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EAJ Pedro Sanchezen Gobernuarekin 
batera lerrokatu da inperialismo 
iparramerikarrarekin eta NATOrekin

EAJ-PSE Eusko Jaurlaritzak eta  PSOE-UP 
Koalizio Gobernuak argi utzi dute poten-
tzia handien arteko gatazketan dituzten 
printzipioak. Euskal Herrian eta Espai-
niako Estatuan milioika langilek eta gaz-
tek era guztietako gerra inperialisten aur-
ka egin dugun borrokari bizkarra emanez 
inperialismo iparramerikarraren, EBren 
eta NATOren gezur zinikoak errepikatu 
besterik ez dute egiten, Ukraniako gerran 
duten erantzukizuna astinduz.

Argi dago Putinen esku hartze milita-
rrak ez duela ezer aurrerakoitik, eta Krem-
linen nagusi den oligarkia kapitalistaren 
anbizio inperialistei erantzuten diela. 
 Baina zentzugabea litzateke begi bistakoa 
denaren aurrean begiak ixtea: Washing-
tonek SESB kolapsatu zenetik garatu duen 
politika da gerra egoera hau eragin duen 
funtsezko faktorea. NATO Errusiako mu-
getaraino hedatu du eta base militarrekin 
eta azken belaunaldiko armamentuekin he-
situ du, eta Ukraina bere maniobretarako 
plataforma gisa erabili du Esta tu apara-
tuan eta armadan erakunde neonaziak txer-
tatuz, horiek finantzatuz eta armatuz.

EAJk oso argi utzi du bere izaera 
erreakzionarioa, NATO sutsuki defen-
datuz agertu denean eta Eusko Jaurlari-
tzan, konplexurik gabe, ebazpen bat bul-
tzatu duenean PSE, PP eta Voxen eskutik! 
NATO inperialismo estatubatuarraren in-
teresen zerbitzura dagoen aliantza esklu-
siboki militarra da, eta ez da inolaz ere 
“bakearen” edo “nazioarteko legezkota-
sunaren” zaindaria. Hain zuzen, PSOEk 
ez du inolako arazorik izan nazioarteko 
ustezko legezkotasun horri jaramonik ez 
egiteko saharar herriaren eskubideak dau-
denean tartean.

Balio bikain horiek ez zuten  eragotzi 
NATOk serbiar herria gupidarik gabe 78 
egun eta gau segidatan bonbardatu eta bi-
rrindu izana, ospitaleak, eskolak eta etxe-
bizitzak suntsituz eta milaka hildako era-
ginez, Kosovo “babestearen” aitzakian. 
NATOri ez zaio axola Israelgo Estatu sio-
nistak herri palestinarra errukirik gabe 
erasotzea. Iraken, Sirian, Afganistanen, 
Libian, Yemenen, Somalian, Granadan, 
Panaman, Vietnamen, etab. ehunka mi-
la hildako eta milioika desplazatu gerra 
krimen izugarriak egin ditu eta Latinoa-
merikan diktadura militar odoltsuak ba-
bestu izan ditu.

Ondo irudituko al litzaioke EAJri edo 
Pedro Sanchezen Gobernuari Txinak edo 
Errusiak aliantza militarrak egitea Kana-
da edo Mexikorekin, arma nuklearrak Ipar 
Amerikako mugan zabalduz? Edo akaso 
NATOren hedapenak eta Ukrainaren mi-
litarizazioak bakea eta demokrazia sen-
dotzen laguntzen ote dute? Galdera ho-
riei erantzunez bakarrik geratzen da age-
rian euren “bakezaletasuna” hitzontzikeria 
hutsa dela.

Europako balioen eta demokraziaren 
defentsari buruzko hitzaldiaren atzean, 
potentzia inperialistek munduko agintean 
gailentzeko borroka gupidagabea ezku-
tatzen da. Eta dena beren kapitalista apur 
batzuen mesedetan, gerraren, pandemia-
ren eta milioika langile eta zapalduen mi-
seriaren kontura aberasteko.

PSOE-UP gobernuak, EAJ euskal bur-
gesiaren alderdiaren txaloarekin, dagoe-
neko plazaratu “herrialdeko akordio handi 
baten beharra”, hau da, gure poltsikoetatik 
ordaintzea gastu militarraren 2.600 milioi 
euroko igoera, eta sakrifizio berri eta go-
gorragoak onartzea, egunetik egunera ira-
bazi handiagoak dituzten enpresaburuen 

mesedetan. Hau da euren hitzaldi zini-
koen atzean ezkutatzen den errealitatea!

Bake sozialari eta 
“batasun nazionalari” ez. 

Greba orokorra gerraren eta 
bizitzaren garestitzearen aurka!

EH Bilduk nahiz ezker parlamentarioak 
(UP, ERC, Compromis) Errusiaren inba-
sioaren lehen egunean komunikatu ba-
teratu bat sinatu zuten, “alde guztietatik 
deseskalatze militarra eta tentsioa jaistea 
eskatzeko, bakearen aldeko diplomazia 
lana ez alboratzeko” eta “Nazio Batuen 
Gutunaren esparruan konponbide bat bi-
latzeko”. Baina, akaso gerra hau ez al da 
izan diplomaziaren ezinbesteko emaitza?

Mendebaldeko inperialismoak hila-
beteak daramatza ekintza diplomatikoa 
eskatzen, baina ez du hatz bakar bat ere 
mugitu Errusiaren proposamena serioski 
negoziatzeko, hots, Ukraina NATOn ez 
sartzea eta lurraldea desmilitarizatzea. Eta 
NBE? Erakunde honek ez du inoiz gatazka 
militar garrantzitsurik eragotzi. Estalki bat 
besterik ez da, lapur inperialisten bandak 
azpian gordetzen dituena, eta eraginkor-
tasunik gabeko dei hipokritak onartzeko 
baino balio ez duena.

Baina are okerragoa dena. Pedro San-
chezek Zelenskiren erregimenari armak 
bidaliko zizkiola iragarri zuen eztabai-
da parlamentarioaren ondoren, eta iritzi 

publiko burgesaren presioaren aurrean, 
parlamentuko ezkerreko gehiengo batek 
(CUP eta BNG izan ezik), EH Bildu tar-
tean zela, Ukrainako gerrari buruzko legez 
besteko proposamen bat erregistratu zu-
ten Kongresuan... PP, Cs eta Voxekin ba-
tera!!! Geroago, erabaki honen eskanda-
luaren ondorioz, EH Bildu eta Elkarrekin 
Podemos abstenitu egin dira Eusko Jaur-
laritzan onartutako ebazpenaren aurrean.

Baina ez da gerra inperialista bakarrik, 
langileok ordainduko ditugun ondorio 
ekonomikoak izugarriak dira. Inbasioaren 
aurretik zetorren inflazioaren igoera basa-
tia dagoeneko milaka langile familia kol-
patzen ari da. Horren aurrean, EH  Bilduk, 
Elkarrekin Podemosek eta gehiengo sin-
dikalak, ELAk eta LABek, ofentsibara jo 
eta EAJrekiko eta euskal burgesiarekiko 
batasun nazionaleko politikari uko egin 
behar diote, Hezkuntza Itunarekin gau-
zatu dena, eta kaleetan mobilizatu behar 
dute gerraren aurka, Putinen eta NATO-
ren aurka, eta bizitzaren garestitasuna-
ren eta krisi kapitalistaren aurka. Inoiz 
baino arrazoi gehiago dago greba oroko-
rra deitzeko!

Etsai nagusia etxean dago. 
Behera gerra inperialista!

