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Inor ez dago soberan
Murrizketen aurka eta enpelgua defendatzeko
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Klase arteko borrokaren talkak geroz eta 
gogorragoak dira Euskal Herrian. Guda 
honen erdian, langile klasea  esperientzia 
benetan baliagarriak ateratzen ari da, eta 
patronalaren erasoen aurrean indarrak 
batzeko egindako urratsak  garrantzia be-
rezia dute: urtarrilaren 30ean Gasteizen 
50 enpresa komiteren babesarekin egin 
zen manifestazioa bezalako iniziatibak 
aurrera egiten ari dira, gure klasearen in-
darra elkartuz.

Maiatzaren 28an Bilboko kaleak be-
te ziren gatazkan dauden lantegietako 
2000tik gora langilerekin, ITP, Petronor, 
Tubacex, H&M eta beste hainbat enpre-
sa komitek deituta. Inor ez dago soberan! 
oihukatzen zen enpresak izendatuz, txa-
lo eta kontsigna artean giro borrokalarian. 
Egun gutxiren buruan, 4 orduko lanuztea 
egin zen Aiaraldean eta asteburuan EAE-
ko sektore publikoko manifestazio bate-
ratuak egin ziren.

Bistan da, zuzendaritza sindikalek 
praktikatu duten enpresaz enpresako bo-
rrokak ez direla nahikoa gainean dugun 
ofentsibari aurre egiteko. ELA eta LABek 
horrekin hautsi eta erreakzionatu egin be-
har dute. Langileen presioa behetik inda-
rra hartzen eta bidea egiten ari da. Ezin-
bestekoa da norabide horretan aurrera egi-
tea, borrokan dauden langile guztiak eta 
erasoak jasaten ari diren beste hainbes-
te elkartzeko, pentsionistekin, gazteria-
rekin, sektore publiko osoarekin, mugi-
mendu feministarekin…

Greba orokorra behar dugu eta baita 
jarraipena emango dion borroka plan ba-
teratu bat ere,  mobilizazio eta greba ge-
hiagoko egutegi tinko bat eginaz. Hori da 
dugun arma hoberena klase bezala kapita-
listen diktadurak inposatu nahi dizkigun 
eraso guztiei aurre egin eta garaitzeko.

 
  EAJ patronalaren

ofentsibaren buruan

Langile klasearen aurkako erasoaldi hau 
ezinezkoa litzateke PSOE-UPren Gober-
nuaren kolaboraziorik gabe. Babes ika-

ragarria eman die enpresari eta bankari 
handiei milioiak oparituz laguntza fis-
kaletan, funts galduetan, ERTEetan, etab. 
Langileei berriz, hori dela “ezkutu sozia-
la” esan zaigu, eta enplegua  defendatzeko 
modu bakarra enpresari ikaragarri abe-
rats horiei irabazi ekonomiko geroz eta 
handiagoak ematea dela. Horrela denak 
pozik? Langile familiak alboraturik eta 
desmobilizaturik uzten diren bitartean, 
IBEXak gehiago nahi du, kaleratze mer-
keagoak, lan eta pentsio erreforma go-
gorragoak, murrizketa eta pribatizazio 
gehiago, argindarraren faktura ikaraga-
rri garestitu.

EAJ izan da, eskuinetik PSOE-UPren 
gobernuari patronalaren interesak gehien 
gogorarazi dizkiona. PP babesteaz utzi eta 
Pedro Sanchezen alboan jartzetik gehien 
interesatu zaiona mobilizazioa geldiaraz-
tea izan da: Catalunya autonomismora bi-
deratzea, 78ko erregimenaren egonkorta-
suna bermatzea, eta enpresarientzat kos-
turik ez duen “kontratu soziala”. Bien 
bitartean, EAEko eta Nafarroako Jaurla-
ritzetan PSOErekin batera, politika kapita-
listen lehen postuan kokatzen da:  enpresa-
riei zergak kenduz, diru publikoa oparituz, 
zerbitzu publikoak murriztu eta pribatiza-
tuz eta errepresio poliziala ezarriz langile 
borroken aurka.

Sabin Etxean oso kontziente dira bere 
agintearentzat langile borrokek  suposatzen 
duten arriskuaz. Ez alferrik, maiatzaren 
28an Bilbon hainbat enpresa komitek 
egindako manifestazioan, langileek eu-
ren kabuz egindako kartel mordoa zera-
matzaten PNVren aurka.

Jeltzaleen lehen-
tasuna ezke-
rra mendean 
hartzea eta 

otzantzea da. Horregatik sartzen dira 
Elkarrekin Podemosekin negoziatzera 
pandemiaren aurkako legea eta EH Bil-
duri Estatutu berriaren eta Autogobernu-
rako Ponentziaren paper zikina astintzen 
dio, ea amua irensten duen. Hori bai, esa-
naz “Estatutu berria ez dagoela izozkai-
luan, baina ez dela lasterketa”. Langile 
borrokaren gorakada handi honetan, EH 
Bildu bere atzetik jartzen badu eta bide 
batez, konpetentzien transferentzia ge-
hiago lortzen baditu, horiek kontrolatze-
ko eta pribatizatzeko, karanbola ederra 
litzake eskuindarrentzat.

Erreforma edo
iraultzaren bidegurutzea

Nazioartean eta Estatu mailan “ezker be-
rriak” jasandako porrotek ikasgai han-
diak eskaintzen ditu. Tarteko bideak ez 
dira inolako alternatiba “errealista”: po-
litika edo kapitalisten alde egiten da edo 
langileen alde. Edo arazoa borrokatzen 
duzu edo arazoaren parte bilakatzen zara.

Madrilen ezkerraren ukoek eta desmo-
bilizazioak bidea ireki diote eskuin faxis-
tenari. Esperientziak argi erakusten digu 
ezin dela 78ko erregimenarekin amaitu, 
erabakitzeko eskubidea eskuratu edota 
langile klasearen eskubideak defendatu 

instituzioetan akordioak lortuz eta are gu-
txiago euskal eskuinaren eskutik. 

Bide bakarra geroz eta indartsuagoa 
den langile borrokan oinarritzea da, mo-
bilizazioa indartzeko eta zabaltzeko urra-
tsak ematea. EH Bilduk hori egiten badu, 
noski, aurkari asko irabaziko ditu patro-
nalaren eta eskuinaren artean. Ongi eto-
rriak, aurkakotasun horiek. Arriskutsuena 
sektore horien laudorioak eta  lankidetza 
eskaintzak izaten dira.

Bidegurutze honen aurrean dago Ezker 
Abertzalea. EH Bilduk maiatzean II. Kon-
gresuko prozesua amaitu ondoren Arnal-
do Otegik elkarrizketa batean zioen ezker 
independentistak beti eskaini diola EAJri 
gutxienekoen akordioa. Bestalde, PSOE-
UPren Gobernuaren aurrekontuak babes-
tu izanaren akatsa dago, eskuin espaino-
listaren mehatxua argudiatuz.

 Ezker parlamentariotik eta sindikatuen 
zuzendaritzetatik sozialismoaren defentsa 
alboratzen da eta aberastasunaren banake-
ta bidezkoa aldarrikatzen da “alternatiba 
sinesgarri bezala”. Ideia sinplea dirudi, 
baina are sinpleagoa da horrek praktikan 
dituen mugak frogatzea. Aberatsei zergak 
igotzeko helburuak ez ditu egungo gizar-
teko botere erlazioak aldatzen.

