiko handia
goarekin. Ez da funtsezko arazoa konpon
duko, baina latz ordainarazi nahi digute.

Alternatiba iraultzailea eraikitzea  
da bide bakarra

Krisi ekonomikoa benetakoa eta sakona 
da. Horregatik, borroka sindikala ezin da 
eskaintzaeskariaren logika kapitalistara 
baldintzatu. Eh Bilduk edota Podemosek 
ezin dute parlamentuetako kudeaketa hu
tsarekin langile masen arazoak konpon
du daitezkeela planteatu, hori ezinezkoa 
baita. Langile gatazketan zein parlamen
tuetan, lanpostuak eta eskubideak kon
tsekuenteki defendatzeko modu bakarra, 
mobilizazio bateratuan oinarrituz alterna
tiba iraultzailearen alde egitea da: banku 
eta enpresa handiak burgesiaren eskueta
tik desjabetzea eta horiek langile kontrol
pe demokratikoan ezarriz, ekonomia giza 
beharren arabera planifikatzea.

Kapital handiaren interesekin zuzenean 
konfrontatuko duen ezker borrokalaria be
har dugu: autoritarismoari eta erreakzioari 
kaleetan aurre egingo diona, kalitatezko 
zerbitzu publikoak bermatuko dituena pri
batizazioarekin amaituz, langabeziari au
rre egiteko hilean 1.200 euroko sorospe
na bermatuko duena aberatsei ezarritako 
zergekin finantzatuta, eta etxebizitza pu
bliko duina izateko eskubidea defenda
tuko duena, etxegabetzeak debekatuz eta 
bankuen eta funts putreen eskuetan dau
den milioika etxebizitzak desjabetuz. Ka
pitalistek ezin badituzte lanpostuak man
tendu, lantegien nazionalizazioaren alde 
borrokatu behar da kalte ordainik gabe, 
langile kontrolpean ezartzeko.

Langileek bateraturik borrokatzea erabaki dute
Greba Orokorra behar dugu!

EDITORIALA

ezkeriraultzailea@gmail.com • Tel.: 685 708 281 
Twitter: @EzkIraultzailea • Facebook: Ezker Iraultzailea - 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! Antolatu zaitez

altenatiba hori eraikitzeko!
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Euskal Herria Sozialista aldizkaritik 
elkarrizketa egin diogu Aletxu 
Unamunori, irakaslea eta Interinoen 
Grebako kidea. Hasteko, eskerrak 
eman nahi dizkiogu Aletxuri eta gure 
elkartasuna eta babesa adierazten 
diegu bera bezala antolatzen eta 
borroka tzen ari diren bitartekoei.

EHS: Bitarteko langileak urteak da
ramatzazue borrokan. Zein egoeratan 
zaudete? Zer aldarrikatzen duzue?

Aletxu: Bai, urteak daramatzagu bo
rrokan eta borrokarako prest. Momentu 
honetan mahai gainean dagoen auzi na
gusia behinbehinekotasunaren gehiegi
keria, lege iruzurra da. Iruzurra dago ze
ren administrazioek beharrizan estruktu
ralak asetzeko dauden lanpostu guztiak 
lehiaketa publikora atera behar dituzte
lako, gehienez jota 3 urteren buruan, eta 
hori ez dutelako inondik inora betetzen. 
Lanpostu estruktural horien zati oso ga
rrantzitsu bat aldi bateko langile publikoek 
betetzen dituzte eta 3, 7, 15, 23 edota 37 
urte (lanbizitza oso bat) eman dezakete 
horrela, behinbehinekoak izanik.

Oso kezkatuta gaude LOMLOEk era
gindako Lanbide Hezkuntzako Irakasle 
Teknikoen kidegoaren desagerrarazpe
narekin, azken batean, kaltetuak ordezko 
eta bitartekoak izango baitira, hau da, pla
za ez dutenak gauetik goizera bakante eta 
ordezkapenik gabe gera daitezke hurren
go ikasturtetik aurrera. Horretaz gain, Pe
dagogia Terapeutikoko irakaskuntzari hu
rrengo urtetik aurrera aplikatuko zaizkion 
murrizketak daude mahai gainean, sukal
dari eta garbitzaileen ordezkapenzerren
den desagerpena, e. a.

Hortaz, aldarrikapenak milaka diren 
arren, aurreko aldarrikapenak ere bakar 
batean laburbil daitezke: Europar zuzenbi
dea, eta konkretuki 1999/70/EE Zuzenta
raua, bete dadin aldarrikatzen dugu. Eta 
hori horrela balitz, ez irakasle teknikoek, 
eta ez sukaldari eta garbitzaileek ez luke
te orain bizi duten ziurgabetasuna paira
tuko finkoak izanik. 

EHS: Hainbat borroka plataforma 
sortu dituzue bitarteko langileek. No
la antolatu zarete zuek?

Al: Bai, azken hilabete eta urteetan 
ugaritu egin dira aldi bateko langile pu
blikook, gure kabuz eta inolako ordezka
ritzarik gabe, sortutako plataformak. Inte
rinoen Greba taldea esaterako iazko abuz
tuan sortu zen. Movimiento Independiente 
15Fk (Interinoen Greba mugimendu ho
rren parte da) iazko otsailaren 15ean hasi 
zuen bere ibilbidea Madrilen ospatu zen 
manifestaldi jendetsuarekin. Bilboko mo
bilizazioak antolatzeko gurekin elkarla
nean dabiltzan Bilboko Udaleko Aldi Ba
teko Langile Publikoak Abusuan kolek
tiboa ere orduan hasi zen bere lehenengo 
pausoak ematen. Hortxe dago Lakuako ad
ministrazioan nagusi den Interinok sindi
katu “berria”. 2019ko hauteskunde sindi
kaletara aurkeztu ziren eta ELA eta LAB 
sindikatuak atzean utzi zituzten.