Ezker borrokalariaren zeregina, Ukrainan 
gertatzen ari dena amorruz begiratzen du-
gun milaka ekintzailerena eta Putinen es-
ku hartze militarra irmoki arbuiatzen du-
gunona —errusiar txobinismo handia-
ren eta oligarkia ustel, antikomunista eta 
errepresiboenaren ordezkari fina baita— 
burgesiaren propagandak engainatzen ez 
uztea da, lehenik eta euskal burgesiaren 
iruzurrak agerian uztea eta bere aurka 
borrokatzea.

Sozialdemokraziaren kapitulazioaren 
eta bere mendean lotsagarri jartzen diren 
gainerako alderdien aurrean, inperialis-
ta eta esplotatzaileekin Batasun Santua 
defendatzen dutenen aurrean, iraultzai-
leok klase independentziazko politika de-
fendatzen dugu. Karl Liebknechtek esan 
zuen bezala, etsai nagusia etxean dago! 
Herrien arteko bakearen aldeko politika 
kontsekuente bakarra honako da: kanpo-
ra NATO eta tropa errusiarrak Ukrainatik, 
behera gerra inperialista! Egoera honeta-
ra bultzatu gaituzten Gobernu kapitalis-
tak boteretik kentzeko, langile klasearen 
mobilizazio internazionalistaren eta sozia-
lismoaren alde.

Gerra kapitalismoak mundu mailan 
pairatzen duen usteltzearen sintomarik 
nabarmenena da, eta gerra hau —kolokan 
dagoen Washingtongo ordena mundiala-
ren leherkaria— ez da azkena izango. Ez 
dago hirugarren biderik, ez dago kontrae-
san hori konpon dezakeen diplomaziarik.

EDITORIALA

Bakea nahi badugu, 
sozialismoaren alde borrokatu behar dugu!



Euskal HErria sozialista 3

Ikasle Sindikatua

Otsailean Hezkuntza Akordio baterako Oi-
narriak zirriborroa aurkeztu zenetik, mar-
txoaren 18an EAJ, PSE, Elkarrekin Pode-
mos eta EH Bilduk etorkizuneko EAErako 
hezkuntza legearen ildoak ezartzeko xe-
dea duen dokumentua adostu zuten. Le-
hen zirriborroa aurkeztu eta 48 ordura, 
presaka berritu ziren ikastetxe pribatuek 
jasotzen dituzten itunak sei urtetarako, 
hezkuntza pribatu-itundua jada gure erki-
degoan %50ekoa denean, espainiar Esta-
tuko maila altuena eta Europako bigarre-
na, Belgikaren atzetik.

Ikasle Sindikatutik argi eta garbi dio-
gu guztiz arbuiatzen dugula akordio hori, 
euskal eskola publikoaren pribatizazioan 
beste jauzi bat ekarriko duelako. Eta esan 
behar dugu guztiz tamalgarria dela bertan 
EH Bilduk duen inplikazioa, izan ere, ho-
rrekin hautsi egiten baitu duela bi urte gure 
erakundearekin sinatu zuen akordioa ka-
litatezko hezkuntza publiko, doako, laiko 
eta euskaldun baten alde.

Hezkuntza hitzarmen honek euskal 
eskuinari, itunpeko sare pribatuaren pa-
tronalei eta elizaren hierarkiari baino ez 
die mesede egiten. Oso argi ezartzen du 
zein helburu nagusi duen: hezkuntza pu-
blikoaren sarea eta pribatuaren negozioa 
erabat parekatzea, “biek zerbitzu publiko 
bera eskaintzen dutela” ezarriz —astake-
ria latza—, eta, beraz, maila berean finant-
zatzea hezkuntzako aurrekontuko diruare-
kin. Lotsagarria da, Elkarrekin Podemosen 
eta EH Bilduren babesarekin, horrelako 
akordio eskuindar bat onartzea.

Eredu klasista eta segregatzailea 
sakontzen duen legea

Kristau Eskola patronal katolikoa eta Ikas-
tolen patronala oso pozik agertu dira uneo-
ro. Eta ez da gutxiagorako. Kalkuluen ara-
bera, kontzertuetara bideratutako diru pu-
blikoa 288 milioitan handituko da, urtean 
918 milioi eurora iritsi arte, hezkuntza au-
rrekontuaren %30, eta kopuru hori askoz 
ere handiagoa izan daiteke, kontuan har-
tzen bada zenbat aparteko diru laguntza 
jasotzen dituzten.

Itunpeko hezkuntzaren %70 baino 
gehiago kontrolatzen duen Eliza Kato-
likoaren hierarkiaren aurrean galtzak 
jaitsi izanaren ondorioz, hezkuntza lai-
koa izateko eskubidea erabat lausotu da, 
eta, ondorioz, dozenaka mila gazte dok-
trinatzen jarraitu ahal izango dute ideia 
erreakzionarioetan.

Negoziaketetan ezein alderdik ez du 
ezbaian jarri pribatizaziorako bitarteko 
itze la izango den hitzarmen honen hel-
buru nagusia. Ponentziak, argudio  faltsu 
eta zinikoak erabiliz, argi zioen: “jatorriz-
ko desberdintasunak gainditzen lagunduko 
duen eskolaren aldeko apustua eginez, 
Euskal Hezkuntza Zerbitzuak baliabide 
publikoz sostengatzen diren ikastetxeak 
hartuko ditu, dena dela bere izaera juri-
dikoa, betiere segregazioa eta gizarte ba-
zterketa gainditzeko ahaleginean aktibo-
ki jarduten duten neurrian”.

Ituna sinatu dutenen ustez, klase des-
berdintasunak geldiarazteko modua sare 
pribatuko patronalen finantzazioa izugarri 
handitzea da! hain zuzen ere, horixe de-
nean desberdintasun sozialak iraunarazten 
dituena, sare publikotik funtsezko baliabi-
deak kentzen dituelako, eta ikastetxe pu-
blikoek urtez urte jasan dituzten hezkun-
tza murrizketak finkatzen dituelako.

Lapurreta hori justifikatzeko, aitza-
kiatzat legez kanpoko kuotak kobratzea 
ekiditea aipatzen da. Azken batean, eus-
kal eskuinak, PSEren, Elkarrekin Pode-

mosen eta EH Bilduren babesarekin, esan 
digu itunpeko hezkuntzak barra librea 
izango duela aurrekontuetan, hezkuntza 
publikoari baliabideak kenduta, baina ez 
gaitezen kezkatu, zainduko baita “legez 
kanpoko” kuotak ez direla kobratzen eta 
apaizek ez dutela segregatzen. Eta sinetsi-
ko dugulakoan daude!

Akordioak zehazten du noski berdin-
tasun helburuak nahieran saltatzeko ir-
tenbidea ere. “Ikastetxearen autonomia” 
eta “familiek ikastetxea aukeratzeko duten 
askatasuna errespetatzea” ezarriz txapela 
gisa (hainbeste gustatzen zaiena EAJ, PP 
eta baita Voxeko eskuindarrei), ikastetxe 
publikoak eta itunpekoak elkarren artean 
lehiatzea proposatzen du, eta, horrela, gi-
za baliabide eta baliabide material gehia-
go jaso ahal izango dituzte. Ez da ahaztu 
behar, gainera, itunpekoan irakasleek di-
tuzten baldintzak nabarmen okerragoak 
direla publikoan baino, eta horri ez zaio 
inolako erantzunik ematen.