Enpresen eta bankuen jabetza esku 
pribatuetan badago, Estatuko politikak, 
justizia eta polizia ere euren kontrolpean 
egongo dira. Botere hori erabiltzen dute 
beren interesen aurkako politiken meha-
txua ikusten badute, boikotarekin, kapita-
len ihesarekin, nazioarteko zigor ekono-
mikoekin, Estatu kolpeekin, etab.

Nola aurre egin horri? Enpresa handiak 
eta bankuak desjabetuz eta horiek langi-
le kontrolpean ezarriz, langileak errepri-
mitzeko estatu-erakunde eta lege guztiak 
deuseztatuz eta langile organo demokra-
tikoekin ordezkatuz. Hori da alternati-
ba erreal bakarra, gizartearen eraldaketa 
sozialistaren alde borrokatzea.

Borroka hau ez da urruneko zerbait, 
hemen eta orain hasten da. Indarrak batu 
eta kaleetan borrokatu behar dugu, baina 
era berean, alternatiba bat ere behar dugu 
kaleratzerik egon ez dadin eta gainean ditu-
gun erasoei aurre egiteko. Badakigu ezein 
negoziazio edo epai judizialek ezin duela 
ezeztatu irabazi pribatuak agintzea Tuba-
cex, PCB-ITP eta borrokan ari diren beste 
hainbat enpresatako lanpostuen gainean.

Noski, ezin dugu onartu laguntza publi-
ko milioidunak jaso eta etekin izugarriak 
lortu ondoren, enpresari hauek gu langa-
beziara eta miseriara kondenatzea. Beraz, 
egoera horretan dauden enpresa guztiak 
langileen kontrolpean nazionalizatzea al-
darrikatu behar da, eta premia sozialak ase-
betetzeko jarri behar dira martxan, premia 
horiek asko baitira. Hori da behar dugun 
alternatiba politikoa, Ezker Abertzaleak 
eta klaseko sindikatuek defendatu beharko 
luketena! Ezker  Iraultzailetik  defendatzen 
dugun alternatiba da!

Borrokak bateratu
greba orokorrean

Inor ez dago soberan
Murrizketen aurka eta enplegua defendatzeko
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Amnistiaren eta Catalunyako 
errepublika sozialistaren alde!

Catalunya: Govern berriak uko egin dio U-1eko mandatuari

Esquerra Revolucionària

Pere Aragonès Catalunyako Generalitate-
ko presidente izendatu da Juntsen eta CU-
Pen aldeko bozkekin. Nahiz eta 1936tik 
ERCk duen lehen presidentea izan, eta as-
kapen nazionaleko mugimenduaren oina-
rrian ezkerrerako biraren eragina adierazi, 
ERCko zuzendaritzaren eta Juntseko es-
kuinaren arteko akordioak Generalitate-
tik aplikatu izan diren politika antisozia-
lekin jarraitzea ekarriko du.

ERCko buruzagiak, eta baita Jun-
tsekoak ere, ahal duten guztia egin dute 
U-1eko mandatua izozteko. Orain beste 
urrats estrategiko bat eman nahi dute Ca-
talunyako errepublikaren masa borroka-
ri amaiera eman eta gatazka autonomis-
moaren eta parlamentarismoaren ur la-
saietara bideratzeko. 

Govern aurrerakoia ekonomia 
Consellerra bankaria izanda?

Pere Aragonesek esan du Juntsekin er-
dietsitako akordioa “aurrerakoia” dela eta 
“bateragarria” CUPekin egindakoarekin. 
Baina errealitateak hori gezurtatzen du: 
ERC- Junts akordioak Kataluniako Llei 
d ‘Educació (LEC) pribatizatzailearekin 
duen konpromisoa berresten du. ERCk eta 
CUPek errepresio poliziala eta judiziala 
 baretzeko hartutako konpromezuak ez be-
tetzeaz gain,  Mossos d ‘Esquadrak 22.000 
polizietan handitzea jasotzen da. Osasunean 
pribatizazioak gelditzeko neurrien arrasto-
rik ez. Enpresa energetiko publikoa  sortzea 
desagertzen da eta banka publikorako egin-
dako erreferentzia eufemismo bat da, esa-
teko Governak multinazionalei dirutza pu-
blikoa oparitzeko konpromezua hartu due-
la Europako funtsen markoan.

Eskuinerako biraketa horren froga Jau-
me Giro Ekonomia Conseller izendatzea-
rekin berretsi da. Juntsek proposatutako 
eta ERCk onartutako hautagaia Gas Na-
tural eta Repsoleko goi kargua izan da, 
CaixaBankeko zuzendaria eta hurbileko 
lagun ditu Cristina Borboikoa, Florentino 
Perezen eta Josep Sanchez Llibre (Kata-
luniako patronaleko presidentea). Besteak 
beste, Girok Caixabanken egoitza sozia-
la Palmara eramatea agindu zuen 2017ko 
U-1eko autodeterminazio erreferenduma-
ren ostean, erabakitzeko eskubidearen aur-
kako kanpaina errepresiboan parte hartuz.

Juntsen zuzendaritza eskuindarrak de-
magogiaz “Estatuaren aurkako konfron-
tazio” diskurtsoa erabiltzen du eta “inde-
pendentziaren alde leial mantentzen” de-
la dio, ERCtik ezberdintzeko eta askapen 
nazionaleko mugimenduan influentzia 
 mantentzeko. Baina ekintzek hitzen fal-
tsutasuna baieztatzen dute. Kanpora be-
gira, ERCrekin egindako negoziaketetan 
“soka estutzearen” itxura eman du, baina 
bistakoa zen arduradunen gehiengoak Go-
vernean sartzeko hautua egingo zutela, aha-
lik eta erabaki botere handiena eskuratzeko.

Catalunyako enpresariak, eta batez 
ere finantza kapitalak, Giró bezalako kon

fiantza osoko gizona nahi dute, Covid on-
doko laguntza publiko ikaragarriak ku-
deatzeko eta U-1eko borrokaren mamua 
behingoz uxatzeko.

Errepublikaren aldeko
borrokarekin amaitu nahi
duten indar boteretsuak

Pedro Sánchezek, adostuta zegoen bezala, 
berehala erantzun du preso dauden politi-
kari independentisten indultuen eta sedi-
zio delituaren erreformaren proposamena 
eginez. Bi aldeak desio bera dute: Catalun-
yako errepublikaren borrokarekin amaitzea.

PSOEk, geratzen zaion legegintzal-
dian, Pedro Sanchez inbestitu zuen blokea-
ren babesa bermatu nahi du. Catalunyako 
mugimendua desaktibatzea, bake soziala 
ezartzea, txertaketa kanpaina masiboa eta 
ekonomiaren berraktibatzea dira Gobernu 
zentralak egonkortasuna bermatzeko eza-
rri dituen zutabeak.

Plan horren alde agertzen zen burge-
siaren sektore oso bat El País egunkariko 
maiatzaren 30eko editorialean. Catalun-
yako herriaren eskubide demokratikoen 
aurkako errepresio basatiaren alde egin 
zutenek indultuak gomendatzen zituzten 
78ko erregimena babesteko. El Paísek ba-
daki Catalunya funtsezkoa izan dela es-
kuinari Moncloarako sarbidea ixteko eta 
beldur da PP eta Voxen arteko gobernua 
eratzeak Catalunyako askapen naziona-
leko borroka maila handiagoan berpiztea 
ekar lezakeelako.