Horrek zerikusi zuzena du ondokoare
kin: azken 20 urteotan euskal sindikatu 
gehienak ez dituztela bitartekoon eskubi
deak behar bezala defendatu. Hogei urte 
luze hauetan bai espainiar Estatuan, bai 
EAEn, bai Nafarroan langile publikoeki
ko gehiegikeria gailendu da, lotsagabeki, 
inpunitate eta naturaltasun osoz, inork gu
txik txintik esan gabe, edo hobe esanda, 
esan behar zutenek ezer gutxi esan gabe. 
Beraz, langiletalde batzuek argi ikusi dute 
beraiek izan behar direla beren burua or
dezkatuko dutenak eta beren eskubideen 
alde borrokatu beharko dutenak.

Gure kasuan antolakuntza handicap bat 
izan da hasieratik: nola bateratu  EAEko 
geografian zehar sakabanatuta dauden 
hezkuntzako ordezkoak? Zaila. Beraz, 
askori gustatuko litzaigukeenaren aur
ka, sareen bitartez antolatu ga
ra, kontzientziaziora eta dibul
gaziora bideratutako sareetako 
komunikazioan. Eta azkenik, 
gure ekimena ere kaleetan da
go, mobilizazioen bitartez gure 
ekimena zabaltzen eta jendea gu
rera erakar tzen ari gara (edo saia
tzen). Dena den, oraindik ere ja
rraitzen diegu gure buruei galdetzen 
zer egin dezakegun sakabanatutako 
ordezkoak bildu eta ordezkoon es
kubideen aldeko borrokaildoak be
har bezala antolatzeko. 

EHS: Apirilaren 22an greba deitu 
dute EAEeko sektore publikoan. Zer 
nolako jarrera ikusi duzue sindikatuen 
aldetik zuen aldarrikapenekin?

Al: Ba bueno, argi zegoen gehiegike
riaren itsasgora gero eta kezkagarriagoa 
ikusirik, eta gehiegizko behinbehineko
tasunak aktualitatearen lehen lerrora jauzi 
egin duela ikusirik, administrazio publi
koetako gehiengo sindikala (LAB, ELA, 
ESK, CCOO, SATSE eta  STEILAS) bo
rrokara gehituko zela, 20 urteko isilunea
ren ostean bada ere. Orain aste batzuk 
komunikatu baten bitartez Jaurlaritza eta 
alderdiak interpelatu zituzten aldibate
kotasun jasangaitz horri “salbuespe
nezko” irtenbide bat eman diezaioten 
eskatuz.

Baina sindikatuen artean jarrera ezber
dinak badaude ere, gehiengo sindikalak 
argi utzi du ez dela oposaketak gelditzea
ren aldekoa, nahiz eta hauek ilegalak izan, 
hainbat urtetan lege iruzurpean manten
dutako lanpostuak eskaintzen baitira. 
Eta guztiok bezala badakite oposaketek 
abusua pairatu duten langile askorentzat 
doako kaleratzea suposatuko dutela, hots, 
inongo indemnizaziorik edo konpentsa
ziorik gabe kaleratuak izatea. 

Interinoen Grebak momentu honetan 
pendiente dauka grebarekiko posizioa 
adosteko eztabaida bat, baina bai, ezber

dintasun nagusia hori da: sindikatuek, sal
buespenak salbuespen, ez dituztela EPEak 
geldiaraziko, eta MI15Fren parte garen ko
lektibook ez dugula onartuko urte luzez 
lege iruzurpean mantendutako langileak 
dohainik kaleratzea. Uste dugu adminis
trazio publikoetako gehiengo sindikalak 
ausardiaz jokatu beharko lukeela eta mar
txan dauden oposaketak (inpugnatuta dau
denak) geldiarazteko neurriak hartu.

EHS: Kapitalistak eta bere zerbitzu
ra dauden instituzioak krisi ekonomi
koa langileei ordainarazi nahi diete. 
Horretarako ezinbestekoa dute langile 
klasea zatitzea. Nola aurre egin horri?

Al: Atzo bertan izan genuen Hezkun
tzako EPE2020ren oposaketafaseko pro
ben daten iragarpena. Argi dago zergatik 
sartu duten data hori hor: langileria pu
blikoa bitan zatitzeko: “zarata atera nahi 
dutenak” vs “oposaketa buru belarri pres
tatzen eta mobilizazioetarako denborarik 
izango ez dutenak”.

Interinoen Grebak, normala denez, ez 
du langileriaren eta gizartearen atomiza
zioa eta estratifikazioa geldiaraziko duen 
formula magikorik. Beraz, argi izan de
zagun hori, herri langileak bere burua an
tolatu beharra daukala, gure artean gizar
tea errotik iraultzeko elkartasuna, elkarla
na eta antolakuntza bultzatu behar dugula, 
bestela ez dago zer egiterik.

“Herri langileak 
bere burua 
antolatu beharra 
dauka, gure artean 
gizartea errotik 
iraultzeko, 
elkartasuna, 
elkarlana eta 
antolakuntza 
bultzatu, bestela ez 
dago zer egiterik”

Elkarrizketa Aletxu Unamunori,
Interinoen Grebako kidea
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Jon Sanmartin

Europako elite burgesak Next Generation 
programa jaurti du, 202123 urteetan zehar 
eurobonoetan 750.000 milioi emititzeko. 
Helburua “jasangarritasuna eta erresi-
lientzia bultzatzea, COVID-19ak sortutako 
kalteak erreparatzea eta lehentasun ber-
deak eta digitalak babestea” izango dela 
esan dute. Kopuru osotik 360.000 milioi 
maileguetara bideratuko dira eta 390.000 
funts galduko diru laguntzak izango dira. 
Desberdin banatuko dira Estatuen artean 
eta Italia eta Estatu espainiarra izango di
ra hartzaile nagusienak, kaltetu handienak 
izan baitira 2020an. Gobernuak eman
dako datuen arabera Estatu espainiarrera 
140.000 milioi euro bideratuko dira, ho
rietatik 67.300 maileguetan eta 72.700 
funts galduko diru laguntzetan.

Kontuan hartuz Estatu espainiarraren 
zor publikoa 2020an 122.000 milioi  euro 
hazi zela eta denera 1.311.298 milioikoa 
dela, funts horiek ez dute hainbesterai
nokoak ematen. Gehiago zehaztuz, Espai
niari hiru urte hauetako bakoitzean dagoz
kion diru laguntzak 27.000 milioi inguru 
lirateke eta urtero interesetan 31.675 mi
lioi ordaintzen dira.

