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borrokak elkartu



2 Euskal HErria sozialista

KONTRAPORTADAN HASTEN DA

Zein politika ari da defendatzen  
EH Bildu eta Sortu?

Arnaldo Otegik argi eta garbi aitortu du 
norabide erreformista, “erradikaltasun ar
duratsu eta zuhurraz” hitz eginez. Baina 
arduratsua eta zuhurra norekin? Azken hi
labeteetan adostutako politikei errepara
tzen badiegu, erantzuna oso argia da: Pe
dro Sanchezen Gobernuarekin, EAJrekin 
eta patronalarekin.

Hala gertatu da Euskal Herrian. EH 
Bilduren zuzendaritzak EAJPSE Jaurla
ritzaren eta Nafarroako Gobernuaren au
rrekontuak bermatu ditu, eta “Hezkuntza 
Akordioa” deritzona sutsuki babestu du — 
itunpeko hezkuntza pribatuko patronalen
tzako benetako oparia, poltsikoak baliabi
de publikoekin beteko baitituzte, segre
gazio klasista are gehiago sakonduz. Era 
berean, EH Bilduk Ertzaintzaren 40. ur
teurrenean parte hartu du eta presoen on
gietorriei publikoki uko egin die, “erantzu
kizun instituzionala” erakutsiz.

Eta gauza bera esan dezakegu Madri
len egindako politikari buruz; izan ere, 
praktikan, diskurtsoan ñabardura batzuk 
egin arren, Ukrainako gerraren harira, “ba
tasun nazionalaren” politika otanistarekin 
bat egin baitute, Diputatuen Kongresuan 
Zelenski erreakzionarioari egindako lotsa
ren txaloan parte hartuz.

Azken hilabeteotan, EH Bildu funtsez
koa izan da Pedro Sanchezen “krisiaren 
aurkako dekretua” salbatzeko, eta Gober
nuaren politika kapitalistei babesa eman 
die. Dekretuak Ibex35en eskuetara joan
go diren 16.000 milioi euro ezarri ditu, 
zuzeneko laguntzen, zergen murrizketen 
eta kreditu hobaridunen artean. Eta hori 
Pegasus auziko espioitza eskandaluaren 
erdian onartu zuen, Estatu espainolak eta 
78ko erregimenak duten inpunitatea berri
ro azaleratu duen auzia.

Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kon
gresuko bozeramaileak honela justifikatu 
zuen bere babesa: “Guk herritarren onu
rarako neurriak onartzen ditugu. Eta zuk 
espiatzen gaituzu. Guk Euskal Herriko, 
Kataluniako eta Espainiako langileen bi
zitza hobetzeko proposamenak egiten di
tugu, eta zuk espiatzen gaituzu. Guk ge
hiengo plurinazional eta aurrerakoia sos
tengatzen dugu, ultraeskuineko gobernua 
eragozten duena, eta zuk espiatzen gai
tuzu. Guk eskuinak eskubideak eta aska
tasunak murrizteko bere agenda autori

tarioa aplikatzea saihesten dugu, eta zuk, 
espiatu egiten gaituzu.”

Baina hori egia al da? “Langileen bi
zitza hobetzeko neurriak” onartzen ari al 
dira? Ultraeskuinak aurrera egitea era
gozten duen “gobernu plurinazional eta 
aurrerakoi” baten aurrean al gaude? Es
kuinak eskubideak eta askatasunak mu
rrizteko agenda autoritarioa aplikatzea 
saihesten ari al da? Zoritxarrez, ez. Aitzi
tik, langile klasearen bizi baldintzek oke
rrera egiten dute etengabe, inflazioa gure 
soldatak hondoratzen ari da, desberdinta
sun sozialak inoiz baino larriagoak izate
ra bidean daude, eta zerbitzu publikoak, 
osasuna eta hezkuntza publikoak suntsi
tuta daude. Eta eskuina, azken hauteskun
deetan ikusi den bezala, eta orain Anda
luzian, aurrera doa modu arriskutsuan.

Gobernu hau “plurinazionala eta au
rrerakoia” dela esatea, Estatu Batuetako 
inperialismoarekin eta NATOrekin erabat 
lerrokatuta dagoenean, PPren lan errefor
ma bere horretan utzi duenean eta Mozal 
Legea indargabetzeari uko egin dionean, 
frankistaz jositako Estatuaren aparatuare
kin erabat konprometituta dagoenean eta 
Kataluniaren eta Euskal Herriaren eskubi
de demokratiko nazionalak zapaltzen ja
rraitzen duenean… errealitatea estaltzea 
eta gazteriaren eta langile klasearen be
gietara hautsa botatzea da. Horregatik jo
tzen da neurri burokratikoetara eztabaida 
politikoa itotzeko!

Ezker iraultzailea  
eraikitzeko eginkizuna

GKS eta Mugimendu Sozialista  kritika po
litiko bat egiten ari dira, eta guztiz bat gatoz, 
hain zuzen, norabide erreformistak, desmo
bilizazioa, atsekabea eta erreakzioaren go
rakada sustatzea besterik ez baitu lortzen.

Esperientziak langile klaseari erakus
ten dio eskubideak defendatzeko modu 
bakarra ekintza zuzenaren bidez dela, 
kaleetako borrokaren eta mobilizazioaren 
bidez, greba gogor eta borrokalarien bi
dez. Hala ere, EH Bilduren  zuzendaritza, 
UPren eredu okerrari gero eta gehiago ja
rraituz, indar horri bizkarra ematen ari 
zaio, bere jarduera politiko guztia aritmeti
ka parlamentario hutsean eta  patronalari, 
EAJri edo PSOEri soilik mesede egiten 
dieten akordio ezgauzetan zentratuz. Ez 
da egia aurrera goazela, alderantziz!

Estrategia horren aurrean, GKSk eta 
Mugimendu Sozialistak kaleak berresku
ratzearen aldeko apustua egin dute, langi
leen gatazketan parte hartuz, ikasle grebak 
bultzatuz eta “burgesiaren diktaduraren” 
eta bizitzaren garestitasunaren aurkako 
hainbat mobilizazio deituz.

Mobilizazio horiek milaka gazte bil
du dituzten arren, EH Bilduko eta Sortuko 
zuzendaritzek mesfidantzaz eta errezeloz 
begiratu die, desafio bat direlako egiten ari 
diren klase arteko kolaborazio politikaren
tzat eta bake soziala bermatzetik igarotzen 
den estrategiarentzat. Horregatik bertan 
behera utzi da greba orokorrari buruzko 
edozein aipamen une honetan.