Akordioak EAEn hezkuntza publikoak 
pairatzen duen egoera benetan larria eta 
klase segregazio kronikoa berresten di-
tu. Silva&Miracle aholkularitza enpre-
sak ikasturte honetan egindako txostena-
ren arabera,  ISEK (Indize sozioekonomi-
ko eta kultural) baxukoak dira A ereduko 
publikoko ikasleen %81, B eredu publi-
koko %50, eta D eredu publikoko %32. 
Itunpeko pribatuan berriz, A ereduko ikas-
leen %6, B ereduko %9, eta D ereduko 
%3 dira ISEK baxukoak. Halaber, A eta 
B ereduetan publikoan ikasleen %44 mi-
gratzaileak dira, pribatu-itunduko A eta B 
eredukoen %10aren aurrean.

Eta eskola porrotari dagokionez, A eta 
B ereduetan publikoan errepikatzaileen 
maila %50eraino iristen da, eta D ereduan 
%19raino; pribatuan, berriz, %16koa eta 
% 7koa da, hurrenez hurren. Argi dago 
zein ondorio izan dituzten irakaskuntza 
publikoan murrizketa izugarriak egite-
ko politikek eta pribatuarentzat pribile-
gioak eta baliabideak izateko politikek. 
Gaur egun, EAEn segregatzen eta diskri-
minatzen duen hezkuntza eredu klasista 
bat dago. Eta Akordioak errealitate hori 
indartu besterik ez du egingo.

Akordioak ez du euskara 
defendatzen

Akordioa ez da aurrerapauso bat gure hi-
zkuntza, euskara, defendatzeko. Doku-
mentuan ez du aipatu ere egiten murgiltze 
eredua, baizik eta “eredu eleaniztun bat, 
euskara ardatz duena”. Hori bai, “ikastetxe 
bakoitzaren hizkuntza proiektua errespe-
tatuz”. Hizkuntza ereduek porrot egin du-
te, eta oztopo bat dira euskararen ikaskun-
tza eta erabilera garatzeko, ez ditu ikas-
leak integratzen, eta aldendu egiten ditu 
hizkuntza eskuratzeko zailtasun handie-
nak dituztenak, hala nola jatorri etorkineko 
ikasleak. Klase segregazioa hizkuntza se-
gregazio bihurtzen da.

Bestalde. Zergatik ezin dira pasa ti-
tulartasun publikora ikastolak, baina bai 
diru publikoarekin guztiz finantzatu? Ez 
du zentzurik.

Frankismo garaian ikastolen sorrerak 
garrantzia handia izan zuen diktaduraren 
errepresioaren aurrean euskara babesteko 
eta salbatzeko. Baina, gaur egun, zein da 
arazoa ikastolen sare hori erabateko titu-
lartasun publikora igarotzeko, hezkuntza 
komunitateko eragile guztien kudeaketa 
demokratikoa mantenduz? Erabat posible 
da, sare publikoan integratuz eta hedatuz 
bertako hezkuntza komunitatearen aha-
legina euskararen defentsa militantean.

Azken batean, barrera linguistikoa 
gainditzeko eta euskara defendatzeko mo-
du bakarra, %100 publikoa izango den sa-
rearen bidez denentzako eskuragarria den 
murgiltze eredua ezartzea da, hori posible 
egingo duen giza baliabide eta baliabide 
material guztiez horniturik sare publikoa.

EH Bilduk eta Elkarrekin 
Podemosek berehala zuzendu 

behar dute

2020ko uztailean, hauteskunde autonomi-
koen aurretik, EH Bilduk akordio bat si-
natu zuen Ikasle Sindikatuarekin, hezkun-
tza publikoa defendatzeko. EAJrekin eta 
PSErekin orain egiten ari den hezkuntza 
hitzarmena EH Bildu konprometitu zena-
ren kontrakoa da. Euskal eskuinaren po-

litika pribatizatzaileak zuritzen ditu eta 
hezkuntzaren oinarrizko eskubideaz egin 
den negozio izugarria indartzen du.

EH Bilduko zuzendaritzatik egiten den 
bezala, argudiatzea “zerbitzu publikoaren 
izaera ez duela ikastetxearen izaera juri-
dikoak definitzen, baizik eta ikastetxeak 
komunitatearekin dituen konpromisoek”, 
“publikoa/itunpeko dikotomia gaindituz”, 
eta “ikastetxe komunitarioez” hitz egitea 
itunpeko ikastetxeak izendatzeko, priba-
tizazioa estaltzea eta apaintzea baino ez 
du bilatzen.

Ikastolen patronalak eta EH Bilduko 
sektoreek argudiatu ohi dute beren proiek-
tuen independentzia mantendu nahi du-
tela administrazioen eta Espainiako Es-
tatuaren aurrean. Baina, egia esan, EAJ 
izan da azken hamarkadetan EAEn pri-
batizazio politikak aplikatu dituena, 
 LOMCE bezalako estatu legeak apain-
duz Heziberrirekin.

Hezkuntza eredu klasista eta pribati-
zatzaileari amaiera emateko modu bakarra 
euskal eskola publiko bakarra defendatzea 
da: %100 publikoa, doakoa haur hezkun-
tzatik unibertsitateraino, kalitatezkoa, se-
gregazioarekin amaitzeko baliabide nahi-
koak dituena, erabat laikoa eta euskarazko 
hizkuntza murgiltze eredua ezartzen due-
na, etengabeko atzerakada saihesteko. Eta 
hau kontzertatuaren negozioari amaie-
ra emanez bakarrik egin ahal izango da!

Euskal eskola publikoaren aurkako era-
so larri baten aurrean gaude. Ezin dugu 
onartu! Baina EH Bilduk eta Elkarrekin 
Podemosek eskaini dioten babesaz gain, 
martxoaren 25erako langile sindikatuek 
deitu zuten greba bertan behera uztea seku-
lako akatsa da eta EAJ-PSEren Eusko Jaur-
laritzari nahiz pribatuko patronalei urrezko 
mesedea egiten die lasai asko segregatzen 
eta pribatizatzen jarraitzeko. M24ean gre-
ba egingo dugun ikasleok, M25ko greba-
ren desegitea amorruz hartu duten milaka 
langilek bezala, argi daukagu: hezkuntza 
lege pribatizatzaile honekin amaitzeko bi-
de bakarra grebaren eta hezkuntza komu-
nitate osoaren kaleko borroka sendoaren 
bidez da, euskal eskola 100% publiko, lai-
ko eta euskaldunaren defentsan.

EAErako hezkuntza
hitzarmena
Euskal eskola publikoaren aurkako erasorik handiena
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Errusiaren inbasioa Ukrainan 
eta munduko hegemoniaren 

borroka inperialista

Ezker Iraultzaile
Internazionala

Errusiar armadak Ukrainan zabaldu duen 
inbasioak berebiziko garrantzia historikoa 
du eta azken urteetan gatazka inperialis-
tek jasan duten aldaketa latza berresten du. 
Amerikako Estatu Batuen gainbehera, joan 
den irailean Afganistanen izandako porrot 
umiliagarrian ederki adierazia; Txina su-
perpotentzia ekonomiko, teknologiko eta 
militar gisa finkatu izana; Putinek NATO-
ren planei gerra honekin eman dien eran-
tzuna. Agerian uzten dute Washingtonek 
SESB desegin ondoren ehundutako mun-
du agintea krisi sakonean dagoela.

