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M24ko hauteskunde emaitzen ikasgaiak 
Euskal Herrian

Langile klasea eta gazteria antolatu
sozialismoaren alde borrokatzeko!!

Azken urteetan mobilizazio ga-
rrantzitsuak ikusi ditugu Eus-
kal Herrian, Catalunyan, Ga-

lizan eta Estatuan. Greba orokorrak,
langile borrokak, hezkuntza publiko-
aren aldeko ikasle grebak, eskubide
demokratiko nazionalen aldeko mani-
festazioak, etxe kaleratzeen aurkako
mugimendua, marea sozialak, M15
mugimendua... Kaleko indar hau
guztia hauteskunde mailan islatu da
orain. Milioika gazte eta langilek be-
ren indarretan konfiantza izatea lor-
tu dute, eta Estatu espainiarreko hu-
rrengo hauteskunde orokorretan go-
bernu aldaketa garrantzitsua esku-
ratzeko aukera ikusten dute. 

Estatuko hiri handietako herri
hautagaitza bateratuek 1,3 milioi bo-
to atera zituzten, eta PSOEren ezke-
rrera dauden indarrek denera 4 mi-
lioi boto lortu zituzten. Hego Euskal
Herrian, berriz, PSE-PSNren ezke-
rrera dauden ordezkariek ia 550.000

boto lortu zituzten, EHBildu, Pode-
mos-Ahal Dugu, Irabazi eta Izquier-
da-Ezkerrak foru hauteskundeetan
eskuratutako emaitzak batuta. Argi
geratzen da Euskal Herrian emanda-
ko ezkerrerako bira. 

Langabetuen asanbladek antola-
tutako protestak, fabriketako lan ga-
tazkak, osakidetzako langileen ekin-
tza eta grebak, ikasle mobilizazioak,
errepresioaren eta eskubide demokra-
tikoen ukazioaren aurkako manifes-
tazioak... ugariak izan dira Euskal
Herrian ere. EAJ, UPN eta PPren
eraso, murrizketa eta pribatizazio po-
litiken aurkako jarrera hau institu-
zioetara iritsi da, bereziki UPNk eta
PPk jasandako emaitza txarretan
eta ezkerraren gorakadan islatuz. 

Nafarroan azken urteetan UPNren
aurka antolatu diren mobilizazio eta
indar erakustaldiek beren emaitza
izan zuten. Iruñean, UPNren ondo-
ren (10 zinegotzirekin), zerrenda

bozkatuena EHBildu izan zen, 5 zi-
negotzirekin. Azkenean Gero Bai (5
zinegotzi), Podemos-Ahal Duguk ba-
bestutako Aranzadiren (3 zinegotzi)
eta Izquierda-Ezkerraren (zinegotzi
bat) babesarekin EHBilduko Joseba
Asiron da Iruñeko alkatea. Asironek
alkate makila hartu zuen egunean
ikusi ahal izan zen Nafarroako hiri-
buruko kaleetan sortutako poza eta
esperantza. 

ESKUIN ESPAINIARRAK
MEREZITAKOA JASO DU. 

ZERGATIK EZ EAJK?

Euskal Autonomi Erkidegoan PPk
53.000 boto galdu zituen, 2011ko emai-
tzekin konparatuta %34,6ko behera-
kada jaso zuen, estatu mailako batez
bestekoa baino gehiago (%28,8). Bai-
na erorketa hau, neurri handi bate-
an, Ciudadanosek (22.199 bozka lor-
tu ditu, %2 EAE osoan) eta EAJk
konpentsatu zuten (26.000 boto ge-
hiago atera ditu). Zalantzarik gabe,
EAJk eskuineko bozka emaileak
kontzentratzea lortu zuen, tartean,
ezker abertzalearen eta Podemos-
Ahal Duguren “aurkako” botoa eman
zutenena. 