GKSk planteatzen duen bezala, des
berdintasun handiak eta eztabaida poli
tiko gogorrak izan daitezke, baina badira 
gainditu ezin diren marra gorriak: “mili
tanteen segurtasuna, espazio publikoak 
erabiltzeko eskubidea eta finantzaziorako 
eskubidea”. Ezker Iraultzailetik ondo da
kigu, halako erasoak ere jasan ditugulako.

Horrelako ekintzek helburu bakarra 
dute: eztabaida politikoa saihestea eta 
edozein disidentziarekin amaitzea. EH 
Bilduko edo Sortuko zuzendaritzak kon
bentziturik eta ziur baldin badaude beren 
jarrera politikoaren egokitasunaz, defen
da dezatela demokratikoki, baina ez beren 
noraezarekin ados ez gaudenak isilarazi 
edo mugimendutik bota nahian.

Guretzat, komunista iraultzaile  garen 
aldetik, funtsezkoa da langile klasearen ge
hiengoa pazientziaz irabaztea, egun sozial
demokrazia tradizionalaren, ezker errefor
mista berriaren eta sindikatuetako buruza
gien eraginpean dagoela ulertuz. Horre
gatik, Leninen politika praktikara eraman 
nahi badugu, Ezker Abertzaleko, EH Bil
duko eta Sortuko oinarri militantera jo be
har dugu, baita masa sindikatuetara ere, 
ELA eta LAB sindikatuetara, non, gaine
ra, ezinegon handia dagoen. Akatsa litzate
ke erakunde horietan zintzoki parte  hartzen 
duten milaka sindikalista eta ekintzaileta
tik aldentzea, kritikoak badira eta alter na
tiba iraultzaile bat bilatzen ari badira.

Murrizketak, inflazioa eta lan eskubi
deen aurkako ofentsiba patronala Euskal 
Herriko langile borroken gorakada izuga
rria bultzatzen ari dira. Arabako eta Biz
kaiko metaleko grebek, Osakidetzakoek, 
egoitzek, garbiketek eta enpresetako ga
tazka ugariek agerian utzi dute langile kla
searen indar izugarria. Hara jo behar du
gu, borrokak bateratzeko beharra plantea
tuz, ELA eta LABeko zuzendaritzei, baita 
EH Bilduri eta Sorturi ere, Euskal Herrian 
greba orokorra deitu eta antolatzeko beha
rra exijituz. Horrela bakarrik hedatu ahal 
izango ditugu gure ideia komunistak eta 
praktika iraultzaileak langileen osotasun 
erabakigarrian.

Leninek Ezkerkeria, komunismoaren 
haur gaixotasuna liburu eredugarrian azal
du zuen bezala, bide hau ez da burokra
zia sozialdemokrata eta sindikalaren zail
tasun, zangotraba eta maniobretatik libre 
egongo. Baina hori da gizartearen eral
daketa sozialista aurrera eramateko behar 
dugun tresna —alderdi komunista iraul
tzailea— eraikitzeko bide bakarra.

Ezker Iraultzailean argi daukagu. Gure 
indar guztiekin alternatiba komunista erai
kitzen laguntzen jarraituko dugu, eta ho
rrek GKS eta Mugimendu Sozialistarekin 
batera lankidetza burkidea eskatuko du.

Euskal Herrian alternatiba
iraultzaile

eta komunista
bat altxa behar dugu!

EH Bilduko zuzendaritzak GKSren hedapenaren  
aurka jo du bitarteko justifikaezinekin
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Ipar Irlanda
Sinn Feinek garaipen historikoa lortu du

Iker Otermin

Sinn Fein (SF) izan da Ipar Irlandako 
maiatzaren 5eko hauteskunde autonomi
koetan alderdi bozkatuena, botoen %29 
eta 27 diputatu lortuta. 1921ean britainiar 
inperialismoak uhartea zatitu eta iparral
dean bere agintea inposatu zuenetik lehen 
aldiz irabazi ditu alderdi errepublikar ba
tek hauteskundeak Ipar Irlandan.

Sinn Feinek arazo sozialak eta langile 
klaseko familiek bizi duten egoera tamal
garria lehen mailan jarriz erdietsi du ga
raipena. Bere hauteskunde kanpainan, po
breziaren eta desberdintasun sozialen aur
kako diskurtsoa izan da nagusi, osasun eta 
hezkuntza publikoa defendatzeaz, etxebi
zitzaren eskuragarritasunaz, garraioak ho
betzeaz, gazteriarentzako etorkizun dui
naz eta eraldaketa sozialaz hitz egiten ari
tu da. Lelo horiek beren ezkerreko oinarri 
sozialarekin konektatu eta indartu dute.

Planteamendu berberekin, 2020ko 
otsailean SFk lehen aldiz irabazi zituen 
Irlandako Errepublikako hauteskunde 
orokorrak. Langile klasearen botoaren 
mobilizazioak, bereziki gazteen artean, 
90 urtez boterean txandakatzen aritu di
ren Fine Gael (FG) eta Fianna Fáil (FF) 
eskuineko alderdi tradizionalak garaitzea 
lortu zuen. Azkenean Green Party edo al
derdi berdeak Gobernua eskuineko FG eta 
FFrekin koalizioan osatzea erabaki bazuen 
ere, garaipen oso garrantzitsua izan zen.

Unionismoak gorroto sektarioaren 
diskurtsoa biderkatu du

Hauteskunde hauetako galtzaile argia 
unionismo erreakzionarioa izan da. Al
derdi Unionista Demokratikoak (DUP), 
2003tik indar nagusia izan denak, hiru 
eserleku eta 40 mila boto baino gehiago 
galdu ditu aurreko hauteskundeekin al
deratuta. Bestalde, 1921etik 2003ra Ipar 
Irlandan nagusi izan zen UUP (Ulsterko 
Alderdi Unionista) alderdi kontserbado
re lealistak ere ez dio etekina atera behe
rakada horri, eta jaitsiera historikoarekin 
jarraitzen du, eserleku bat eta 7 mila bo
to galduta.

Unionismoaren boto galera Alliance 
alderdi liberalak bideratu du neurri ba
tean, ofizialki neutral kokatzen duena bere 
burua nazionalisten eta unionisten arteko 
zatiketaren aurrean. Alderdi hori Brexita
ren aurka agertu zen, eta itxura aurre
rakoia agertzen saiatzen da LGTB eskubi
deak, abortatzeko eskubidea eta migrazio 
eskubideak defendatuz. Hirugarren pos
tuan kokatu da, botoen %13,5 eskuratu
ta, 9 eserleku irabazita (17).