Mundu osoko milioika langile eta gaz-
tek lazturaz ikusten dute Putinen erregi-
men inperialista eta despotikoaren era-
soaldi basatia, Ukrainako hirien aurkako 
bonbardaketa eta setio gero eta suntsitzai-
leagoak, eta nola milioika herritar errefu-
xiatu dituen exodoa. Hala ere, Ukrainako 
gerra eta dakarren giza sufrimendu guz-
tia, ez dira salbuespena azken hamarka-
detan. Giza adimenaren iraintze hutsa da 
orain Estatu Batuek, NATOk edo EBk 
“nazioarteko zuzenbidea” eta herrialde 
baten subiranotasun nazionala” urratzen 
ari dela suminduta aipatzea. Serbia, Irak, 
Afganistan, Siria, Libia eta Yemen beza-
lako herrialde osoak deuseztatu dituzte-
nek eta irailaren 11tik gutxienez 900.000 
hildako eta 38 milioi desplazatu eragin 
dituztenek, ez dute inolako zilegitasunik 
bakearen zaindari gisa hitz egiteko.

Orain, gerra propaganda honen ba-
rruan, mendebaldeko inperialismoak hun-
kitu nahi gaitu Polonian eta beste herrial-
de mugakide batzuetan dauden errefuxiatu 
ukrainarren harrerarekin. Baina Afganis-

tango, Irakeko edo Siriako gerratik ihes 
egiten zuten milaka eta milaka pertso-
nak oso bestela tratatu zituzten: Europako 
mugetara iristen saiatzen ziren bitartean 
hiltzen ez zirenak Turkiako, Greziako eta 
beste herrialde batzuetako kontzentrazio 
esparruetan barneratzen zituzten,  egoera 
penagarrian. Hipokresia benetan higuin-
garria da.

AEB eta Txina

Ukrainako gerra gure garaiko bi  potentzia 
kapitalista handien, Estatu Batuen eta Txi-
naren, mundu mailako nagusitasunaren al-
deko borrokaren testuinguruan bakarrik 
uler daiteke. Ukraina pieza txiki bat bes-
terik ez da planeta osoa hartzen duen tau-
laren barruan, eta, gatazkaren amaiera 
dena delakoa izanik ere, argi dago urrats 
bat dela guda handiago baten norabidean.

1991n SESB hautsi ondoren, ordena 
berri bat sortu zen. Inperialismo iparra-
merikarrak munduko jendarme gisa jar-
duten zuen inpunitate osoz. NATO 1999 
eta 2004 artean Hungaria, Polonia, Txe-
kia, Eslovakia, Bulgaria, Eslovenia, Es-
tonia, Letonia, Lituania eta Errumaniara 
zabaldu zen, Errusia inguratuz base mili-
tar berriak ezarriz. Hori izan zen Washing-
tonen interesen aldeko interbentzionismo 
militarraren eta neoliberalismo garailea-
ren estrategia.

Baina eszenatoki hori ustekabeko bes-
te prozesu batek astindu zuen, hots, Txi-
nako kapitalismoaren garapen azkarra, 
lehen mailako potentzia bihurtzeraino. 
Mendebaldeko ekonomiak hamalau ur-
te daramatza atzeraldian eta geldialdian; 
Txinako manufakturek, berriz, munduko 
herena ekoizten dute, eta 2021eko aben-

duan esportazioak %21 igo ziren urte bate-
tik bestera, 676.000 milioi dolarreko mer-
kataritza superabita jasoz. Gaur egun, bost 
bilioi dolar baino gehiagoren hartzekodu-
na da, eta AEBri gailendu zaio munduko 
bankariaren postuan. Munduko Bankuaren 
datuen arabera, Txinako goi teknologia-
ren ekoizpena 1999an munduko %3 eska-
sa izatetik 2014an % 26 izatera igaro da, 
eta AEB, berriz, % 18tik % 7ra jaitsi da.

Konparatzen badugu nola aurre egin 
dioten pandemiari Beijingo erregimenak 
eta nola egin dioten mendebaldeko klase 
agintariek, aitortu behar da Txinako es-
tatu-kapitalismoak erakutsitako nagusi-
tasuna izugarria izan dela. 100.000 biz-
tanleko hildakoen kopuruari dagokionez, 
AEBk 400 aldiz biderkatzen du Txinako 
heriotza-tasa, eta Alemaniak 200 aldiz.

Txinako inperialismoak AEBak kanpo-
ratu ditu Asia, Afrika eta Latinoamerikan 
izan dituen ohiko eragin eremuetatik, eta 
inperialismo iparramerikarraren aliatu tra-
dizionalak, Turkia edo Saudi Arabia, eu-
ren esparrura hurbildu ditu.

Txina Washingtonek mundu mailako 
erabakietan izan duen nagusitasuna auzi-
tan jartzen ari da argi eta garbi, eta bur-
gesia estatubatuarrak ezin du hori onartu 
hil ala biziko borroka eman gabe. Trum-
pek Txinaren aurka egindako politika ol-
darkorra, bere militarismoa eta txobinis-
mo arranditsua, erabat jarraitzen ari da 
Biden Gobernua.

Afganistandik isatsa hanken artean 
zuela irten eta egun gutxietara, Estatu Ba-
tuek Aukus sinatu zuten, Australia eta 
Erresuma Batuarekin egindako itun mili-
tarra. Itun horrek berrarmatze oso handia 
suposatzen du, arma nuklearrak barne, eta 
helburu argia du: hegoaldeko Txinako itsa-
soa menderatzea eta, unea iristean, Txi-
nari merkantzien esportazio eta inporta-
zioa eragoztea.

Estatu Batuek ezin diote, inola ere, Eu-
ropari uko egin eta aurkariaren aurrerape-
na erraztu. Ukraina da horren adibide ona: 
Txina da bere bazkide komertzial nagu-
sia eta herrialdeko lur landuaren %9 erosi 
du. Txinaren eta bere bazkide estrategikoa 
den Errusiaren aurrerapenak onartezinak 
bihurtu dira Grezian, Italian, Alemanian... 
Nord Stream 2 gasbidearen proiektuak 
alarma hotsak piztu zituen Washingtonen, 
hain zuzen, Europak Errusiako gasareki-
ko duen mendekotasun energetikoa are 
gehiago areagotuko baitzuen, orain be-
harren %44 baino gehiago bete tzen due-
nean. AEBk boikota abiarazi zuen bertan 
behera uztea lortu arte.

Horregatik inperialismo iparrameri-
karrak entzungor egin dio Errusiarekin 
edozein negoziazio ekiteari. Bere diplo-

mazia erabateko iruzurra izan da, eta inoiz 
ez du izan Zelenskiren gobernu txotxon-
giloa NATOn sartzeari eta armak eta ba-
se iparramerikarrak Ukrainan zabaltzea-
ri uko egiteko asmorik.

Putinen programa txobinista

Ukraina gobernu estatubatuarraren menpe-
ko Estatu bihurtu da guztiz. Gobernuaren 
ustelkeria, biztanleriaren gehiengoaren 
pobrezia eta oligarken aberastasuna eten-
gabe handitu dira. Ukrainako gobernuek, 
Zelenskirena barne, polizian eta armadan 
sartu dituzte milizia neonaziak eta eskuin 
muturreko taldeak, hala nola Azov Batai-
loia, herrialdearen ekialdeko errusiar hi-
ztunen aurka egin dituen basakerienga-
tik ezaguna. Erasoaldi horrek Donetsk 
eta Luhanskeko herri altxamendua eta 
lurralde hauen zati baten banaketa ekarri 
zituen, gatazkak 14.000 biktima utziz 7 
urte hauetan.

