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Kapitalismoa inoiz baino krisi gogorra
goan murgildurik dago. Uda honetako 
suteek eta muturreko lehorteek areago 
azaleratu dute ingurumenaren suntsike
ta. Horrekin batera, latz jasaten ari gara 
gerra inperialistaren basakeria eta suntsi
pena eta milioika langile familia miserian 
eta prekarietatean hondoratzen ari den in
flazioa. Erauntsi honek langile klasea be
te betean jotzen duen bitartean, monopo
lio kapitalista handiak etekin ekonomiko 
izugarriak lortzen ari dira espekulazioari, 
inflazioari eta gerra inperialistari esker.

Borroka gero eta erradikalizatuagoei 
aurre egin beharko dietela ikusita, gober
nu kapitalistak, zigilu ezberdinetakoak 
izan arren, gero eta gehiago jotzen ari di
ra neurri autoritarioetara. Erresuma Ba
tuan garatzen ari den greba oldeak, edota 
uda honetan Sri Lankan ikusi dugunaren 
moduko herri altxamenduak, matxinadak 
eta iraultzak herrialdez herrialde hedatu 
daitezke. Burgesia norgehiagoka eraba
kigarrietarako prestatzen ari da. Eskubi
de demokratiko ukaezinak ezabatzen ditu 
eta errepresio polizial eta militar zuzene
ra jotzen du, beharrezkoa denean mutu
rreko eskuinaren eta faxismoaren dema
gogian oinarrituz.

Testuinguru honetan, ezker errefor
mistaren erabateko porrota ikusten ari 
gara, bai sozialdemokrazia tradizionala
rena, bai 2008ko krisiaren ondorioz sor
tu edo indartu ziren ezkerreko alderdi be
rriena, hala nola Unidas Podemos, Syriza 
edo Die Linke.

Kapitalistekin elkar ulertzeko eta me
kanismo parlamentarioen bidez aberasta
sunaren banaketa bidezkoagoa negozia
tzeko ideiak porrot egin du erabat. Prak
tikan, alderdi horietako buruzagiek amore 

eman eta finantza-kapitalak agindutako 
politika guztiak aplikatzen amaitu dute. 
Hori justifikatzeko ezin dela gehiago egin 
diote, langile klasea desmobilizatzen eta 
ideologikoki desarmatzen duten bitartean.

Herri akordioak EAJ eta 
patronalarekin?

Zoritxarrez, EH Bilduko buruzagiek  bide 
bera hartu dute. Ikasturtea “herri akordio” 
baten beharra aldarrikatuz hasi dute, “Es
tatu itunak erdiesteko” beharra adieraziz, 
alderdi, enpresari eta sindikatu guztiak 
barne bilduko dituena. “Ongizate itun bat, 
zerbitzu publikoen degradazioari eta des
berdintasun sozialen gorakadari” erantzu
tea bilatzen duena.

Hala ere, asmo onez betetako  diskurtso 
horiek guztiek talka egiten dute EH Bil
du garatzen ari den eguneroko politikare
kin, funtsezko gaietan Pedro Sanchezen 
Gobernuaren politika kapitalistak babes
tuz eta aurrekontu antisozialak adostuz 
Nafarroan zein EAEn EAJrekin eta PSOE
rekin. Neurri eta aurrekontu horiek ez du
te zerbitzu publikoen degradazioa eta pri
batizazioa geldiarazi. Alderantziz. Hori 
erakusten du Osakidetzaren egoerak. Bes
talde, EH Bilduk EAJrekin sinatutako 
Hezkuntza Akordioa justu kontrako no
rabidean doa, pribatizazio gehiago eta 
jauzi berri bat euskal eskola publikoaren 
okertzean.

Proposamenak neurri aurrerakoiak 
planteatzen dituen arren, hala nola 1.400 
euroko gutxieneko soldata, doako ga
rraioa, erreforma fiskal bat “gehien duena
ri gehiago ordainaraziko diona eta enpre
sen onurak larrituko dituena”, edo zerga 
bereziak enpresa energetikoei eta bankuei, 

ez da sinesgarria hori EAJren, patronala
ren alderdiaren, eskutik egin behar  dela 
planteatzen denean. Edo bidea euskal 
enpresa eredu berri bat sortzea dela adie
razten denean, euskal enpresak atzerriko 
kapitalari saldu ez dakizkion eta etekinen 
banaketa horietan gera dadin, dibidenduak 
banatu gabe. Euskal kapital handiari bere 
irabaziei uko egiteko eskatzen diote, ka
pitalista izateari uzteko.

Horixe da, hain zuzen ere, ezker erre
formista berriak aurrera eraman duen po
litika, UP barne, eta porrot izugarria  jaso 
duena. Utopia erreakzionario  erabatekoa 
da eskuina eta enpresari handiak, edo 
PSOE, langile klasearentzako neurri 
sozialak adostuz aldaketa batean parte 
hartzera konbentzitu nahi izatea, batez 
ere krisi kapitalista larri honetan.

EH Bilduren eta Sorturen zuzendari-
tzak “kalean eta erakundeetan Euskal He
rriaren askapen nazional eta sozialaren 
alde borrokatzeko deia egiten du”. Baina 
nola borrokatu helburu horiek lortzeko? 
Langile eta gazte katalanek 2017an egin 
zuten bezala. Masa altxamendu horrek 
izutu egin zituen burgesia katalana eta es
painiarra eta Estatuaren aparatua. Izaera 

iraultzailea hartu zuen, eta erakutsi zuen 
zein metodok balio duten eta zeintzuk ez. 
Altxamendu horrek zurbildurik utzi zuen 
bai EAJ bai euskal burgesia, eta Urkullu 
Lehendakariak esku hartu behar izan zuen, 
baina Espainiaren batasuna eta 78ko erre
gimenaren egonkortasuna bermatzeko!

EAJrekin bai, sozialismoaren alde 
borrokatzen dugunokin ez

EAJri eta enpresaburuei eskua  luzatzen 
zaien bitartean, EH Bilduko eta Sortu-
ko zuzendaritzak ez du zalantzarik izan 
kanpaina oldarkorra egiteko,  gezurrez 
betea, GKS, Mugimendu Sozialista eta 
ordezkatzen dutenaren aurka. Eraso 
kanpaina hainbesteraino iritsi da, non 
Ezker Abertzaleko zuzendaritzak GKS 
erreakzionarioa dela eta EH Bilduren eta 
Sorturen aurkako EAJren tresna dela esan 
duen. Baina nork hitzartu ditu EAJrekin 
aurrekontuak edo hezkuntza lege berria? 
Eta nork azpimarratzen du etengabe be
harrezkoa dela EAJrekin Estatu itun han
diak egitea?

Zalantzarik gabe, EH Bilduren eta Sor
turen oinarri militantearen zati handi ba
tek txundituta entzun ditu GKSen aurkako 
salaketak, eta, aldi berean, ikusten du bere 
buruzagiek Ertzaintzaren omenezko eki
taldietan parte hartzen dutela, MU beza
lako unibertsitate elitistak sustatzen di
tuztela, eta babes irmoa ematen diotela 
euskal eskola publikoaren aurkako kolpe 
hilgarria izango den hezkuntza lege bati.