Zenbait hedabidek eta analistak hau
teskunde hauen emaitza unionismoaren 
zatiketetan edo katolikoen gorakada de
mografikoan oinarrituta azaldu dute. Bai
na, egia esan, funtsezko kausak lkapitalis
mo britainiarrak bizi duen krisian nahiz 
kontserbadoreek Londresen eta Belfasten 
ezartzen dituzten politikek eragindako ha
serre sozialean aurkitzen dira.

Alderdi unionistak, DUP buru dute
la, beldur sektarioa astintzen saiatu dira 
oinarri protestantearen artean, Ipar Irlan
dak Erresuma Batuaren zati izaten jarrai

tzea mehatxatuta dagoela salatuz. Euren jo 
puntu nagusia Brexitaren Ipar Irlandako 
protokoloa izan da. Honek Erresuma Ba
tuaren eta Europar Batasunaren (EB) ar
teko muga Irlandako itsasoan ezarri zuen, 
hau da, irla osoa merkataritza batasun gi
sa hartzen du hein handi batean.

Horren aurrean, unionista lealistek 
 Johnsonen traizioa salatu zuten eta otsai
lean Gobernutik dimititu eta hauteskun
deak aurreratzera behartu zuten, brexit 
osoa exijituz. Horrekin batera, mota guz
tietako ekintza bortitzak hauspotzen ari
tu dira.

2021eko apirilaren hasieran, talde 
paramilitar unionista lealistek —UVF 
(Ulsterko Boluntarioen Indarra), UDA 
(Ulsterren Defentsarako Elkartea), Es
ku Gorriaren Komandoa eta abar— Bre
xit protokoloaren aurka istilu eta eraso 
uholdea antolatu zituzten. Portuko langi
leei heriotza mehatxuak egin zizkieten, 
eta auzo katolikoei lehergailuz, harriz eta 
abarrez eraso zieten eta hainbat istilu ge
hiago eragin zituzten. Gazte errepubli
karrek eraso horietatik babesteko  erantzun 
zutenean, poliziaren errepresioarekin  topo 
egin zuten.

Iraganean, unionistek bizi baldintza 
hobeagoak bermatu ahal izan zizkieten 
protestanteei, historikoki pobretuagoa izan 
den biztanleria katolikoaren aurrean. Bai
na krisi kapitalistak pobrezia kolpetik za
baldu du langile protestanteen artean joan 
den hamarkadan. Unionistek ahal duten 
guztia egiten dute gazte protestanteek sen
titzen duten amorrua, abandonu sentimen
dua eta babesgabetasuna desbideratzeko 
sektarismorik histerikoenera, talde para
militarrak erabiliz amorru hori bidera ez 
dadin beren zapaltzaileen aurka, kapita
listen aurka alegia.

Egonkortasun politikoak tinkan

Jeffrey Johanson DUPeko buruak gober
nu berria eratzea galaraziko duela  berretsi 
du behin eta berriz. Eta galtzaile izan bada 
ere, mehatxua betetzen ari da, hain zuzen, 
1998ko Ostiral Santuko Akordioak Gober
nua eratzeko giltza unionisten esku  utzi 
zuelako. Akordio horrek komunitateen ar
teko “gehiengo bikoitzaren” araua ezarri 
zuen, hau da, Ipar Irlandako Asanblada le
gegilea errepublikanoen eta unionisten bi 
indar nagusiekin batera eratu behar dela. 
Lehen ministroaren postua alderdi bozka
tuenak bete behar du, eta lehen ministro 
diputatuarena, bigarrenak. Eta modu ba
teratuan baino ezin da gobernatu.

Boris Johnsonek, Down Streeteko fes
ten eskandaluek eta toryek udal hautes
kundeetan jasandako kolpeak inguratu
ta, Unionistei keinu egitea erabaki zuen. 
Hauteskundeak izan eta egun gutxira, urte 
politikoaren irekieran Europar Batasuna
ri akordioa hausteko mehatxua egin zion. 
Honek berriro dantzan jarri ditu Erresuma 
Batuko klase agintariko eta alderdi kont
serbadoreko barne zatiketak.

Dena den, Irlandako herritarren ge
hiengo handia kontziente da iparraldea
ren eta hegoaldearen artean lurreko mu
ga berriro altxatzeak ondorio lazgarriak 
ekarriko lituzkeela jada izugarri tenka
tua dagoen egoera politikoan.

Arazo nazionala fase berri batean 
sartzen da. Sozialismoaren aldeko 

borroka da alternatiba bakarra

Zalantzarik gabe, SFren garaipenek itxa
ropena zabaldu dute Irlanda bateratzeko 
prozesuan aurrerapausoak emateko auke
ran. Mary Lou McDonald alderdiko presi

denteak adierazi zuen posible ikusten zu
tela bost urteko epean bateratzeko errefe
renduma egitea.

Noski, Britainia Handiko klase aginta
riak ahal duen guztia egingo du kontsul
ta egin ez dadin. Baina Irlandako hegoal
deko burgesia katolikoa ere ez dago ho
rren alde, arazo nagusia erreferendumak 
ekar lezakeen ezegokonrtasunean eta kla
se borrokaren gorakadan ikusten dutelako.

Hala eta guztiz ere, Irlandako arazo 
nazionala fase berri batean sartu da, krisi 
kapitalistak eta klase borrokak bultzatuta.

Ostiral Santuko Akordioak ez du ezer 
konpondu eta argi frogatzen du kapitalis
moan sektarismoaren eta zatiketaren in
fernuak agintzen jarraituko duela ezinbes
tean. Akordioa sinatu zenetik, eremu kato
likoak eta protestanteak banatzen dituzten 
“bakearen harresiak” deiturikoak ugaritu 
egin dira, eta bi komunitateen arteko lis
karrak ez dira eten. Gainera, Sinn Feinek 
urte hauetan agintaldi bikoitzeko Gober
nuan parte hartu izanak eta erakundeeta
tik austeritate politikak onartu eta apli
katu izanak lortu duen bakarra, sinesga
rritasuna kentzea eta alderdia sistemara 
egokitzea izan da.

Masen bizi baldintzak modu erabaki
garrian hobetzea eta Irlandako arazo na
zionalari eta Ipar Irlandako gatazka sek
tarioari behin betiko irtenbidea ematea, 
alternatiba antikapitalista defendatuz eta 
ekintzetan azken arte aurrera eramateko 
borondatea erakutsiz baino ezin da egin. 
Burgesiari eta bere zerbitzura dauden pro
bokatzaile paramilitarrei aurre egin die
zaiekeen indar bakarra masen mobiliza
zioa da, programa iraultzaile baten alde
ko borrokan bateratua. Irtenbide bakarra 
sozialismoaren aldeko borroka da, Irlan
da sozialista baten aldeko borroka.
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Gerra Ukrainan,
atzeraldi ekonomikoa 

eta gosea munduan

Víctor Taibo

Ukrainako gerrak kapitalismo globala as
tintzen duten kontraesan sakonak agerian 
utzi ditu, aurreko mendeko 30. hamarkada
tik aurrekaririk gabeko krisi politiko, eko
nomiko eta soziala sortuz. Gobernuek kri
si hau ere langile klaseari ordainarazi die 
eta ondorio izugarriak izango ditu mun
duko klase borrokan.