Horrela beraz, kopuru astronomikoak 
izan arren, ezin dute konpentsatu pande
miarekin etorri den gelditzea eta ez dira 
nahikoa izango eredu ekonomiko jasan
garriagorako trantsizio proiektu handi
nahi hori garatzeko. Baliabide publikoen 
apropiazio maniobra baten aurrean gau
de, baina 2008an bankaren sektoreari erre
galatu zitzaizkion 65.000 milioiak baino 
handiagoa.

Multinazionalen irabazientzat 
erreskatea eta langile klasearentzat 

murrizketak

Next Gen funtsen gehiengo handia ez da 
bideratuko prekaritateate itzela jasaten ari 
diren eta ezinbestekoak diren sektoreeta
ra, zaintza, osasuna edota hezkuntza. Diru 
laguntzak kapitalismo berde eta digitale

rako ustezko trantsizioa saltzen ari diren 
sektore konbentzionaletara joango dira, 
automozioa (kotxe elektrikoa), telekomu
nikazioak (5G famatua), energia enpresak 
(berriztagarriak eta hidrogeno “berdea”) 
edota turismoa berpizteko. 

Funts horiek lortzeko prozesu burokra
tikoak oztopo argia izango dira enpresa 
txiki eta ertainak alde batera uzteko. Go
bernuek Deloitte bezalako kontsultora 
handietan delegatuko dituzte finantzake
ta eskaerak kudeatzeko lanak.

Euskal Herrian baditugu bi adibide 
argi, enpresa oso kutsakorrena aurpegi 
garbitze berdea egiten. Lehena, hidroge
no berdeko instalazio bat eraikitzeko pla
na da Muskizko Petronorren findegian, 
Repsolen filiala dena eta bere bultzatzai
lea Josu Jon Imaz duena, EAJko buruza
gi ohia. Proiektu hori ez zen ekonomiko
ki errentagarria izango diru laguntzenga
tik ez balitz, eta ez da errentagarria izango 
maila energetikoan eta ingurumenaren
tzat. Pedro Prieto baliabide energetikoe
tako adituak azaltzen duenez, hidrogeno 
“berdeak” erregai fosilak erretzea inpli
katzen du aurretik eta ez da energia ekoi
zle bat, bektore bat baizik.

Bigarrena, kapitalismo berdearen beste 
proiektu izarrarekin dago lotua.  Gasteizko 
Mercedes Benz lantegiko arduradunak, 
Emilio Titosek berak esan zuen, oso es
kari baxua izan arren, auto elektrikoak 
fabrikatzen dituztela ohiko automobilen 
ekoizpen kupoak handitzeko, Europaren 
deskarbonizaio irizpideak jarraituz. Auto
mozioaren sektoreak bere buruari erreze
tatzen dion laguntza da, urteetan zehar 
erortzen ari den une batean.

Noski, funts hauek jasotzea erabat lo
turik dago zerbitzu publikoen murrizke
ta berrietara, pribatizaziora eta lan es
kubideak prekarizatzera. Europar Bata
sunak jada esan du 2022an amaitzen dela 
“Egonkortasun eta Hazkuntza Itunaren” 
salbuespeneko etetea, eta bankariei or
daintzeko konpromezuetara itzuli behar 
dela, oraingoan ordea, zorraren mendi 
erraldoi bati aurre egiteko.

Proiektu hauek benetan arduratzen 
al dira ingurumen krisiarekin?

Energia eta garraio sektoreek energia berriz
tagarrien aldeko apustuaren atzean iruzur 
propagandistiko handia dago, esanez po
sible dela hazkuntza ekonomikoa desako
platzea lehengaien kontsumotik, iraultza 
digitalaren aurrerapen teknologikoei es
ker. Egia esan, ustiatzeko lehengaien al
daketa hutsa da, hidrokarburoetatik lur 
arraroak deritzenetara pasatzeko: 70 mi
neral ezinbestekoak dira objektu elektro
niko orok duen prozesagailu eta eroale 
guztiak eraikitzeko.

Teknologia horiek, betiereko hazkun
tza ekonomikoaren defendatzaile sutsuen 
arabera, kapitalismoaren aurpegi atsegi
na eratuko dute, ez baitu ia baliabiderik 
alferrik galduko eta ingurumena kalte
tuko, efikaziaren garapen esponentziala
ren bitartez.

Ez dena esaten da metal gutiziatu ho
riek meatzaritza ikaragarri erasokorra era
giten dutela eta mundu osoan zabalduko 
direla, herrialde pobre zein aberatsetan. 
Jada ikus daiteke arazoa mikrotxipen ga
bezian. Meatzaritza ingurumenarentzat 
jarduera mingarrienetakoa da eta gatazka 
sozial handienetakoa sortzen duena. Gai
nera, ez da energia berriztagarriekin fun
tzionatzen duen makinariarekin gauza

tuko, gasoila erabiltzen dutenekin bai
zik, eta prozesatzeak ikatza beharko du 
eta garraioak gasoil gehiago.

Bestalde, hamarkada hau krisi ener
getiko handiak markatuko du. Petrolioa 
gainbehera argian dago eta hobi errenta
garrienak agortzen ari dira. Elite burgesa 
arazo horren konponbidea bilatzeko mu
gitzen ari da. Baina komunitate zientifi
ko independientearen arabera arazoak ez 
dauka irtenbiderik, ez behintzat egungo 
ordena sozioekonomikoaren baitan.

Konponbidea ez da sektore pribatua 
funtsekin dopatzea. Ekonomia 

planifikatuko eredua behar dugu, 
kontrolpe demokratikoan

Osasun, ekonomia eta ingurugiro krisiari 
ezin zaio funts publiko mordo hauekin au
rre egin, multinazional handien irabaziak 
erreskatatzera bideraturik baitaude, langi
le klasearentzat murrizketa eta austeritate 
gehiago ezartzearen kontura.

