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Euskal Herria Sozialista

“Dena ETA da” tesiaren negozio politikoa eta mendekua

Amnistia

euskal preso politiko guztientzat
Ezker Iraultzailearen
adierazpena
Irailaren 18an, Arnaldo Otegik (EH B
 ildu)
eta Arkaitz Rodriguezek (Sortu) a dierazpen
historiko bat irakurri zuten Aieteko jau
regiaren aurrean, ETAren indarkeriak
eragindako biktimei zuzenduta: “Haien
mina sentitzen dugu, eta hori inoiz ez zela
gertatu behar baieztatzen dugu”. Hitz ho
riek, espero zitekeen bezala, burrunbaz har
tu dira erreakzioaren lerroetatik. Frankis
moaren diktadurako krimenengatik barka
menik inoiz eskatu ez duten politikariek eta
erakundeek, ezkerreko langileen eta mili
tanteen jazarpen, tortura, fusilamendu eta
hilketen arduradun aitortuei babesa eman
dietenek, ETA estrategia politiko bihurtzen
jarraitzen dute, erakundea existitu ez arren.
Armak utzi eta ondorengo desegitea
gertatu zenetik hamarkada batera, eskuin
espainolistak bere lelo zaharra kantatzen
jarraitzen du. Ez da auzi koiunturala. Esta
tu aparatuak gogortu egin du eskubide de
mokratikoen aurkako ofentsiba, eta horrek
frogatzen du irismen luzeko politika dela.
Euskal presoekiko dispertsio eta men
deku politiken jarraipena zuzenean lotuta
egon da eta dago oraindik ere Estatu es
painiarraren errepresio bidearekin: Kata
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luniako askapen nazionaleko mugimen
duaren jazarpena, ezker abertzaleko mi
litanteen aurkako iruzurrezko epaiketak,
Altsasuko gazteei egindako muntaia poli
ziala edo berriki GKS eta Ikasle Abertza
leak gazte erakundeen aurkako erasoak,
Estatuko gainerako herrialdeetako ezker
borrokalariko ekintzaileen, PAHren eta
mugimendu feministaren aurkako krimi
nalizazioarekin batera. Ez du etenik!
“Dena ETA da” negozio politikoak
azaltzen du hain zuzen, zergatik presoen
hurbilketa hain geldo doan eta zergatik
erabiltzen den auzia Ezker Abertzalearen
aurkako xantaia gisa, bai Frantziako Es
tatuan, bai PSOE-UPren egungo Gober
nuan. Gaur egun, 196 presoetatik 77 baino
ez daude Euskal Herrian. Gradu-progre
sioari dagokionez, urteak lehen graduko
eta isolamendu goreneko erregimenean
eman ondoren, gaur egun preso gehienak
bigarren graduan daude eta 9 bakarrik iga
ro dira hirugarrenera.

Zalantzarik gabe, faktore e rabakigarria
izan zen milaka ekintzailek egiaztatu zu
tela erakunde klandestino baten jarduera
armatua erabat agortuta zegoela fakto
re politiko progresibo gisa. Komandoen
ekintzek ezin zituzten ordezkatu masa
mobilizazioak eta greba orokorrak, auto
determinazio eskubidea edo presoen as
kapena bezalako helburuak lortzeko, eta
erabat kaltegarri bihurtzen ziren: Estatuari
eta klase dominatzaileari argudioak ema
ten zizkieten errepresioa a reagotzeko eta
ezker abertzalea isolatzera bultzatzen zu
ten. Kataluniako esperientziak erakutsi du
masa-borrokarako metodoak direla, hain
zuzen ere, eta mugimenduaren barruan
klase-programa bat defendatu beharra
dagoela, komunista, internazionalista,
nazio askapenaren aldarrikapenak sozia
lismoaren aldarrikapenekin batzeko gai
izango dena, estatu kapitalista bezalako
etsai boteretsu baten aurka aurrera egin
ahal izateko gakoa.

Gertakariek gezurtatu egiten
dute kontakizun ofiziala

Koalizio Gobernua,
presoak eta EH Bildu

Ez da egia ETAren amaiera errepresio po
lizial eta judizialaren arrakasten e maitza
izan zenik. Historia manipulatzeko b este
modu bat da hori, Euskal Herriaren eta
gazteriaren aurkako errepresio giroa irau
narazteko. Gerra zikina, ilegalizazioa,
makro epaiketak eta kartzela ez ziren inoiz
gatazkaren konponbide izan, eta ezin zu
ten ETAren jarduteko gaitasuna deusez
tatu. Helburu hori ere ez zuten bilatzen.
Frogarik nabarmenena errepresio horren
jarraipena eta hedapen indiskriminatua
da, ETArekin zerikusirik ez duten gizarte
mugimenduak kriminalizatzeko, bai Eus
kal Herrian, bai estatu mailan.
Ez zen PP, PSOE edo EAJ izan, ezta
Estatuaren errepresioa ere. ETAren 40 ur
teko jarduera armatuari amaiera emate
ko benetan erabakigarria izan zen masa-
borrokaren gorakada ikusgarria Euskal
Herrian, Estatu espainiarreko lurraldee
tan eta mundu osoan, Latinoamerikako
prozesu iraultzaileen eztandak markatu
zuena, gerrilla garai historiko oso bati
amaiera eman ziotenak.

Koalizio gobernua 2020ko urtarrilean iris
tearekin batera, fase berri bat ireki da,
funtsezko bi elementuk markatuta. Al
de batetik, PSOEk ez dio errepre
sioari uko egin, Kataluniako ga
tazkan sobera erakutsi duen be
zala. Estatuaren aparatuarekin
dituen loturak sendoegiak
dira, eta 78ko erregimena
rekin dituen konpromi
soak hain dira nabar
menak, ezen b orra
poliziala eta judi
ziala anbiguo