Ukrainako gerra Errusiak otsaila 
amaieran hasitako inbasio militarretik as
koz harago doa. Egia esan, 2014az geroz
tik joan da ernetzen, eta jauzi kualitatiboa 
eman du Putinen erregimen erreakziona
rioa aurrez aurre jarri duenean Ipar Ameri
kako eta Europako inperialismoarekin, eta 
Zelenskiren Gobernu txotxongiloarekin.

Bere postu hegemonikoa berrezartze
ko azken aukera balitz bezala, Biden eta 
burgesia estatubatuarra Europar Batasuna 
belaunikarazten ari dira beren agenda mi
litarista onartzeko. Errusia higadura ge
rra batean sartu nahi dute, Txinaren go
raldia geldiarazteko. Baina soldadu bakar 
bat bidali gabe Ukrainako herria kanoi 

bazka gisa erabiltzeko duten estrategia, 
aurkakoa bihur daiteke: Ukraina suntsitu 
egingo da, eta munduko ekonomia infer
nuetara jaitsiko da berriro.

Hala aitortu zuen NATOko idazkari 
nagusiak, Jens Stoltenbergek, berriki egin 
den Davosko Foroan: “Errusiaz ari gara, 
baina baita Txinaz ere” esanez zini koki 
gehitu zion “askatasuna  merkataritza li
brea baino garrantzitsuagoa dela” eta “gu
re balioen babesa etekinak baino garran
tzitsuagoak direla”. Eta hau gerrarekin 
aberasten ari diren Mendebaldeko banku 
eta monopolio kapitalista nagusietako exe
kutiboen aurrean dio!

SESB erori ondoren, Estatu Batue
tako inperialismoa, Europako aliatuen 
txaloekin, merkatu librearen garaipenaz 
eta “komunismoaren” porrotaz harropuz
tu zen, eta, ondoren, militarki esku hartu 
zuen bere interes geoestrategiko eta ko
mertzialek hala eskatzen zuten lekuetan. 
Baina munduko polizia balitz bezala on
doriorik ez izate horrek, aldaketa drama
tikoa jasan zuen 2008ko Atzeraldi Han
diaz geroztik, indarkorrelazioek aldaketa 
sakona jasan baitzuten Txina superpoten
tzia gisa sartzean. Txinako Estatu kapita

lismoaren muskulu ekonomiko indartsuak 
politika inperialista oldarkor bat ekarri du, 
planetako txoko bakoitzean AEBko erral
doiari aurre egiten diona.

Gerrak atzeraldi ekonomiko 
gogorrerantz bultzatzen du 

Gerra atzeraldi ekonomikoa azkartzen ari 
da. Atzeraldi hori ez da soilik gerraren 
ondorio, baizik eta aurreko hamarkadan 
pilatutako desoreka larrien ondorioa da, 
pandemiaren azken bi urteetan lehertu di
renak. Propaganda egin arren, Ipar Ameri
kako inperialismoa eta Europar Batasuna 
gero eta ahulago daude.

Errusiaren aurkako zigorren porrota da 
horren adibiderik onena. 190 herrialdeta
tik 40k bakarrik aplikatu dituzte. Europar 
Batasuna bera oso mugatuta dago horiek 
egiteko, Hungariaren ezezko argiaren eta 
beste herrialde batzuek gas eta petrolio 
errusiarraren hornidura eteteko dituzten 
zalantza eta erreparoengatik. Petrolio en
bargoak oliobideen bidez hornitutakoa sal
buesten du, guztiaren heren bat, eta ontzi 
bidezko bidalketei bakarrik eragiten die. 
Baina azken hauen debekuak, AEBetan 
eta Britainia Handian egiaztatu den be
zala, ez du eragotzi Putinen petrolioa be
raien portuetara iristea.

Txinak Errusiari laguntza sendoa ema
ten dio eta, era berean, Moskuko energia 
eta lehengai merkeen horniduraz  baliatzen 
da; esan behar da urteko lehen hiruhile
koan bere ekonomiaren erregistro bikai
na lortu duela. Baina Txina ez da bakarra. 
Beste herrialde askok, hala nola Indiak, 

petrolio merkea eskatzen dute, eta horrek 
are gehiago zailtzen du mendebaldeko po
litika. Izan ere, petrolioaren prezioek gora 
egin dute, eta horrek aukera ematen dio 
Errusiari produkzioaren beherakada he
ren bateraino konpentsatzeko, batez ere 
OPEParekin duen aliantzari eusten dion 
bitartean. Honela. AEBek petrolio gordi
naren ekoizpen globala nabarmen handi
tzeko egiten dituen eskakizunei aurre egin 
diezaiekete.

Europako Batzordeak berak egindako 
aurreikuspenen arabera, Errusiako gasare
kiko erabateko etenak euroguneko BPGa 
hondoratuko luke eta inflazioaren goraka
da handiagoa ekarriko luke. Inflazioak da
goeneko %8,1eko zifra errekorra lortu du, 
eta horrek agerian uzten du AEBko estrate
giak muga handiak dituela. Bestalde, bes
te hornitzaile batzuren bidez  hornitzeak, 
hala nola AEB, Errusiako gasarekin al
deratuz %30 eta %40 arteko garestitzea 
ekarriko du, eta Europako industriak, eta 
bereziki Alemaniakoak, munduko merka
tuan lehiakortasungalera ikaragarria izan
go du Txinako eta Ipar Amerikako mer
kantzien aldean.

Gerraren dinamikak eta haren ondo
rio ekonomikoak zatiketa handiak eragi
ten ari dira Europako Gobernuen artean. 
Scholz eta Macronek, Errusia ez umilia
tzera deitu dute, eta Ukrainak lurraldeen 
kontzesioak egin beharko dituela esanez. 
Baina baita Estatu Batuetako klase men
deratzailean bertan ere, The New York Ti-
mes aldizkariak bere editorialean berriki 
idatzi duen bezala, edo, Henry Kissinger, 
Estatuidazkari ohiak Davosen egindako 
adierazpenean, Ukrainak Donbás utzi be
har duela esanez.