EH Bilduko buruzagiek akats larria 
egin dute funtsen dekretua babestu du
tenean eta EAJri eskua luzatu diotenean 
EAJri horien banaketa elkarrekin defen
datzeko Madrilen. Funts horiek udaletxee
tatik denen ongizatearentzat erabili dai
tezkeela esatea, “duen kolorea dena de
lakoa izanda”, edota zerbitzu publikoak 
hobetzeko erabil daitezkeela esatea, bur
gesia europarraren gezurra abalatzea da. 
Funts horiek, esentzian, aurreko politika 
kapitalisten errepikapena dira, krisia lan
gileriak ordain dezan.

ELAk EH Bilduren jarrerari egindako 
kritiken harira berriz, oinarrian egokiak 
izan arren, sindikatuak duen ordezkari tza 
kontuan izanik, honako auzia planteatu be
har da: sindikalismotik oso mugatua ge
ratzen da ezkerreko alderdi politikoei kri
tika antikapitalista egitea, baldin eta gero, 
uko egiten bazaio klaseko ikuspegi politi
koa duen sindikalismo bat praktika tzeari, 
hau da, gatazka isolatuetara mugatu beha
rrean, langile klasearen osotasuna kontuan 
hartuz planteatu beharko luke borroka 
estrategia antikapitalista argia.

Argi dago larrialdiegoera hau ezin 
dela konpondu honaino ekarri gaituzten 
ekinbide berberen bidez. Sektore estrate
gikoak langile kontrolpean nazionalizatze
ko apustu sendoa egingo duen ezker borro
kalari sozialista eraiki behar dugu, ekono
mia planifikatzeko, ustiaketa kapitalista 
ororekin amaitzeko, eta bizi garen plane
ta babesteko, beranduegi izan baino lehen.

Next Gen Europako funtsen iruzurra
Banka, energia enpresak eta sektore estrategikoak 
nazionalizatu behar dira langile kontrolpean

WEB orri berria:
www.ezkeriraultzailea.net
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Carlos Ramírez

Pasa den urtarrilaren 1ean, Kubako go
bernuak neurri sorta berria abiarazi zuen 
Covid 19aren eraginek, mundu mailako 
krisi kapitalistak eta blokeoak areagotu 
dituen uharteko ekonomiaren arazo en
demikoei aurre egiteko.

Berdintasunaren eta honen ustezko 
izaera “antisozialistaren” eztabaidak kuba
tar argitalpen ofizial asko betetzen dituen 
honetan, garrantzitsua da neurri horiek eta 
duten inplikazio estrategikoa aztertzea.

Prezioen gorakada, laguntza 
sozialen murrizketa kubatar 

gehienentzat...

2021. urtean peso kubatar berria sartu 
da indarrean, txanpon bakar gisa ezarriz. 
Honek, dibisa kubatarraren debaluazio 
esanguratsua eta oinarrizko produktuen 
prezioen garestitzea suposatu du. Aste 
gutxiren buruan, arrozaren prezioa 11 al
diz biderkatu zen, indabak 12 aldiz eta 
ogia 20 aldiz.

Gobernuak oinarrizko zerbitzuetara 
bideratzen zen diru laguntzen murrizke
ta sakona ere dekretatu du. Ondorioz, ar
gindarra eta telefonia %300 eta %600 ga
restitu dira hurrenez hurren, eta oinarri
zko saskiko elikagaien prezioa %12 igoko 
da. Familia Arretaren Sistemako (SAF) 
menuaren kostua ere igo da, behar ge
hien dutenei (batez ere adinekoei) zuzen
dua dagoena.

Prezioen gorakada hau arintzeko, agin
tariek langile publikoentzat 1.000 pesoko 
maileguak onartu zituzten eta gutxieneko 
soldata 400 pesotatik (17 dolar) 2.100ra 
(87 dolar) igotzea. Pentsioak ere igo di
tuzte, 1.500 eta 1.700 peso artean utziz.

Baina Gobernuko arduradun ekonomi
koek onartzen dute, hartutako neurriak ez 
direla nahikoa izango bizitzaren garesti
tzeari aurre egiteko. Aurreikuspen baiko
rrenaren arabera datozen asteetan kon

tsumo orokorreko produktuen prezioak 
%1.200 haziko dira, eta hainbatek eztan
da inflazionario handiago baten arriskuaz 
ohartarazten dute.

Erreforma ekonomiko sorta berri ho
nen ondorioak okertzeko, sektore priba
tuan lan egiten duten langileak (2 milioi in
guru) Estatuaren konpentsazioetatik kanpo 
geratzen dira eta beraien kabuz negozia
tu beharko dituzte soldatak enpresekin.

…erraztasunak enpresa 
pribatuentzat, izan kubatarrak 

edo atzerrikoak

Pasa den abenduaren 8 eta 9an, La Ha
banan ospatutako Foro Empresarial Cu
ba 2020aren barnean, Rodrigo Malmier
cak, Kanpo Merkataritza eta Atzerriko 
Inbertsioen ministroak, erabaki garran
tzitsua iragarri zuen: turismoan, biotek
nologian eta handizkako merkataritzan 
Kubako Estatuak derrigorrez partehar
tze handiena izatea amaituko da. Gaine
ra, exekutiboak 2.000 inguru jardueretan 
lan autonomoa baimendu zuen (orain ar
te 127 ziren).

Nahiz eta Gobernutik behin eta berriz 
neurri sorta hauek produktibitatea susper
tuko dutela esan, ondorioak aski ezagunak 
dira: ezberdintasun sozialen gorakada, zer
bitzu publikoen desegitea eta herritarren 
gehiengoaren bizi baldintzen atzerakada 
esanguratsua eragingo dute.

Kanpaina “merkatuaren” alde eta 
igualitarismoaren aurka

Gobernuak murrizketa sozialak eta mer
katuaren aldeko neurriak onartzen dituen 
bakoitzean, kanpaina ofizial zaratatsu bati 
ekiten diote “igualitarismoaren” eta “Esta
tu paternalismoa” deitzen diotenaren aur
ka. Pasa den abenduaren 15ean, Juventud 
Rebelde, Kubako Gazte Komunisten al
dizkarian honakoa irakur zitekeen: “Aita 
Estatua behin betiko konbentzitu da Ku

ba familiak ezin duela aurrera egin hain
beste gehiegizko babes berdinzalerekin; 
izan ere, bere semealaba langile eta saia
tuak lanean ahitzen dira eta ezin dute nahi 
bezala aurrera egin, bitartean anaiarreba 
alfer eta galduak askotan hobe bizi dai
tezen, asmakizun eta engainuen bidez zail
tasunetatik aberastuz”.