Bi errepublika horiek herriaren bene-
tako altxamendu baten ondorioz sortu ba-
ziren ere, Putinek aukera bat ikusi zuen 
Mendebaldearen aurrean zuen posizioa in-
dartzeko, eta bertan esku hartu zuen bere 
kanpo politikaren tresna bihurtzeko. Ho-
rregatik mila aldiz gezurra da errusiar bur-
gesia txobinistak gerra honekin helburu 
aurrerakoiak dituela. Bere interesak ez di-
ra Donbaseko errusiar biztanleria defen-
datzea, ezta Ukraina desnazifikatzea eta 
munduko zapalduak zaintzea ere. Errusiar 
kapitalistek eta Putinen Gobernuak ageri-
ko helburu inperialistak dituzte.

Ukrainako esku-hartze militarra bai-
no 48 ordu lehenago Errusiako herriari 
emandako hitzaldian, Putinek Lenin eta 
boltxebikeak salatu zituen 1917ko urriko 
iraultzaren ondoren Ukrainaren autode-
terminazio eskubidea eta independentzia 
praktikan jarri zituztelako, Sobietar Erre-
publika Sozialisten Batasunean (SESB) 
Errusiarekin eta beste nazio batzuekin ber-
dintasunean integratzea bultzatuz. Hitzal-
di horretan, Putinek argi utzi zuen errusiar 
txobinista handia dela, boltxebismoaren 
etsai sutsua eta, nolanahi ere, Stalinen po-
litika errepresibo, zentralizatzaile eta erru-
siazalearen jarraitzailea.

Eta hori erakusten du, halaber, Mos-
kun, San Petersburgon eta beste hiri bat-
zuetan gerraren aurka kalera atera diren 
manifestarien aurkako errepresio basa-
tiak, milaka atxilotuekin, eta 15 urtera 
arteko kartzela zigorrak ezartzen dituen 
salbuespen legea onartuz Indar Arma-
tuei buruzko albiste faltsuak zabaltzea-
gatik. Ezein iraultzailek ezin du Gober-
nu despotiko hau babestu, tsarren erregi-
menen parekoa.

Klaseko independentzia eta politika internazionalista gerraren aurka
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Zigorren papera eta gerraren 
garapena

Zaila da gerrara nola garatuko den zehaz-
tea. Propagandarako makineria bete betean 
ari da lanean, ahalik eta nahasmen han-
diena sortzeko, baina inbasioa hasi zene-
tik argitu diren auzi batzuk aipa daitezke.

Lehenik eta behin, mendebaldeko 
inperialismoak Ukrainari ematen dion la-
guntza militarrak ez du funtsezko aldake-
tarik ekarriko errusiar gerra makineriaren 
boterearen aurrean. Ultraeskuineko arma-
dak eta miliziek eskainitako erresisten-
tzia ez da izan mendebaldeko hedabideek 
margotu nahi duten tamainakoa, Zelens-
kiren Gobernuaren babes falta ere islatuz.

Bestalde, AEB eta Europa bereziki za-
lantzati agertu dira zigorrak azken ondo-
rioetaraino eramateko orduan. Egia da 
Errusiako ekonomia kolpatzen dutela, edo 
langile errusiarrak eta haien familiak ze-
hatzago izateko, baina Putinen erregime-
nak Mendebaldeko baliabide ekonomiko 
zabalak lortzen jarraituko du gasaren, pe-
trolioaren eta Europak uko egin ezin dien 
oinarrizko beste lehengai batzuen sale-
rosketan. EBren barne zatiketa bera, une 
batez gerraren hasierako inpaktuak bare-
tua, berriz ere sor daiteke gogor, AEBk 
presioa areagotzen badu Errusiako gas 
edo petrolioaren aurkako erabateko 
blokeoa ezartzeko. Errusiar hornidurak 
erabat mozteak Europako ekonomia hon-
dora lezake.

Nolanahi ere, ondorioak oso negati-
boak dira mendebaldeko ekonomian: infla-
zioa ikaragarria da, Brent upelaren prezioa 
135 dolarretik gorakoa da, argiaren eta ga-
saren prezioak markatik apartekoak dira, 
burtsek kolpe nabarmenak jaso dituzte… 
Estanflazioaren aurreikuspenak, edo atze-
raldi beldurgarri batenak, lehen mailako 
ondorio sozial eta politikoak izango li-
tuzke, Gobernu kapitalisten aurkako mo-
bilizazioa eta haserrea elikatuz.

Hirugarrenik, Mendebaldeko komuni-
kabideek bonbardatzen gaituzten Errusia-
ren ustezko nazioarteko isolamendua ez 
dator bat errealitatearekin. Txinaren ba-

bes irmoari eusten dio, eta hori erabaki-
garria da. Eta beste herrialde askok, ha-
la nola Indiak edo Pakistanek, eta bai-
ta AEBen aliatu tradizionalek ere, Saudi 
Arabiak kasu, uko egiten diote etsaitasu-
nezko diskurtsoan sartzeari eta zigorre-
kin bat egiteari.

Txinaren bitartekaritza, Ukrainako Go-
bernuaren sektoreek eskatu duten bezala, 
Errusian interes handiak dituzten Euro-
pako herrialdeen laguntzarekin, benetako 
aukera bihur daiteke. Baina Washingto-
nen boikot amorratua izango du aurrean, 
gerra luzatzea interesatzen baitzaio, Pu-
tin Ukrainan harrapatuta uzteko.

Hori esanda, nahiz eta Putinen garai-
pen militarra litekeena den, Ukrainaren 
okupazio luzeagoak edo Donbasen ane-
xioak, funtsezko azpiegiturak suntsitu 
ondoren, milaka hildako, milioika erre-
fuxiatu, ekonomia geldiarazi ondoren, 
gerrak kostu izugarria izango du Krem-
linarentzat. Putinek Ukraina NATOn ez 
sartzea lor lezake, baina Errusiaren aur-
kako sentimendua sakonki piztuko da txo-
binismo erreakzionario ukrainarra astin-
duz eta eskuin muturrak eta mendebal-
deko inperialismoak baliatu ditzaketen 
masa mugimenduetarako baldintzak sor-
tuz. Inbasioaren ondorio erreakzionarioak 
agerikoak dira.

Gerrarik ez herrien artean, 
bakerik ez klaseen artean

Ukrainako egungo gerratik, iraganeko eta 
oraingo gerra inperialista guztietatik beza-
la, onura aterako duten bakarrak elite fi-
nantzarioak eta monopolio handiak izan-
go dira. Aldi berean, murrizketa sozialak 
eta langile familien bizi baldintzen erasoak 
izugarriak izaten ari dira hori ordaintzeko.

Bi aldeen arteko gerra erreakziona-
rioan, klase kontzientzia duten langileen 
eta gazteriaren lehen betebeharra, geure 
burgesia nazionalaren aurkako borroka da, 
internazionalismoaren eta sozialismoaren 
programarekin txobinismo kapitalistaren 
aurka borrokatzea alegia. Herrialde guz-
tietako proletarioak batu gaitezen gerra 
inperialistaren aurka!

Komunista iraultzaileok Ukrainak 
autodeterminaziorako eta independen-
tziarako duen eskubidea defendatzen du-
gu, baina ez dugu ilusio faltsurik egiten. 
Soilik bere langile klasearen ekintza 
iraultzaile baten bultzadapean, bloke 
inperialistetako edozein alderen mende-
kotasun ororekin hautsiz, lor dezake 
Ukrainak nazio independentearen bene-
tako estatusa.

Sozialdemokraziak eta ezker errefor-
mista berriak amore eman dute beren bur-
gesia inperialistaren aurrean. Horien ar-
tean kritikoenek diplomaziaren ekintza 
«sendatzailea» eskatzen dute, baina ger-
taerek erakusten dute tartean dauden po-
tentzien edo NBEren diplomaziak ekarri 
gaituela egoera katastrofiko honetara.