Inperialisten zinismoak ez du mugarik
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Argi geratzen dena da, Ukrainan era 
bateko edo besteko sueten batera hel dai
tekeen arren, potentzia inperialisten ar
teko liskarrak aurrera jarraituko duela, 
gatazka militar berriak barne. Kapitalis
moaren gainbehera inperialistaren fasean 
ezinezkoa da garapen harmoniko,  baketsu 
eta aurrerakoia.

Espekulazioa eta gosea munduan: 
kapitalisten hipokrisia 

Gerrak, lehen pandemiak bezala, irabazi 
kapitalisten hazkundea eragin du mundu 
osoan; martxora arte errekorrak hautsi di
tuzte, 2021ekin alderatuta %11 gehiago. 
Gainera, milioika langile familia pobret
zen dituen igoera inflazionistak, energia
ren, elikaduraren eta bankaren monopo
lio handiak aberasten ditu..

Ursula von der Leyen Europako Batzor
deko lehendakariaren zinismoak eta Men
debaldeko gobernu kapitalistek, Putinen 
erregimena munduko gosearen erantzule 
bakar gisa salatzen dutenean, ez dute lo
tsarik. Benetan goseak kezkatzen baditu, 
EBko eta AEBetako bozeramaileak, Chi
cago, Minneapolis edo Parisko lehengaien 
poltsetan espekulatuz poltsikoak betetzen 
dituzten inbertsiofunts handietara jo be
harko lukete. Hor sortzen dira goseteak!

FAOren arabera, 2021/22 zerealkan
paina maximo historikoa izan da: 2.800 
milioi tona. Egungo stockari batuta, 
3.626,8 milioi tona izango lirateke, eta 
835 milioi tonako soberakin bat geratuko 
litzateke kontsumitu ondoren. Ukrainak 
eta Errusiak 32,5 milioi tona gari eta arto 
ekoitziko lituzkete martxotik ekainera bi
tartean, “munduko merkataritzabolume
naren %6,7, kanpainaren amaieran aurrei
kusitako stocken % 3,89 eta bi magni tude 
horien %2,46”. Hau da, munduko ekoiz
penaren ehuneko txiki bat.

IPES Fooden txosten batek argi eta 
garbi adierazten du zer gertatzen ari den: 

“...une honetan ez dago elikagaiurrita
sunik munduan (...) Benetako arazoa da 
munduko zerealerreserba gehienak kor
porazio handien esku daudela, eta ez du
tela interes handirik izakin horiek ezagu
tarazteko edo askatzeko, prezioak igotzen 
jarraitzen duten bitartean”.

Hau da, martxoaren 7an JP Morga
nek nekazaritzasektoreari lotutako fun
tsetan inbertitzera animatzeko argitaratu 
zuen txostenaren arrazoia. Martxoko le
hen astean bakarrik, 4.500 milioi dolarrera 
iritsi ziren inbertsio globalak, eta nekaza
ritzako bi inbertsiofunts nagusiek 1.200 
milioi jaso zituzten, 2021. urte osoko 197 
milioiren aldean. Kontua da monopolio 
handiek ekonomia modu itogarrian kon
trolatzen dutela eta etorkizuneko merka
tuetan egiten dituzten espekulazio apus
tuak, poltsikoak betetzeko.

Behera gerra inperialista! 
Ez Putin, ez NATO, ez Zelenski! 

Putinen tropen inbasioak eta NATOk za
baldutako armamentuak Ukraina suntsi
tzen dute. Gerra erreakzionarioa eta inpe
rialista da bi aldeetatik, eta Zelenskiren 
Gobernua ez da nazioaskapenaren alde 
borrokatzen ari, Ipar Amerikako inperia
lismoaren kontratista bezala baizik. Kie
veko Estatu eta administrazioaparatua, 
bai eta Ukrainako armada eta ekonomia 
ere, AEBetako, NATOko eta EBko ba
liabide militar eta finantzario itzelei es
ker mantentzen dira.

Baliabideuholde horrek azaltzen du 
ustezko mirari militar ukrainarra. Inbasioa 
hasi zenetik, otsailaren 24an, laguntza ho
ri inoiz baino handiagoa izan da: 42.000 
milioi euro AEBk, 15.000 milioi EBk eta 
7.000 milioi AEBko inperialismoaren bes
te aliatu batzuek (Britainia Handia, Kana
da, Japonia Australia…). Guztira, 65.000 
milioi euro baino gehiago, 2021eko Ukra
inako BPGaren %41! Baina Pentagonoak 

eta NATOk modu irekian parte hartzen du
te Ukrainan 2014az geroztik.

Mendebaldeko kontakizunak AEBe
tako inperialismoak gerraeskaladan duen 
paper erabakigarria ezkutatzen du nahita. 
2021. urtearen hasieran, Ukrainako Go
bernuak Segurtasun Nazionalaren doktrina 
berri bat diseinatu zuen, NATOn sartzea 
eta haren ekitaldi militarretan parte har
tzea adostu. Abuztuan, AEBk eta NATOk 
Krimeako plataforma osatu zuten, penin
tsula berreskuratzen laguntzeko. Denbo
ra horretan, Zelenskiren Gobernuak han
ditu egin zuen Donbás fronteko hedapen 
militarra, 120.000 eta 150.000 soldadu 
bitarte erabiliz. 2022. urtearen hasieran, 
Zelenskik lege bat onartu zuen NATOko 
tropek Ukrainako lurrean ariketa milita
rrak egin ahal izateko.

Horri guztiari gehitu behar zaio 2014az 
geroztik Ukrainako gobernuek, baita 
Zelenskik ere, oso izaera erreakziona
rioa izan dutela, murrizketa gogorrak, pri
batizazio masiboak eta langile eta sindi
katuen kontrako legeria gogorra aplikatu 
baitituzte. Neonaziak eta eskuin muturre
koak nagusi dituen gobernua, hala nola 
Zelenskiren alderdiko Galina Tretyako
va diputatua, langabetuak antzutzeko be
harra planteatu zuena, “kalitate txarreko 
semealabak ematen baitituzte”.

Horrek guztiak ez du ukatzen  Putinen 
inbasioaren izaera inperialista eta erreak
zionarioa, kapitalista handien eta monopo
lio errusiarren onura handiagorako lurral
deak bereganatzeko estrategia, eta Ukraina 
zapaldua izan duen chauvinismo errusiar 
handiaren berpizkundea, independentzia 
nazionalerako eskubidea ukatuz. Ez da de
taile huts bat Putinek Lenini eta boltxebi
keei leporatzea Ukrainako autodetermina
zioaren erantzuleak direla.