Errua lan informalera jotzen duten he
rritarrei edo gastu sozialari eta laguntza 
publikoei egozteko kanpaina ikaragarriak, 
Estatuko goi karguen pribilegioen mante
nuak dituen kostuak ezkutatu nahi ditu eta 
funtsezko auzia mahai gainean jartzea sai
hestea du helburu. Kubako masek ez du
te ekonomia, politika eta bizitza soziala
ren kudeaketan parte hartze eta kontrol 
demokratiko zuzen eta errealik, formeta
tik haratago. Langile demokrazia ezarriz 
bai posible litzakeela xahubidea, ustelke

ria, eraginkortasun falta eta burokratis
moa borrokatzea. Baina horrek Estatuko 
goi karguen pribilegioak kentzea ekarri
ko luke. Horregatik ari dira Kubako Al
derdi Komunistako buruzagiak aspaldi
danik bidea txinatar eredua dela errepi
katuz, “merkatu sozialismoa”.

Ekonomia planifikatu  
sozialistaren potentziala.  
Covid 19aren esperientzia

1959ko iraultzarekin, Fidel Castro eta Che 
buru zirela, atzerriko kapitalaren desjabe
tzea bultzatu zuten eta ekonomia nazio
nalizatu baten oinarriak ezarri zituzten. 
Horri esker, garai historiko oso batean, 
Kubako masek aparteko bizibaldintzak 
izan zituzten, Latinoamerikako egoera
rekin alderatuz.

Covid 19aren osasun krisiak eta Ku
ban izan duen eraginak, argi utzi du ba
sakeria kapitalistaren aurrean ekonomia 
planifikatuak duen nagusitasuna. Otsaila 
bukaeran, pandemia hasi zenetik baiez
tatutako kasuak 49.779 ziren. Horietatik 
45.242 gaixo sendatu ziren, eta hildakoen 
kopurua 322 iritsi zen.100.000 biztanleko 
36 kasuko intzidentziarekin, Kubak tasa 
minimoak ditu.

Datuak konparatzen baditugu, tarte ho
rretan AEBn 310,71 kasu zeuden 100.000 
biztanleko, Alemanian 127, Estatu fran
tziarrean 331 eta espainiarrean 225, eta hil
dako kopuruak herrialde hauetan 508.000, 
70.000, 90.000 eta 100.000 baino gehia
go izan dira hurrenez hurren.

Kubako bioteknologiaren sektorea 
mundu mailan aurreratuenetakoa izatea 
eta orain lau txerto garatzen aritzea, ezi
nezkoa litzateke ekonomia planifikatu
rik gabe.

Pandemiak, turismoaren beherakadak, 
atzerritik egiten ziren diru bidalketen jai
tsierak, Venezuelaren depresio ekonomi
koak eta AEBren blokeo kriminalak —gehi 
Trumpen zigor berriek— gogor eragin dio
te ekonomia kubatarrari. Baina neurri kapi
talistak sartzeak iraultzaren konkista itze
lak erabat ezabatzeko arrisku larria ezar
tzen du. Kubako langile klasearen aldeko 
irtenbide bakarra ekonomia planifikatua 
eta langileen kontrol demokratikoa indar
tzea eta nazioartean iraultza zabaltzea da.

Norantz doa Kuba?
Sozialismoaren eta berdintasun 
ezaren inguruko eztabaida

4 Irakurri artikulu osoa  
ezkeriraultzailea.net webgunean
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2021eko apirilaren 14an Bigarren Errepu
blika aldarrikatu zeneko 90. urteurrena be
teko da. 1931ko egun horretan, milioika 
gizon eta emakumek, langilek, jornalariek, 
Borboien monarkia gorrotatua eraitsi iza
na ospatu zuten kale eta plazetan. Hurren
go urteetan, iraultza sozialistaren proze
sua ireki zen, gora behera fase ezberdine
tatik igaro zena. Baina 1936ko uztailaren 
18an, militar faxistek estatukolpea eman 
zutenean, langileak beren kabuz altxatu 
ziren eta Estatu espainiarreko hiri nagu
sietan faxistak garaitu zituzten.

Eremu errepublikarrean, langileek mi
liziak sortu zituzten faxisten aurka bo
rrokatzeko, fabrikak okupatu zituzten eta 
haien kontrolpean jarri zituzten, latifun
dioak bereganatu zituzten eta nekazarit
za kolektibitateak sortu zituzten, justizia 
auzitegi kapitalistak kendu zituzten eta po
lizia kontrol patruilengatik ordezkatu zu
ten. Hau da, Estatu burgesa eraitsi zuten 
eta langile klaseak eta nekazari pobreek 
egoeraren kontrola euren eskuetan hartu 
zuten aldi batez.

Itzelezko klase borroka haren berota
sunean, iraultzaile militanteen belaunal
di bat sortu zen. Nahiz eta ez gutxi anoni
motasunean geratu ziren, historiak haie
tako askoren adorea eta determinazioa 
xehetasunez erregistratu ahal izan du. Ho
rien artean, Manuel FernandezGrandi
zo Martínez, Grandizo Munis ezizenez 
ezagunagoa, arrazoi askorengatik nabar
mentzen da.

Munis, ezker iraultzaileak 1931 eta 1939 
bitartean garatu zituen gudu garrantzitsue
nen lehen lerroan egon zen. Bere lumari 
zor diogu F. Engels Fundazioak argitara
tu berri duen testu bikain hau: Jalones de 
derrota, promesa de victoria. Crítica y 
teoría de la revolución española 1930-
1939. Espainiako iraultzaren indar eragi
leak ezohiko sakontasunez disekziona
tzen dituen lan aparta da. 1948an Mexi
kon argitaratu zen lehen aldiz eta orduz 
geroztik, ezker domestikatuak idazlana 
baztertzeko eta isilarazteko egin dituen 
saiakerak seinale ona dira, honako liburua 
irakurtzera eta ikastera animatzeko.