Beharrezkoa da 180 graduko lema kol
pea ematea. Programa sozialista bat altxa
tuko duen ezker abertzale borrokalaria be
har dugu. Sektarismorik gabeko  borroka 
egin behar da ezker abertzalearen, EH Bil
duren eta Sorturen baitan, eta baita ELA eta 
LAB bezalako masa sindikatu borrokala
rien artean ere. Horri uko egiteak Euskal 
Herrian masa mugimendu sozialista bat 
eraikitzeari uko egitea dakar.

Kapitalismoaren krisia etengabe sakon 
tzen ari da, pobrezia, gosea eta prekarie
tatea nagusi diren etorkizunera kondena
tuz. Langileen borrokak biderkatu egiten 
dira Euskal Herri osoan zehar, langile kla
searen indar izugarria erakutsiz antolatu 
eta borrokatzen denean, Mercedesen, Ara
bako metalean eta Bizkaiko metalean iku
si dugun bezala. Greba orokorraren ban
dera altxatzeko unea da, borrokak bateratze
koa, gure soldaten hondoratzearen aurka, 
inflazioaren igoeraren aurka, zerbitzu pu
blikoen defentsan, multinazional energe
tikoen eta bankuen langileen kontrolpe
ko desjabetzearen alde. Hau da behar du
gun programa!

Horretarako, kapitalismoarekin amai
tzea planteatzen duen alternatiba iraultzai
le bat eraiki behar da, programa komu
nista kontsekuente bat altxatuko duena 
eta Euskal Herrian Errepublika Sozialis
ta baten alde borrokatuko duena. Zeregin 
horretan ari gara Ezker Iraultzaileko mi
litanteak! Batu zaitez!

Greba orokorra
antolatu behar da berehala!

“Herri Akordiorik” ez EAJ eta patronalarekin

Antolatu zaitez

altenatiba hori eraikitzeko!
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Esquerra Revolucionària
Catalunya

Aurtengo irailak 11 benetako lurrikara 
politikoa izan da Katalunian. ANC buru 
zuen manifestazio nagusiak 700.000 per
tsona baino gehiago batu zituen. Mobili
zazio masibo honek eta bertako giro bo
rrokalariak, agerian utzi du Kataluniako 
errepublikaren aldeko borrokak indar eta 
erreserba ikaragarriak dituela, eta baita, 
bestalde, ERC-Junts Gobernuarekin da
goen haserre sakona ere, bake sozialeko 
eta 78ko erregimenarekin akordioetara 
iristeko politika eta estrategiak eragina.

Mezu irmoa izan da 78ko erregimen 
ustelaren eta frankistaz betetako epaile
tza eta estatu aparatuaren aurka; Feijóo, 
PP, Vox eta eskuin espainolistaren aurka, 
eta baita Pedro Sánchezen aurka ere, Pe
gasus kasuan Estatuko estolden alde ja
rri ondoren, Diada baino egun batzuk le
henago, harro agertu baitzen 155a aplika
tzea eta errepresioa babestu zituela esanez.

Mugimendu independentista 
krisian. ANCk ekintzak eskatzen 
dizkio Kataluniako Gobernuari

Manifestazioan pankarta, oihu eta kontsig
na andana egon ziren Kataluniako Gober
nuaren politikak gaitzesteko, hain zuzen, 
Estatu aparatuaren aurrean ez dutelako 
ezertarako balio, eta amnistiaren, auto
determinazioaren eta Kataluniako erre
publikaren aldeko borroka bazterrean  utzi 
dutelako.

Hala erakusten du Pere Aragonès pre
sidentea, ERCko consellerrak eta buruza
giak manifestaziora joan ez izanak. Kri
tikak sakondu egin dira ERC eta Juntsen 
aurka, eta Gobernuan are krisi handiagoa 
sortu da, indarrean jarraitzea bera meha
txatuz. Oraingoz, Junts Kataluniako Go
bernutik ateratzea ekarri du, militanteen 
artean kontsulta egin ondoren, non %55ek 
irteeraren alde bozkatu duen.

ANCk, haserre hori eta milioika per-
tsonak Kataluniako errepublikaren alde
ko borrokarekin jarraitzeko duten nahia 
islatuz, esan du ERC eta Junts indepen
dentziarantz aurrera egiteko gai ez badi
ra, hauteskundeak dei ditzatela, eta be
raien zerrenda propioa ateratzeko auke
ra ere ikusten dutela. Era berean, 2023ko 
bigarren seihilekoan DUI (Aldebakarre
ko Independentzia Aitortza) berri bat aur
kezteko eskatu du, Europar Batasuneko 
lehendakaritza Espainiako Estatuari da
gokiola aprobetxatuz.

Gatazka honek errealitate  objektibo oso 
argi bati erantzuten dio. ERC eta  Juntsek 
errepublikaren aldeko borroka alde batera 
utzi dute, estalki gisa erretorika huts bat 
erabiliz. Politika kapitalistak  aplikatzen 
ari dira burgesia katalanaren eta espai
niarraren mesedetan. 78ko erregimena
ren erakundeekin zubi guztiak berreza
rri dituzte, eta autodeterminazioa lortzea 
ezinezko egiten duen legezkotasun kapi
talistari men egin diote.

Izan ere, egoera gero eta okerragoa da. 
Errepublikarako bidean aurrera ez egi
teaz gain, aitzitik, erreakzio espainolis
taren eta Estatu aparatuaren errepresioa 
areagotzen ari da etengabe, eskubide his
torikoak arriskuan jarriz. Hor ditugu hi
zkuntza murgiltze ereduarekin amaitze
ko katalanaren aurkako epaia, ekintzaile 
independentisten aurka irekitako ehunka 
prozesuak, kargu publikoetarako inhabi
litazioak, etab.

Orain, Auzitegi Gorenak, harropuztu
rik, indultuak berrikusteko mehatxua egin 
du. Eskubide demokratikoen aurkako era
soaldi hori baina ez da Katalunian bakarrik 
gertatzen. Krisi eta polarizazio sozial go
gorreko testuinguruan, klase agintariak 
erregimen geroz eta autoritarioagoen al
de egiten duen apustuaren eta faxismotik 
gero eta hurbilago dagoen eskuin mutu
rraren gorakadaren parte ere bada.

Kataluniako Gobernuak lotsarik gabe 
parte hartzen du errepresio horretan, eta 
prozesu askotan akusazio partikularra izan 
da. Nola sinetsi amnistiaren inguruan eta 
errepresioaren aurka esaten dituzten hi
tzak, horretan parte hartzen badute? Eta 
autodeterminazioaz eta independentziaz 
hitz egiten dutenean?

Diada, krisi gero eta sakonago baten 
testuinguruan ospatu da. Gainbehera ka

pitalistak dakarren hondamendi sozialak 
Kataluniako askapen nazionalaren mu
gimendua elikatu du iraganean eta elika
tzen jarraitzen du orain ere.

ERC eta Juntsen diskurtsoek eta elkarri 
botatzen dizkioten gaitzespenek hautsa ha
rrotu besterik ez dute egiten gai garran
tzitsuenetik arreta desbideratzeko. Nola 
jarraitu behar da Espainiako Estatuaren eta 
78ko erregimenaren aurkako borrokare
kin? Nola gauzatu dezakegu Kataluniako 
errepublika? Zergatik gaude orain egoe
ra honetan, 2017an Estatua eta erreakzioa 
atzera egitea behartu bagenuen? Hor da
go koska eta horrek azaltzen ditu ANCren 
kritika gogorrak.