tasunik gabe astintzen jarraitzen bai
tu. ETA existitzen ez den arren, Auzite
gi Nazionalak eta beste auzitegi batzuek
egunkariak eta webguneak ixten jarrai
tzen dute, hala nola kalera-kalera, kolek
tibo horren eta bere senideen giza eskubi
deen urraketen berri emateagatik.
Bestalde, PSOEk asimilazio taktika
bat zabaldu du, ezker abertzalearen borro
ka gaitasuna neutralizatzeko asmoz. Go
bernuaren politika kapitalisten legitima
zioan konprometitzea da helburua, pre
soen auzia mugarik gabe konpontzea amu
gisa eskainiz.
EAJ, euskal kapital handiaren bozera
mailea, makila eta azenarioaren ildo be
rean kokatzen da. Errepresioa babestu
eta antolatzen du, eta, aldi berean, bikti
men minari buruzko diskurtsoak erabil
tzen ditu EH Bilduren aurka. Era berean,
presoen mobilizazioekin demagogikoki
bat egiten du eta hori egiten uzten zaio.
80ko hamarkadaren amaieran PSOEk
eta EAJk estrategia bera erabili zuten pre
soak sakabanatzeko politikak eskuz esku
diseinatu zituztenean, GALekin gerra zi
kina zegoenean.
Presoen ongi etorrien aurkako kanpai
nak argi erakusten du haientzat gauzak ez
direla aldatu funtsean. Urtez urte, eskuin
espainolista presoen omenaldien aurkako
jazarpena hauspotzen aritu da, terroris
moari gorazarre egiten zitzaiola esanaz.
PSOEk eta EAJk bat egin zuten kanpai
na horrekin, eta Ezker Abertzaleari exijitu
zioten ekintza horiek gaitzesteko. Gran
de Marlascak Zigor Kodea erreforma
tzeko aukera ere adierazi zuen, ongi eto
rriak legez kanpo uzteko. Urrian, EPPK
erakundeak auzia itxi zuen, ez zela pre
soen harrera ekitaldi gehiago izango ziur
tatuz. Baina horrek ez du ekidingo Esta
tu aparatuak eta erreakzioak erasoaldian
jarraitzea.
78ko erregimenaren defendatzaileek
(hain ulerkorrak torturatzaile eta genozi
da frankistekin) helburu argia dute: porrot
politiko osoa nahi dute, eta haien sistema
osorik onartzea xantaia erabiliz. Baina ez
dute lortuko. Sakabanaketa politiken aur
ka lortu diren aurrerapen guztiak langi
leen eta gazteen borrokaren eta mobili
zazio masiboen ondorio izan dira. Jo ta
su ibili gara eskuin espainolistaren aurka
—EHen porrot ikaragarrian dagoelarik—
eta baita patronalaren eta EAJ euskal es
kuinaren aurka. Errepresioaren aurkako
borroka eta Euskal Herri Sozialistaren
aldekoa bat eta bera da.
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Frantziar Estatuan

eskuin muturra aurre hartzen ari da ezker
erreformistaren hondakinen gainetik

Inkesta gehienak bat datoz: ziurrenik,
2022ko apirileko Estatu frantzirreko hau
teskunde presidentzialen bigarren itzulian,
Emmanuel Macron liberala eta eskuin-
muturreko hautagai bat igaroko dira,
ziurrenik Marine Le Pen.
2002ko hauteskunde presidentziale
tan, Jacques Chirac eskuin tradizionaleko
hautagaia eta Jean-Marie Le Pen ultraes
kuindarra (Marinen aita) iritsi ziren biga
rren itzuliko norgehiagokara. Baina orain
goan faktore berriak daude eta arreta guz
tia merezi dute.
2002an, hauteskundeak Lionel Jospin
buru zuen Alderdi Sozialistaren (PS) agin
taldiaren ondoren egin ziren. Gobernu ho
rrek enpresa publikoen pribatizazio masi
boak egin zituen eta atsekabe handia sortu
zuen, ezkerra botoetan nabarmen ahulduz.
Baina, 2022an, hauteskundeak Macronen
bost urteko eskuineko presidentetzaren on
doren izango dira. Urte hauetan, murri
zketa gogorren ondorioz mobilizazio han
diak eman dira, “txaleko horien” matxina
da barne. Nola liteke ezkerra haserre hori
bideratzeko gai ez izatea eta porrot ikara
garria jasateko aukeraren aurrean egotea?

Éric Zemmourren gorakadak
arriskua azpimarratzen du
Bestalde, nabarmentzekoa da beste hauta
gai ultraeskuindar batek, Eric Zemmou
rrek, Le Pen gainditu eta bigarren itzulira
pasatzeko aukera duela. Zatiketa horrek
ez du eskuin muturra elektoralki ahuldu,
aitzitik, indartu egin du. Zemmour eta Le
Pen hautesle berberen baitan lehaitzen ha
si direnetik, biek batzen duten boto asmoa
ia 5 puntu igo da.
Zemmour telebistako kazetariak,
Frantziako “subiranotasun nazionala” al
darrikatzean kokatu du diskurtsoa. Bere
programa muturreko nazionalismo eko
nomiko batera mugatzen da, batez ere,
etorkinak eta errefuxiatuak bortizki eraso
tzean. Konspirazio teoriak haizatzen ditu,

etorkinak armada bat direla esanez, ezku
tuko esku batek zuzentzen dituela eta ge
rra zibila hasteko eta zibilizazio frantsesa
suntsitzeko helburua dutela.
Guda mezu arrazista horrekin bate
ra, emakumeen eta LGTB kolektiboaren
aurkako gorrotoa ere hauspotzen ari da,
ideologia erreakzionarioaren asmakizun
oldarkorrenak zabalduz, hala nola, femi
nistek “gizonak zikiratu” nahi dituztela
edota homosexualek haurrak bortxatze
ko adoptatu nahi dituztela esanaz.
Horrelako mezuekin Zemmourrek
%18ko boto asmoa eskuratu izanak ar
gi erakusten du frantziar Estatuko krisi
sozialaren sakontasuna. Herrialdeko bur
gesia txikiak 2008ko krisiaz geroztik kol
pe gogorrak jaso ditu. Gainbehera ekono
mikoaz gain, gizartean gora egiteko ikus
pegia desegin zaio eta “nazio harrotasuna”
jota utzi du. Jabe txiki hauek nazioarte
ko finantza ordenaren aurka eta etorkinen
eta errefuxiatuen aurka zuzentzen dute eu
ren amorrua, finantza publikoetarako “za
ma” direla esanaz. Horregatik begiratzen
diete Zemmour bezalakoei, eliteen aurka
gogor hitz egin eta ustezko iragan disti
ratsua berreskuratzea zin egiten dietenei.
Trumpismo frantsesa indartsu sartzen ari
da eszenatokian.

Sozialdemokraziaren eta
erreformismo berriaren
hondoratzea
Gauza asko aldatu dira 30eko hamarka
datik hona, baina Leon Trotskyren ¿No
ra doa Frantzia? liburuko hitzek inda
rrean jarraitzen dute: “Etsita dagoen bur
gesia txikiak, faxismoan, batez ere kapital
handiaren aurkako borroka indarra ikus
ten dute, eta uste dute, mihiarekin bakarrik
lan egiten duten langile alderdiek ez be
zala, faxismoak ukabilak erabiliko ditue
la ‘justizia’ gehiago ezartzeko […]. Fal
tsua da, eta hiru bider faltsua, esatea gaur
egun burgesia txikia ‘muturreko neurrien’

beldur delako ez dela langileen alderdie
tara zuzentzen. Aitzitik, burgesia txikiko
beheko geruzak, haren masa zabalek, lan
gile alderdietan makina parlamentarioak
baino ez dituzte ikusten, ez dute sinesten
indarrik dutenik, ez dute uste borrokatze
ko gai direnik, ez dute uste oraingo ho
netan borroka amaieraraino eramateko
prest daudenik”.
Eta historia berriro errepikatzen da.
Ezkerrak gainbehera kapitalistaren au
rrean alternatiba iraultzaile baten alde bo
rrokatzeari uko egiten dion heinean, es
kuin muturraren besoetara jaurtitzen ditu
sektore ertainak, eta baita langile klase
ko etsitako geruza atzeratu batzuk ere.
Sozialdemokrazia urte askotan egon
da agintean Frantziako Estatuan. 1981ean,
Frantziako Alderdi Komunistarekin alia
turik, Miterrandek hauteskundeak irabazi
zituen, langile klasearen mesedetarako na
zionalizazio eta erreforma garrantzitsuak
biltzen zituen programa batekin. Baina
Gobernu hori ez zen gai izan burgesiaren
presioei aurre egiteko, eta hasitako erre
forma guztietan atzera egin zuen. Orduz
geroztik, Alderdi Sozialistako exekutiboek
eskuinekoen politika bertsuak egin dituzte.