Diputazioetako eta udaletako go-
bernuak osatzean, 1978az geroztik
lortzen duen botere instituzional
handiena eskuratu dute euskal bur-
gesiak eta bere alderdi politikoak.
EAJk, Geroa Bairekin batera, Biz-
kaian boterean jarraitzen duen bitar-
tean PP kendu du Arabatik, UPN
Nafarroatik eta EHBildu Gipuzkoa-
tik. Azken herrialde honetan gaine-
ra, Donostiakoarekin batera udal ga-
rrantzitsu askotako alkatetza lortu
du (Arrasate, Bergara, Zarautz, Tolo-
sa, Legazpi...).

Burgesia gustura dago emaitza
hauekin. Geroa Bairen alde CEN pa-
tronal nafarrak egindako adierazpe-
nek eta EAEko Confebask patrona-
lak EAJren igoerarekin hartutako

Maiatzaren 24ko hauteskundeek lurrikara politiko handia
suposatu zuten Estatu espainiarrean.

Sozialdemokraziaren ezkerrera dauden hautagaitzek
emaitza bikainak lortu zituzten Catalunyan, Galizan eta

Estatuan. Egia da EHBilduk behera egin zuela, baina
Podemos-Ahal Duguren botoak koalizioarenekin batuz gero,
nabarmena izan zen Euskal Herrian ere ezkerrerako bira. 
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pozak erakusten dute zein klaseren
interesak ordezkatzen dituzten. 

Baina zergatik ez zuen behera
egin EAJk, UPNk Nafarroan bezala,
PPk Estatuan bezala edo CiUk Cata-
lunyan bezala? Arrazoi bat baino ge-
hiago egon daitekeen arren, beha-
rrezkoa da bereziki horietako arrazoi
batez hitz egitea. Estatu mailan edo
Europan eta munduan bizitzen ari
garen polarizazio indartsu eta eskui-
neko politiken aurkako mobilizazio
sozialen garaian, akatsa da EHBil-
duko eta Sortuko zuzendaritzek be-
hin eta berriro eskua luzatzea EAJri
fronte interklasistak sortzeko helbu-
ruarekin. Akatsa da egun batean
EAJren ustelkeria kasuak, murriz-
ketak edo pribatizazioak salatzea eta
hurrengo egunean eskua luzatzea
akordioetarako eta kolaboraziorako.

EAJ eta PP elkartuta daude oina-
rrizko gaietan: Kutxabank, Abiadura
Handiko Trena, euskal gazteriaren
aurkako errepresioa, osasun publiko-
ko murrizketak eta kaleratzeak,
LOMCEren aplikazioa, ekainean
Eusko Legelbitzarren aurrera atera-
tako Etxebizitza Legea (EAJ eta PPk
aurka bozkatu zuten)...

Horregatik, beharrezkoa da ezker
abertzaleak, sindikatuek eta orain Po-
demos-Ahal Duguk ere EAJ benetan
zer den esatea. EAJ euskal kapitalis-
ten eta aberatsen alderdia da; EAJ
bankuen, multinazionalen eta kapital
internazionalaren instrumentu poli-
tikoa da; EAJ euskal patronalekin ba-
tera langile klasea zapaltzeko eta ho-
nen lan baldintzak ahal den gehien
okertzeko tresna da; EAJ osasun eta
hezkuntza publikoa suntsitu eta pri-
batukoen negozioa areagotzeko balia-
bidea da; EAJ eskubide demokrati-
koak ukatzeko eta euskal preso politi-
koak kartzelan eta urruti manten-

tzeko sostengua da; EAJ PPren, es-
kuin espainiarraren eta IBEX 35aren
aliatua da; eta bereziki honakoa de-
fendatu behar da: EAJ ez da Euskal
Herriko eskubide demokratikoen, lan-
gileen, langabetuen, pentsionisten,
sektore behartsuenen eta gazteria-
ren aliatua, ez, hauen guztien etsai
nagusia da. Horregatik, gure ustez
akatsa da, adibidez, ezker abertzale-
aren zuzendaritzak EAJ aliatu posi-
ble gisa aurkeztea. Jarrera honek
konfusioa eragiten du herritar asko-
rengan, EAJrengan esperantza iza-
ten jarraitzera bultzatzen baititu.