Diada honek berriro zerbait frogatu 
badu, Kataluniako herriaren borrokaren 
ahalmen izugarria da. Baina, era berean, 
urte horietako esperientziak mahai gai
nean jartzen du ezin dugula aurrera egin 
bide instituzional hutsetatik edo elkarri
zketa mahaien bidez. Europar Batasuna
ri, giza eskubideen defentsari eta Euro
pak eskubide demokratikoak errespeta
tzeko egiten diren deiak burla hutsa dira. 
EBk bizkarra eman dio gure borrokari, eta 
praktikan justifikatu egin du Estatu espai
niarraren jarduera autoritarioa!

CUP aukera historiko baten 
aurrean. Alternatiba iraultzaile bat 

eraiki behar da!

ERC eta Juntseko buruzagiek betiko 
diskurtso bera erabiltzen dute: pi
lota batetik bestera botatzen 
dute, independentismoaren 
“batasun estrategikoa” 
berreskuratzeko deia 

egiten dute eta ezinegona kaleetara atera
tzea oztopatzen dute. Eta, batez ere, ezke
rrera eman den biraketa sakona adierazpen 
politiko antolatuan bihurtzea saihestu nahi 
dute, erretorikatik eta keinuetatik harata
go joatearen planteamendua eragozteko.

Testuinguru honetan, antikapitalista al
darrikatzen den ezker independentistak, 
CUPek, aukera historikoa du bere oina
rri soziala zabaltzeko eta mugimendua
ren zuzendaritza lehiatzeko.

CUPek aurre egin die Kataluniako 
Gobernuan integratzeko eta aurrekon
tuak babesteko presioei. Baztertu egin du 
ERC-Junts-Comun-PSC alderdiek sinatu 
akordioa, horrek katalanaren hizkuntza 
murgiltze eredua desegiteko atea irekitzen 
baitu, %25eko epaia eragozteko aitzakian. 
Jarrera kontsekuentea izan du Ukrainako 
gerra inperialistaren aurrean, bai Putinen 
inbasioaren aurka, bai AEBren eta NATO
ren esku hartze inperialistaren aurka, eta 
Zelenskiren Gobernu ultraerreakziona
rio eta txotxongiloa salatu du.

CUP ikasle eta langile gazteen sekto
re borrokalarienen zati handi bat biltzen 
ari da. Sektore horiek alternatiba antika
pitalista baten bila dabiltza, borrokak hel
buru duen errepublika herriarena izan da
din, eta ez oligarkiarena, murrizketarik eta 
inolako zapalkuntzarik gabekoa, progra
ma guztiz sozialista defendatuz. Horre
tarako, beharrezkoa da kapitalisten des
jabetzea planteatzen duen programa al
txatzea, Kataluniako burgesia parasitotik 
hasita, eta elektrikak eta bankuak bereha
la nazionalizatzeko eskatuz.

Errepublikaren aldeko borroka progra
ma honekin identifikatzen bada, orduan 
bai: Kataluniako langile askok bat egin
go lukete, eta Estatuko gainerako milioi
ka langilek eta gaztek garbi ikusiko lukete 
errepublikaren aldeko borroka haien bizi 
baldintzak aldatzeko borroka dela, kapita
lismoa akabatzekoa. Horrela metatu ahal 
izango dira garaipena lortzeko behar di
ren indarrak.

Alternatiba iraultzaile, internaziona
lista eta komunista baten garaipenerako 
baldintzak hor daude, baina zuzendaritza 
irmoa behar dugu, hitzak ekintza bihur
tzeko, eta desobedientzia botere bihurtze
ko. Lan horretan ari gara Esquerra Revo
lucionariako kideak!

Katalunia
ANC eta ERC-Junts Gobernuaren krisia
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Juan Ignacio Ramos

Ukrainako gerra inperialista puntu kriti
kora iritsi da. Eztabaidaezina da Errusiak 
helburu militarrak finkatu dituela eta ora
in Ukrainako lurraldearen %20 kontrola
tzen duela. Horri erantzuteko, mendebal
deko inperialismoak propaganda kanpai
na higuingarria jarri du martxan. 

Estatu Departamentuak idatzi duen 
gidoiaren arabera, Bruselako burokra
ziak etengabe hauspotzen dutena, Puti
nek hekatonbe nuklearrera darama giza
teria. Hala ere, orain arte nazio eta herri 
babesgabeen aurka suntsipen masiboko 
arma nuklearrak erabiltzen aditua den po
tentzia bakarra Ameriketako Estatu Ba
tuak izan da.

Hondamendi eta heriotzen  
sarraskia

1945ean Hiroshiman eta Nagasakin jaur
titako bonba nuklearrek, Japoniako beste 
67 hiri sei hilabetez bonbardatu ostean eta 
Hirohito enperadorearen armada erabat ga
raitua zegoela, 246.000 zibil erail zituzten. 
Baina Truman presidenteak agindutako bi 
eraso horiek, bestelako jopuntua zuten: So
bietar Batasuna, Armada Gorriak Hitler ga
raitu baitzuen Berlinen, eta Mao TseTun
gen armada gerrillariak, inperialismo ja
poniarraren eta Kuomintangaren tropen 
aurka gerra iraultzailea egiten ari baitziren.

Hori Ipar Amerikako militarismoaren 
kasurik ikaragarriena izan zen arren, Bi
garren Mundu Gerraren amaierak biztan
leria zibilaren aurkako beste hainbat sa
rraski ekarri zituen. 1945eko otsaila
ren 13tik 15era bitartean, Erresuma 
Batuko eta Estatu Batuetako aire

ko indarrek Alemaniako Dresde hirian lau 
erasoaldi programatu zituzten, hiria sunt
situz eta 2540 mila zibil artean erailez.

Gaur egun Putinen tropen gerra krime
nak aipatzen dira, baina garrantzitsua da 
azaltzea potentziek frogatutako eta doku
mentatutako gerra krimenen historia luzea 
dutela. Ingalaterra, Frantzia edo Belgika
ren iragan kolonialera eta India, Kenya, 
Indotxina edo Kongon egindako basake
rietara jotzen badugu, adibide batzuk ai
patzearren, narratibak bestelako tonua 
hartzen du. Washingtonek zuzenean par
te hartu duen kasuetara hurbiltzen bagara, 
propaganda inperialistaren gezurren zinis
moa eta higuina are ageriago geratzen da.

1950ean, Estatu Batuek Koreako he
rriaren aurkako gerra suntsitzailea hasi zu
ten. Urtebetean, Estatu Batuetako aire in
darrak 600.000 tona bonba baino gehiago 
bota zituen, Bigarren Mundu Gerra osoan 
Ozeano Barean erabili zirenak baino ge
hiago, eta 30.000 tona Napalm baino ge
hiago isuri zituen.

AEBek Vietnamen esku hartu zute
nean, bonbek eta suntsipen handiko bes
te material batzuek hiru milioi vietnam
dar baino gehiago hil zituzten. Estatu Ba
tuek zazpi milioi tona bonba baino gehiago 
jaurti zituzten, Bigarren Mundu Gerran 
Europan eta Asian jaurti zutenaren hi
rukoitza baino gehiago.

Kennedy Administrazioak arma kimi
koak eremu handietan erabiltzeko baime
na eman zuen, eta, hondamendi ekologi
koa eragiteaz gain, herritarrak pozoitu zi
tuzten. Urteetan zehar, abortu goiztiarren, 
jaiotako haurren malformazioen eta ant

zutasunaren epidemiak Viet
namgo ehunka mila emaku
meri eragin zien. 2006an, 

ebaluazio ofizialen arabera, lau milioi he
rritarrek jarraitzen zuten dioxinaren po
zoia jasaten.