Fronte Nazionalari bidea ireki z iona
PS eta PC arteko koalizioaren porrota
izan zen. Jean-Marie Le Pen buru zuela,
1986an parlamentuan sartzea lortu zuen.
Eta, laster berriz ere parlamentutik kanpo
geratu zen arren, botoen ehuneko haun
di bat eta udaletan presentzia nabarmena
mantendu zituen.
2011n, Marine Le Penek hartu zuen
FNren buruzagitza bere aitaren ordez,
eta alderdia ezaugarri faxista eta arrazis
ta nabarmenetatik aldentzen eta “moder
nizatzen” saiatu zen. 2017ko hauteskun
de presidentzialetan bigarren itzulira irit
si zen Macron aurkari zuela. Baina itxura
moderatuagoa emateko estrategiak tar
tea utzi du are muturrekoagoa den eskui
naren aldean eta Zemmourrek hori apro
betxatu du pandemia garaian, po
larizazio sozial gogorra dagoen
testuinguruan.
Ezkerreko koalizioaren eta
ondorengo gobernu sozialisten
porrotek ezker erreformista tradi
zionalaren hauteskunde emaitzak bi
rrindu dituzte. PSko Anne Hidalgo hauta
gaiak, Parisko egungo alkatea, %5eko bo
to asmoa du, eta PCko hautagaiak %2koa
justu-justu.
2016ean, beste hainbat herrialdeetan
bezala, sozialdemokrazia tradizionalaren
ezkerrean, Jean-Luc Mélenchon buru duen
Frantzia Intsumisoa alderdia sortu zen.
Baina Mélenchonek, programa sozialista
proposatzetik guztiz urrun, “subiranotasun
nazionalaren” erretorika aldarrikatzen ha
si da, eta inmigrazioari eraso dio, bertako
langileen eskubide sozialak defendatzea
ren izenean. Diskurtso horrek, eskuin mu
turra ahuldu beharrean, indartu egiten du.
Melenchonek ezkerreko hautagaien
artean egoera onena duen arren, inkestek
botoen %10 baino ez diote ematen. Gai
nerako ezkerraren eta ekologisten botoak
bateratzea lortuko balu ere, inkesten ara
bera %30era doi iritsiko litzateke.
1930eko hamarkadak esperientzia ir
moa eskaintzen du. Sistema kapitalista
ren muina jo puntuan ezarri eta eraldake
ta iraultzailea proposatzen duen programa
batekin soilik eraiki ahal izango da ezker
sinesgarri bat, eskuin muturrari aurre egi
teko gai izango dena.

Irakurri ezkeriraultzailea.net webgunean
Txileko hauteskundeen artikulua
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EAJ eta patronalarekin

itunik EZ!

Orain da autodeterminazioa eta sozialismoaren
alde borrokatzeko unea
Jaurlaritzaren “konpromisoa”, “EAEko
batez besteko errentarekiko proportzio
nala izango den gutxieneko soldata sus
tatzeko hitzarmen kolektiboetan”, edo
“alokairu pribatuaren prezioak arautzeko
sistema bat, Estatu mailako etorkizuneko
araudiak ahalbidetzen duenean”. Araudi
hori ez da indarrean jarriko hurrengo le
gealdira arte. Neurri konkretu bakarra da
“alokairuaren prezioei eusteko balizko
neurri fiskalei buruzko txosten bat egitea”.
Txosten hau egiteak hobetuko al ditu au
rrekontuak jendearentzat? Bestalde, au
rrekontu partiden neurriak ez dira langi
leen eta gazteen mesederako izango. Asko
enpresa handientzat joango dira, I+G+Ba
%12 handitzea esaterako.
Eta gauza bera esan dezakegu PSOEUP Gobernuari Estatuko Aurrekontu
Orokorrak babesteko ateratako kontze
sioen inguruan: pertsona zaurgarrien etxe
gabetzeak etetea, dagoeneko ez zen bete
tzen eta etorkizuneko Etxebizitza Le
gearen ondotik zehaztuko da; 25 milioi,
amiantoaren biktimentzat, eta euskarazko
katea Nafarroan emititzea. Zer da, zehaz
ki, iraunkor bihurtu dena? Ezer ere ez.

Pasa den azaroa abendua artean, EH Bil
duk akordioak erdietsi zituen alde bate
tik, EAJ-PSEren Eusko Jaurlaritzarekin
EAEko aurrekontuak babesteko absten
tzioaren bidez, eta bestetik, Madrilgo
PSOE-UPren Gobernuarekin, Estatuko
Aurrekontu Orokorrak babestuko ditue
la bermatzeko. Aurretik, Nafarroako Go
bernuaren kontuak onartzea erabaki zuen.
Otegi bera atera zen EAJrekin hitzartu
tako akordioa defendatzera, esanez ez di
rela gure aurrekontuak, baina orain hobeak
direla herritarrentzat. Aste batzuk lehena
go, Estatuko Aurrekontu Orokorren babe
saren inguruan, akordioak “ezkutu sozia
la iraunkortzen” zuela esan zuten. Nahiz
eta parlamentuko ezkerrak propaganda
kanpaina handia egin duen, bai UPren al
detik, eta orain baita EH Bilduren aldetik
ere, egia esan aurrekontu horiek ez dira
krisiari “irtenbide soziala” emango dio
ten inolako paradigma aldaketa.
Ustezko ezkutu sozial horrek ez ditu
amaitu gosearen ilarak, eta ez du eragotzi
egunero etxegabetzeak egiten jarraitzea.

Ez du geldiarazi argiaren eta gasaren igoe
ra ikaragarria, energia monopolio handien
mesedetan. Ez du eragotzi desberdintasun
sozial lazgarria esponentzialki haztea. Ez
da atzera bueltatu murrizketen eta priba
tizazioen ondorioz osasun eta hezkuntza
publikoek jasaten duten triskantza. Ez di
tu geldiarazi kaleratzeak, EEEak eta pre
karitatea hedatzea, eta ez ditu ezabatu lan
kontrarreformak. Eta ez du eragotzi pen
tsioen kontrarreforma berri bat onartzea,
erretiro aurreratuak gogortzeko eta erre
tiro adina 67 urtetan mantentzeko.
EH Bilduko zuzendaritza geroz eta na
barmenago biratzen ari da parlamentaris
moa eta ekintza instituzionala ardatz di
tuen politika “errealista” eta “arduratsu
rantz”. Akats larria da promesa hutsalekin
eta ogi apurrekin konformatuz, funtsezko
auzietan patronalaren eta bankuen inte
resak bermatzen dituen politika honetan
murgiltzea. Unidas Podemosen esperien
tzia negargarriak abisu serioa beharko luke
Ezker Abertzaleko buruzagientzat. Zuzen
du eta norabidea aldatu behar da.