F. Engels Fundazioaren
ARGITALPEN BERRIA

Argitalpen hau fundacionfedericoengels.net  
webguneko online liburu dendan eskuratu dezakezu.

656 orrialde | 20 euro

Polizia batek egindako erailketa matxistak 
mobilizazioa piztu du Britainia Handian
Joan den martxoaren 3an, Wayne Couzens 
izeneko poliziak Sarah Everard bahitu eta 
erail zuen. 48 urteko polizia honek aurre
kariak zituen, izan ere, egun batzuk lehe
nago McDonalds batean exhibizionismoa
gatik atxilotua izan zen.

Haserreoldea piztu zen sare soziale
tan, batez ere, Scotland Yardek  emakumeei 
agindu zienean etxetik ez irteteko, ibilbide 
alternatiboak bilatzeko edo toki argiztatue
tatik joateko etxera itzultzean. Horrelako 
“gomendio” higuingarriekin, emakumeoi 
egozten zaigu eraso eta erailketak jasatea
ren errua. 2019ko abuztuan  Ertzaintzak go
mendio berdinak egin zituen, Bilbon tal
dekako bortxaketa gertatu zenean.

Indarkeria matxista bultzatzen 
duen Estatu aparatua

Krimena polizia batek egin izanak, eta gai
nera aurrekariak zituen polizia batek, sa
min ikaragarria eragin du. Gobernuak eta 
auzitegiek larunbatean Clapham auzoan 
(Sarah azken aldiz ikusi zuten auzoan) 
bijilia egiteko deialdia debekatu zuten, 
jendearen haserrea areagotuz. Debekuen 
gainetik, elkarretaratze “ilegal” jendetsua 
egin zen haren omenez. Protesta polizia
ren eraso bortitzekin eta emakume talde 
baten atxiloketarekin amaitu zen, pande
mia neurrien distantzia soziala aitza kia 
gisa erabiliz.

Emakumeok jasaten dugun indarkeria
ren datuak benetan lazgarriak dira. Women 

UK erakundeak argitaratu zuen, NBEk 
duela gutxi egindako inkesta baten ara
bera, 18 eta 24 urte bitarteko emakumeen 
%97ak sexujazarpena jasan dutela leku 
publikoetan, eta 24 urtetik gorako emaku
meen kasuan % 80ak.

Errealitatean, urte hauetan guztietan 
ikusi dugun moduan, instituzio burge
sak, auzitegiak eta polizia arazoaren par
te dira, eta parte oso garrantzitsua. Fun
tsean, klaseko auzia da: emakumeak are 
gehiago esplotatzea, makurturik eta isi
lik mantentzea, estrategikoa da, sistemak 
honek gehiengoa zapaldurik mantendu 
behar duelako aberats eta aristokrata gu

txi batzuek gizartea kontrolatzen jarrai 
dezaten.

Soilik kalean borrokatuz eta 
feminismo iraultzailea defendatuz 

deuseztatuko dugu indarkeria 
marxista

Mugimendu feminista iraultzaile  indartsu 
eta borrokalaria behar dugu; 
 sexuhezkuntza gure eskole
tan; gizartezerbitzuak eta 
kalitatezko zaintza sistema 
publikoa; prostituzioaren 
eta pornografiaren gaitza

rekin amaitzea; komunikabideak langile 
klasearen, bertako emakumeen eta gaz
teen zerbitzura eta kontrolpean jartzea, 
kontzientziatzeko bitarteko gisa balio de
zaten, eta ez matxismoa eta zapalkuntza 
hedatzeko eta justifikatzeko, gaur egun 
egiten duten moduan.

Gizarte berri bat behar dugu, berdin
tasuna maila guztietan bermatuko duena, 
zapaltzailerik eta zapaldurik gabe. Ho

ri posible da sufrimendu, desberdinta
sun eta indarkeria guzti hori eragiten 
duen sistemarekin amaituz: kapitalis

moarekin amaituz.
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kontraportadan hasten da
Baina bistan dago, mugimendu  ausarta 

bada ere, ezin dituela ezabatu egin  diren 
akatsak. Langile klasearen eta gazteria
ren sektore zabal batek Iglesias aspaldi ko 
ezkerreko agintaririk onena bezala ikus
ten du. Horrek, ordea, ez du kentzen sines
garritasuna eta ospea zati handi batean gal
du izana Podemosen hasierako diskurtso
tik aldendu eta desmobilizazio soziala 
bultzatu baitu, gero eta burokratizatuago 
dagoen aparatuaren baitan egiten den lan 
instituzionalaren mesedetan.

Bere ikuspegia hasieratik Pedro San
chezekin batera gobernatzea zen. Eta  argi 
dago horren aurka egin zutela burgesiak 
eta botere ekonomiko eta mediatikoak. 
Klase agintariak bereak eta bi egin  ditu 
beste aukera batzuk inposatzeko, berezi
ki PSOEren eta Ciudadanosen arteko 
koalizioa.

Iglesiasek etengabe argudiatu du Go
bernuan egonda PSOE ezkerrerantz era
mango luketela. Baina errealitateak ideia 
hori gezurtatu du. Pedro Sanchezek ez du 
gobernuakordioko ia ezer bete. Ez du 
lanerreforma indargabetu, ezta Mozal 
Legea ere. Ez du zirkinik ere egin Kata
luniako askapen nazionaleko mugimen
duaren aurkako aparatu judizialaren erre
presioa geratzeko eta, jakina, preso politi
koak kartzelan mantendu ditu. Uko egin 
dio sistematikoki 78ko erregimenaren zu
tabea den monarkiaren ustelkeria argitzea
ri, eta Parlamentuan PP, Cs eta Vox alder
diekin batera bozkatu du ikerketa batzor
de oro blokeatzeko.