AEBko arduradun politikoek kanpaina 
antikomunista bat planifikatu zuten, konti
nente batetik bestera. CIAk eta Estatu De
partamentuak estatu kolpeak antolatu zi
tuzten Iranen eta Guatemalan 1953an eta 
1954an, Stroessnerren erregimenaren an
tolatzaile eta babesle izan ziren Paraguain 
1954tik aurrera, kolpe militarra Brasilen 
1964an, eta Indonesiako milioi bat lan
gileren eta militante komunisten sarras
kia koordinatu zuten 1965ean, Suharto
ren kolpe militarrarekin.

1960/61ean Kongon Patrice Lumum
ba boteretik kendu eta hil zuten, inplika
turik egon ziren 1971n Hugo Banzerrek 
Bolivian izandako asonada militarrean, 
1973an Salvador Allenderen aurkako kol
pean eta 1976an Argentinako Junta Mili
tarrak eman zuenean, eta itzel armatu zi
tuzten El Salvador, Kolonbia eta Gua
temalako Gobernu genozidak. “Mundu 
librearen” eta “demokraziaren” bermea 
direla diotenek Kondor Operazioa plani
fikatu zuten, ezkerreko milaka militante 
hiltzeko eta tortura metodo errepresibo 
gisa instituzionalizatu zuena.

Ipar Amerikako inperialismoa  Afrika 
iparraldeko erregimen diktatorialen babes
lea izan da, eta funtsezko laguntza  militar 
eta ekonomikoa eman dio Israelgo Estatu 
sionistari Palestina  anexionatzeko opera
zioetan eta lurralde okupazioei aurre egin 
dioten milaka gazteren sarraski eta espe
txeratzeetan. Francoren diktadura, Portu
galgoa eta Greziako Koronelen Batzordea 
sostengatu zituen. Hamarkadetan zehar, 
ezkutuan sortu zuten Gladio sarea Eu
ropan, ‘Contra’ finantzatu zuten Nikara
guan, Kubaren aurkako blokeo kriminala
rekin jarraitu zuten inbasio saiakeran po
rrot egin ondoren, eta Mexikon PRIren 
erregimena babestu zuten, atzean ehunka 
mila desagertu zituela.

SESB kolapsatu ondoren, AEBek Eu
ropako ekialdean ezarri zituzten politikek, 
dozenaka herrialde pobrezia latzera era
man zituen agenda neoliberala ezartzeaz 
gain, NATOren bidez Errusiaren aurkako 
setio hesia sortu zuen. Eraiki zuten mun
duko aginte berrian, esku hartze milita
rrek eta haiekin batera etorri ziren anker
keriek jauzi izugarria eman zuten kuan
titatiboki nahiz kualitatiboki.

Jugoslavia lurraldearen balkanizazio 
berri baten gerran murgildu zen, kapi
tal iparramerikarraren eta alemaniarra
ren etekinetarako. Sadam Huseinen erre
gimenak ustez egiten zituen nazioarteko 
terrorismoaren eta suntsipen handiko ar
men aurkako borrokaren argudioarekin, 
Afganistan eta Irak inbaditu eta suntsi
tu zituzten. Gauza bera esan daiteke Si
ria, Yemen, Sudan eta beste hainbat esku 
hartzeren inguruan. Brown Unibertsita
tearen ikerketa baten arabera, inperialis
mo iparramerikar eta otanistak gutxienez 
900.000 hildako eta 38 milioi desplazatu 
eta errefuxiatu eragin ditu 2001eko irai
laren 11tik hona.

Mendebaldearen estrategiak  
porrot egin du

Ukrainako gerra inperialista denbora luzez 
prestatzen joan da. Eta Washingtonek he
rrialde giltzarri hau Errusiaren eta Txina
ren aurkako estrategian ariete gisa era
biltzeko egin duen ahaleginak hauspotu 
du azkenean.

Varsoviako Itun zaharreko ia herrialde 
guztiak NATOn sartu diren arren, inperia
lismo estatubatuarrak porrot handiak ja
san ditu azken hamarkadetan (Afganistan, 
Siria, Iran). Horrekin batera, merkatari-
tza gerran Txinaren aurrean galtzen joan 
da, pandemia sekulako triskantza izan da 
AEBen milioi bat hildako baino gehiago 
eraginez eta barne gainbehera ekonomi
koari, barne oreka ahultzen duten pola
rizazio politiko izugarria gehitzen zaio.

Ukraina kontraeraso global baten par
te da, hainbat helburu dituena: lehenik eta 
behin, Txina buru duen bloke inperialista
ren aurrerapena geldiaraztea, eta Errusiak 
zeregin garrantzitsua du horretan. Bigarre
nik, Txinaren eta Errusiaren aurka galdu
tako merkatu europarrak (batez ere ener
gia eta teknologiarenak) birkonkistatzea, 
eta Alemaniak kontinente zaharrean zuen 
posizio hegemonikoa ahultzea.

Mendebaldeko kontakizuna gezurra 
da. Zelenskik eta bere babesleek 2021ean 
Segurtasun Nazionaleko doktrina berri bat 
diseinatu zuten, Ukraina NATOn sartzea 
adostuz, Aliantzako tropek lurraldean ari
keta militarrak egin ahal izatea eta Ukrai
naren desnuklearizazio akordioak desegi
tea (Budapest 1994) eta Donbaseko gerrari 

Mehatxu nuklearra
eta mendebaldeko 

propaganda inperialista

Hiroshima
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amaiera ematea (Minsk 2015). Washing
tonek bazekien zertan ari zen.

Zazpi hilabeteko gerraren ondoren, 
mendebaldeko estrategiak hondamendi 
izugarria eragin du. Errusiako ekonomia 
hondatu nahi zuten, baina Kremlinen kon
tu korronteko superabita ia 167.000 milioi 
dolarretan handitu da aurtengo urtarriletik 
uztailera. Centre for Research on Energy 
and Clean Air erakunde finlandiarraren 
arabera, Errusiak erregai esportazioetatik 
jasotzen duen diru sarrerak 158.000 mi
lioi eurora iritsi dira otsaila eta iraila bi
tartean, eta erdia baino gehiago Europar 
Batasunetik datoz.

Errusia eta Txinaren arteko aliantzak 
osasun ona du, mendebaldeko propaganda 
inozoki zalantzan jartzen saiatu bada ere, 
eta gezurtatu egiten ditu Beijingen posi
zioa neutraltasun kalkulatu bat dela dio
tenak. Shanghaiko Lankidetza Erakun
dearen azken goi bilerak argi utzi du hori.

Baina garrantzitsuena zera da, Euro
pako klase agintaria, Washingtonen agin
duei otzan jarraituz, negu lehergarri bat 
prestatzen ari dela. Inflazioak soldatak 
jaten ditu, eta atzeraldia dagoeneko iritsi 
da Alemaniara. Krisi politiko, sozial eta 
ekonomikoa Britainia Handiaz jabetu da, 
non Liz Trussen Gobernu kontserbadore 
berriaren izen txarrak eta greba eta mobi
lizazio masiboen uholdeak AEBen aliatu 
nagusia tinkan jarri duen. Eta manifesta
zio masiboak bata bestearen atzetik datoz 
Txekiar Errepublikan, Errusiaren aurkako 
gerraren eta zigorren amaiera eskatzeko. 
Prozesu hori errepikatu egin liteke Euro
pako beste herrialde askotan.