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

EH Bilduk EAJren eta PSOEren
bake sozialerako estrategia
azpimarratu du
Gehiengo osoa izan arren, EAJk interes
handia zuen EH Bilduk aurrekontuei ba
bes politikoa emateko keinuan. EH Bilduk,
azaroaren 20ko manifestazioan Bilbon
60.000 pertsona baino gehiago bildu zi
tuenean, agerian geratu zen berriz ere,
zernolako potentziala dagoen ezkerre
ko alternatiba kontsekuente bat altxatze
ko EAJren eta patronalaren politiken au
rrean. Hala ere, EH Bilduren abstentzio
horrek langileria eta gazteria abertzalea
desarmatzen ditu.
Aurrekontuen adostasun honek hel
buru argia du: Euskal Herrian kosta a hala
kosta bake soziala ezartzea. EAJrentzat
hori erabakigarria zen, hain zuzen ere, lan
gile borroka eta greba gogorren testuin
guruari aurre egin beharrean egon baita.
Enpresarien ofentsibaren aurka Tubacex
eta hainbat enpresa batzorde batera borro
katzen aritu izan dira, eta LABek nahiz
ELAk greba orokorra deitzeko aukera
plazaratu zuten. Orain, EH Bilduk hain
zuzen ere abenduaren 1ean, EHko k arta
sozialaren mobilizazio egunean, aurrekon
tuen akordioa publiko egin ondoren eta
ELAk eta LABek hori kritikatu arren, gre
ba orokorra data zehatzik gabe atzeratu da.
EAJrekin hitzartu denak bere osota
sunean mantentzen ditu murrizketa eta
pribatizazio politikak, patronalaren in
teresak erabat bermatuz. Batzuk prome
sa hutsak baino ez dira, hala nola Eusko

Politika “posibilista, pragmatikoa
eta, areago, kontserbadorea”?
Hartutako bidea arlo ideologikoan islatu
da Sorturen hirugarren Kongresuan. He
rrigaia ponentzia ofizialak “askapen na
zionaleko prozesuan jauzi bat emateko
beharra” azpimarratzen du. “Sistema ka
pitalistak historikoki eta iraunkorki krisi
ekonomikoak eragiten dituela” baieztatzen
du eta helburu estrategikoa “inolako es
plotazio eta zapalkuntzarik gabeko Euskal
Errepublika eraikitzea” dela adierazten du.
Hala ere, dokumentuak aurrera egin
ahala, helburu estrategikoak, kapitalis
moaren aurkako borroka eta Euskal Herri
sozialistaren aldekoa alboratu egiten dira
etorkizun mugagabe baterako: “askapen
prozesua bi erraileko prozesu gisa irudi
ka daiteke. Errailetako batek berehalako
bataila politikoarekin du zerikusia; batai
la mediatiko, elektoral eta instituzionala
rekin; hein handi batean, hemen eta ora
in posible den horri lotu/mugatu beha
rra duen eta, zentzu horretan, posibilista,
pragmatikoa eta, areago, kontserbadorea
den batailarekin”.
Bataila horrek “esparru estrategiko
guztietan sartzea eskatzen du, batez ere
botereguneetan: bizilagun elkarteak, gu
raso elkarteak, merkataritza-ganberak, ki
rol-taldeetako zuzendaritzak, sindikatuak,
enpresari elkarteak, administrazio publi
koa, gorputz polizialak, unibertsitateetako
kontseilu errektoreak...”.
Baina kapitalisten eta instituzio bur
gesen txaloak eta ulermena bilatzen duen
ildo “kontserbadore” horrek ez gaitu hur
biltzen esplotazio eta zapalkuntzarik ga
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beko Euskal Errepublikaren aldeko borro
kara. Urrundu egiten gaitu. Hori gordin
erakutsi du ezker erreformistaren alderdi
berrien esperientziak, Unidas Podemos,
Syriza, Corbyn Britainia Handian, San
ders AEBn, etab. Kaleko borrokari biz
karra eman die eta jardun parlamentario
eta instituzionalean bakarrik zentratu di
ra. Bankuen eta monopolio handien aur
ka neurri antikapitalistak aplikatzeari eta
aldarrikapen andana gauzatzeari uko egin
izanak krisi sakonean murgildu ditu eta
eskuin muturraren demagogia sozial po
pulistari bidea zabaldu die.
Egia da dokumentuak adierazten due
la borroka instituzionalak zein masa-
borrokak garrantzia bera dutela. Baina
auzia konkretua da. Instituzioetako akor
dioek eta politikek lehentasuna izan be
har al dute mobilizazio eta borroka es
trategiaren gainetik? edota aitzitik estra
tegia horren mende eta haren zerbitzura
egon behar dute? EH Bilduk eta Sortuk
aurrekontuekin hartutako jarrerak agerian
utzi du lehen aukeraren hautua. Alderan
tziz balitz, EH Bilduk eta Sortuk lehen
tasuna emango zioten greba orokorra an
tolatzeari EAJren eta bere eskuineko po
litika erreakzionarioen aurka.
Dokumentuak behin eta berriz a ipatzen
du indarrak metatu eta artikulatu behar di
rela. Baina nola eraldatzen da indar korre
lazioa? Itunak eginez “botereguneekin eta
enpresa elkarteekin”? Politika “posibilis
ta” eta “kontserbadorea” hartuz? Edo mu
rrizketen, pribatizazioen, kaleratzeen,
EEEn eta lan prekaritatearen aurkako
borroka irmoa antolatuz? Krisi kapitalis
tako garai honetan, klase borroka gogor
tuz doan heinean, soilik programa iraul
tzaile batekin kaleetan borrokatzeak garai
tu dezake plutokrata apurren diktadura.