Antikomunismoa eta nazionalismo to
talitarioa erregimen kapitalistaren eta bo
napartista putinistaren nortasunezauga
rriak dira. Langileklasea esplotatzen du 

inolako kontenplaziorik gabe, eta biztan
leriaren %1ek herrialdearen aberastasuna
ren %48 bereganatzen du. Disidentzia egi
ten duen edonor, sindikatuak eta ezker 
borrokalariak, LGTBI mugimendua eta 
gizartemugimenduak erreprimitzen di
tu. Europako ultraeskuindarrarekin lotu
ra estua duen erregimen bat.

Gerra eta haren ondorioak ikaragarriak 
izaten ari dira Ukrainako, Errusiako eta 
munduko gainerako langileentzat. 1914an 
ere izan ziren, iraultzailetalde txiki ba
tek Bigarren Internazionalaren eta alderdi 
sozialisten kapitulazioaren aurka egin zue
nean, sarraskiari eta sozialabertzaletasuna
ri babesa emateagatik. Hala ere, iraultzai
le hauek, Lenin, Trotsky, Liebknecht edo 
Rosa Luxenburgok, ez zuten amore eman. 
Bazekiten gerrak iraultzaren hazia zera
mala barruan, eta goiz edo berandu lan
gileklasea eta zapalduak basakeria inpe
rialistaren aurka altxatuko zirela.

Gaur, atzo bezala, ezker erreformista 
berriko buruzagiek, beren gobernuei au
rre egin beharrean, gerraren izaera inpe
rialista, aurrekontu militarren gehikuntza 
eta eskalada militarista salatuz, gobernu 
horien propaganda chobinista eta belizis
tarekin bat egiten dute. Horrek, kosta aha
la kosta, batasun nazionaleko politika bat 
bermatzen du, beren burgesien interesak 
defendatzeko, eta horrek, hilketak eta lan
gileklasearentzako ondorio kaltegarriak 
luzatzen soilik lagunduko du.

Eta gaur, atzo bezala, klaseko indepen
dentzia programa duen ezker iraultzaileak 
argi eta garbi esaten jarraitzen du: 

Behera gerra inperialista!

Etsai nagusia etxean dago!

Langile internazionalismoaren 
alde, iraultza sozialistaren alde!
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Elkarrizketa 
Manu Odriozolari,

Euskal Herria Sozialista: Gipuzkoako 
grafikagintzako langileak hitzar-
men duin baten aldeko borrokari 
ekin diozue. Zerk bultzatu  zaituzte 
horretara?

Manu Odriozola: Adegi patronalaren 
eraso basati baten aurrean gaude. Ez da
go prest hitzarmen duin bat bermatzeko 
Gipuzkoan 1.000 langile inguru  biltzen 
dituen grafikagintzako sektoreko langi
leei. Egoera horren aurrean grebara joa
teko beharra azpimarratu dugu.

Hitzarmena negoziatzeko mahaia 5 
aldiz bildu da dagoeneko, eta patronalak 
gure lan baldintzak atzera botatzeko aha
leginean jarraitzen du, KPIaren igoera
ri dagokionez soldata igoera lotsagarriak 
planteatuz. Pandemiako azken bi urteetan, 
lan kargak gora egin du eta enpresaburuek 
irabaziak izaten jarraitu dute, inflazioak 
gure soldatak jaten dituen bitartean.

Gure aldarrikapen nagusiak hauek di
ra: soldata igoerak KPIaren gainetik hit
zarmena indarrean den urteetan, urteko 

lanaldia 16 orduz murriztea, txanda kon
tratuaren aplikazioa.

EHS: Zure ustez, zein izan behar da 
patronala garaitzeko estrategia?

MO: Enpresa txiki bateko langilea eta 
sindikalista zarenean, are gehiago kontu
ratzen zara zein garrantzitsua den borro ka 
ahalik eta zabalen bateratzea. Gure lan eta 
bizi baldintzak horren menpe daude erabat.

Patronalak oso estrategia argia diseina
tu du. Fabrika handienetako jabeak enpre
sa itunen negoziazioak irekitzen ari dira 
arreta desbideratzeko, gu zatitzeko eta se
ktore mailako borroka ahultzeko. Patro
nalak ondo daki zer nolako pisua izaten 
duen greben arrakastan lantegi handietako 
langileen partehartzeak. Baina pozoitutako 
tranpa kalkulatua da. Eraso orokortu bati 
aurre egiteko modu bakarra kolektiboki 
borrokatzea da. Enpresaburuek borroka 
zatitzeko eskaintzen dituzten kontzesioak 
berehala desagertu ohi dira, eraso eta pre
karietate gehiagori bide emateko, berezi
ki krisi kapitalista garaian.

Horregatik, ezinbestekoa dugu lante
gi guztietara joatea, handietara zein txi
kietara, planteamendu borrokalari bate
kin, informatuz eta azalduz, langileen ba
tzarrak antolatuz, mobilizazio plan sendo 
eta bateratua demokratikoki onartzeko. 
Ekintzara jo behar dugu, langileak anto
latzen garenean eta elkarrekin mobilizat
zen garenean dugun indar izugarriaz ja
betu gaitezen.

EHS: Gainera, zuenarekin  lotura du-
ten sektore gehiago daude borrokan…

MO: Hori da. Guk bezala, papereko 
eta egurgintzako langileak hitzarmen duin 
bat eskatzen ari dira, eta antolatzen hasi 
dira. Bi sektore horiek lotura estua du
te grafikagintzarekin. Mobilizazioak eta 
grebak sektore horiekin batu behar ditu
gu lehenik.

2019an, Euskal Herrian borroka sindi
kalaren izugarrizko gorakada izan zenean, 
8 greba egun egin genituen, eta patronala 
hainbat puntutan amore ematera behartu 
genuen. Egun garrantzitsuena greba pa

pereko langileekin batera egin genuena 
izan zen. Eragin handia izan zuen greba
larien morala eta konfiantza igotzeko, eta 
horrek presio handia egin zion Adegiri. 
Esperientzia horretatik ikasi behar dugu, 
eta ildo berean doazen beste asko ere bai.

2020ko urtarrilaren 30eko greba 
orokorrak inflexio puntua ezarri zuen 
Euskal Herrian, eta sektore askotan egin 
genituen horrelako greba arrakastatsuen 
emaitza izan zen. Beti bezala, EAJ argi 
eta garbi kokatu zen patronalaren alde, 
gure borrokak kriminalizatuz eta zapal
duz. Orain Urkulluk krisitik irten garela 
dio. Baina langileok bizi dugun errealita
tea ez da hori: inflazioak gure soldatak ja
ten ditu eta patronala ez dago ezertan amo
re emateko prest, nahiz eta gure kontura 
ederki aberastu den eta erakundeetatik di
rutza publiko izugarriak jasotzen dituen.