Inperialismo iparramerikarrak hor
dagoa bota du gerrak kosta ahala kosta 
aurrera jarrai dezan. “Ukraina gajoaren” 
hitzontzikeriak edo “demokraziaren” eta 
“askatasunaren” balioen defentsa ezin 
irenstekoak dira.

Europako aliatuak muga-mugan pre
sionatuz, NATO berrarmatze orokor bat 
bultzatzeko erabiliz, Zelenskiren Gober
nuari milaka milioi dolarreko  laguntza eko
nomiko eta militarra emanez… Washing ton 
bide guztietatik gerraren dinamika alda
tzen saiatzen ari da. Ez baitu beste irtenbi
derik: ezin du influentzia gehiago galdu 
Europan eta atzera egiten jarraitu Txina
ren eta Errusiaren aurrean.

Laguntza militarra eta sabotajea

Errusiak, batez ere Kharkov inguruan, ja
so dituen azken kolpe militarrek argi utzi 
dute hori. Scott Ritter Marineen inteligent
ziako ofizial ohiak dioen bezala, “NATOk 
kontu handiz aurkitu zituen josturak Erru
siako defentsetan, eta aginte eta kontrol 
nodo kritikoak, logistika eta erreserben 
kontzentrazioak identifikatu zituen. Ukra
inako artilleriak eraso egin zien nodo ho
riei, NATOk sortutako eraso kontrol-plan 
batean jarduten baitu. Laburbilduz, Erru
siak Jersonen eta Kharkoven inguruan au
rrez aurre jarri zuen armada ukrainarrak ez 
zuen aurretik aurre egin zion arerio ukrai
narren antzik. Errusia ez zen NATOk hor
nitutako armada ukrainar baten aurka bo
rrokatzen ari, baizik eta ukrainarrek tripu
latutako NATOren armada baten aurka.”

Zelenskiren gobernu txotxongiloari 
AEBk emandako laguntza ekonomiko eta 
militarrak 2020an Afganistanera, Israelera 
eta Egiptora orotara bidalitakoa gainditzen 
du, eta analista batzuek uste dute martxo
tik 40.000 milioi dolarrera irits daitekeela.

Arrazoi hauek behartu dute Putin, nahi 
ez bazuen ere, 300.000 erreserbista mobi
lizatzera. Irailaren 21eko nazioari eskaini
tako hitzaldian argi utzi zuen gerra hau hil 
ala bizikoa dela bere erregimenarentzat: 
“Mendebaldearen helburua gure herrial
dea ahultzea, zatitzea eta, azkenik, suntsi

tzea da. Zuzenean esaten ari dira 1991n 
Sobietar Batasuna zatitu ahal izan zute
la, eta orain iritsi da Errusia bera desinte
gratzeko unea lurralde arerio  askotan (…) 
Eta gure herrialdearen lurralde-osotasuna 
mehatxatuta badago, zalantzarik gabe, es
kura ditugun baliabide guztiak erabiliko 
ditugu Errusia eta gure herria babesteko. 
Ez da inolako ahoberokeria.”

Donbaseko konkista gotortzera behar
turik dago Putin, Ukrainako lurraldearen 
%20 inguru eta Errusiako botere inpe
rialisten helburu preziatuena baita mea
tzaritza, metalurgia eta petrolio baliabide 
izugarriengatik. Hori dela eta, urrats ga
rrantzitsua eman zuen Jersonen, Mikolaiv 
eta Zaporiyia probintzietako lurraldeetan 
eta Luhansk eta Donetskeko errepublike
tan erreferendumak antolatuz, Errusiaren 
aldeko emaitza atera zelarik.

Berehala gertatu etorri ziren Nord 
Streameko sabotajeak, hain zuzen NATO-
ko herrialdeetako uretan, mendebaldeko 
inteligentziak zorrotz kontrolatuak. No
ri egiten dio mesede atentatu hauek? Ar
gi dago AEBk argudio bat gehiago duela 
Europa bere gerra dinamikara arrastaka 
eramateko, bake negoziazioak eragozte
ko, iritzi publikoan mezu antierrusiarra 
indartzeko eta Europako energia merka
tuaren aldeko borrokan aurrera egiteko.

Ez da kasualitatea Antony Blinken Es
tatu idazkari estatubatuarrak esatea Nord 
Streamekin gertatutakoak “hurrengo ur
teetarako aukera estrategiko handia es
kaintzen duela.”

Munduko hegemoniaren aldeko borro
ka honetan, hondamendi nuklear baten 
mehatxua ezin da txantxetan hartu. Horre
gatik, Europako langile klaseak eta ezker 
borrokalariak gogor arbuiatu behar ditugu 
mendebaldeko propagandaren gezurrak.

Monopolio handiek, inbertsio funtsek, 
bankuek eta armen industriak gerra hone
kin poltsikoak betetzen dituzten bitartean, 
eta ukrainarren eta europarren sufrimen
dua axola gabe aurrera jarraitu nahi du
ten bitartean, komunista iraultzaileok in
ternazionalismoaren bandera altxatu be
har dugu: behera gerra inperialista! Ospa 
Putinen tropak, kanpora NATO Ukraina
tik! Aliantza Atlantikoa desegin, nazioar
teko militarismoa berrarmatzeko planak 
zapuztu behar dira!

Gerra erreakzionario honetan, arma 
nuklearretara jotzeko ideia izugarriarekin 
zirikatzen ari dira, eta dinamika are gehia
go berotu daiteke. Klase kontzientzia duten 
langileen betebeharra da gure burgesia na
zionalari edozein motatako babes ukatzea. 
Etsai nagusia etxean dago! Ez soldadurik, 
ez balarik, ez eurorik gerra honetarako!

ezkeriraultzailea@gmail.com • Tel.: 685 708 281 
Twitter: @EzkIraultzailea • Facebook: Euskal Herria Sozialista

LAGUNDU LANGILEEN PRENTSA ZABALTZEN!
Lagun iezaguzu sozialismoaren aldeko borroka bultzatzen zure harpidetzarekin!

Urteko harpidetzak (6 ale) 10 euro balio du.

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

Irailaren 25eko hauteskundeek garaipen 
irmoa eman diote Georgia Meloni ultraes
kuindarrari, botoen %26 eskuratuta. De
magogia erreakzionarioa (“Jainkoa, abe
rria eta familia”), nazionalista (“lehenik 
Italia eta italiarrak”) eta Europar Batasu
neko finantza eliteen nahiz burokraziaren 
aurkako hitzak ahoan dituela, hala nola, 
Italiako burgesiaren sektore  garrantzitsu 
batek babestuta, Italiako Anaiak  alderdi 
neofaxistak etekina atera dio Mario Dra
ghiren batasun nazionaleko gobernuan 
parte hartu ez duen indar politiko bakarra 
izanari.

Bigarren Mundu Gerra ostetik lehen al
diz eskuin muturrak zuzendutako Gober
nu bat egongo da Mendebaldeko Europan, 
Benito Mussoliniren miresle  sutsua dela 
aitortzen duen presidente batekin buruan.