Bestalde, Auzitegi Gorenak indultua 
“irtenbide onartezina” dela esan du, ez 
delako “damurik” egon. PPk iragarri du 
mozioak aurkeztuko dituela indultuen aur-
ka 8.000 udaletxe baino gehiagotan. Ez di-
ra falta izan neurriaren aurka agertu diren 
PSOEko buruzagi atzerakoiak.

Eskandaluzkoa da. Indultuak jaso di-
tuzte O-23ko kolpistek, GALen estatu 

terrorismoko arduradun politikoek, tor-
turengatik epaitutako dozenaka poliziak 
eta ustelkeriagatik kondenatutako epai-
le, politikari eta enpresarien zerrenda 
luzeak. Horrelakoa da 78ko erregimena-
ren justizia: inpunitatea faxistentzat, es-
plotatzaileentzat eta errepresioarentzat, 
kartzela hautestontzi batzuk jartzea bai-
mendu zutenentzat.

Preso politiko independentisten bali-
zko indultuak ezbairik gabe errekurritu 
egingo dira eta berriz ere Gorenaren es-
kuetan amaituko dute. Baina aurrera egin-
go balute ere, modu partzialean egingo 
lukete, ez litzateke erbesteratuen itzulera-
rik onartuko eta ez lirateke 3.000tik gora 
diren ekintzaile independentisten isunak 
eta kartzela zigorrak indargabetuko.

Azkenik, Unidas Podemoseko buru-
zagiak Pedro Sanchezen jarrera babeste-
ra mugatu dira, independentista errepre-
saliatu guztientzat amnistia defendatzea-
ri uko eginez eta, are erabakigarriagoa 
dena, errepublikaren eta autodetermina-
zioaren alde eta adierazpen askatasunaren 
eta muntaia judizial eta polizialen aurka 
estatu osoan zehar mugimendu indartsua 
altxatzeari uko eginez.

Masa borroka berreskuratu 
murrizketen eta errepresioaren 

aurka eta Catalunyako errepublika 
sozialistaren alde

ERCko buruzagiak lehenik CUPen bila 
joan ziren Juntsetik ezkerrera bereizte-
ko eta euren politika kapitalisten aurkako 
oposizioa desaktibatu nahian.

Esquerra Revolucionàriatik sektaris-
mo oro baztertzen dugu eta ulertzen du-
gu langile familien bizi baldintzen ho-
betzea, txikiena izanik ere, positiboa de-
la eta borrokaren emaitza dela. Baina egia 
esan, ERCrekin sinatutako akordioan, CU-
Pen buruzagitza egonkortasuna ematera 

eta oposizio tinkoa garatzeari uko egite-
ra konprometitu da, beteko ez diren pro-
mesen truke.

“Independentismoaren batasun estrate-
gikoa” lortzean zentraturik daudela adie-
razi dute CUPeko buruzagiek, hori izan-
go baita -diote- “politika sozialak garatze-
ko tresna apurtzaileena”. Azken urteotan 
gertatutakoaren argitan, uste dugu hori ez 
dela horrela izango. Eskuin independentis-
tak politika sozial aurrerakoi ororen aur-
ka egingo du eta, ondorioz, 78ko erregi-
men kapitalistaren aurka borrokatzearen 
aurka agertuko da.

CUPeko zuzendaritzak baztertu egin 
behar du sozialdemokraziaren eta eskuin 
independentisten mende jartzeko poli-
tika. ERCrekin “gutxieneko akordioak” 
 ezartzeak ez du baimenduko indar ge-
hiago metatzea, ezta CUPek askapen na-
zionaleko borrokan duen eragina handi-
tzen ere. Aldiz, bai balioko diela ERCko 
buruzagi sozialdemokratei eta burgesia-
ri berari ere, CUPen izaera antikapitalis-
ta kamusteko eta ahultzeko.

Horregatik, ezkerreko posizio tinkoa 
egin behar die Governaren austeritate po-
litikei, alternatiba politiko bat eraikiz Ca-
talunyako errepublikaren aldeko borroka 
murrizketen, pribatizazioen eta kalera-
tzeen aurkako mobilizazio masiboare-
kin elkartuz. Kalean da benetako indar 
korrelazioa baieztatzen den tokia eta hor 
eman da Catalunyako askapen naziona-
laren mugimenduak ezkerrera izan duen 
bira sakona.

Atzerapausorik ez urriaren 1eko man-
datuaren defentsan! Klase independentzia-
ren politika altxatu behar dugu eta sozia-
lismoaren alde borrokatu. Horrela bakarrik 
eraiki ahal izango baitugu zubi bat Katalu-
niako langileen osotasuna irabazteko, eta 
Estatuko gainerako gazte eta langileen ba-
besa lortzeko ere, Kataluniako Errepubli-
ka Sozialistaren kausaren alde.
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Migrazio politika inperialista
eta arrazistarik ez!

Antonio García Sinde 

Maiatzaren erdialdean Ceuta eta Maroko 
arteko mugan armada hedatzea armamen-
tu astunarekin giza eskubideen aurkako 
errepresioan eta mespretxuan oinarritu-
tako migrazio-politika gizagabearen bes-
te froga bat izan da.

Duela hilabete batzuk Kanarietan ber-
dina gertatu zen. Beren jatorrizko herrial-
deko miseriatik eta zapalkuntzatik ihes 
egiten saiatzen diren milaka pertsonak, Es-
tatu espainiarrera iristen direnean, modu 
basatian tratatzen dituen dispositibo ba-
tekin topatzen dira. Kriminal arriskutsuak 
balira bezala tratatzen dira eta berriro ere 
mugara eramaten dira berehala kanpora-
tuak izateko. Neurri horiek hartzen dituen 
Gobernuak “aurrerakoia” dela eta “Giza 
Eskubideak defendatzen dituela” esango 
du, baina benetan zaila da migrazio poli-
tika hauen eta Mariano Rajoyren Gober-
nuak egiten zuenaren artean ezberdinta-
sun nabarmenak aurkitzea.

Pedro Sanchezek bide guztietatik mu-
ga defendatzeko deia egin du, eraso ar-
matu baten aurrean egongo bagina beza-
la. PSOEren aldetik ezin zitekeen besterik 
espero, baina Unidas Podemosen jarrera 
eskandalagarria da. Bertako buruzagiek 
ez dute ekintza basati honen aurkako pro-
testarik txikiena ere egin. Unidas Pode-
mosen programako proposamenak — ze-
ro herio tza Mediterraneoan, Atzerritarren 
Barneratze Egoitzak (CIE gazteleraz) ix-

tea, migratuen eskubide zibilen bermea 
eta asilo eskubidea — ahaztu egin dira. 
“Arrazoizko Estatua” aldarrikatzen da, hau 
da, kanpo politika inperialista defendat-
zen duen eta migrazio arloan EBren po-
litika arrazistaren mende dagoen Estatua.

PCE alderdiak, bi ministro izanik, mi-
litarren esku hartzea justifikatu du Ma-
rokoren probokaziotik “subiranotasun na-
zionala” babesteko bitarteko gisa. Lotsa 
ematen du egiaztatzeak PCEk eskuin mu-
turrak gorroto mezua zabaltzeko erabil tzen 
duen demagogia mota bera erabiltzen due-
la, “inbasioa” geldiaraztera dei eginaz.