Ez gaude pandemiak edo Ukrainako 
gerrak eragindako krisi koiuntural baten 
aurrean. Ekonomia kapitalistaren krisi or
ganikoaren aurrean gaude, langileei berri
ro ordainarazi nahi digutena.

Ematen ari diren borroka guztiak ma
hai gainean jartzen ari dira Euskal Herrian 
greba orokorra deitzeko beharra. ELAk eta 
LABek aurrerapausoa eman behar dute, 
eta borroka horiek guztiak bateratu, deial
dia eginez. Gaur egun, 2020an baino arra
zoi gehiago daude.

EHS: LABen afiliatuta zaude eta 
Ezker Iraultzailean ere bai. Zergatik?

MO: Hala da. Duela 35 urte LABen 
afiliatu nintzen, eta Herri Batasunako zi
negotzi ere izan nintzen 8 urtez. Parte har
tu dudan borroken esperientziak bul tzatu 
nau Ezker Iraultzailean eta bere platafor
ma sindikalean (Ezkerreko sindikalistak) 
antolatzera. Uste dut beharrezkoa dela sin
dikalismo borrokalaria, klasekoa eta anti
kapitalista defendatzea.

Langileok egunero izaten ditugun ara
zoak sistema kapitalistaren funtzionamen
duan daude. Horregatik, sindikalismoak 
gizartearen eraldaketa sozialista izan be
har du. Gure borroka egunez egun hasten 
da gure enpresan, baina helburu zabala
go bati ere lotuta egon behar du: sozialis
moaren aldeko borrokari. Horregatik naiz 
Ezker Iraultzaileko militantea.

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

Gipuzkoako grafikagintza hitzarmenaren aldeko borroka garatzen ari da.
Manu Odriozola, sektoreko langilea, LABeko afiliatua 

eta Ezker Iraultzaileko kidea elkarrizketatu dugu.
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Arabako metalgintzako 
langileak borrokan

EHS: 20 urte baino gehiago igaro on-
doren, Arabako metala kalera atera da 
berriro, zergatik orain?

José Luis Cariñanos: Sektoreko le
hen greba orokorra izan da 20 urte baino 
gehiagoan, eta patronalak gure eskubi
deen aurkako eraso basatira jo duenean. 
Arabako metaleko langileok EAEko bal
dintzarik okerrenak ditugu urteko ordu 
lanaldiari, soldatei eta abarri dagokienez.

Bi hamarkada baino gehiagoz, CCOO 
eta UGT sindikatuetako buruak eskubi
de galerak ekarri dituzten lan hitzarme
nak sinatzen aritu izan dira. Inflazioare
kin, %9 inguru, gure erosteko ahalmena 
azkar hondoratzen ari dela ikusten dugu.

Bestalde, enpresen irabaziak inoiz ez 
bezala handitu dira, inflazioari esker, hain 
zuzen ere! Acerinox edo Arcelor Mittal 
enpresek %242ko eta %80ko mozkinak 
izan dituzte aurtengo lehen hiruhilekoan, 
hurrenez hurren.

Ez dugu onartzen sakrifizioak banatu 
behar direla, hainbat buruzagi sindikalek 
dioten bezala, KPIaren araberako solda
ta igoeren aldeko borroka alboratzeko. 
Soldatak oinarrizko produktuen benetako 
igoeraren arabera eguneratu behar dira.

EHS: Nola baloratzen duzu greba-
ren garapena?

JLC: Patronalaren mehatxuei aurre 
eginez, Burulanen, lan egiten dudan eta 
delegatua naizen lantegian, jarraipena ia 
%100ekoa izan da. Patronalak dioen %7ko 
jarraipena gezur hutsa da. Mercedes beza
lako enpresa handietan ere oso indartsua 
izan da, % 50ekoa, nahiz eta UGT boiko
tean aritu eta deialdi oso mugatua egin den.

Piketeetan eta Gasteizko manifesta
zioetan argi geratu da grebaren arrakas
ta. 7.000 grebalari baino gehiago eta haien 
familiak hartu genituen kaleak, kontsig
nak oihukatzen eta borrokarako konfian
tza tinkoan.

EHS: Zein dira, zure ustez, borroka-
rekin jarraitzeko eman beharreko hu-
rrengo urratsak?

JLC: Grebaegun gehiago deitu behar 
dira. Orain, Bizkaiko metalgintzako lan
gileek hiru greba egun proposatu dituz
te, ekainaren 23an eta 30ean eta uztaila
ren 1ean. Hurrengo urratsa grebaren hiru 
egun horiek deitzea izango litzateke. Ara
bako eta Bizkaiko metalgintzako langileok 
75.000 baino gehiago gara, eta greba ba

teratu eta masibo batek patronalak atzera 
egitea behartuko lituzke.

Baina, gainera, Kantabriako metala
ren greba mugagabe eredugarri batean 
gaude, CCOO eta UGTko sindikatuetako 
buruzagiei gainezka egin diena. Greba 
Euskadira lankarga desbideratuz boiko
teatzen saiatzen ari dira. Ezin dugu onar
tu. Aurrerapausoa eman behar da, Estatu 
mailako metalaren greba orokorra, Ara
ba eta Bizkaia, Kantabria eta Coruñare
kin elkartuko dituena, gogor borrokatzen 
ari baitira… Greba hori erreferentzia bi
hurtuko litzateke.

Patronalak, gu zatitzeko helburuare
kin, enpresako hitzarmenak edo itunak 
negoziatzen saiatzen ari dira sektoreko 
baino proposamen hobeagoekin. Gure in
darra ez da enpresaz enpresako borrokan 
egongo, baizik eta denok elkartuta jotzean.

EHS: Zer deritzozu ELAk eta 
 LABek Euskal Herrian greba oroko-
rra deitzeko beharraz?

JLC: Gaur egun proposamen honek 
2021ean baino balio eta garrantzi handia
goa du. Inoiz baino arrazoi gehiago dago 

Euskal Herrian beste greba orokor bat egi
teko, patronalaren ofentsibaren aurrean 
eta EAJPSEren Jaurlaritza erabat euren 
aldeko politika egiten ari denean. Langi
le borroken ugaritzea greba orokorraren 
beharra azpimarratzen ari da.

Prekarietatea, kontratu zaborrak gaz
teen artean, ez dira metalgintzan bakarrik 
gertatzen, sektore guztietara zabaldu  dira. 
2020ko urtarrilean azken greba deitzeko 
zeuden arrazoiak ez dira konpondu, larria
gotu baizik.