Halaber, emaitzek agerian utzi dute Al
derdi Demokratikoaren gainbehera latza. 
Bere historiako emaitza okerrenetakoak 
jaso ditu, 5,3 milioi boto (%19) eskuratuz 
eta 2018tik 800.000 bozka baino gehiago 
galduz. Hori dakar, politika kapitalisten, 
azken hamarkadetako kontrarreformen eta 
murrizketa sozialen babesle nagusia iza
teak, Ukrainako gerra inperialistan NATO 
grinaz babesteak, eta bake soziala eta kla
se arteko kolaborazioa kosta ahala kosta 
defendatzeak. Ezarri dituen politikek bi
dea ireki diete eskuin muturraren goraka
dari. Horri Italiako ezkerra aspalditik ja
saten ari den krisi sakona gehitzen zaio, 
langile klasea adierazpen politikorik ga
be eta umezurtz aurkitu delarik.

Beste kaltetu nabarmena Giuseppe 
Conteren Bost Izarren Mugimendua izan 
da, 4,3 milioi botorekin, %15,4. Hegoal
dean lehen indarra izaten jarraitzen duen 
arren, alderdi populista gogor zigortua 

izan da, 2018tik Gobernu kapitalista guz
tien bazkide izateagatik. Duela lau urte
ko hauteskundeen garaipena eman zien 
hamar milioi botoen %60 baino gehiago 
galdu du, neurri handi batean abstentzio
ra joan direnak.

Abstentzio handiena eta sistemaren 
sinesgarritasun falta

Abstentzioa faktore erabakigarria izan 
da (%34), 2018tik 9 puntutan hazi dela
rik. Hegoaldean joera hori are nabarme
nagoa izan da, eskualde bakar bat ere ez 
baita %40tik jaitsi, eta Napolin adibidez 
%50 baino handiagoa izan da.  Baldintza 
ekonomiko “apenas onargarriak” edo 
“txarrak” jasaten dituztenen artean abs
tentzioa %40,5 eta %53 izan da hurrenez 
hurren, eta 18 eta 35 urte bitarteko gaz
teen artean %40koa.

Datu horiek argi erakusten dute sis
temak sinesgarritasun falta zabala duela, 
baina baita eskuineko populismoak eta es
kuin muturrak ere —neurri batean Ligako 
eta M5Sko gobernuekin ikusi da— lan
gileen eta gazteen sektore garrantzitsuen 
kritika eta gaitzespena dutela. Egungo 
egoeran ez dute ikusten hautestontzietan 
amorrua adierazteko inolako aukerarik; 
parlamentuko ezkerraren politika mespre
zatzen dute, funtsean eliteen interesak de
fendatzen dituelako; CGILeko burokrazia 
sindikalak ezartzen duen oztopoa ikusten 
dute, edozeren gainetik bake soziala de
fendatzeagatik eta hauteskundeak ekidi
teko Draghi bankariari karguan mantent
zeko erregutzera iritsi baitira.

Langile klasea umezurtz dago politiko
ki eta hauteskundeetan, baina ez du  porrot 
historikoa jasan. Hori oso garrantzitsua 
da. Jakina, Meloni buru duen gobernu 
bat mehatxu larria da eskubide demokra

tikoentzat eta lorpen sozialentzat. Baina 
hala ere, okerra litzateke ondorioztatzea 
Italian faxismoa dela jaun eta jabe ma
sen babesa duelako. Hauteskunde hauek 
nabarmentzen dute, hori baino gehiago, 
ezker erreformistaren porrota eta langile 
klasearen eta gazteriaren sektore aurre
ratuenak bilduko dituen ezkerreko erre
ferente borrokalari baten gabezia direla 
auziaren gakoak.

Eskuineko blokeak ez du bere oinarri 
soziala zabaldu. Norabide erreakzionarioa 
are gehiago finkatu du klase ertainetako 
sektoreen artean eta langile atzeratuenen 
eta urteetan zehar krisiak gogor kolpa
tu dituenen artean. Bloke honen osaeran 
aldaketa eman da, orotara lortu dituen 
12.300.000 botoetan (%44), duela lau urte
ko emaitzetatik 145.000 soilik gehitu bai
titu. Aurreko hauteskundeekin alderatuz, 
Italiako Anaiak alderdiak 5,8 milioi bai
no gehiago irabazi ditu, baina Salviniren 
Ligak 3,2 milioi boto galdu ditu eta Ber
lusconiren Forza Italiak 2,3 milioi, biek 
ere hautesleen erdia baino gehiago.

Fenomeno hau ez da bereziki Ita
liakoa. Trumpismoa; gaullismoaren kri
sia eta Fronte Nazionalaren gorakada, 
Frantziako presidentzialen bigarren itzu
lian %40tik gorako babesarekin lehiatu 
dena; Voxen emaitza onak edo Suediako 
azken hauteskundeak, non alderdi neo
faxista bigarren indar bihurtu den (%20
ko babesa) eskuin tradizionala gaindituz… 
adibide batzuk baino ez dira, orain dela 
ez hainbeste alderdi kontserbadore tradi
zionalak nagusi ziren espazioa muturre
ko eskuinerantz erradikalizatzen ari dela 
erakusten dutenak.

Europako Alderdi Popularrak Italiako 
koalizio ultraeskuindarra bedeinkatu iza
nak, halaber, agerian uzten du “betiko” es
kuinak ez diela sektore horiei muzin egi

ten, eta faxismoari aurre egiteko ustez
ko eskuin demokratiko eta zibilizatuari 
osasun hesiak eskaintzea izugarrizko iru
zurra dela.

Klase menderatzailean eta Estatu apa
ratuetan eskuinera biratzeak eta autori
tarismorako eta bonapartismorako joera 
gero eta handiagoek sakoneko dinami
ka baten adierazleak dira. Zerikusi zuze
na dute krisi ekonomikoaren eta polariza
zio soziala areagotzearekin eta, batez ere, 
sistemak asimilatutako ezker erreformis
taren porrotarekin.

Ezker iraultzailea berreraikitzea

Melonirentzat garai lasaiak datozela pen
tsatzea akatsa litzateke. Dagoeneko ez 
dago oposizioan eta gobernatzen hasten 
denean demagogiaren etekinak murriztu 
egingo dira. Burgesiak behar duen politika 
aurrera eramatea (murrizketak, pribatiza
zioak, langileen esplotazioa gogortzea...) 
eta eskubide demokratiko eta sozialen aur
kako agenda oldarkor eta erreakzionarioa 
aplikatzeak klase borroka sutuko du.

Nazioarteko egoera eta krisi ekono
mikoa ez dira baretuko. Zor publikoaren 
pisuak (BPGren %153) ekonomiaren gai
nean dago; erabateko pobrezian dagoen 
biztanleriaren %9,4ko tasak eta %9tik 
gorako inflazioak egoera iluna erakusten 
dute. Era berean, Cofindustriako presiden
teak ohartarazi du gas errusiarraren hor
nidura eteteak Italiako industriaren %20 
ixteko arriskua ekarriko lukeela.

Ultraeskuinari aurre egiteko modu 
bakarra langileriaren eta gazteriaren ekin
tza masibo, antolatu eta kontzientea da. 
Horrek mahai gainean jartzen du masen 
alderdi bat berreraikitzeko premia, poli
tika iraultzaile eta antikapitalista batekin.