Gobernua dagoen ezkerraren jarrerak 
mesede itzela egiten dio muturreko eskui-
nari. Italiako presidenteorde izandako Ma-
tteo Salvini faxistak, bere herrialdeko Go-
bernuari eskatu dio etorkinekin Pedro San-
chezen Gobernuak erabiltzen duen ukabil 
gogorra aplikatu behar duela. Voxek be-
rriz, Armada zabaltzeko egin zuen eska-
kizuna bete zela ikusi ondoren, egoera 
aprobetxatzen du bere aldarrikapen arra-
zista eta xenofoboak jaurtitzeko.

Migrazioaren kriminalizazioak 
kapitalisten alde baino

 ez dute egiten

Guztiz faltsua da esatea bateragaitza de-
la bertako langileen eskubide sozialak de-
fendatzea eta, aldi berean, migratzaileek 
bizi-baldintza hobeak bilatzeko eta ge-
rratik, tiraniatik eta miseriatik ihes egite-

ko duten eskubidea defendatzea. Langi-
le mugimenduaren historiak argi erakus-
ten digu horrelako aurreiritzi xenofoboak 
objektiboki gezurra direla.

Herrialde kapitalistetan langile kla-
searen bizi baldintzak erasotzen eta higa-
tzen dituena burgesia eta bere Estatua di-
ra. Kapitalismoaren egiturazko krisiaren 
ondotik datozen austeritate politikak iza-
ten ari dira, duela hamarkada gutxi batzuk 
mugiezinak ziruditen eskubide eta aurre-
rapen sozialak arriskuan jartzen ari dire-
nak. Langile migratzaileak gehiago edo 
gutxiago izateak ez du berez baldintza-
tzen bertako langileen bizi-baldintzak ho-
beak edo okerragoak izatea. Aldiz, langi-
le klaseak elkartuta eta jatorri edo arraza 
ezberdintasunak gaindituz borrokatu duen 
uneak izan dira garaipen garrantzitsuenak 
eman dituztenak.

Bestalde, langileen bizi baldintzak 
okertzen laguntzen duena, eta asko gai-
nera, ezkerreko indarrek eta sindikatuek 
diskurtso xenofobo eta arrazista erabil-
tzea izaten da. Langileak jatorrizko he-
rrialdeagatik, azalaren koloreagatik, erli-
jioagatik edo beste edozein aitzakiagatik 
kolektibo desberdinetan zatitzea eta bata 
bestearen aurka jartzea, hori da, hain zuzen 
ere, enpresarien erasoen aurrean ahultzeko 
eta zaurgarri egiteko biderik seguruena.

UPko eta CCOO eta UGTko buruza-
giek nagusiki, itun sozialaren eta 78ko 
erregimenarekiko errespetuaren esku-
tik, uko egiten die klaseko programa bo-

rrokalari bat defendatzeari, eta nazionali-
tate edo lege egoera ezberdinen gainetik 
langile klasea batzeari. Horrela, “espai-
niarrak lehenik” edo “paperak behar be-
zala dituztenak lehenik” motako aurreiri-
tziak indartzen dira eta langile klasea za-
titzeko patronalaren estrategia errazten da.

Behera Mohamed VI.aren diktaduta!

PSOE-UP Gobernuko agintariek Ma-
rokoko Gobernuari egotzi diote Ceutako 
egoeraren errua. Berriz ere, bat egin du-
te Voxen iritziarekin, eta ultraeskuinda-
rrek berehala eskatu die Europar Bata-
sunari Marokoren aurkako zigorrak ezar-
tzen hasteko.

Bai hipokritak! PSOEk eta UPk, ezku-
tatu arren, ondotxo dakite Marokoko dik-
tadura odoltsua eta egungo errege familia 
inperialismo europarrak jarri zuela bote-
rean garai kolonialaren amaieran. Ordutik, 
babes politiko eta militar osoa eman dio, 
Marokoko langileak eta baliabide natura-
lak gupidagabe esplotatzetik lortutako ira-
baziak partekatu dituzte eta mugako jen-
darmearen lan zikina egin dezan diru-la-
guntza handiak eman dizkie.

Koalizio gobernuak ez du hatzik mugi-
tu Mendebaldeko Sahararen okupazio mi-
litar bortitzaren aurka. Osorik traizionatu 
du saharar herria eta askatasunaren eta in-
dependentziaren aldeko borroka, Moha-
med VI.ari bere diktadura kriminala sos-
tengatzen laguntzeko.

Gobernua benetan ezkertiarra izango 
balitz, berehala etengo lituzke Marokoko 
erregimenarekiko loturak eta, solidarioa 
eta sozialista den politika bat aplikatuz, 
Marokoko langileriari Mohamed VI.aren 
diktaduratik aldentzen eta bere emantzi-
pazioaren bidean aurrera egiten lagun-
duko lioke.

Ezker iraultzaile, internazionalista 
eta antiarrazista baten alde!

Migrazio-politikan, gainerako esparrue-
tan bezala, krisian dagoen kapitalismoaren 
errealitate gogorra gailentzen da. Ez da-
go tarteko biderik. Gobernua aplikatzen 
ari den politika krudelak eta armada zere-
gin errepresiboetarako erabiltzeko eraba-
kiak, beste behin, zera erakusten du: gizar-
tea eraldatzeari uko egiten diotenak, eta, 
“errealismoa” deritzenaren izenean kapi-
talaren interesen kudeatzaile fidel bilaka
tzea erabakitzen dutenak, langile klasea-
ren arazoen konponbiderako oztopo na-
gusi bihurtzen dira.

Ezker iraultzaile, internazionalista eta 
antiarrazista baten alternatiba altxatzea 
ezinbestekoa da. Bat egin gurekin hori 
eraikitzeko!

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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Banketxeak nazionalizatu
Irabazi milioidunak eta kaleratze masiboak

Bankuen sektoreak azken urteetan inoi-
zko irabazi handienak izan ditu; zuzen-
daritzako kideek soldata ikaragarriak ja-
so dituzte; lehen bankuko langileek egiten 
zituzten zeregin batzuk gero eta baldin-
tza txarragoetan azpikontratatutako langi-
leek egiten dituzte eta sektoreko langileen 
lan-eskubideei erasotzeko politika aplika-
tu dute. Orain kaleratze masiboak iraga-
rri izana eskandalu oso larria da, eta ho-
rren aurrean galdera hau egiten dugu: zer 
egingo du koalizio gobernuak? Zer pro-
posatzen du Yolanda Diaz UP alderdiko 
ordezkari eta Lan ministroak?

Suntsitutako enplegua

2008an, krisia hasi baino lehen, bankuen 
sektoreak 278.301 langile zituen Espai-
niako Estatuan. Krisiak, ordea, lanpostuak 
suntsitu zituen eta, Espainiako Bankuaren 
datuen arabera, 94.000 langileri baino ge-
hiagori eragin zien.

Enplegu galera horrekin batera, 
lan-baldintza onak zituzten langileak ge-
ro eta baldin a txarragoetan zeuden langi-
leekin ordezkatu zituzten —prozesu ho-
rrek beste 23.000 lanposturi eragin zien—, 
eta lehen bankuetako langileek egiten zi-
tuzten lanak azpikontratatu zituzten.

Lan eskubideen atzerakada sistemati-
ko hori bankarien patronalak hitzartu zuen 
CCOO eta UGTrekin, nahiz eta orain sin-
dikatu horietako buruek esan bankariek 
“sentiberatasuna galdu dutela”. Ezkuta-
tu egin nahi dute patronalarekin “bake 
sozialaren” izenean izandako lankidetzak 
70eko eta 80ko hamarkadetan lortutako 
eskubideen galera eragin duela eta azken 
asteotan iragarritako erregulazio espe-
dienteei bidea ireki diela: 20.000 lanpostu 
suntsituko dituzte, eta sektorean 158.000 
langile geratuko dira, duela hamahiru urte 
baino 120.000 lanpostu gutxiago.