EZKER ABERTZALEA ETA
EZKERRAREN POTENTZIALA

EUSKAL HERRIAN

Hauteskundeetako datuek erakutsi
zuten EHBilduk ezkerretik galdu zi-
tuela botoak. Podemos-Ahal Duguri
botoa ematera joandakoek aldaketa-
ren aldeko botoa eman nahi izan zu-
ten, sistema injustu baten, ustelke-
riaren eta murrizketa politiken aur-
kako botoa. Podemos-Ahal Duguk hi-
riburuetan eta langile auzoetan lortu
zituen bere emaitza onenak. Foru
hauteskundeetan bigarren indarra
izan zen Bilbon, 24.432 botorekin
(%15), Santurtzi (%18,7), Sestao
(%17,23), Erandio (%19,95) eta Leioa
(%20,07) bezalako tokietan emaitza
bikainak lortu zituen. Gipuzkoan
adibidez, Irun (%20,25) eta Oreretan
(%18,09 hirugarren indarra izan zen.
Urtebete besterik ez duen alderdi hau
indar handiarekin sartu da diputa-
zioetan ere: Bizkaian 6 diputatu 82.107
botorekin (%14,53), beste 6 Gipuzko-
an 43.136 botorekin (%12,06), Ara-
ban 8 diputatu 23.103 botorekin
(%14,52) eta Nafarroan 7 diputatu
45.848 botorekin (%13,71).

EHBilduk behera egin arren, na-
barmena da Euskal Herrian ezkerrak
duen potentziala. Ezker abertzaleak
eta Podemos-Ahal Duguk aukera
ezin hobea dute hori aprobetxatzeko.
Oreretan gertatu den bezala (Pode-
mos-Ahal Duguren hautagaitzak
emandako babesari esker EHBilduk
alkatetzea lortu du), Euskal Herriko
langile eta sektore zapalduentzako
funtsezkoa izango da ezker abertza-
leak eta Podemos-Ahal Duguk beren
indarrak elkartzea eskuinari eta so-
zialdemokraziari aurre egiteko.

Gaur, iraganean bezala, Euskal
Herriko arazoek langile klasearen
eta gazteriaren borrokaren eskutik
lortuko dute irtenbidea. 30eko eta
70eko hamarkadetan gertatu mo-
duan, 2015ean ere Euskal Herri oso-
ko, Catalunyako, Galizako eta Esta-
tu langileak izango dira aliatuak gu-
re helburuak lortzeko: euskal preso
politikoak gerturatzea eta amnistia,
autodeterminazio eskubidea eta so-
zialismoa. EAJk, berriz, une histori-
ko guztietan gure herria saldu du.
30eko eta 70eko hamarkadan egin
zuen, eta berriro egingo du gaur ere
kapital handiaren interesak defen-
datzen baititu. Euskal burgesia eta
bere alderdia urtean behin atera dai-
tezke “erabakitze eskubidearen alde”
demagogia egitera, baina beren hel-
buru bakarra bankari eta enpresari
handien poltsikoak puzten jarraitzea
da. Eta horretarako, borroka egingo
dute Estatu espainiarrak eskaintzen
dien merkatuan jarraitzeko eta Esta-
tu aparatu espainiarraren indarrak
langile eta gazte mugimenduaren
aurka erabiltzen jarraitzeko.

Kapitalismoaren krisiak gaixorik
dagoen sistemaren krisi organikoa
adierazten du. Horregatik, beharrez-
koa da kapitalismoa historiaren za-
karrontzira botatzea. Ezker abertza-
lea borrokan honen abangoardian
egon daiteke eta egon behar du. Hel-
buru honetan, funtsezkoa da autode-
terminazio eskubidearen aldeko bo-
rroka eta sozialismoaren aldeko bo-
rroka elkarri lotzea. Langile mugi-
menduaren historiak erakutsi duen
bezala, Euskal Herriko, estatuko eta
Europako langile klasearen eta sek-
tore zapalduen borroka batasuna da
bide bakarra, edozein naziotako bur-
gesiaren aurka, Euskal Herrikoa
barne.
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ANDER AZKARATE