PSOEk uko egin dio murrizketekin eta 
austeritatearekin amaitzeari, eta milaka eta 
mila milioi euro eman dizkie bankuei eta 
multinazionalei. Nazionalizazio politika 
oro arbuiatu du, eta, higiezinen espekula
zioari mugak jarri beharrean, politika ho
rretan oinarritu nahi du ekonomiaren “sus
perraldia” bultzatzeko. Ez die mugarik ja
rri nahi alokairuen gehiegizko prezioei, 
“merkatuko ondasun” horri, eta uko egi
ten dio etxegabetzeak legez debekatzea
ri. Eta gainera, faxistak geldiarazi eta le
poraino hartuta daukaten Estatu aparatua 
garbitu baino lehenago nahiago du gaz
teriaren eta mugimendu feministaren bo
rroka kriminalizatu.

Hori da gertatzen dena eta Pablo Igle
sias horren jabe da, noski. Horregatik, 
adierazpen publikoetan edo elkarrizkete
tan kritikak egitea ez da nahikoa. Minis
troen Kontseiluan bazaude erabaki horiek 
legitimatzen, ezin zara ezkerreko oposi
zioan egon langileak eta gazteak mobili
zatzen, eta hori da, hain zuzen ere, sozial
demokraziak eta burgesiak nahi dutena. 
Hori da Madrilen denbora luzeegian ger
tatu dena eta eskuinari hainbesteko eteki
na eman diona.

Pablo Iglesiasek bere hautagaitza aur
keztu zuen egunean grabatutako bideoan 
argi ikusten da Unidas Podemoseko buru

zagiak badakiela, nahi duenean, borroka
rako nahiarekin konektatzen duen hizkun
tza erabiltzen. Baina hitzekin batera ekin
tzak ere beharrezko dira. Eta, ekintzetan, 
UPren gabezia politikoak garrantzitsuak 
izan dira. PSOEren gurdiaren atzean ja
rraitzen dute, bere ezker hegala estaliz eta 
politika aurrerakoiak direla esanez, ez di
renean. Behar ez dituztenean, Gobernutik 
botako dituzte, besterik gabe.

Iglesiasek jokozelaira sartu eta Ayuso
ri eta Voxi aurre egitea erabaki du. Akatsa 
da? Ez, noski. Baina kontua da faxismoa 
eta ultraeskuina ez direla kontsignekin 
bakarrik borrokatzen, baizik eta klaseko 
programa, sozialista eta iraultzailearekin.

Madrilen presidentetzarako lehiatzeak 
palanka bat ere eskaintzen du Podemosen
tzat erkidego horretan duen egoera pena
garritik ateratzeko. Baina hori ez da inoiz 
gertatuko bere politika kretinismo parla
mentarioaren kortsera mugatzen baditu. 
Klase arteko borroka eztanda sozial be
rriak prestatzen ari da, eta muturreko po
larizazioa krisi kapitalistaren larritasuna
ren sintoma da. Kanpaina hau pizgarria 
izan daiteke langileen auzoetan mobili
zazio handiak egiten badira, eta eskuina
ren, faxismoaren eta 78ko erregimenaren 
aurkako programa berreskuratzen bada.

Errejon eta Más Madriden papera

Más Madridek Unidas Podemosekin hau
tagaitza bateratua baztertzeko hartutako 
erabakiak erakusten du Iñigo Errejon buru 
duen erakundeak duen ikuspegi burokra
tikoa. Feminismoaren aldeko apelazio 
negargarri batekin disimulatu nahi dute.

Más Madridek ahaztu du erkidegoak 
urte askoan zein lehendakari izan dituen. 
Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes 
eta Isabel Ayuso emakumeak dira, bai

ta erreakzionarioak eta frankistak ere, 
eta kapital handiaren, homofobiaren eta 
matxismoaren defendatzaileak ere badi
ra. Ez da genero auzia, klase eta ideolo
gia auzia baizik.

Iñigo Errejon eta Monica Garcia he
roi berriak dira erreakzioa garaitzea sai
hestu nahi dutenen artean. El País burge
siaren bozeramaile kualifikatua, sutsuki 
ari da Pablo Iglesiasen aurkako kanpai
nan eta, eskuineko beste hedabide askok 
bezala, Más Madriden lana goraipatu du. 
Ez da kasualitatea.

Ayuso eta Vox garaitzea 
betebeharra da ezkertiar 

eta iraultzaileentzat

Maiatzaren 4koa hauteskunde autono
miko soilak baino askoz gehiago bihurtu 
da. Egun horretan gertatzen denak mar
katuko du hurrengo aldiko politika. Mar
xista iraultzaileak ez gara bazterrean ge
ratuko. Pablo Iglesiasen hautagaitza ba
bestuko dugu, klaseko programa sozialista 
eta antifaxista baten bidez.

Jakina, hautagaitza hori babesteak  ez 
du esan nahi UPren politikak eta estrate
gia ontzat ematen ditugunik. Ayusoren eta 
Voxen garaipena saihestu badaiteke, ba
zterrean geratzea edo UP eta Pablo Igle
siasen aurka kanpaina egitea, ezkerkeria 
inozo eta antzua da.

Trotskyk askotan azaldu behar izan 
zuen marxismoaren eta sektarismoaren 
arteko funtsezko ezberdintasuna. Hala 
egin zuen 1930eko hamarkadan, es
talinistei eta “sozialfaxismoaren” 
teoriari aurre egin zionean, Hit
ler garaitzeko gai zen defentsa 
bloke bat eratzeari uko egin 
baitzioten estalinistek. Egoe

ra hartan estalinistek erreformismoaren 
aurrean amore eman izana leporatu zio
ten Trotskyri.

Faxismoaren gorakadaren ondorioz 
erakunde sozialistetan langile oinarriak 
ezkerrera biratzen ari ziren unean, horie
tan lan egitera animatu zituen Trotskyk, 
bertako militanteen sektore garrantzitsuak 
programa marxistaren aldera irabazteko 
helburuarekin. Antzeko eraso sektarioak 
jaso zituzten Marx, Engels, Lenin eta Ro
sa Luxemburgok masen benetako kla
se arteko borrokan parte hartzeagatik eta 
alderdi iraultzailea langile klasea dagoen 
tokian eraikitzera bideratutako lanagatik.