Irabazi ekonomiko ikaragarriak 
etengabeko erreskate

publikoari esker

Kaleratze masiboak iragarri ziren aldi be-
rean, publiko egin ziren bost banketxe na-
gusiek (Santander, BBVA, CaixaBank, 
Sabadell eta Bankinter) 2021eko lehen 
hiruhilekoan lortutako irabaziak: 7.825 
milioi euro.

Kopuru astronomiko hauek diru pu-
blikotik jasotako laguntzaren emaitza 
dira. 2008ko krisiaren ondorioz, Espai-
niako Estatuak 77.651 milioi euro eman 
zizkien bankuei itzuli beharrik gabe, hi-
giezinen merkatuan espekulazio urtee-
tan egindako zuloak estaltzeko. Abal pu-
blikoen mekanismo bat ere ezarri zuten, 
banku-jardueraren berezko arriskua Es-
tatuak bere gain hartzea ahalbidetzeko. 
Irabaziak, ordea, oligarka handien pol-
tsikoetara doaz.

Gainera, Ogasun Publikoak bere gain 
hartzen du ordaindu gabe gera daitezkeen 
banku-kredituen arriskua, 110.000 mi-
lioi euroko kopuruarekin. Aldi berean, 
ia 840.000 milioitan bermatzen ditu par-
tikular zein enpresen banku-gordailuak, 
eta salbuespen fiskalen onurak jasotzen 
ditu; azken bi urteetan 3.000 milioi bai-
no gehiago irabazi ditu zerga gutxiago 
ordaintzeagatik.

Horrez gain, Europako Funtsen Pla-
nak etekin handiak lortzeko aukera eman 
dio bankuen sektoreari, inolako arris-
kurik hartu gabe. Europar Batasunak 
kapital-merkatuetan txertatuko dituen 
750.000 milioi euroko jesapenei es-
ker, 2028 eta 2058 artean (aurreikusi-
tako  itzulketa aldia), milioietako eteki-
nak lortuko ditu finantzasektoreak eta, 
aldi berean, EBko herrialdeen politika 
ekonomiko eta fiskalaren jaun eta jabe 
bihurtuko da.

Kapital finantzarioaren nagusitasuna 
ekarri duten joerak Leninek aspaldi az-
tertu zituen bere Inperialismoa, kapitalis-
moaren fase gorena liburuan, eta sekula 
baino urrunago iritsi dira. Begi bistakoa 
da demokrazia parlamentarioaren itxu-
rakeriaren azpian kapital finantzarioaren 
diktadura ezkutatzen dela, ia disimulatu 
gabe. Eta erabaki politiko batek bere in-
teresekin talka egiten duen bakoitzean de-
mokrazia aurrera egiteko aukerarik gabe 
geratzen da. Era batera edo bestera, ka-
pital handiaren interesak gailentzen dira 
beti. Hala erakusten du PSOEren Gober-
nuak bankuen kaleratze masiboen politika-
ren aurrean egindako kapitulazio tamalga-
rriak. Yolanda Diaz Lan ministroak, PCE-
ko militanteak, “etika pixka bat” eskatu die 
bankariei, eta Nadia Calviño Gobernuko 
presidenteorde ekonomikoak “erantzukizu-
na” eskatu du, iritzi moralek negozio han-
dien munduan garrantzirik balute bezala.

Bankuak eta finantza-sistema 
nazionalizatzea ezinbestekoa

da ekonomia herritarren
zerbitzura jartzeko

Azken hamarkadetan finantzasektoreak 
bizi izan duen kontzentrazio prozesua sis-
tema kapitalistak berezkoa duen dinami-
karen ondorio saihestezina da, eta bizkor-
tu egin da 2008ko gainprodukzio krisiaren 
ondorioz. Merkatu saturatu batean eteki-
nak lortzea gero eta zailagoa da, eta kapi-

talak ezinbestekoa du kontzentratzea, ho-
rrela lan-indarra esplotatzeko gaitasuna 
indartzeko mundu osoan.

Espainiako Estatuko bankuek ez diote 
ihes egin kapitalaren kontzentrazio proze-
su horri. Gaur egun, munduko ekonomia 
menderatzen duten aktiboen kudeaketa 
enpresa handiek paretik kendu dituzte 
akziodun tradizionalak. BlackRock, Sta-
te Street edo Vanguard bezalako enpre-
sen aktiboak potentzia kapitalista handien 
BPG agregatua baino askoz handiagoak 
dira eta gaur egun Espainiako bankuen 
benetako kontrola daukate. BlackRockek 
bakarrik Estatuko banku nagusien kapita-
laren %20 kontrolatzen du. 

Bankak bilioiak bideratzen ditu oli-
garka gutxi batzuentzako etekinak sortze-
ra, eta gehiena diru publikotik dator. Bide 
horretan, milaka lanpostu suntsitu dituz-
te, lan-baldintzak sistematikoki hondatu 
eta langile borrokekin hamarkadetan lor-
tutako eskubideak birrindu. Demokrazia 
parlamentarioa oskol huts bihurtu dute, 
eta ezker erreformistako agintari pateti-
koek fartsa hori sinetsi dute.

Ilusio hutsa da pentsatzea langile 
klasearen pobretze gero eta handiagoa 
dakarren finantzaboterearen kontzentra-
zio prozesu horri buelta emango zaionik 
“kontratu sozial berri” batekin, erreformis-
moak planteatzen duen bezala. Programa 
sozialista bat baino ez da gai krisian da-
goen kapitalismoak eskaintzen duen etor-
kizun beltza saihesteko, eta horretarako 
bankuak eta finantzasistema nazionali-
zatu behar dira.

Kalteordainik gabeko desjabetzea-
ren bidez, finantzasistemaren baliabide 
erraldoiak herritar gehienen beharrean 
 zerbitzura jartzen direnean, gaur egun me-
hatxupean dauden lanpostuak ziurtatu ahal 
izango dira, aurreko hamarkadetan lortu-
tako eskubideak mantendu daitezke, eta 
osasuna eta hezkuntza publikoa blinda-
tu, alokairu sozialekin etxebizitza publi-
koaren plan bat abian jarri eta langabezia-
rekin eta pobreziarekin amaitu.

Ez dago beste irtenbiderik: Bankuak 
nazionalizatu behar dira.

Euskaltel:
EAJk egindako
diru publikoaren 
lapurreta baten kronika

irakurri artikulua
www.ezkeriraultzailea.net

webgunean
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Israelek Gaza bonbardatzen 
du eta masak okupazioaren 
kontra altxatzen dira

Manifestazioan Ramallahn (Zisjordania) maiatzaren 18ko greba orokorrean

Miguel Ángel Domingo

Maiatzaren 21ean, Israelen eta Hamasen 
arteko su-etena jarri zen indarrean, Gaza-
ren aurkako hamaika eguneko eraso ba-
satia amaituz. Zifrak ikaragarriak dira: 
243 heriotza, horietatik 66 haurrak eta 39 
emakumeak; 2.000 zauritu; 90.000 bizile-
kua galdu dutenak; bonbardatutako ospi-
taleak eta anbulatorioak, laguntza huma-
nitarioa blokeatzea…

Estatu sionistaren erasoaldi berri hau 
lurralde okupatuei aplikatutako zigor-po-
litikaren parte da, bereziki Gazari, pales-
tinarren bizi-baldintzak hondoratuz. Elek-
trizitate edota edateko ur eskasiaz gain, 
Israelgo Gobernuak uko egin dio pales-
tinarrei txertoak emateari.