Monopolio handien nazionalizazioa 
defendatzea, enpresa elektrikoekin eta 
bankuekin hasita, kalte ordainik gabe eta 
langileen kontrolpean, funtsezkoa da al
derdi hori berrosatzeko. Eta programa 
sozialista batekin batera, ezinbestekoa da 
faxismoari aurre egiteko masen ekintza
rako deia egitea, biztanleriaren eta langile 
klasearen autodefentsa antolatuaren bidez, 
enpresetan klase sindikalismoa defenda
tuz, arlo politiko eta ideologikoan, burge
siarekin kolaboratzeko politikak dakarren 
hondamendia salatuz. Horrela bakarrik ja
rri ahal izango da martxan langileek eta 
gazteek gizartea eraldatzeko duten ahal
men izugarria.

Italiako ikasgaiak

www.ezkeriraultzailea.net

Bisitatu 
gure webgunea

Meloniren garaipena, PDren hondoratzea  
eta abstentzio handiena
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Manu Odriozola
Grafikagintzako langilea, LABeko  
eta Ezker Iraultzaileko militantea

Gipuzkoako grafikagintzako langileak, 
irail eta urri honetan egin ditugun lau gre
ba egunetan, indarra, batasuna eta sektore
ko hitzarmena defendatzeko borondate ir
moa erakutsi diogu Adegiri. Esperientzia 
luzeak erakusten digu patronalaren aurrean 
lan baldintza duinak defendatzeko gogor 
borrokatu behar izaten dugula. Oraingoan 
ordea, aurrekoetan baino indartsuago ate
ra gara, egoerak ere hori eskatzen baitigu.

Inflazioaren gorakada itzela gure sol
datak jaten ari da eta datozen urteetako au
rreikuspenek igoera handiagoak iragartzen 
dituzte. Enpresaburuentzat ordea hori ne
gozio iturri bilakatzen da, irabaziak lodi
tzen jarraitzen dute eta langileon produk
tibitatea igo egin da. Testuinguru horretan 
soldata igoera lotsagarri hau proposatzen 
ari da Adegi: %3ko igoera 2022rako, %2a 
2023rako, %1a 2024 eta 2025erako. Bur
la hutsa da langileontzat! Eta beste edu
kietan, hala nola, lanaldiaren murrizketan, 
errelebo kontratuaren aplikazioan, genero 
berdintasunean inolako aurrerapenik es
kaini gabe jarraitzen dute.

Bost bilera egin dira, baina horrek ez 
du balio izan patronala bere tokitik mugi
tzeko, Gipuzkoan 1.000 langile inguru bil
tzen dituen sektorean. Greba izan da ipur
dia mugiarazi diona. Baina espero izate
koa da, borrokan eta grebak eginez jarraitu 
beharko dugula, benetako KPIaren oso 
azpitik dauden proposamen lotsa garriekin 
bueltaka aritzea baita Adegiren helburua.

Patronalak oso estrategia argia izan 
du. Fabrika handi nahiz txikietako jabeak 
enpresa itunen negoziazioak egiten saia tzen 
ari dira arreta desbideratzeko, gu zatitzeko 
eta sektore mailako borrokarekin amaitze
ko. Greba egunek ordea %80ko jarraipen 
zabala izan dute. Baina, hain zuzen ere, 
urrats tinkoa eman dugulako, lan handia du
gu patronalaren estrategiari aurre egiteko. 

Ezinbestekoa dugu lehenbailehen lan
tegi guztietara joatea, handietara zein txi
kietara, planteamendu borrokalari batekin, 
informatuz eta azalduz, langileen batza
rrak antolatuz, mobilizazio plan sendo eta 
bateratua demokratikoki onartzeko. Ekin-
tzara jo behar dugu, ahalik eta elkartuen 
eta sendoen.

Auzi berbera gertatzen da maila oroko
rrean ere. Patronalak, zatikazatika eta ba
nakabanaka, gure soldaten balioa hondo

ratu nahi du. Prezio guztiak gora doaz, 
gure lan indarrarena ordea behera. Pago
txa ederra enpresari handi eta bankarient
zat! Gogoan hartu behar dugu, langileak 
gara fabriketan ekoizpenarekin aberasta
suna benetan sortzen dugunak.

KPIaren azpitik sinatzen diren hitzar
men eta akordio guztiekin apurtu behar 
dugu, horiek beste guztien aurka erabil
tzen diren erreferentzia bihurtzen baiti
ra. Gure aurkako erasoaldian oinarritzen 
den bake sozial artifizial honekin amaitu 
behar dugu!

Hori egiteko modu 
bakarra, borroka sin
dikalak eta mobiliza
zio soziala ahalik eta 

maila handienean elkartzea da. Eta horre
tarako greba orokorra da tresna garrant
zitsuena. Arrazoiak sobera daude. Inda
rra eta gogoa izugarri dago.

Langileok, argi eduki behar dugu, ezin 
dela negoziazio mahai batean lortu lehen 
kaleetan eta borrokan lortzen ez dena. Ho
rrela da, historian zehar, benetan lorpenak 
eta garaipenak ahalbideratu dituen tresna 
bakarrenera jo behar dugu: greba, borroka 
eta mobilizazioetara.

Patronalak ez gaitu beldurtu, engaina
tu, eta zatituko. Indarra dugu eta mobiliza
zioan langileok elkartuta, hitzarmen duin 
bat lortu ahal dugu. Jo ta ke!

Jose Luis Cariñanos
ELAko delegatua Aernova-Burulanen

Irailaren 19an, LAB, CCOO eta UGT sin
dikatuek aurreakordioa sinatu dute Ara
bako metalaren sektoreko patronalarekin 
hitzarmena sinatzeko. Aurreakordio hori 
oso urrun geratzen da sindikatuek ezarri
tako helburuetatik. Aurretik egindako gre
ba egunek sektorea erabat geldiarazi zu
ten eta mahai gainean jarri zuten langileen 
borrokarako borondate eta indar izugarria. 
Sinadura hori, gainera, sektore ko patro
nala gogor kolpatzeko balioko zuten bes
te hiru greba egunen deialdiaren bezpe
ran eman da.

Aurreakordioa sinatu duten sindika
tuek diotenez, bertan langileen erosteko 
ahalmena bermatzen omen da datozen ur
teetarako. Errealitatea, ordea, oso beste
lakoa da: proposatutako soldata igoerak 
dira %6,5 2022rako, %3 2023rako, %2,5 
2024rako eta %2 2025erako. Hitzarme
nak irauten duen lau urteetan soldata igoe
ra %14koa izango da. Baina 2021eko eta 
2022ko KPIaren igoera jada %17koa 
da!!! Gainera, igoera horiek ez dira aplika
tzen langileen soldata errealetan, 2017ko 

 tauletan baizik, eta, beraz, langileen zati 
 handi batentzat ez dute eraginik izango. 
Jakina, 2022an %6,5 igotzea, patronalak 
eskaintzen zuen %3,5aren aldean, borro-
karen emaitza da, baina oso urrun dago 
sektoreko langileen erosteko ahalmena 
bermatzetik. Eta hori guztia inflazioaren 
eta espekulazioaren ondorioz enpresarien 
etekinak markatik apartekoak diren 
testuinguruan.

Elikagaien eta erregaien prezio igoera 
izugarria den honetan, eta mugarik ez due
la dirudien eta are gehiago okertu daite
keen inflazioaren espiral baten erdian gau
denean, 4 urterako soldata taulak sinatzea 
Damoklesen ezpata langileen buruan jar
tzearen parekoa da. Urtez urteko soldata 
akordioak eskatu behar ditugu, KPIa ber
matuko dutenak eta gure poltsikoetan eu
ro bat bera ere galtzea eragotziko dutenak. 
Patronalak 4 urteko akordioak sinatu na
hi baditu, KPIaren igoera erabat berma
tzen duela ziurtatuz egin dezala.