EHS: Ezker Iraultzailean afiliatuta 
zaude, zergatik?

JLC: Nire ustez, borroka sindikala sis
tema kapitalistaren aurkako borroka po
litiko askoz zabalago baten parte da. Bo
rroka sindikala enpresaren edo sektorearen 
lau hormetan geratzen denean eta kapita
laren logikara mugatu nahi denean, oso 
mugatua geratzen da. Deslokalizazioak 
edo eta inflazioak oso adierazgarriak dira.

Sindikalismoa gizartea eraldatzeko 
tresna politiko gisa sortu zen. Eredu hori 
berreskuratu behar da, gure zapaltzaileak 
garaitzeko tresna izan dadin.

“Aurrerapausoa eman behar da, Estatu mailako metalaren 
greba orokorra deitzera, Araba eta Bizkaia, Kantabria eta 
Coruñarekin elkartuko dituena, gogor borrokatzen ari 
baitira… Greba hori erreferentzia bihurtuko litzateke”

Joan den maiatzean hiru greba orokor egin ziren Arabako 
Metalaren sektorean, 25.000 langile inguru biltzen ditue-
na, kaleratzeen, gure lan-baldintzen degradazioaren aurka 
eta hitzarmen kolektibo duin baten alde. Orain Bizkaiko 
metalgintzak hiru greba egun deitu ditu ekainaren 23 eta 
30erako eta uztailaren 1erako, eta Kantabriako metaleko 
greba mugagabe ikaragarria, Coruñakoa eta beste hainbat 
tokitakoak ikusten ari gara.

José Luis Cariñanos elkarrizketatu dugu, 
Aernnova taldeko Burulan enpresako langi
lea, ELAko ordezkaria eta Ezker Iraul
tzaileko militantea, bere aldarrikapenak 
eta gatazka nola garatzen ari den azal 
diezagun.

www.ezkeriraultzailea.net

Bisitatu 
gure webgunea



eta komunista
bat altxa behar da!

iraultzaile
Euskal Herrian alternatiba

EH Bilduko zuzendaritzak GKSren
hedapenaren aurka jo du bitarteko justifikaezinekin

2. ORRIAN JARRAITZEN DU 

Ezker Iraultzailea

Azken asteotan, EH Bilduko eta Sor-
tuko zuzendaritzaren aldetik erasoaldi 
burokratikoa ikusi dugu, Gazte Koor-
dinadora Sozialistaren eta Mugimendu 
Sozialistaren aurrerapenaren aurka. Ezker 
Iraultzailetik publikoki adierazi nahi du-

ditugula, ezkerraren adierazpen askata-
sunaren aurka egiten baitute, eta euskal 
eskuinari eta indar errepresiboei mesede 
egiten baitie, gazteria iraultzailea krimi-
nalizatzeko kanpainan.

GKSko kideek hainbat alditan salatu 
dutenez, Ezker Abertzaleko zuzenda ritza 
gezur eta jazarpen kanpaina bat egiten ari 
da “Mugimendu Sozialista espazio pu-
blikoetatik kanporatzeko”, Gaztetxeeta-
tik eta okupatutako espazioetatik kanpo 
utziz, hainbat herritako txosnetatik (Gas-

-
nantzaketa mugatzeko asmoz.

Euskal gazteriaren sektore zabalen ar-
tean dagoen haserrea estaltzen saiatzeko 
metodo eta ekintzak dira. Azken urteo-
tan GKSren geroz eta hedapen eta era-

gin handiagoak agerian uzten du Euskal 
Herrian ideia komunistak irabazten ari 
diren espazioa eta autoritatea, baita Sor-
turen eta EH Bilduren bide erreformis-
ta eta instituzionalarekiko kritika sakona 
ere. Kritika horrek bat egiten du Ezker 
 Abertzaleko, EH Bilduko eta Sortuko 
milaka militanteren artean dagoen ezi-
negonarekin, Sorturen azken Kongre-
suan egiaztatu zen bezala.

Ezker Iraultzailetik erabat arbuiatzen 
ditugu zentsura inposatu nahi duten era-
so horiek, hain zuzen, krisi kapitalistaren 
eta gerra inperialistaren egungo testuin-
guruan, zernolako ezker independentista 
mota behar dugun eta zein programa po-
litiko defendatu behar dugun oinarritze-
ko eztabaida erabakigarrian: kaleko bo-
rroka bultzatzen duen ezker antikapita-
lista behar dugu, edota ezker “posibilista, 
pragmatiko eta kontserbadorea”, Sortu-
ren zuzendaritzak bere azken Kongre-
suan adierazi zuen bezala?

EAJ eta Eusko Jaurlaritza GKS eta 
Mugimendu Sozialistaren aurka

Estatu aparatuaren edo EAJren eta bere 
komunikabideen jarrera oso argia izaten 
ari da. GKSko militantziaren aurkako 
errepresioa areagotu dute, gaztetxeak eta 
haiek okupatutako espazioak polizialki 
desalojatuz. EAJk zuzentzen duen  prentsa 
burgesak ez du aukerarik galdu kolekti-
bo horren aurka era guztietako gezur eta 
kalumniak botatzeko, eskuin espainolis-
taren titularretara joz, “ETAren txakur-
kume berriak “direla salatuz.

Andoni Ortuzarrek, EAJko EBBko 
presidenteak, GKSren aurkako era-
sora jo du, PPren eta Voxen estiloko 
 diskurtsoarekin. “Populismo merkea”, 
“aretoko iraultzaileak” izatea, Euskadi 
gorria nahi izatea, “Sobietar Batasunean 
porrot egin zuen eredua” berreskuratu na-
hi izatea, eta, funtsean, “askatasunarekin” 

amaitu nahi izatea egotzi  zizkien, Isa-
bel Diaz Ayusoren  diskurtsoa partekatuz.

Era berean, faltsuki leporatu diete Pu-
tinen alde egitea, uko egin diotelako inpe-
rialismo estatubatuarraren, NATOren eta 
Zelenskiren gobernu ultra erreakziona-
rioaren mendeko segidismoaren jarre-
rari, eta “batasun nazionaleko” politika 
salatu dutelako, ia ezker parlamentario 
osoa mendean hartu duena, UPtik hasi 
eta ERC eta EH Bildura arte.

Kanpaina horrekin bat egin dute EH 
Bilduko eta Sortuko zuzendaritzak azken 
asteotan, eta udal batzuetan duten bote-
re instituzionala erabili dute GKS txos-
netatik eta beste gune publiko batzueta-
tik kanpo uzteko.
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