Israelen eta Hamasen arteko talka ho-
nek beste bat gehiago dirudien arren, ger-
taera batzuek aldaketa kualitatiboa era-
giten dute egoeran.

Inperialismoaren eginkizuna

AEBk Ekialde Ertainetik irten nahi du 
Txinari Pazifikoan aurre egiteko. Baina 
bere ahultasunak eta Asiako erraldoia-
ren indartzeak ondorioak ditu eremuan: 
aliantza zaharrak hausten dira, erabate-
ko ezegonkortasuna hedatzen da eta ber-
tako potentzia bakoitzak besteen kontura 
indartzeko borroka areagotzen da, bi su-
perpotentzien artean nabigatzen dutelarik.

Israelek pairatzen duen krisi politiko 
sakona ere tentsio horien parte da. Bi 

urtetan lau hauteskunde egin ondoren, 
gobernu egonkorrik eratu ezinik jarrait-
zen dute, eta Netanyahuren aurkako pro-
testa mugimendua areagotzen jarraitzen 
du. Gazaren aurkako erasoarekin Neta-
nyahuk, arnasaldia bilatzen zuen, izan 
ere, gobernutik kanpo geratu eta egiteke 
dituen epaiketekin kartzelan amaitzeko 
beldurra baitzuen. Baina erregimenaren 
sinesgarritasun falta eta krisia hain da 
handia, ezen bosgarren hauteskundeak 
saihesteko, akordio zabalen aukera ireki 
dutela, muturreko eskuina eta laboristen 
apurren eta Meretz barne bilduz. Gober-
nu horren buruan kolonoen lerro gogor-
reko bozeramailea ezarriko zen eta alder-
di arabiarren babesa jaso beharko luke. 
Aurrera aterako balitz, ikaragarri ahula 
izango litzateke. Egiten diren akordio eta 
konbinazio parlamentarioak edonolako-
ak izanik ere, erregimenaren ezegonkor-
tasunak aurrera jarraituko du.

Israel aliatu klabea da mendebaldeko 
inperialismoarentzat, bere ekintzak era-
bat babesten baititu. Baina kasu hone-
tan ere, Estatu Batuetako inperialismoak 
bere ahulezia erakusten du. Gaur egun-
go testuingurua aurreko hamarkadakoa 
baino leherkorragoa da, eta Netanyahu 
Bonaparte bat da, neurri batean agenda 
propioa duena, Erdogan bezala. Gazako 
bonbardaketa hasi ondoren, zenbait itur-
rik administrazioko funtzionarioen eta 
Bidenen zirkulu hurbilenaren arteko iri-
zpide desberdintasunak azaldu zituzten.

Bidenek hau esan zuen: “Israelik 
ez balego, AEBk asmatu egin beharko 
luke”. Negozioak negozio dira eta Isra-

elekin ezin dutenez aliantza 
tarterik galdu, Estatu Batue-
tako eta Europako inperia-

lismoa erasoaldi sionis-
tarekin lerrokatu da, 
Israelek “defendat-

zeko eskubidea” duela “argudiatuz”. Jar-
rera hipokrita horrek ordea, mundu oso-
an zehar Palestinaren aldeko manifesta-
zio erraldoiak eragin ditu, bita su-etena-
ren ondorengo asteburuan ere. Londresen 
esaterako, britainiar historian Palestina-
rekiko elkartasun-erakustaldi handiena 
izan da, 200.000 pertsona bilduz.

Greba orokor historikoa eta 
altxamendu bateratua Palestinan

Azaleratu den elementurik garrantzitsu-
ena masa-mugimendua izan da. Mugi-
mendu hori Jerusalemetik lurralde oku-
patuetaraino zabaldu da, palestinarrak di-
tuzten Israelgo hiri guztietatik pasatuz.

Bonbardaketen aurretik, Jerusalem 
okupatuan probokazio sionistak gertatu 
ziren: Al Aqsako mezkitarako sarbideak 
itxi zituzten, Sheij Yarrah auzoan fami-
lia palestinarrak kaleratu zituzten Isra-
elgo kolonoak sartzeko, eta eskuin mu-
turreko manifestariak etengabe aritu zi-
ren palestinarrak jazartzen eta erasotzen.

Probokazio horien aurkako protestak 
ugaritu egin ziren, Israelgo hirietan ur-
tetan egin diren palestinarren mobiliza-
zio handienak bihurtu arte. Bonbardake-
ten aurretik ere bazeuden manifestazio-
ak. Aldi berean, eskuin muturreko banda 
sionistek benetako pogromoak antola-
tu zituzten “arabiarrei heriotza” oihuka.

Egun gutxiren buruan, kontzientziak 
jauzi bat eman zuen eta masa altxamen-
dua herrialde osoan zehar zabaldu zen. 
Autodefentsa-batzordeak eratzen hasi zi-
ren auzoetan eta herrietan, banda sionis-
tei aurre egiteko.

Hurrengo urratsa greba orokorre-
rako deialdia izan zen hilaren 18rako. 
1987ko Intifadatik garrantzitsuena izan 
da, eta askok Protektoratu Britainiarra-
ren aurkako 1936ko greba orokorrarekin 
alderatzen dute. Greba hori ez zen lur-
ralde okupatuetatik abiatu, Israelgo hiri 
mistoetako ekintzaile eta erakundeeta-
tik baizik eta koordinazioan Israelgo al-

derdi palestinarrek ere parte hartzen zu-
ten. Fatah eta Hamas ere batu ziren gre-
bara; hau izan da mugimenduak erabat 
gainditu duen Fatahen jarduera bakarra.

Mugimenduak erantzun bateratua 
eman du eta praktikan bere indarra egia-
ztatu du. Aldaketa oso esanguratsua da, 
Gazaren aurkako aurreko erasoetan ez 
baitzen berdina gertatu.

Beste herrialde batzuetan gertatu den 
bezala, mobilizazio horiek behetik sortu 
dira, gazteria lehen lerroan egon da, eta 
Palestinako buruzagitza deritzotenen al-
derdiak gainditu dituzte. Oraingoz indar 
hori guztia Hamas ari da kapitalizatzen. 
Baina ezin du Palestinako herria aska-
tzeko estrategiarik eskaini. Ez du pro-
grama iraultzailerik eta inoiz baino lotu-
ago dago bere babesle atzerritarrengana 
(Turkia, Qatar, Iran)  langile klasearen 
eta zapalduen kausaren etsaiak.

Hamásek Gazan duen administrazi-
oa Qatarretik heltzen diren dolarrez be-
tetako maletinen mende dago, Israelen 
onespenarekin. Arlo militarrean berriz 
Iranen menpe dago, azken aldian harre-
manak berreskuratu ostean.

Ekialde Ertaineko federazio 
sozialistaren alde!

Gazako bonbardaketak amaitu dira, bai-
na Palestinako altxamenduaren arrazoiak 
ez dira desagertu. Su etena indarrean ja-
rri zen egunean, polizia israeldarra Al Aq-
sako zelaigunean sartu zen berriro, doze-
naka zauritu eraginez.