Lanaldiaren murrizketari edo subro
gazioari dagokionez, sinatu dena iruzur 
hutsa da, lanaldiak Hego Euskal Herri
ko altuena izaten jarraitzen baitu eta ko
lektibo asko subrogaziotik kanpo utziko 

baitira. Azken batean, patronalaren inte
resen neurrira egindako akordioa da, eta 
ez du bermatzen, ezta gutxiago ere, sek
torean izugarri hedatzen ari den prekarie
tatearekin amaitzea.

LABek eta CCOOk aurreakordio hori 
beren ordezkariekin batzarretan berresteko 
asmoa dute, akordioak eragingo dien sek
toreko langile guztiei erabakitzeko auke
ra eman gabe. Grebetan gertatu zen beza
la, une oro saihestu da sektoreko batzar 
orokorrak bultzatzea, borroka bidea era
bakitzeko eta antolatzeko. Akats horrek, 
hasteko, indarrak ahultzen dizkigu, eta 
orain, metaleko langileen artean eztabai
da irekia garatzea saihesteko erabil tzen da.

Ildo horretan, ELAk, aurreakordio 
horren aurkako jarrera zuzena agertu ba
du ere, kritikatzeaz eta errefusatzeaz 
gain, horren aurka egin behar du hitze
tan zein ekintzetan. Aurkakotasunari go
gor eusteko, aste honetarako aurreikusi
ta zeuden 3 greba egunei eutsiko ziela 
adieraz zezakeen, Mercedesen CCOO
ren eta UGTren etengabeko maniobren 
aurrean egin zuten bezala. Bestalde, ezin
bestekoa da sektoreko Batzar Orokorra 
exijitzea ea antolatzea, Hitzarmenaren 

proposamena langilek kolektiboki ezta
baidatzeko eta esku hutsez bozkatzeko 
aukera izan dezaten.

Hitzarmena sinatzen bada ere, ELAk 
hitzarmenaren aurkako kanpaina indar
tsu bat abia dezake enpresa eta fabrika 
bakoitzean, Hitzarmen honek ekarriko 
dituen bidez azalduz eta Hitzarmenaren 
aurkako ekintzak, manifestazioak eta gre
bak deituz. Kanpaina honek balioko luke 
negoziatzen ari diren edo jada, negoziatu 
beharko duten metaleko ehunka enpresen 
borroka indartzeko.

Hitzarmena sinatuko balitz ere, ELAk 
hitzarmenaren aurkako kanpaina indartsu 
bat abiatu dezake enpresetan eta fabrike
tan, esku orrien bidez Hitzarmen honek 
ekarriko duena azalduz eta horren aurkako 
ekintzak, manifestazioak eta grebak dei
tuz. Kanpaina honek balioko luke enpresa 
hitzarmena negoziatzen ari diren edo ne
goziatu beharko duten metaleko ehunka 
enpresen borroka indartzeko. Bestalde, bi
dea prestatuko luke borroka berriro altxa
tzeko, baldin eta inflazioa %15 edo %20
ra igotzen bada edo gainean dugun krisi 
ekonomikoa dela eta patronalak kaleratze 
masiboak egiteari ekiten badio.

Gipuzkoako Grafikagintzan 
indartsu atera gara grebara

LAB, CCOO eta UGTK akordio kaskar bat
sinatu dute Arabako metalean

www.ezkeriraultzailea.net

Borrokari eutsi behar diogu! Greba Orokorra behar dugu!

Patronalaren erasoaldiaren aurrean, mobilizazio sendora jo behar da!



27 URRIAK 
IKASLE GREBA
OROKORRA

• EAJren hezkuntza legeari ez!
   Pribatizazioari ez!
• Euskal eskola publikoaren alde!
• Gure osasun mentala defendatu!

EAJ-PSEren Eusko Jaurlaritzak aurrera atera nahi 
duen hezkuntza lege berriak kolpe izugarria dakar 
hezkuntza publikoaren aurka. Legeak helburu argia 
du: Hezkuntza publikoaren sarea eta pribatuaren ne
gozioa erabat parekatzea, eta, beraz, patronalei eta Eli
za Katolikoari oparitzen zaien hezkuntza aurrekontuko 
dirua %40 igotzea.

Jauzi izugarria da euskal eskuinak inposatzen 
duen murrizketa eta pribatizazio politika orokorrean, 
hezkuntzan ez ezik, osasunean eta gainerako zerbitzu 
publikoetan ere aplikatzen duena. Eskubide oinarri
zkoenak ukatzen dizkigute, horiek bankari eta enpre
sari handien negozio bihurtzeko.

Eta horrek gure osasun mentala ere hartzen du. 
Gazteok antsietate, depresio eta suizidioen benetako 
epidemia pairatzen dugun arren, politika horiek egoe
ra larri honen arrazoiak elikatzen jarraitzeko besterik 
ez dute balio. Aski da!

Pribatizatzeko eta itunpekoaren  
negozioak bermatzeko legea

EAJk hezkuntza pribatizatuen dagoen lurraldea bihur
tu du EAE estatu mailan, eta bigarrena Europa mai
lan. Horren ondorio zuzena da jasaten dugun esko

lasegregazio klasista larria. Langile familia xumee
netako semealabek gure eskola publikoen erabateko 
bazterkeria jasaten dugu eta lege berriak are gehiago 
okertuko du egoera.

Gauza bera gertatzen da Lanbide Heziketan eta 
unibertsitatean, non publikoko plazen gabeziak eta 
tasen garestitzeak milaka ikasle pribatura joatera be
hartzen dituen.

Besteak beste, lege berriak ez du ezarriko euska
razko murgiltze eredua, ezta ikasle guztiei euskararen 
ikaskuntza eraginkorra eta integrazioa bermatzeko be
harrezko baliabideak ere.

Urriaren 27an Ikasle Greba Orokorra.  
Gure indarra kalean dago!

Egoera jasanezin horren aurka borrokatzeko, Ikasle 
Sindikatuak greba orokorra egiteko eta U27ko mani
festazioetan parte hartzeko deialdia egiten die EAEko 
Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, LHko eta Uni
bertsitateko ikasle guztiei.

Euskal eskola publikoaren alde; %100 publikoa, 
laikoa eta euskalduna; erabat doakoa haureskolatik 
unibertsitatera. Hezkuntza komunitate osoaren greba 
baten alde, EAJren legearekin amaitzeko!

Eskatzen dugu:
1. Kanpora EAJren Hezkuntza Legea! Itunpeko sa

rearen publifikazio osoa! Euro bat ere ez gure hezkun-
tzarekin negozioa egiteko!

2. Eskola publikoa euskaraz! Hizkuntza murgiltze 
eredua eta hori bermatzeko baliabideak.

3. Lanbide Heziketa publikoan 15.000 plaza sor-
tzea eta EHUn beste 20.000. Tasa akademikoak kendu!

4. Testuliburuen eta eskolamaterialaren doakota
suna. Familia langileentzako beken gorakada handia!

5. Gure osasun mentalarekin jolasik ez. Ikastetxe 
eta fakultate bakoitzean behar duten ikasleen psiko
logoen eta arretaplanen langileak izugarri handitzea. 
Stop suizidioak!

ikaslesindikatua.net
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