Ezker Iraultzaileko militanteok sek
tarismoaren birusetik sendatuta gaude. 
Madrilgo gudan gure lekua hartuko du
gu, eta argi utziko dugu ausardiaz eta ir
motasunez jokatzeko ordua dela, langile
riak eta gazteriak behar dutenarekin bat 
egiteko ordua.

Sistemari eta erreakzioari aurre egite
ko beldurrik izango ez duen ezkerra erai
ki behar da, mobilizazio masiboan oina
rrituko dena, bankuen eta sektore estra
tegikoen nazionalizazioaren alde egingo 
duena, osasuna, hezkuntza eta oinarrizko 
zerbitzu publikoak blindatzeko, langa
beziaren aurka borrokatzeko hilean 1.200 
euroko langabezialaguntza bermatuz, 
aberatsei ezarritako zergekin finantzatu
ta, eta etxebizitza publiko duina izateko 
eskubidea defendatuko duena, etxegabe
tzeak debekatuz eta bankuen eta funts pu
treen eskuetan dauden milioika etxebizi
tzak desjabetuz.

78ko erregimena eraitsiko duen 
eta errepublika sozialista konkis
tatzeko gai izango den ezke
rra behar dugu. Hori da 
funtsezko zeregina.

Ayuso eta Voxen 
ultraeskuina garaitu behar da
kaleetan eta hauteskundeetan!

Madrilgo Erkidegoa
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Ayuso eta Voxen

Pablo Iglesiasek presidenteordetza utzi eta Madrilgo 
erkidegoko hauteskundeetara aurkezteko erabakiak 
aukera berriak sortu ditu. Ezker Iraultzaileko kideok 
murrizketen, pribatizazioen eta errepresioaren aurkako 
programa antikapitalista bat altxatzen dugu eta Uni-
dos Podemoseko zuzendaritzaren politikari egindako 
kritikak mantentzen ditugu, baina jakin badakigu ul-
traeskuindarrak hauteskundeetan ere garaitzea bete-
behar bat dela. Hori dela eta, Iglesiasen hautagait-
za babesten dugu. Sektarismo antzurik ez jokoan 
dagoena hain garrantzitsua denean!

Pablo Iglesiasen mugimenduak gezur eta ira-
in basatiak eragin ditu. Ayusok kontserbadoreen eta 
eskuin muturraren boto guztiak bildu nahi ditu. Argi 
ikusi zen hori Ana Rosa Quintana aurkezleari elkarri-
zketa batean galdetu zionean ea noizbait faxista dei-
tu zuten. Baiezkoaren aurrean, Ayusok irribarre han-
di batekin erantzun zion: “Ba historiaren alde onean 
zaude”. Bere kanpainarako eslogana “dagoeneko ez 
da sozialismoa edo askatasuna, komunismoa edo as-
katasuna baizik”.

Politika kriminal baten estandartea izan da Ayu-
so: pandemiaren ondorioz hildakoen errekor izuga-
rria du, pribatizatutako adinekoen egoitzetan abando-
natuta hil direnen errekorra, eta baliabide publikoak 
arpilatuz eta higiezinen espekulazioarekin, muturre-
ko prekarietatearekin eta soldata baxuekin poltsikoak 
bete dituen enpresarien elite batentzat soilik goberna-

tu du. Eta ezin baino leunago tratatu du-
te PSOEk, Más Madridek eta UPk.

Horrela ezin da eskuina garaitu

Urte hauetako balantzea oso negati-
boa da Madrilgo parlamentuko ezke-

rrarentzat. PSOE kontu handiz ibi-
li da PPri min ez emateko. Go-

bernagarritasuna eta egonkor-
tasuna sendotu nahian, Ibex 

35ak eskatu bezala, ez du lotsarik izan eskuina babes-
teko, “estatu-itun handietarako” babesa lortzeko itxa-
ropen hutsalarekin. Pedro Sánchez Ayusorekin bildu 

-
duaren aurka altxatu zirenean, bere babes osoa emate-
ko. PSOEk ahalegin guztiak egin ditu zentsura mozio-
rik ez aurkezteko, eta ez du Ayusoren dimisioa eskatu 

ere egin! Etengabe beste alde batera begiratu du.
Ayuso lasai asko ibili da bere agintaldian. 
Bere eraso pribatizatzaileak ez du inolako 

oztoporik aurkitu, behetik sortutako mo-
bilizazioak izan ezik. PSOE-UPren go-
bernuak dena onartu dio.

Ezker parlamentarioa osatzen duten 
beste alderdiak —Más Madrid eta Uni-
das Podemos— ez dira askorik aldentzen 
PSOEk ezarritako gidoitik. Mobilizazio 
soziala albo batera utzi izanak, bote-
re ekonomikoaren aurkako konfron-
tazioa baztertzeak eta merkatuaren 
logika jarraitzeak etsipena eta ha-
serrea hedatu dute langile klaseko 
sektoreen artean. Horiek izan di-
ra, hain zuzen, Manuela Carmena 
buru zuen Udalaren ezaugarriak.

Zerbitzu sozia-
len faltak, etxe-

bizitza eta alokairuak garestitzeak, osasun eta hez-
kuntza publikoa suntsitzeak gogor kolpatu du langile 
auzoetako bizitza. Baina horrek ez zuen arduratu Más 
Madrid, eta egoera larri hori onartzen jarraitu du, mi-
laka etxegabetze ahalbidetuz eta Chamartinekoa be-
zalako espekulazio operazioak burutuz.

Pablo Iglesiasen erabakia eta ondorioak

Iglesiasek Gobernuko presidenteordetzari uko egitea 
eta ultraeskuindarrari aurre egitea erabaki izanak gogo 
bizia piztu du ezkerreko milaka ekintzaile eta militan-
teren artean. Ezusteko kolpea izan da eskuinarentzat, 
baita PSOErentzat ere. Askok ekintza adoretsu eta ir-
motzat hartu dute eta oraindik partida jokatu daiteke-
elako ideia zabaldu da azken egunetan.

Ayuso eta Voxen

7. ORRIAN JARRAITZEN DU