Kataluniako esperientzia eta
independentziaren aldeko borroka
2017ko urriaren 1etik Katalunian ireki zen
krisi iraultzailea 78ko erregimenak izan
duen desafiorik handiena izan da. Horre
gatik egin zion aurka klase agintariak,
ez bakarrik Espainiakoak, baita Katalu
niakoak, Euskal Herrikoak zein Europar
Batasunekoak ere. Masen ekintza iraul
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tzailea sumatu zuten bezain laster elkar
turik jardun zuten hura zapaltzeko, beti
egin izan ohi duen moduan.
Estatu aparatuaren errepresio basatiak
ezin izan zuen eragotzi erreferenduma
egitea. Kataluniako klase agintariak (La
Caixak, Banco Sabadell, Grifolls, etab) ka
pital ihesa antolatu zuen eta kaos ekono
mikoarekin mehatxu egin zuen. Eta horre
tarako, haiek zein Espainiako Gobernuak,
EAJren eta euskal oligarkiaren erabateko
laguntza izan zuten.
Herrigaia ponentziak dio “ezker aber
tzalearen sorreran nazio borroka eta klase
borroka txanpon beraren bi aldeak zirela
ebatzi genuen”. Beherago, ordea, honakoa
dio: “Aldebakarreko bidea nazioartean ai
tortua eta legitimatua izateko gutxieneko
baldintza batzuk bete behar direla: proze
sua baketsua eta demokratikoa izatea, ge
hiengoetan oinarritua egotea, oraingo ins
tituzioetan kokatua egotea eta akordiorako
borondatea erakustea, behin eta berriz”.
Ez al ziren, bada, baldintza horiek guz
tiak bete Katalunian? Nazioarteko aitor
tzarik eman al zuen horrek?
Oso sintomatikoa da klase b orrokari
buruzko aipamenik ez egitea, hau da, plan
teamendu antikapitalista eta sozialista ezin
bestekotzat ezartzea autodeterminazioa eta
independentzia lortzeko b aldintza gisa.
Katalunian arazoa ez zen indar korre
lazioa izan, hain baitzen herriaren aldekoa,
ezen klase agintaria eta Estatua ezinean ari
tu baitziren gertaeren aurrean. Arazoa Ka
taluniako eskuinaren programaren mende
jartzea izan zen, inoiz iritsi ez zen Katalu
niako kapitalisten sektoreak erakartzea bi

latuz. Horren ondorioz, uko egin zitzaion
Errepublikaren aldeko borroka kapitalis
moaren aurkako borrokarekin lotuko zuen
programa politiko batean oinarritzeari.
Horrek aukera emango zuen eskuin
katalanaren mesfidati ziren langile kla
seko sektoreak Kataluniako Errepubli
karen borrokara erakartzeko, hori identi
fikatuz etxegabetzeen eta austeritatearen,
miseriazko soldaten eta kaleratzeen aur
kako borrokarekin; bankuak eta enpresa
handiak desjabetzea aldarrikatuz baliabi
de itzel horiek gehiengoaren beharretara
bideratzeko. Leninek adierazi zuen beza
la, nazio arazoa ogi kontua da funtsean.

Programa sozialista,
internazionalista eta klase
independentziakoa behar dugu
Sorturen Kongresuan osoko zuzenketa bat
aurkeztu zen, “Lurrari lotuz”. “Prozesu
osoa esparru instituzionalaren kudeake
tan kokatzearen arriskuaz” ohartarazten
du, eta gaineratzen du “EAEn EAJrekin
eta Nafarroan Geroa Bairekin akordio po
litikoak etengabe bilatzeak goitik behera
baldintzatu duela EH Bilduren ildo politi
koa eta Ezker Abertzalearen gaitasun eral
datzailea”. Zuzenketak zuzen dio, halaber,
“78ko erregimenak irauten duen bitartean
ez dela inolako demokratizazio prozesurik
izango Espainiako Estatuan”. Bozkatze
ko aukera zuten 7.936 pertsonetatik, po
nentzia ofiziala 2.948 botorekin nagusitu
zen, “Lurrari Lotuz” zuzenketak 919 boto
jaso zituen, eta 297 boto txuri izan ziren.

Barne eztabaidak berak Ezker Abertza
learen oinarriaren eta, bereziki, gazteen ar
teko giro gero eta kritikoagoa islatzen du.
Hori ikusi da Gazte Koordinadora Sozia
listaren (GKS) osaketarekin ere, progra
ma komunista bat defendatzeko beharra
argi eta garbi aldarrikatzen ari dena. Ideia
antikapitalisten eta komunisten egarri ho
nek, benetako alternatiba iraultzaile baten
egarriak, zuzenean konektatzen du sistema
honen pean gazteok eta langileok jasaten
ari garen egoera gogorrarekin.
Arazoa ez da aurkako indar korrela
zioa. Pentsiodunen, mugimendu femi
nistaren eta gazteen mobilizazio histori
koek, euskal langile klasearen azken ur
teko lan gatazketako borrokek eta grebek
(EAJren murrizketen eta errepresioaren
aurka borrokatu dutenak zuzenean) eta,
bestalde, EH Bilduren hauteskundeetako
emaitzek, agerian uzten dute oso potent
zial handia dagoela eta kontzientziak au
rrera egiten duela, nahiz eta erakunde
erreformisten buruzagiek zailtasun han
diak jartzen dituzten beren planteamen
du “kontserbadoreekin”.
Potentzial hori antolatzeko, progra
ma iraultzaile sozialista, klase indepen
dentziakoa eta internazionalista bat behar
dugu, eta gure indarretan, gazteriaren eta
langileen antolakuntzan konfiantza izanez
gauzatu behar dugu, eta ez instituzioetako
itunetan eta EAJ gisako patronalaren al
derdiekin aliantzak egitean. Horixe dugu
Ezker Iraultzaileko militanteon ekinbidea.

Egin bat gurekin!
Bat egin Komunista iraultzaileekin!
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Abortatzeko eskubidea
osasun publikoan

diak etetera joaten diren emakumeen aura.
Haurdunaldia Eteteko Klinika Egiaztatuen
Elkarteak (ACAI) bere azken txostenean
salatzen duenez, emakume pazienteen
%89k talde horien jazarpen moduren bat
sufritu izana deklaratu zuen, eta %67 arris
kuan sentitu zen prozesu medikoetan.

Gure abortatzeko eskubidea ez da
negoziatzen, bermatu egiten da!

Marina Mata
Emakume Aske eta Borrokalariak
11 urte igaro dira Espainiako Estatuan abor
tuaren Legearen erreforma onartu z enetik.
Lege hori mugimendu feministaren kon
kista historikoa izan zen: diktadura fran
kistatik 35 urtera, azkenean, sistema publi
koaren barruan abortatzeko eskubidea es
kuratu zen, hala erabakitzen zuen edozein
emakumerentzat (haurdunaldiaren 14. as
tera arte), gure osasun mentalerako arris
kurik alegatu beharrik izan gabe eta psi
kiatra batek lehen bezala abala eman be
harrik izan gabe!
Hala ere, naiz eta legeak argi eta gar
bi zehaztu “haurdunaldiaren borondatezko
etenduraren osasun-prestazioa osasun-sare
publikoko zentroetan edo hari lotutako
zentroetan egingo dela”, Osasun Minis
terioaren beraren arabera, 2020an Nafa
rroan egin ziren 888 Haurdunaldiaren Bo
rondatezko Etenduretatik (HBE) 648 zen
tro pribatuetan egin ziren eta 240 zentro
publikoetan baino ez. Euskadin 3249 HBE
egin ziren zentro pribatuetan, eta 173 bai
no ez zentro publikoetan.
Espainiako Estatu osoan, 2020an,
HBEen %15,49 baino ez ziren egin zen
tro publikoetan. Benetako eskandalua da,
6.000 emakumek abortatu ahal izateko
urtero beste probintzia batera joan behar
izatea. Zortzi probintziatan (Palentzia,
Zamora, Avila, Segovia, Teruel, Cuenca,
Toledo eta Caceres) 1988tik ona ez da
aborturik jakinarazi.