Ezker Iraultzailetik Ukrainaren inba-
sio errusiarra gaitzesten dugu mendebal-
deko inperialismoak eragindako inbasio 
eta gerra guztiak gaitzetsi ditugun bezala. 
Erasoa amaitzea eta tropa errusiarrak be-
rehala erretiratzea eskatzen dugu. Baina, 
aldi berean, azaltzen dugu erretiratze ho-
rrek ez duela inola ere bermatzen  AEBk 
eta Europak gerra estrategiak etengo dituz-
tenik eta kanpora NATO oihukatzen dugu. 
Gainbehera inperialistaren garai honetan, 
gatazka militar berriak saihestezinak dira.

Gerra metaketa kapitalistaren meka-
nismoaren parte da. Langile klasearen 
eta gazteriaren mobilizazio masibo eta 
sendoarekin bakarrik gelditu ahal izango 
da, mundu osoko kaleak hartuz, politika 
iraultzaile, internazionalista eta klase in-
dependentziazkoa altxatuz, argi eta gar-
bi borrokatuz tartean dauden potentzien 
eta beren gobernuen interesak.
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Kalamuaren legeztatzea

“Noski, enpresariak dira, ekintzaileak. 
Droga trafikoa daramaten pertsonak bes-
teak bezalakoak dira, enpresa ekimen han-
diagoa dutelako eta besteei kalte egiteko 
kezka gutxiago dutelako izan ezik.  Zentzu 
horretan, arduragabeagoak dira. Baina ne-
gozio bat dute, eta ahal bezainbeste lor-
tzen saiatzen dira”.

Horrela mintzatzen zen narkotrafika
tzaileei buruz Milton Friedman, neolibe-
ralismoaren eta Reagan eta Thatcher go-
bernuen ofentsiba eskuindarraren gurua. 
Pertsonaia honen hitzek agerian uzten 
dute kalamua legeztatzeari buruzko ezta-
baidan jokoan dagoen interes ekonomi-
ko itzela.

Bere klasearen eta sistema honen ikus-
pegitik zilegi da irabazi ekonomikoen itu-
rri oro eta berdin du zein ondorio sozial 
eragiten den. Are zilegiagoa egiten zaie, 
kasu honetan bezala, munduko negozio 
aberatsenetako batez ari garenean. Arazoa 
hasten da ezkerreko lerroetatik horrelako 
ideiak asimilatzen direnean eta drogen 
legeztatzea gazteen arazoen konponbide 

gisa aurkezten denean. Auziak oinarrian 
zein ezberdintasun du, esaterako, apus-
tu etxeekin?

Zergatik orain?

Hauxe da, hain zuzen ere, azken hilabe-
teetan bizitzen ari garena. Gazteen lan-
gabeziari buruzko datuak hain izugarriak 
direnean, gaixotasun mentalak milioika 
gazterentzako epidemia bihurtu direnean, 
alokairuen prezioaren igoera izugarriak bi-
zitza duina izateko eskubidea ukatzen di-
gunean eta kriminalizazio kanpainak ba-
ta bestaren atzetik abiarazten direnean… 
kanpaina politiko eta mediatiko izugarria 
piztu da kalamua legeztatzearen onurez 
konbentzitzen saiatzeko.

Parlamentuan ordezkaritza duten ezke-
rreko alderdi guztiak, PSOE kontuan hartu 
gabe, kalamuaren merkaturatzea ‘aisialdi-
rako “erregularizatzearen alde agertu dira, 
hau da, orain alkohola erosi eta kontsu-
mitu daitekeen modu berean.

Albisteak euforiaz bete ditu narkotra-
fikatzaileen sareak, eta El País bezalako 
egunkarien eta enpresaburu askoren txa-
loak piztu ditu, prest agertu baitira Espai-
niako Estatua kalamuaren ekoizpenean, 
banaketan eta merkaturatzean arrakasta 
bermatzeko.

Gazteentzat eta langile klaseko fami-
lientzat kontua da ospakizunerako arrazoi-
rik ba ote dagoen. Esan al dezakegu ka-
nabisaren kontsumoa esponentzialki han-
ditzeko aukera albiste ona dela?

Kalamuaren patronala 
prestatzen ari da

Jesús Rodríguez El País egunkariko zuta-
begileak oso argi azaldu zuen: “Inork ez 
du urre berdearen sukarra galdu nahi”. Da-
goeneko ez gara etxeko maria edo sukal-
deko txokolatea trapitxeatzeaz ari, baizik 
eta sektore ekonomiko berri batetaz, 75 
milioi kontsumitzaile dituena eta genetis-
tak, kimikariak, logistikoak, kontulariak, 

abokatuak, komunikatzaileak,  lobbyak eta 
inbertsio funtsak biltzen hasi dena. Ahaz-
tu fumetak; atera gorbatak”.

Eta ez zaio arrazoirik falta. Hainbat 
ikerketen arabera, kalamuaren salmen-
taren erregularizazioak mundu mailako 
500.000 milioi dolarreko negozioa ekarri-
ko luke soilik lau urtetan, eta, jakina, doze-
naka mila Estatu espainiarrean.

Bost urte baino gutxiagoan, marihua-
naren eta kanabisaren ekoizpena herrial-
deko legezko industria nagusietako bat 
bihur liteke eta burtsan kotizatzeko au-
rreikuspenek Ibex 35eko balio handi as-
ko baino kapitalizazio handiagoa ematen 
diete. Coca-Cola edo Philip Morris (mun-
duko tabako-enpresarik handiena) beza-
lako korporazio handiak sektore berri ho-
netan posizioak hartzen ari dira.

Gainera, Espainiako Estatua kalamua-
ren legezko hornitzaile gisa sartzeak kon-
kista estrategikoa ekarriko lioke industria-
ri, oztopo administratiborik gabeko ka-
nal bat irekitzeko aukera emango bailuke 
Afrikako iparraldetik —mundu mailako 
laborantza-gune nagusia— Europaraino, 
non, aurreikuspenen arabera, legeztatu-
tako kalamuaren munduko merkatu han-
diena garatuko den.

Kalamua legeztatzeak, praktikan,  haren 
kontsumoa erraztea eta sustatzea ekarri-
ko luke, gure klasearen depresio une ba-
tean. Gure auzoak langabeziak, pobreziak 
eta esplotazio basatiak astinduak dauden 
bitartean, eta eszeptizismo eta frustrazio 
giroa gazteen artean hedatzen den bitar-
tean, marihuana kontsumitzea irtenbide 
gisa proposatzea iruzurrezko tranpa bes-
terik ez da. Aurrean ditugun arazo larriak 
ez dira konponduko alkoholaren eta ma-
rihuanaren kontsumoa handituz.

Eta ez da auzi moral abstraktu bat. 
Haxixaren eta marihuanaren kontsu-
moaren eragina errealitate soziala da. 
Alkoholismoa ere halakoxea da, gaitz 
ezkutatu baina masiboa, baina ez da ho-
rretaz hitz egiten, burgesiari diru sarre-
ra lodiak ematen dizkiolako eta kontrol 

sozialerako eta desmoralizazio kolektibo-
rako tresna gisa ere balio duelako.

Estatu Batuetako egoera ikustea bes-
terik ez dago, legeztatzeak ekarriko li-
tuzkeen ondorioez ohartzeko. Kalifor-
niako bezalako estatuetan marihuanaren 
ekoizpena lehen industria bihurtu da, eta 
heroina eta beste opioide batzuen kont-
sumoa historiako sarraski handienetakoa 
eragiten ari da.