1987an Lehen Intifada bizi izan zuen 
belaunaldiak egiaztatu ahal izan zuen Pa-
lestinako herriaren askapenak gehiago 
egin zuela aurrera aste batzuen buruan, 
Palestinaren Askapenerako Erakundearen 
30 urteko gerrillerismo eta ekintza armatu 
isolatuekin baino. Orain antzeko zerbait 
ikusten ari gara. Masen ekintzak, gazte 
palestinarrak buru direla, poliziaren er-
represioari aurre eginez, mugimenduaren 
oinarria bultzatu eta zabaltzea lortu du. 
48 ordutan, greba orokor batek borroka 
bateratu du, hamarkadetan gertatu ez zen 
bezala. Belaunaldi berri honek ikusi du, 
halaber, masen ekintzak Irakeko eta Li-
banoko erregimenak kolokan jarri zitu-
ela duela urtebete.

Azken hamar hilabeteetan, juduek eta 
Israelgo palestinarrek kaleak partekatu zi-
tuzten, eta orain palestinarrak eraso eta 
eskuin muturraren ekintzak baimentzen 
dituzten istiluen aurkako poliziaren eta 
mugetako polizia militarizatuaren erre-
presioa jasan zuten.  

Mugimendu horren jarraipen logiko 
gisa, su etenaren ondorengo egunean, 
milaka arabiar eta judutarrek manifesta-
zioa egin zuten Tel Aviven, bizikidetza-
ren alde eta bonbardaketen eta okupazi-
oaren aurka. Netanyahuk shock handie-
na sortu nahi duen unean, ekintza hauek 
dira bere estrategiaren aurkako armarik 
onena, mendebaldeko inperialismoaren 
estrategiaren aurka mundu osoan egin-
dako manifestazioak bezala.

Okupazioaren eta gerraren aurrean, 
erresistentzia eta autodefentsarako Pales-
tinako mugimendu iraultzaile bat eraiki 
behar da, sozialismoaren eta langile in-
ternazionalismoaren programarekin ar-
matua, eta masa antolamenduan eta bor-
rokan oinarritua.

Ezkerrak eta nazioarteko langile-mu-
gimenduak hori bultzatzen lagundu be-
har dugu,  Ekialde Ertainean zapalkun-
tzaren eta gerraren kausekin amaitzeko: 
inperialismoaren agintea eta bertako oli-
garkia kapitalistaren interesen babesle di-
ren gobernu txotxongiloak.

Informazio guztia www.fundacionfedericoengels.net webgunean

beherapena
kolaboratzaile

guztientzat

%30eko
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Marxismoaren
klasikoak euskaraz
…eta 150 liburutik gora F. Engels Fundazioaren katalogoan

Leninek esan zuen “teoria iraultzailerik 
gabe ezin dela mugimendu iraultzaile-
rik egon” (Zer Egin?, 1902). Eta hala da. 
Ezker Iraultzailetik urteak daramatzagu 
marxismoaren ideiak defendatzen eta gu-
re klasearen memoria aldarrikatzen. F. 
Engels Fundazioak, 150 ale baino gehia-
goko katalogo batean, egungo militante 
iraultzaile orok ezagutzea ezinbestekoa 
duen idazlanak biltzen ditu, sekulako ar-
mategia osatuz.

Burgesiak eskura dituen baliabide 
guztiak erabiltzen ditu -bereziki komuni-
kabideak- langile klasearen borroka iraul-
tzailearen historia ezkutatzeko eta kapita-
lismoaren moral ustela barreiatzeko. Ja-
kina egiten duela, borroka ideologikoa 
da. Ezker erreformistako buruzagiek lan 
horretan asko lagundu izan dute, eta be-

hin eta berriz saiatzen dira teoria marxis-
ta desitxuratzen eta alboratzen, “pragma-
tismoaren” eta “instituzioetako kudeaketa-
ren” izenean. Ez, eskubideak inoiz ez dira 
parlamentuetan edo bulegoetan konkista-
tu, kaleetako borrokarekin baizik.

Guretzat teoria iraultzailea ekintza gi-
da da, sistema kapitalistaren alternatiba 
iraultzaile kontsekuente bat eraikitzeko. 
Garrantzia berezia ematen diogu euska-
raz egiteari eta horregatik daramagu ha-
markada bat baino gehiago Euskal He-
rria Sozialista egunkaria argitaratzen. 
Era berean, marxismoaren hainbat klasi-
ko euskaratu ditugu, hala nola Rosa Lu-
xemburgen Erreforma edo Iraultza, Marx 
eta Engelsen Manifestu Komunista edo-
ta James Connolly iraultzaile irlandarra-
ren testuak. 

Gertaerek erabateko arra-
zoia ematen die marxismoaren 
ideiei eta egunez egun eskuinaren 
eta erreformismoaren propaganda gezur-
tatzen dute. 

Kapitalismoaren gainbeherak giza-
teriaren gehiengo handiari miseria, po-
brezia, gerra inperialistak eta indarkeria 
matxista inposatzen dio. Aurrerabide oro-
ren oztopoa da, planeta bera hondamen-
di ekologikora eramateraino. Gizartea-
ren eraldaketa sozialista da dugun aukera 
bakarra eta hori lortzea posible da. 

Sistema honetan, ideologiarik gabe eta 
antolatu gabe, langileak eta gazteak esplo-
taziorako lehen gai hutsa bihur tzen gara. 
Teoria gizartearen eraldaketaren zerbi-
tzura jartzeko, beharrezkoa da iraganeko 
militanteen, sindikalisten eta iraultzaileen 

ideietatik ikastea eta, era berean, beha-
rrezkoa da borrokarako erakunde bat erai-
kitzea. Harpidetu zaitez F. Engels Funda-
ziora eta babestu marxismoaren ideiak za-
baltzeko lana! Bat egin gurekin eta eraiki 
nazioarteko marxismoaren indarrak. An-
tolatu zaitez Ezker Iraultzailean behar du-
gun alternatiba eraikitzeko!
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CNPren plana, Duquerekin gutxiene-
ko akordioak lortzen saiatzea da, bitarte-
kari fidagarri eta zentzudun gisa aurkez-
tuz bere burua. Horrela, Batzordeko estatu 
mailako zuzendaritzaren interes burokrati-
koak, eta baita materialak ere, ez dira arris-
kuan jartzen, eta, aldi berean, beren autori-
tateari eusten diote. Nahiz eta negoziazio 
mahaiak CNPren presentzia esklusiboare-
kin hasi diren, Duquek greba odoletan ito-
tzeko abiatutako gerra irekiak presio ito-
garria ezartzen dio erakundeari eta gero 
eta sinesgarritasun gehiago galtzen ari da.

Colombia Humanaren eta CNPren 
planteamenduak, hau da, konstituzioaren 
legeen eta errepresio basatira jotzen duen 
sistema oligarkiko baten logikaren espa-
rruan oposizio bat egiteko planteamen-
duak, talka egiten du krisi basatian dagoen 
kapitalismoaren mugekin. Bide horretatik 
jarraituz gero, mugimenduaren agortzea, 
zatikatzea eta Estatuaren indarkeriaren 
gainean sostengatutako Gobernu hiltzaile 
baten biziraupena izango dira ondorioak.

Sozialismoa da irtenbide bakarra

Maiatzaren 12an eta 19an greba eta mobi-
lizazio zentralizatuak deitu ziren hiri guz-

tietan. Lanuzte mugagabeko asteen ondo-
ren, egun hauek arrakastatsuak izan dira 
berriro, jendetzaren bizitasuna eta indarra 
erakutsiz. Hala ere, grebak, instintiboki 
eta berez, ezin du iraun herritar gehienen 
laguntzarik gabe, eta eszeptizismoa piz-
ten has daiteke borrokan aurrerapausorik 
ematen ez bada, eta programa sinesgarri 
eta gauzagarririk aurkezten ez bada.