Akordioaren edukiek eta for-
mek erakusten dute CCOO
eta UGT sindikatuetako

zuzendaritzek zenbateraino bat
egin duten interesetan burgesia-
rekin. Joan Rosell eta Antonio
Garamendi patronaletako aginta-
riekin eta Rajoyren gobernuare-
kin hauteskunde aurretik atera
zuten argazkiak oxigeno gehiago
eman zion PPri, langileek eta gaz-
teek bizi duten miseriaren, langa-
beziaren eta prekarietatearen
egoerarekin zer ikusirik ez duen
egonkortasun sozialaren irudia
eskaini baitzuten. Coca Colako
langileen eta Movistarreko tekni-
ko azpikontratatuen borroka ere-
dugarrien adibideekin ikusi den
bezala, langile klaseak eta gazte-
riak borrokarako eta gizartea al-
datzeko borondate handia dute,
ez daukate CCOO eta UGTko
agintariek behin eta berriz era-

kusten duten itun sozialen aldeko
jarrera.

Sindikatuen babesa justifika-
tzeko, LHKAk gogoeta orokor ba-
tzuk ditu: “behin behineko kon-
tratuak finko bilakatzea sustatu
beharko da” edo “lan merkatuan
sartzeko zailtasunak dituzten lan-
gileak kontratatzea erraztu be-
harko da”. Hitz eder hauek ez du-
te benetako eraginik izango, ez

baitute berme legalik. Gainera,
garaipen sindikaltzat aurkezten
duten soldaten gaineko atala
erretorika hutsa da. Esaten de-
nez, soldatak %1era arte igoko di-
ra aurten, eta 2016an %1,5. Ho-
rrek aukera guztiak uzten ditu
irekirik, ez baitago soldatei mu-
gak jartze dizkien legerik. Horre-
taz gain, itunak berak esaten du
soldata igoerak enpresa edo sek-
tore baten “egoera berezietara”
egokituko direla. Antonio Gara-
mendi CEOEko lehendakariorde-
ak akordioa sinatu eta gutxira
esan zuen soldatak aurten “minus
infinitutik %1era igo” daitezkee-
la; hala, argi utzi zuen enpresari
askoren asmoa soldatak jaisten
jarraitzea dela.

Dena dela, Madrilen sinatu zen
akordioak ez ditu “lan kalitatearen
aldeko” aholkuak jasotzen CCOO
eta UGTko agintariek esan duten
bezala. Testua patronalari egin-
dako kontzesioz gainezka dago;
besteak beste, “kontzeptu erretri-
butiboak berritzen dira, horrela
ekoizpenari eta enpresaren eteki-
nei lotutakoak sartzen dira”. Pa-

CCOO eta UGTko zuzendaritzen
traizio berria bake soziala

inposatzen saiatzeko
Maiatzaren 24ko hauteskundeak izan eta gutxira,

CCOO eta UGT sindikatuetako arduradunek espainiar
patronalarekin aurre akordio berri bat sinatu zuten
Lan eta Hitzarmen Kolektiboen gaineko Akordioa

berritzeko (LHKA). Horren helburua Estatu
espainiarreko langileen lan baldintzak negoziatzeko
gida izatea da, eta bi sindikatuek, Euskal Autonomia

Erkidegoko eta Nafarroako federazioak barne,
arrakasta handitzat saldu nahi izan dute. Bestelakoa
da errealitatea, ordea. Akordioak aholku batzuetaz
hitz egiten du, hau da, ez ditu enpresariak ezertara
behartzen; gainera patronalari egindako kontzesioz
beterik dago: denbora partzialeko kontratuen alde

egiten da, malgutasuna ontzat hartzen da eta
soldatak enpresen irabazien arabera egokitzea

aholkatzen da, Europar Batzordeak eskatu bezala.
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tronalaren aldarrikapen histori-
koa da soldataren parte finkoa
murriztea eta emaitzari lotutako-
arena handitzea. Patronalak eta
sindikatuek akordioa sinatu eta
egun gutxiren buruan, soldatak
ekoizpenari lotzeko ideia berbera
sartu zuen Europar Batasunak
Estatu espainiarrari datozen ur-
teetarako inposatu dizkion neu-
rrien artean, ospitaleetarako eta
sendagaietarako gastuen murriz-
keta berriekin batera.