Kontzientzia objekzioa, klinika
pribatuen negoziorako aitzakia
Administrazioek desbideratze sistemati
ko hori justifikatzen dute klinika pribatuen
negozioa puzteko, medikuen kontzien
tzia objekzioaren atzean ezkutatuz. Hala
ere, Familia Plangintzaren Federazioko
(SEDRA-FPFE) presidente Guillermo
González Antonek Publiko hedabidean
azaldu duenez, abortuak egiteari uko egi
ten dioten mediku askok ez dute arrazoi
moralengatik edo kontzientziagatik egi
ten, baizik eta “objekzio profesional ba
tengatik”, estigmatizatuak edo seinalatuak
ez izateko. Beste aditu batzuen arabera,
pauso bat aurrera ematen duten medikuak
horretan bakarrik aritzeko beldur dira.
Nolanahi ere, nola uka diezaguke txan
dakako medikuaren kontzientzia erago
zpenak gure gorputzean erabakitzeko es
kubidea? PSOEren egungo legeak Eliza
Katolikoari eta erreakzioari bidea ber
matzen die sistema publikoaren barruan
abortu seguru eta doakoa izateko eskubi
dea boikoteatzen jarraitzeko. Jakina, hori
posible egiten dutena erreakzio horri ins
tituzioetatik ematen zaion botere itzela
eta sari ekonomiko ugariak dira. Horren
adibide garbia da Opus Deik Nafarroako
Unibertsitatearen jabe izanik duen pisua
—herrialdeko bigarren enpresarik han
diena—, eta azken 70 urte hauetan hor
tik atera diren era guztietako goi eta bote
re karguekin sortu dituzten loturak. Haren
estandarteak, Nafarroako Unibertsitatea

klinikak, esaterako, ideia erreakzionarioe
nen artean, homosexualitateak gastroen
teritisa eragiten duela dio.
EAJ argi eta garbi mintzatu da lege
hau dagoen bezala mantentzearen alde.
Diputatuen Kongresuko bere talde parla
mentarioak Irene Monterori “gogoeta egi
teko” eskatu zion, beharrezko ikusten ote
zuen “hain tenkatuta eta zatikatuta dagoen
Legebiltzarrean hain gai delikatuan beste
arau-aldaketa batzuk sartzea”. Argi dago
abortu-klinikak irabazi handiko negozioa
direla osasun pribatuko patronalarentzat,
eta badirudi euskal eskuina oso eroso da
goela EAEko datu eskandalagarriekin, es
kubide horren pribatizazioari dagokionez.

Jazarpena eta tortura psikologikoa
Kataluniako eta Balear Uharteetako Sexu
eta Ugalketa Eskubideen Elkarteak (APF
CIB) berriki egindako txosten batek abor
tatzeko eskubidea eragozten edo zailtzen
duten 45 oztopo aipatzen ditu. Abortatze
ko erabakia hartu ondoren, saihestezina da
ospitale publiko batean abortatzeko ezin
tasunarekin talka egitea. Gainera, gutuna
zal informatibo bat jaso behar da pertso
nalki, eta hiru eguneko hausnarketa aldi
bat igaro hitzordua eskatu baino lehen.
Horri gehitu behar zaio “40 Días por
la vida”, “Hazte Oir” edo “Derecho a Vi
vir” bezalako talde ultrakatolikoek egiten
dituzten jazarpen kanpainak, Donostian
eta Gasteizen bertan esaterako, abortuan
espezializaturiko ospitaleetan haurdunal

Erreakzioaren ofentsiba horri aurre egin
behar zaio, baina diskurtsoak ez dira na
hikoa. PSOEk badaki abortatzeko eskubi
dea sistematikoki urratzen dela, milaka
emakumek etxetik ehunka kilometrora
abortatu behar dutela, jazarpena jasaten
dutela eta klinika pribatuetan egin behar
dutela, ospitale publiko batean baino as
koz ere berme gutxiagorekin eta osasuna
arriskuan jarriz. Gobernuan egon diren
hamarkadetan amore eman dute etenga
be eskuinaren eta Eliza Katolikoaren au
rrean, eta hauek dira ondorioak!
Jakina, gaur egungo legea hobetu be
har dugu, lehenik eta behin ustezko kon
tzientzia-objekzio hori debekatuz, gure
eskubideak, abortua edo orain eutanasia,
eragoztea beste helbururik ez duena. Abor
turik egin nahi ez duten mediku erreakzio
narioek traumatologia edo beste dizipli
na bat ikas dezatela! Edo utziko genioke
kontzientzia-objekzioz irakasle bati ebo
luzioaren teoria irakasteari uko egitea eta
Bibliarekin ordezkatzen?
Baina ez da nahikoa eskubide bat le
gean, paper gainean, aitortuta egotea. Neu
rri erreal eta zehatzak behar ditugu, beha
rrezkoak diren diru eta giza baliabideak.
Berme bakarra osasunaren negozio pri
batuarekin amaitzea da: osasun pribatua
nazionalizatzea, abortatzeko klinikak bar
ne, eta baliabide eta langile horiek gehien
goaren zerbitzura jartzea. Eskubide bakar
bat ere ezin da irabazi pribatuaren mende
egon, ez abortatzeko eskubidea, hezkun
tzarako eskubidea, etxebizitzarako esku
bidea, ezta osasun unibertsalerako eskubi
dea ere.
Horretarako, ezinbestekoa da aparatu
judiziala eta Estatu aparatua matxistetatik
eta frankistetatik garbitzetik hastea; Eli
za katolikoaren pribilegioekin eta haren
moral ustelarekin amaitzea; erreakzioari
eta eskuin muturrari aurre egitea; eta gure
jazarpenaren iturburua den sistema kapi
talistarekin amaitzea. Hori egiten ez den
bitartean, ezein lege ez da nahikoa izan
go. Antolatuz eta borrokatuz bakarrik lor
tuko dugu gure lorpen guztiak gauzatzea!

Antolatu zaitez matxismoaren eta LGTBfobiaren aurka! Borrokatu kapitalismoa!

eta borrokal
ske

Emakume
a

Krisi kapitalistak modu krudelean erakutsi du emakume gazteek zein langileek eta LGTBI komunitateak
jasaten dugun zapalkuntza. Badakigu inposatu nahi diguten umiliazioarekin amaitzeko modu bakarra
borroka kolektiboa eta kaleetako mobilizazioa direla. Horregatik, Ikasle Sindikatuak eta Ezker Iraul
tzaileak Emakume Aske eta Borrokalariak bultzatzen dugu, plataforma feminista, LGTBfobiaren
aurkakoa, antikapitalista eta iraultzailea, kapitalismoaren zapalkuntza eta indarkeria jasaten dugun
guztion indarrak borroka berean batzeko eta gizartea eraldatzeko helburua duena.