Hain zuzen ere, deskonposizio soziala-
ren testuinguru horretan aurkitzen dute 
drogek eremu ezin hobea hedatzeko, ez 
“aisialdirako”, baizik eta jasaten dugun 
basakeria guztia jasateko. Jakina, klase 
agintariaren moral ustelak kontsumoaren 
errua gazteei leporatu eta errepresioa eta 
jazarpen poliziala inposatzen ditu, irmo-
ki gaitzetsi behar dena.

Legeztatzearen eta merkatu 
kapitalisten kontrolaren mitoa

“Soilik merkatua erregulatzen denean kon-
trola daiteke hori”, dio Marta Rosique 
ERCkoak. Baina agian politikari horiek 
ez dute ikusten zer gertatzen den energia 
elektrikoaren merkatu “arautuarekin” edo 
higiezinen merkatuarekin. Ez dago argia-
ren eta alokairuen prezioa ikusi besterik.

Merkatu kapitalistaren erregulazioa 
utopia bat da, erreformistek monopolioen 
aurrean panazea gisa defendatzen saiatu 
arren. Sistema horren pean, drogak mer-
kantzia integratuagoa dira nazioarteko 
ekoizpen eta banaketa kateetan. Klase 
nagusiak merkatu hori hedatzea bilatuko 
du beti bere onura maximizatzeko, eta ho-
rrek, kostu sozialen hizkuntzara itzulita, 
milaka adikzio berri sortzea esan nahi du.

Legeztatzeak ez ditu kapitalismoaren 
joerak arintzen. Aitzitik, Estatu aparatua-
ren eta narkoen arteko harremana formali-
zatzen du, eta enpresari errespetagarri bi-
hurtzen ditu, modu legitimoan beste pro-
duktu baten saltzaile gisa.

Norbaitek gogorarazi beharko lieke 
UP, ERC, Mas Pais eta EH Bilduko poli-
tikariei narkoak beti aritu direla erakun-
deen eta lege kapitalisten babespean. Ka-
nabisaren negozio katea Rifeko laboran-
tzetan hasten da, baina Ibexeko eta banku 
handietako administrazio kontseiluetan 
amaitzen da.

Klaseko alternatiba iraultzailea

Marxistentzat drogen arazoa ez da epai-
keta moral edo legaletan kokatzen. Gure 
jarrera ikuspegi iraultzaile batetik zehaz-
ten da, hau da, zapalduentzat askapen bo-
rrokan aurrera egiteko balio duen guzti-
tik. Eraitsi nahi dugun sisteman eta gure 
klasearentzat drogek zein rol sozial joka-
tzen duen ulertzean datza auzia.

Gure borroka, langile klasearena, ka-
pitalismoak bere forma guztietan inposat-
zen digun basakeria suntsitzailetik askat-
zeko da, non drogek jokatzen duten pa-
per toxiko eta alienatzailearen aurkako 
borroka funtsezkoa den.

Errepresioa nahiz legeztatzea ez  dira 
gai arazoari aurre egiteko, ordena kapita-
lista gaitz horretatik elikatzen delako eko-
nomikoki eta sozialki. Irtenbidea  narkoen 
eta negozio hori sostengatzen duten ban-
kuen aberastasunak desjabetzetik hasten 
da. Droga mendekotasunaren aurkako bo-
rroka langile klaseak eta zapalduek  modu 
antolatuan bakarrik konpon dezakete.

www.ezkeriraultzailea.net
Bisitatu gure webgunea

Jarrera marxista bat gazteriarentzat berebiziko 
garrantzia duen eztabaida baten aurrean
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4 KONTRAPORTADAN HASTEN DA

M8a, halaber, feministena eta progresis-
tena dela dioen Gobernu honek aplikatu-
tako agendarekin milioika langilek senti-
tzen dugun haserrea adierazteko irtenbidea 
izan zen. Ez dugu aurrerapen esanguratsu-
rik bizi izan emakume langileen eskubi-
deetan PSOE-UP Gobernuarekin. Etxebi-
zitza politikak esaterako, inmobiliaria han-
dien boterearen menpe egoten jarraitzen 
du eta ondorioz milaka etxegabetze gerta-
tzen dira. Bere horretan utzi dute funtsean 
PPren lan erreforma, gezur mordoa saltzen 
saiatu arren. Eta orain, nahikoa ez balitz, 
gerra inperialista babesten dute Ukrainan, 
NATO, EB eta AEBren inperialismoaren 
aurrean makurtuz; hain zuzen, herrialde 

osoak suntsitu dituzten inperialistak, be-
tiko “bakearen eta diplomaziaren” diskur-
tso hipokritekin apainduz.

EAJ eta PSE, PSNren Jaurlaritzen mu-
rrizketa  eta pribatizazio politikek ere zuze-
nean erasotzen gaituzte. Feministaz mo-
zorrotu nahi dute eta LGTBI bandera era-
bili negozio bat bilakatzeko, baina haien 
diskurtso guztiak gezurrezko fatxada bat 
dira. Bere politika emakume langilearen 
esplotazioan, prekarietatean eta errepre-
sioan oinarritzen da. Eta horren frogarik 
onena Euskal Herria zutik dauden eta ga-
raipen garrantzitsuak eskuratzen dituzten 
emakume langileen borroka nekaezinak 
dira: garbitzaileak, jantokietakoak, zain-
tza, erresidentziak, hezkuntza, osasuna…

Lan gatazka eta borroka guzti horiek 
argi eta garbi erakusten dute emakumearen 
askapen borrokak zuzenean egiten duela 
talka politika kapitalistekin eta, halaber, 
emakume guztiak ez gaudela ontzi berean. 
Langabeziak, prekaritateak, etxeko lanen 
esklabutzak eta zerbitzu publikoen hon-
damen gero eta nabarmenagoak, hala no-
la, sistemaren zapalkuntza ideologikoak 
gogorren kolpatzen gaituztenok oso po-
tentzial iraultzaile arriskutsua dugu klase 
agintariarentzat. Eta era berean, zapalkun-
tza hori bermatzen duten emakume enpre-
sari eta sistemaren politikariak gure aur-
kako barrikadan kokatzen dira, gure es-
kubideen aldeko borrokan aurrera egiten 
dugun heinean.

Horregatik isilarazi nahi gaituzte kos-
ta ahala kosta eta, hala ere, mobilizazioak 
ahalik eta txikienak izan zitezen boikot 
aktiboa egiten aritu diren agente guztien 
gainetik, martxoaren 8an gailendu zena 
mugimenduaren indar ikusgarria izan zen. 
Kolpe izugarria eman zen mahai gainean, 
bake soziala eta esplotatzaileekin “bata-
sun nazionala” pregonatzen duten guzti 
horien aurrean.

Borrokak aske egiten gaitu. 
Egin bat Emakume Aske eta 

Borrokalariekin

Mobilizazioetan parte hartu dugun guz-
tiok sentitzen dugun konfiantza ikaraga-
rria da. Esan genuen: Martxoaren 8 hone-
tan indarrez itzuliko gara kaleetara. Hori 
egin dugu eta hori egiten jarraituko dugu. 
Izan ere, egun horrek erakutsi du emaku-
me langilearen askapenaren aldeko mugi-
menduak inoiz baino biziago jarraitzen 
duela, eta ez duela bere burua asimilatzen 
utziko.

Feminismo antikapitalista eta iraultzai-
lea egunez egun bultzatzen jarraitzeko, 
Emakume Aske eta Borrokalariekin bat 
egitera animatzen zaituztegu, eta gure-
kin alternatiba bat eraikitzera, merezi du-
gun berdintasuna, askatasuna eta errespe-
tua konkistatzeko aukera emango digu na, 
sistema kapitalista honen aurkako borroka 
maila guztietan altxatuz eta alternatiba 
sozialista iraultzaile baten alde ekinaz. Bi-
de bakarra kaleetako borroka da!