Gainera, Akordioak esaten due-
nez, “lanaldi partzial mugagabe-
ko kontratua alternatiba izan dai-
teke behin behineko kontratua-
rentzat”, ordutegi malgutasuna eta
mugikortasun funtzionala susta-
tzen ditu; halaber, lan osasunari
edo absentismoari loturiko gaie-
tan enpresarien tesia bere egiten
du akordioak eta “hitzarmen ko-
lektiboan aurreikuspen sozial
osagarria garatzeko sistema kon-
tuan hartzeko” konpromisoa ere
hartzen du, hau da, funts partiku-
larren alde egiten da pentsio sis-
tema publikoa indartu beharrean.

Miguel Angel Lujua Confebask
euskal patronaleko lehendaka-
riak akordioa EAEn aplikatzeko
duen interesak erakusten du lan-
gile klaseari ez diola ezer onik
ekarriko. Euskal burgesiaren or-
dezkari gorenak behin baino ge-
hiagotan eman du ulertzera EAE-
rako gisa honetako akordio bat
lortu nahi zuela CCOO eta UGTk
osatzen duten gutxiengo sindika-
larekin, ELA eta LAB sindikatuen
gainetik igaroz. Azken hauek ongi
salatu dituzte LHKAren edukiak
eta Euskal Herrira ekartzen ez
dutela lagunduko azaldu dute.

Burgesiaren urduritasuna bis-
takoa da. M24ko hauteskundeetan
eskuinak jasandako porrotak eta
borrokatzen duen ezkerraren au-
rrerakadak asko kezkatzen ditu
enpresari espainiarrak, eta CCOO
eta UGTko agintariak erabiltzen
dituzte bake soziala inposatzeko.
Euskal burgesiaren egoera ez da
bestelakoa. EAJk Gasteizko go-

bernuan dela inposatu dituen mu-
rrizketa sozialak eta laboralak ez
dira besterik gabe pasatu langile
klasearentzat eta euskal gazteria-
rentzat; hauek gero eta prekarie-
tate handiagoa jasaten baitute.
Berriki Caritas berak argitara
emandako ikerketa baten arabera
“EAEn pobrezia kronifikatzen ari
da”. Prekarizazio sozialaren tes-
tuinguru honetan, ez da harritze-
koa Podemos-Ahal dugu bezalako
alderdiak indar handiz agertzea.
Podemos-Ahal Dugu eta EHBil-
duren emaitzak batuta ikus dai-
teke zenbaterainoko potentziala
duen ezkerrak Euskal Herrian. 

Prekarietatearen gorakadak
lan gatazka eredugarriak leherra-
razi ditu, besteak beste Moviesta-
rreko langile azpikontratatuena.
Bizkaian izan zuten erreferentzia
fokuetako bat. Bi hilabete eta er-
diko grebaren ondoren, UGT eta
CCOOko agintariek Telefonicare-
kin bake soziala sinatu nahi zuten
arren borrokari sabotaia eginez,
langileek garaipen garrantzitsua
lortu zuten. Bizkaian lan egiten du-
ten kontrata gehienek azpikontra-
tatutako teknikoen soldatak igo
behar izan dituzte %25 eta %90
bitartean. Gainera, langileen kon-
tratazio eta lan segurtasun alda-
rrikapen nagusiak bermatu dira.

Garaipena Movistarreko langile-
en borroka tinkoari eta langile kla-
seak orokorrean eskainitako ba-
besari esker lortu da, eta ez nego-
ziazio mahaiari esker. Moviestarre-
ko langileek beste behin erakutsi
dute langile klasearen eta gazte-
riaren borroka eta elkartasuna
beharrezkoa dela CCOO eta UG-
Tren sindikalismo burokratikoari
aurre egin eta lan baldintza hobe-
ak eta lanpostuak defendatzeko. 