Bisitatu gure webgunea • Jarraitu sare sozialetan

Tw: @Asketaborroka | Ig: emakumeaskeetaborrokalariak | Fb: emakumeaskeetaborrokalariak
www.libresycombativas.net
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Cadiz: Greba historiko baten balantzea
4 KONTRAPORTADAN HASTEN DA

e skubideen aurka jasan izan ditugun era
soek langile klasearen haserrea orokortu
eta areagotu dute eta pandemiaren shocka
ren ondoren, indar berrituarekin borrokari
ekiteko baldintzak mahai gainean daude.
Kasu honetan, langile gazteek zere
san garrantzitsua izan dute. Ez dute bat
egiten murrizketak bata bestearen atzetik
onartu dituzten sindikatuekin, eta mesfi
dantzaz eta mespretxuz ikusten dituzte.
Ez dira langile aristokraziaren parte. Za
palkuntza gogorrena, soldata baxuak eta
prekaritatea jasaten duten langile gazteak
klase borrokaren lehen lerroan jarri dira.

Komunista iraultzaileon
papera borroka honetan
Cadizko gure kideak (Izquierda Revolu
cionaria), indar guztiak jarri dituzte g reba
babesteko eta haren garaipena lortzeko.
Azaroak 23ko manifestazioa kolpe handia
izan zen. Ikasle Sindikatuak grebara deitu
zituen ikasleak eta metalgintzako langi
leak elkarturik 12 milatik gora izan ziren
mobilizazioan. Burokrazia sindikalak de
legatu apur batzuk biltzea baino ez zuen
lortu; milaka pertsonak, berriz, Ikasle Sin
dikatuak eta Ezker Iraultzaileak sinatutako
pankarten atzean mobilizatzea erabaki zu
ten. Datorrenaren erakusgarri argia da.
Aurreko lau egunetan, Ikasle Sindika
tuko eta Izquierda Revolucionariako mi
litanteok 20.000 orri baino gehiago ba
natu genituen institutuetan, fakultateetan,
ontzioletan eta azpikontratetan, langileen
piketeetan goizeko bostetatik hasita, eta
milaka kartel itsatsi genituen Cadizen,
Puerto Realen, San Fernandon eta bes
te hainbat herrietan. Informazioa zabal
tzeak, agitazioak eta grebalariekin batera
esku hartzeak —batzar masiboetan parte
hartu dugu, bai piketeetan bai ikastetxee
tan— jauzi handia egitea ahalbidetu zuen.
Horrekin batera, borroka honen buruan
izan diren metalgintzako CGTko eta Me
talgintzako Langileen Koordinadorako
(CTM) ekintzaileen jarduna funtsezkoa
izan zen 23ko mobilizazioa arrakasta
tsua izan zedin.
Hasieratik nabarmendu genuen greba
ren isolamendua saihesteko beharrezkoa
zela borroka antolatzea, zabaltzea eta lan
gile klase guztia inplikatzea. Lehen egu
netik, piketeetan planteamendu argia egin

genuen: grebako borroka plana langileen
batzarretatik erabakitzea, aldarrikapen
plataforma bat onartzea eta edozein au
rreakordio onartzeko edo baztertzeko
azken hitza langileek izatea.
Hurrengo egunetan, gure aldarrikapen
plataforma gehiago zehaztu genuen, eta
eskaera zehatzak egin genituen: soldata
igoera, sektoreko gutxieneko soldata, ma
terial toxiko, mingarri eta arriskutsuekin
lan egiteagatik plusa kobratzea, urteko la
naldia jaistea, etab. Hori oso beharrezkoa
zen borrokak defentsiboa izateari uzteko
eta ofentsibara pasatzeko, hau da, eskubi
deen murrizketak ekiditetik edo baretze
tik haratago joateko. Gure parte hartzea
ren ardatz nagusia hau izan zen: badugu
indarra, ez bakarrik erasoak geldiarazte
ko, baizik eta hitzarmen duin bat lortze
ko, hobekuntza esanguratsuekin!
Azaroaren 18an, aurrerapauso handia
eman genuen FEMCA patronalaren egoi
tzaren aurrean kontzentrazioa bultzatu ge
nuenean. Mobilizazioa egiteko orri bat
atera eta masiboki zabaldu genuen, alda
rrikapen plataformarekin batera. Horrela,
Cadizen langileen animoak biderkatu zi
tuen manifestazio handi bat egiteko behar
adina indar biltzea lortu genuen, berezi
ki Antonio Muñoz, metalgintzako CGTko
kide eta Izquierda Revolucionariako gure
kideak, katedraleko eskaileretan hitza har
tu ondoren. Cadizeko kaleetan egindako
manifestazioari esker, zuzenean egiazta
tu ahal izan genuen borrokak herritarren
babes izugarria zuela eta grebalarien oso
indarra handia zela.
Azaroaren 20a beste mugarri bat izan
zen CGT, CTM eta beste zenbait sindika
tuk greba babesteko deitutako manifes

tazio jendetsuagatik. Hortik aurrera bo
rrokak goranzko bidea hartu zuen. Bu
rokrazia sindikalak ere, desagerturik eta
gainezka zegoela, kaleko presioa senti
tu zuen. Hilaren 23ko Ikasle Sindikatua
ren greba dagoeneko publikoa zenean eta
langile ta ikasleen manifestazio deialdia
ezarria zegoenean, horra deitu behar izan
zuten.

Greba hau inflexio puntua izan da
Murrizketen politiken, poliziaren indarke
riaren eta orohar sistema kapitalistaren
aurkako kontzientzia kritikoa hedatzen
joan da azken aldian eta hori izan da aza
leratu dena. Cadizek erakutsi du porrot
egin duela Unidas Podemoseko minis
troen erreformismo berriaren programak.
PSOEren politikak txalotzeko eta saltzeko
eta burokrazia sindikalaren esanak hedat
zeko aparatu bihurtu dira. PCEko idazka
ri nagusi eta lehendakari orde den Enri
que Santiagok benetan adierazpen pa
tetikoak egin zituen Radio Nacionalen
langileei “Gobernuan konfiantza” eska
tuz, indar errepresiboen jipoien erdian.
Beren zeregina langile gatazketan piztu
tako sua itzaltzea izan da, legegintzaldia
ren egonkortasun politikoa ez hausteko.
CCOOk eta UGTk hitzarmenerako
aurreakordioa sinatzeak eta greba bertan
behera uzteak ez ditu borroka horretatik
ateratako ondorioak batere aldatzen. Sina
dura azkar honek agerian uzten du zerno
lako beldurra dioten gobernuak, patrona
lak eta CCOOeko eta UGTko burokraziek
Cadizko metalgintzako borroka hedatze
ko aukerari. Horregatik zabaldu dute ustez
akordioa onartu zuten asanbladen kanpai