Bisitatu gure webgunea  •  Jarraitu sare sozialetan
Tw: @Asketaborroka  |  Ig: emakumeaskeetaborrokalariak  |  Fb: emakumeaskeetaborrokalariak
www.libresycombativas.net

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.

Antolatu zaitez matxismoaren eta LGTBfobiaren aurka! Borrokatu kapitalismoa!
Emakume aske eta

borrokalariak

Emakumeak iraultzan
Haiek izan zirelako, gaur gu gara
Azken urteotan, milioika emakume gaz-
te eta langile mundu osoan zehar altxa-
tu gara sistema honetan pairatzen du-
gun matxismoaren, gehiegikerien eta 
zapalkuntzaren aurka.

Gure askapenaren aldeko borrokak 
eta matxismo instituzionalaren eta justi-
zia patriarkal eta klasistaren aurkakoak, 
jauzi izugarria eman du. Langile klase-
ko emakumeak —langileak, gazteak, 
pentsiodunak, langabetuak…— gara 
mugimendu horren protagonista, za-
lantzarik gabe.

Feminista iraultzaileok, kapitalis-
moaren, arrazakeriaren eta faxismoaren 
aurkako gudan, mota guztietako za-
palkuntzari gerra deklaratu diogu eta 
gure aurretik izan diren aitzindari au-
sart guztien lekukoa hartu dugu.

Marxismoak inoizko sugarrik in-
dartsuena piztu zuen emakumearen as-

kapen borrokan eta mugimendu horre-
tatik iraultzaile, teoriko eta militante 
handiak nabarmendu ziren. Emakume 
horien idazlanak eta bizitzak etengabe 
ezkutatu, desitxuratu edo zuzenean eza-
batu ditu klase agintariaren historia ofi-
zialak eta boteretsuen iritzi publikoak.

Asko dira borroka iraultzailearen le-
hen lerroan egon izan diren emakumeak. 
Langile klasearen eta emakumearen as-
kapena erabat bateraturik dagoela alda-
rrikatzen zuen Flora Tristán sozialista 
eta feminista; 1871n Parisko Komu-
nan iraultzaren barrikadan egon ziren 
Elisabeth Dmitrieff eta Louise Michel; 
Sylvia Pankhurst bezalako sufragista 
internazionalistak; Eleanor Marx be-
zalako sindikalista nekaezinak; Clara 
Zetkin eta Rosa Luxemburgo Alema-
niako komunistak; Errusiako boltxe-
bikeak, Nadezhda Krúpskaya, Alexan-

dra Kollontai, Inessa Armand, Larisa 
Reisner, Natalia Sedova besteak beste, 
1917ean Urriko Iraultzarekin desberdin-
tasun eta zapalkuntza sozialik gabeko 
gizarte benetan justu eta demokratikoa 
eraikitzeari ekin ziotenak.

Horiek guztiek, garai eta herrialde 
ezberdinetan, errepresioa eta erbestea 
jasan zituzten. Baina horrek ez zuen 
ekidin beren bizitzak sistema honek 
kondenatzen gaituen iluntasun eta bio-
lentzia putzutik gabetuak askatzera 
ematea, baita klaserik gabeko gizarte 
baten alde gainerako zapalduekin ba-
tera borrokatzera ere.

Haien ondarea aztertzea,  emakume 
erraldoi horiek guztiak ahanzturatik 
erreskatatzea eta dagokien lekua ema-
tea da Mujeres en revolución  liburuaren 

helburua, Estatu 
espainiarreko, Mexikoko, 
Portugalgo eta Alemaniako Ezker Iraul-
tzaileko militanteek idatzitako feminis-
mo iraultzailearen hamabi aitzindariren 
biografiak biltzen dituen liburua.

Lortu liburua www.fundacionfedericoengels.net webgunean

M8 masibo eta borrokalaria



M8 MASIBO ETA
BORROKALARIA
Hemen gaude inoiz baino indartsuago!

Emakume aske eta    borrokalariak

7. ORRIAN JARRAITZEN DU 

Emakume Aske 
eta Borrokalariak

Mugimendu feministak kolpe ahaztezina eman du mar-
txoaren 8an. Goizetik hasita, Emakume Aske eta Bo-
rrokalariek eta Ikasle Sindikatuak antolatutako ikasle 
greba feminista arrakasta itzela izan zen eta gazteria in-
dartsu mobilizatu zen. Arratsaldean, manifestazio ba-
teratuek ehunka mila langile eta gazte batu zituzten lu-
rralde guztietako kaleak betez.

Kontsignak ozen oihukatuz eta etxetik eskuz egin-
dako kartel mordoarekin, giro borrokalaria izan zen 
nagusi eta gazteak lehen lerroan egon ginen goiz goi-
zetik. Klaseko feminismo iraultzailea aldarrikatu ge-
nuen, beste behin Emakume Aske eta Borrokalarie-

tatik, antikapitalista, antifaxista eta antiarrazista. Eta 
noski,  LGTBIfobiaren aurka mobilizatu ginen, femi-
nismoa ez dela transfobia argi uzteko eta baita emaku-
me pobrearen aurka zuzentzen den prostituzioaren se-
xu esklabotza abolitzea aldarrikatzeko.  Egun eredu-
garria izan zen, espainiar eta euskal eskuinaren aur-
kako kolpeaz gain, PSOE-UP koalizio gobernuaren 
politikekin metatutako atsekabe guztiaren adiera-
zpidea izan baitzen.

Ikasle grebaren jarraipen zabalaz eta hustu-
tako ikastetxe guztiez haratago, goizeko manifes-
tazioek 10 milatik gora gazte batu zituzten Hego 
Euskal Herrian, hiriburuetan nahiz hainbat herrietan 
eta Estatu mailan 100.000 ikaslek baino gehiago izan 

ziren kaleetan. Martxoaren 8an langile klase guztia-
ri dei eginaz greba orokorra deitzeak duen  potentziala 
agerian utzi genuen.

M8 jendetsua, mugimendua isilarazten saiatu 

Izaera klasistak erabat markatu zituen M8 honetako mo-
bilizazio feministak oinarritik. Berriz ere agerian gera-
tu da altxamendu honen bihotzean dagoena eta zerga-
tik den Euskal Herriko eta nazioarteko klase borroka-
ren adierazpen aurreratu eta sakonenetako bat.

Baina bereziki nabarmentzen den mezu bat badago, 
eskuin muturrera zuzentzen dena da. Kontziente gara 
Voxek, Alderdi Popularrak eta talde faxistek  guretzat 
dakarten mehatxuaz. Gero eta kementsuago dauden 
erreakzionario hauei eman zaien erantzuna irmoa izan 
zen. Ultraeskuinari nola aurre egiten zaion eta politika 
egoki batekin garaitzeko dagoen potentzialaren eredu 
paregabea eman genuen.

Baina argiak izan behar dugu. Aurtengo martxoaren 
8a ahalik eta oharkabeen pasatzeko diseinatuta zegoen. 
Komunikabideak aurreko egunetan isilik egotea ez da 
kasualitatea. PSOE-UP Gobernuak propaganda hutsa-
ren kanpaina astintzen jarraitu du bake sozialaren estra-
tegia inposatzeko, eta burokrazia sindikalaren  laguntza 
estimagarriarekin, beste urte batez greba orokorrera 

 deitzeari uko egin zitzaion.
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