Kapitalismoa ez da gai Euskal
Herriko gazte eta langileek sufrit-
zen dituzten langabezia eta pre-
karietatea konpontzeko; aitzitik,
burgesiak bere pribilegioak man-
tentzeko duen bide bakarra esku-
bide sozialak eta soldatak murriz-
ten jarraitzea da, eta bere oztopo
bakarra langile klasearen borro-
kak dira. CCOO eta UGTko aginta-
riek EAEn eta Nafarroan LHKA-
ren antzeko akordioren bat sinatzen
badu, alfonbra gorria jarriko diete
enpresariei langile klasea zapaltzen
jarraitzeko. ELA eta LABek zuzen-
daritzek ere ekintzekin erakutsi
behar dute elkarrizketa soziala-
ren eta antzeko itunen aurkako
jarrera, borrokak elkartuz eta sek-
tore prekarizatuenetara zabalduz
zapalkuntzarekin amaitzeko. Mo-
viestarreko langileek erakutsi du-
te lor daitekeela.
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ALAITZ ARRUABARRENA

Helburua sinatzen duten he-
rrialdeen arteko merkatuak
zabaltzea da, arantzelak

eta zergak deuseztatuz. Hau da za-
ti ofiziala. Hala ere, finean helburu
nagusia bestelakoa da, dagoeneko
baxuak baitira arantzelak eta zer-
gak (%3,5 AEBn eta %5 EBn). Hel-
buru nagusia ingurumena, lana, osa-
suna eta jabetza intelektuala beza-
lako materien inguruan indarrean
dauden erregulazioak jaistea da. Ho-
nek guztiak modu negatiboan era-
gingo die gizarte osoaren eskubide-
ei, batez ere EBko herrialdeetako-
ei, bertan baitaude eskubide hauek
babesten dituzten erregulazio mo-
ta horiek. Mota honetako itun bat
sinatzen duten kideentzat onura-
garria izan dadin, guztiek lege eta
estandar berberak izan behar di-
tuzte. Egungo erregulazioak arazo
bat dira multinazionalentzat, be-

raien ustetan duten guztia baino
are gehiago irabaztea eragozten
dieten alferrikako gastu bat.

DENAK BALIO DU
IRABAZI GEHIAGO 

LORTZEKO

2009an hasi ziren TTIP sekretuan
negoziatzen, nahiz eta guk ezer ez
dugun jakin AEBk eta EBk 2013ko
ekainean negoziazioen “hasiera”
publiko egin zuten arte. Itun hau
BRICS taldea (Brasil, Errusia, In-
dia, Txina eta Hegoafrika) geldia-
razteko helburuz pentsatu da, eta
helburu nagusia Txina eta Erru-
siaren zabalpena geratzea da.
Gaur egungo krisi ekonomikoak
herrialde garatuetan eragin gehia-
go izan du garapen bidean daude-
netan baino. 2015tik aurrera, ko-
mertzioaren %90 AEBko eta EBe-
ko mugetatik kanpo egingo da. Eli-
te politiko eta ekonomiko estatuba-

tuar eta europarrek itun honen bi-
tartez botere gehiago lortzea eta en-
presa multinazional handienek li-
breago mugitzeko aukera izatea bi-
latzen dute. Arma hauek erabiltzen
dituzte klase dominatzaile europar
eta estatubatuarrak mundu osoan
beren eredu politiko eta ekonomi-
koa inposatzeko.