Zentzu horretan, Caliko antolaketaren 
adibideak bidea markatzen du. Hiriko 21 
auzotako ordezkariak biltzen dituen Ca-
liko Erresistentzia Batasuna (URC) sor-
tzea aurrerapauso handia da.

Abangoardia iraultzailearen zeregina 
bide horretan sakontzea eta auzo, ikaste-
txe, lantoki eta herri guztietan Greba Ba-
tzordeak antolatzea da, erresistentzia an-
tolatzeko eta herritarren aldarriak gau-
zatzeko. Beharrezkoa da erakunde horiek 
indartzea eta estatu mailan koordinatzea, 
ordezkari hautagarrien eta kengarrien bi-
dez, lurralde osoko borroka bateratzeko. 
Hau bultzada ikaragarria litzateke mugi-
menduaren garaipenerako, sektorerik za-
lantzatienak aurrera bultzatzeko.

Borrokak bere osotasunean, eta be-
reziki Calin, hartu duen maila ikaraga-
rriak indar korrelazioa guztiz mesede-
garria dela erakusten du. Duque eta bere 

gobernu hiltzaile osoa kanporatzeare-
kin batera, programa sozialista artiku-
latu behar da, langile klasearen eta ne-
kazari pobrearen beharrei erantzuteko: 
bankuen eta sektore estrategikoen langi-
le kontrolpeko nazionalizazioa kalte or-
dainik gabe; lurraren banaketa latifun-

dismoarekin amaitzeko; ingurumenaren 
eta baliabide naturalen defentsa multi-
nazionalen arpilatzearen aurrean; herri 
epaiketa eta zigorra poliziaren, milita-
rren eta paramilitarren aurka, errepre-
sio bortitzagatik eta atzemandako 6.402 
“positibo fal tsuengatik” .



Kolonbia. Behera
Duqueren Gobernu hiltzailea!
Greba nazionala krisi iraultzailean bihurtu da

7. ORRIAN JARRAITZEN DU

Juan Díaz Ayala

Apirilaren 28an hasitako greba nazio-
nala benetako krisi iraultzaile bihurtu 
da Duque ultraeskuindarren aurka. He-
rrialdea gelditurik egon da azken astee-
tan, eta egunero ehunka mila pertsona 
mobilizatzen dira, osasun normaltasu-
neko egoeran milioika izan litezkeenak. 
Zerga erreforma gorrotatua geldiarazi 
ostean, protestek beste garaipen bat lor-
tu dute, osasunaren erreforma bertan be-
hera uztera behartuz, izan ere, osasuna 
osorik pribatizatzea baitzen asmoa. 
Kolonbiako klase borrokaren jauzi 
ikaragarri honek 2019tik Latinoame-
rika astintzen duten altxamenduen 
eta matxinaden hariari heltzen dio. 
Gobernuan dagoen oligarkiaren eran-

tzun errepresibo bortitzak ez du herrita-
rren mobilizazioa geldiarazi. Orain arte 
55 pertsona baino gehiago hil ditu po-
liziak, milaka zauritu eta desagertu, eta 
ehunka atxilotu. Uribismoa etsita dago, 
eta bere armategi hiltzaile osora jotzen 
du, paramilitar faxisten taldeak barne. 
Protestek munduan izan duten oihartzu-
na eztabaidaezina da. Kolonbiako dias-
porak mobilizazio masiboak deitu ditu 
mundu osoan zehar, elkartasuna adiera-
ziz eta errepresioaren aurka. Kontzen-
trazio horiek Gobernu kapitalisten hi-
pokresiaren salaketa ere izan dira. Ko-
lonbian gertatzen denaren zati bat baino 
ez balitz gertatuko Kuban, Venezuelan 
edo Bolivian, albistegi guztiak irekiko 
lituzke, telebistako solasaldiak beteko li-
tuzke eta alde guztietatik ahotsak altxa-
tuko lirateke, kanpoko esku-hartze mi-
litarra eta Gobernua boteretik kentzeko 
kolpeak eskatuz.

Iraultza eta kontrairaultza
Kolonbiako aparatuaren errepresio 

basatiaren aurrean, mugimendua 
autode fentsa antolatzen hasi da 

protestetan parte hartzen du-
tenen babesa bermatzeko 

eta greba nazional muga-

gabeari eusteko. Adibidez, Primeras Lí-
neas taldeak (modu koordinatu eta orde-
natuan kargei aurre egiten dieten gazteak) 
eta auzoetako hainbat batzorde sortu di-
ra. Erakunde horiek herri batzar bihurtu 
dira, non borroka planak eztabaidatzen 
diren eta tokiko bizitza antolatzen den. 
Dinamika hori urrunago iritsi da Cali-
ko langile eremuetan, herrialdeko hiru-
garren hirian, bereziki Puerto Resisten-
cia eta Loma Dignidad izeneko auzoetan. 
Bertan, Primeras Líneas taldeek biziki-
detza bermatzen dute, gasolindegietatik 
desjabetzen den erregaia banatzen dute 
eta elikagaien banaketa antolatzen dute. 
Greba eta protestak indartzeko, milaka 
indigena Calira joan ziren. Praktikan, hi-
riaren okupazio indigenak, hainbat au-
zotan herri kontrol eta kudeaketako ele-
mentuak ezarriz, beste jauzi bat ekar ze-
zakeen krisi iraultzailean.

Arriskuaz jabetuta, burgesia ez ze-

-
kin koordinatuta, pikete paramilitar ar-
matuak antolatu zituzten karabana indi-
gena sar ez zedin, tiroka hasiz eta bede-
ratzi zauritu larri utziz maiatzaren 9an. 
Gertaera hau, herrialdeko burgesia eta 
burgesia txikiaren erradikalizazioaren 
isla da, bereziki kontrabandoari, narko-

-
sa borrokaren gorakadarekin bere posi-
zioa mehatxaturik dagoela ikusten bai-
tu, eta, kosta ala kosta, greba naziona-
la  zapaltzeko prest dago. Kontrairaultza 
iraultzaren aurrera pausoen aurkako aur-
pegia da.

Buruzagitza erreformistaren 
papera

Gustavo Petrok, Colombia Humana al-
derdiko buruzagi eta presidentegaiak, 
2022ko hauteskundeetan ezkerrak garai-
pena lortu arte itxarotea proposatzen dio 
mugimenduari. Filtratutako audio batean 
entzun zitekeen, nola Petrok berak esaten 
zuen greba nazionala bertan behera utzi 
behar zela zerga erreforma garaitu ondo-
ren — mobilizazioaren lehen lorpen pun-
tuala —, “egonkortasun demokratikora” 
itzultzeko. Petrok hauteskunde kanpaina 
lasaia nahi du, presidente izateko eta ka-
pitalismoa “modu egokian” kudeatzeko. 
Halaber, Greba Batzorde Nazionala 
(CNP), Langileen Zentral Batua (CUT) 
buru duena eta mugimenduan orain-
dik sinesgarritasuna duena, abangoar-
dia iraultzailearen aurrean autoritatea 
galtzen ari da. Uko egon dio Duqueren 
berehalako dimisioa eskatzeari eta ez 
du goranzko borroka plan serio bat es-
kaintzen. Halaber, Primeras Lineas tal-
deetako ordezkariak eta Auzoetako Ba-
tzordeak CNPn sartzeari betoa jarri die. 