na iruzurtia UPko agintariek —Yolanda
Diaz buru— eta hainbat kazetari, iritzi
emaile eta intelektualek.
Aurreakordioa gorabehera, bizkarretik
sastatutako labankadak ez du luze iraun
go eta langile klasearen borroka are indar
handiagoz altxatuko da. Oraingoan CCOO
eta UGTko burokraziak —Estatuak eta
enpresariek emandako diru-laguntzek on
gi koipeztaturik— gailentzea lortu duen
arren, borroka honetatik autoritate eskase
narekin atera dira.
Aurrean dugun lana ez da erraza, bai
na emaitzak eman ditzakeen bakarra da.
Alternatiba sindikal bat eraiki behar du
gu, klasekoa, borrokalaria, militantea, de
mokratikoa eta programa antikapitalis
ta argi duena. Hori da Izquierda Revo
lucionariako Cadizko kideek defendatu
dutena metalgintzako CGTko kideekin
eta C
 TMko sindikalistekin batera; uneo
ro ekintza batasunari eutsi diogu.
Greba historiko hau zapaltzen jardun
duten agintari politikoen jokabideak bes
te ondorio garrantzitsu bat eskaintzen di
gu. Burgesia txikitik datozen eta hilabe
te amaierara arazorik gabe iristen diren
ezker erreformistako buruzagiak, orain
parlamentuak, fokuek eta telebistetako
solasaldiek liluraturik dauden horiek, se
kulako balazta ezartzen diote klase arte
ko borrokari.
Horregatik, inoiz baino gehiago, irmo
tasun handiagoz eta konbentzimendu han
diagoz altxatu behar dugu bandera komu
nista iraultzaileok; gure klasearekin bat
eginda gaude. Ez etekin pertsonala ate
ratzeko, ezta egoa haizatzeko ere, langi
le klasearen kontzientzia eta antolakuntza
aurrera eramateko baizik. Jo ta ke!
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Cadiz

Greba historiko
baten balantzea

Cadizko metaleko langileen borroka lan gatazka soil
bat baino askoz gehiago izan da. Altxamendu sozial
bihurtu da. Eta ez bakarrik langile klasearen bizi-bal
dintzen okertzearen aurka, baizik eta baita soldata mu
rrizketak, eskubideen galera eta patronalaren mesede
tarako bake soziala defendatzen dituen estrategia sin
dikalaren aurka ere.
Grebaren hedapenak ustekabean harrapatu du
PSOEren eta UPren gobernua eta agerian utzi du bere
propagandaren fikzioa, “historiako gobernu aurre
rakoiena” dela eta inor “atzean utziko” ez omen zuen
“ezkutu soziala” altxatu duela dioena. Cadizko he
rritarrek grebalariei emandako babes masiboa estatu
osoko bazter guztietara zabaldu da. Urte luzez meta
tu den haserrea azaleratu da, eta biluzik utzi ditu kapi
talismoaren gobernu-kudeatzaileen hitzontzikeria eta
hipokrisia. Benetako unea iristean, tanketak eta isti
luen aurkako poliziak bidaltzen dituzte, greban dau
den langileak eta gazteak bortizki jazartzeko.
Mobilizazioen gorakada betean, Cadizko Izquierda
Revolucionariatik eta Ikasle Sindikatutik tinko bultza
tu genuen urtarrilaren 23ko manifestazio jendetsuak
alarma guztiak piztu zituen: borroka kosta ahala kos
ta gelditu behar zen. Ordu gutxiren buruan, CCOOeko
eta UGTko burokrazia sindikalak azkar mugitu ziren
patronalarekin akordio ziztrin bat sinatzeko. Jarraian,
komunikabideek eta UPren bozeramaileek lagundu
ta, iritzi publikoa engainatzeari ekin zioten, akordioa
“batzarretan” berretsi zela gezurra esanez.

Borrokarako indar
eta kemen izugarria
Cadizko metaleko grebaren ezaugarririk deigarriena
da greba deitu zuten sindikatuek, CCOOk eta UGTk,
parte hartu gabe hasi izana. Hitzarmen berriaren ne
goziazioen hasieran, bi sindikatuetako burokraziak
langileen presioaren eta patronalaren blokeoaren ar
tean harrapatuta geratu ziren.
Azken urteotan Cadizko CCOOko eta UGTko me
talgintzako arduradunen jarrera otzanak izugarri ol
dartu du FEMCA patronala. Oraingoan sinetsita zeu
den hirugarren hitzarmen bat lortuko zutela eta bes
te eraso bat jarri zuten mahai gainean, lehendik ere
minimoen azpitik zeuden lan baldintzak beheratzeko
asmoz. Hori izan da Cadizko langileek urteetan pila
tutako amorruari su eman diona. Ondorioz, zailagoa
egin zaie dagoeneko izen onik ez duten sindikatuetako
agintariei lehen unetik amore ematea.
Ataka horretatik ihes egiten saiatzeko, burokrazia
sindikalak bi greba egun deitu zituen azaroaren 9an
eta 10ean, eta greba mugagabea 16tik aurrera.
Langile orok dakien bezala, greba mugagabea oso
erronka serioa da. Langile gehienek beren hileko no
mina osoa behar dute bizitzeko, eta greba mota ho
nek soldatan eragiten duen galera sakrifizio handia
da. Antolakuntza ona behar da langile guztien elkar
tasuna mobilizatzeko eta erresistentzia kutxa i ndartsu
bat osatzeko, amaiera datarik gabeko borroka bat zutik
mantenduko bada.
Jakina, CCOOko eta UGTko burokraziak ez zuen
inolako asmorik greba arrakastatsua izan zedin. Urte

luzez, langileen bizkar erabakiak hartzera ohituta dau
denez, ez zuten beharrezkotzat jo langileen batzarrak
deitzea, ez aldarrikapenen helbururik zehaztea, ez zu
ten orri edo kartelik atera, ezta borroka planik aurkez
tu ere. Grebara deitu zuten azpitik zetorkien presioari
irtenbide bat emateko. Beren bulego erosoetatik be
giratzen zuten pasiboki nola poliziak modu basatian
erasotzen zituen langileak, eta ez zuten errepresioa
gaitzesteko komunikatu bakar bat egiteko ahalegi
nik ere egin. Aitzitik, errepresioak langileen animoak
hoztuko zituela espero zuten, eta aukera emango zie
la ogi apurrekin hitzarmen bat sinatzeko eta salbatzai
le gisa ateratzeko.
Guztiz oker zeuden. Sindikatuetako buruzagien
utzikeriaren aurrean, langileen eta sektoreko langa
been erantzuna bikaina izan zen. Greba erabatekoa
izan zen: piketeak masiboak izan ziren, borroka ke
menez beteak; indar errepresiboen eraso basatiek ere
ez zituzten mendean hartu.

Langile klaseak dio: aski da!
Esajeratzeko asmorik gabe, esan dezakegu aparteko
langile borroka izan dela Cadizkoa eta horrek benetako
mugarria ezarriko duela PSOE-UP Gobernuak eta bu
rokrazia sindikalak inposatu nahi izan duten bake sozial
eta desmobilizazio orokorreko politikaren aurrean.
Grebak Cadizen eta bazter guztietan izan duen
babes izugarriak argi eta garbi adierazten du zer no
lako eragina izan duen langileen kontzientzian. Gure
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