Itun honekin, soldatak oso ba-
xuak diren eta erregulaziorik ez
duten herrialdeekin lehiatu behar-
ko dugu. TTIParekin jokoan zer
dagoen ikusteko, jakin beharra
daukagu aipatzen ditugun erregu-
lazio hauek, besteak beste, kontsu-
mitzaileak babesten dituztenak di-
rela: arduraren printzipioa da bat,
zeinak enpresak behartzen dituz-
ten hainbat proba egitera produk-
tu bat merkaturatu aurretik, hauek
osasunarentzat kaltegarri ez direla
frogatzeko. Bestalde, langileak ba-
besteko hitzarmen kolektiboak ere
bertan behera utzi nahi ditu TTI-
Pak, dagoeneko, horiek indargabe-
tu nahian dabil PPren gobernua.
Hirugarren erregulazioa jabetza
intelektualarena da. Honi esker,
adibidez, medikamentu baten pa-
tente batek 8-10 urteko balioa izan
beharrean 25 urtetara luzatuko
da. Horrela, ezinezkoa izango da
gainontzeko farmazeutikoek gene-
rikoak modu ekonomikoago batean
fabrikatu eta merkatuan saltzea.
Bestalde, praktikan, kendu edo de-
finitu gabe uzten du datuen babe-
serako eskubidea (LOPD), oso ga-
rrantzitsua EBn eta ez hainbeste
AEBetan, bertan ohikoa baita Goo-
gle bezalako datuen gestiorako en-
presa handiek beraien erabiltzaile-
en datuak AEBko gobernuari ema-
tea. Ingurumenari dagokionez be-
rriz, fracking-ak daukan eragina
ikusi besterik ez dago.

TTIP: multinazionalak babesteko
eta langile klasearen eskubideak 

murrizteko ituna
TTIP ituna (Komertzio eta Inbertsiorako Akordio

Transatlantikoa) Ameriketako Estatu Batuetako (AEB)
eta Europako Batasuneko (EB) elite ekonomikoentzako
komertzio librerako tratatu bat da. Itun honek botere
gehiago emango die enpresa multinazionalei, hauek

negozioak modu errazago batean egitea
ahalbidetzeko eta irabazi gehiago lortzeko.
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BIDEA LIBRE 
MULTINAZIONALENTZAT

TTIParen aldekoek itun honek en-
presei onurak ekarriko dizkiela az-
pimarratzen dute arantzelak eta
zergak kenduta produktu merkea-
goa eta konpetitiboagoa izango du-
telako. Logika honetan, kontsu-
mitzaileok gehiago erosteko auke-
ra izango dugu, enpresek etekin
gehiago izango dute eta zuzenean
lanpostu gehiago sortuko dira. Ez
da esaten, ordea, sortuko den en-
plegu hau kalitate txarrekoa izan-
go dela, soldata baxuekin, gaur
egun, azken lan erreformarekin,
estatu espainiarrean ikusten den
moduan. EBeko txostenek ere ai-
patzen dute ituna onartzearekin
430.000 – 1.100.000 lanpostu gal-
duko direla. Massachussetseko
Unibertsitateak berriz galera hau
600.000 lanpostutakoa izango dela
esan du, eta soldatetan pertsonako
urtean 5.000 euroko galera bat
emango dela. Hau da, itunak sol-
daten jaitsiera eta prekarietatea-
ren igoera sakontzeko bakarrik ba-
lioko du. Marxen hitzetan, bizirau-
teko soldatetarako joera da.

Adibide moduan, antzeko kasua
izan zen 1992an AEBk eta Mexi-
kok sinatutako “Tratado de Libre
Comercio (NAFTA)” delakoa. Itun
honek ere 23 miloi lan postu sortu-
ko zituela adierazi zuten bere bul-
tzatzaileek. Baina azterketa ezber-
dinek frogatu duten moduan, jaki-
na da 1,1 miloi lanpostu inguru
suntsitu dituela. Soldatak jaitsi

egin dira, eta enpresa txiki asko ix-
tearen eta beste hainbat deslokali-
zatzearen ondorioz, langabeziak
gora egin du. Aurreikus zitekeen
bezala, Mexiko izan da eraginik
handiena pairatu duen herrialdea,
honen baldintzak okerragoak bai-
tira bere “sozioenekin” alderatuta,
bere egoera industriala kaxkarra-
goa delako. TTIPk gehien kaltetu-
ko dituen herrialdeak Europa he-
goaldeko herrialdeak dira, hauen
industria txikiagoa eta ahulagoa
delako Alemaniarekin alderatuz.

Hau guztia praktikan jarri ahal
izateko, itunak multinazionalek
zuzendutako tribunal internazio-
nal pribatuak sortzea aurreikus-
ten du, eta multinazional handiek
zuzenduko dituzte. Pauso honek
justizia beraren deslokalizazioa
suposatuko du. TTIParekin, enpre-
sa batek gobernu bat salatu ahalko
du espero zituen irabaziak izan ez
dituelako herrialde horretan “egin
diren lege aldaketen ondorioz”. 

ZERBITZU PUBLIKOEN
PRIBATIZAZIOA

Hala ere, hau ez da negoziatzen ari
diren itun bakarra. Momentu
hauetan TISA (Merkataritza Zer-
bitzuei buruzko Akordioa) ere ne-
goziatzen ari dira. Akordio honek
eragin zuzena izango du zerbitzu
publikoetan, osasunean eta hez-
kuntzan. Helburua zerbitzu hauek
ere komertzializatzea da eta hone-
la atzerriko enpresa pribatuek ere
zerbitzu hauek kudeatu eta haue-

kin negozioa egiteko aukera izango
dute. Etorkizunean egon daitezke-
en gobernu ezkertiarren aurrean
dena lotuta utzi nahi dute, hauen
maniobratzeko marjinak ahalik
eta gehien murriztuz.

Itun honek estatuen burujabe-
tza demokratikoa are gehiago
ahulduko du botere ekonomikoen
aurrean. Negoziazio osoaren arda-
tza multinazional handien intere-
sak dira, herritarron interesen gai-
netik.

Akordio hauek inflexio puntu
bat izango dira politika sozial, in-
gurumen eta lan harremanen alo-
rretan lobbi ekonomikoen mesede-
tan. Krisi ekonomiko honen ondo-
rio nabarmenetako bat potentzia
kapitalista handien arteko tentsio
eta gerra gupidagabea da merka-
tuen kontrolagatik. Kapitalismoa-
ren ahultasunetako bat gainpro-
dukzioagatiko krisiak eta kapitala-
ren pilaketa dira. Kapitalista han-
diak non inbertitu bilatuz dabiltza
krisi aurretik zituzten irabaziak
edo handiagoak bermatu ahal iza-
teko. Honek nabarmen agertzen
du klase baten estrategiaren au-
rrean gaudela. Estrategia hau Es-
tatuaren bidez gauzatu nahi da
helburu garbi batekin: lanaren ba-
lioa jaitsi eta gainbalioaren zati
handiagoa bereganatzea.

Gazteok eta langileok TTIP, TI-
SA eta ISDS bezalako itunen aur-
kako jarrera garbia agertu beharra
daukagu. Akordi komertzial hauen
helburu bakarra krisia langileon biz-
kar gainean jartzea da multinazio-
nal handiak aberasten jarraitzea-
ren kontura. Itun hauek arrisku
erreal bat dira langile klasearen-
tzat. Mozal legea, Zigor Kodearen
erreforma, yihadismoaren aurkako
ituna edo istiluen aurkako mate-
rialetan PPren gobernuak eginda-
ko inbertsio garrantzitsua ez dira
ez kasualitate ezta gertaera isola-
tuak. Neurri guzti hauek klase ka-
pitalistarentzat ezinbesteko instru-
mentuak dira langile klaseak anto-
latuko dituen mobilizazio eta alda-
rrikapen guztiak zapaldu eta ge-
ratzen saiatzeko. 
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Balkanak: 
herri iraultza Mazedonian

IBAN PEREZ

Honi guztiari gehitu behar
zaizkio 2006an Gruevs-
ki boterera heldu zene-

tik eman diren ustelkeria ka-
suak: 2014ko hauteskundeetan
iruzurra botoak masiboki eroste-
agatik, klientelismoa eta erre-
kurtso publikoen xahutzea obra
arkitektoniko ikaragarrietan (Ale-
jandro Magnoren 22 metroko al-
tuerako estatua faraonikoa adi-

bidez). Hau guztia Mazedonia
Europako herrialderik txiroene-
takoa eta zerbitzu sozial gutxien
dituena denean.

Herrialdeak 1991n “indepen-
dentzia” lortuz geroztik bizi
duen egoera ekonomikoa latza
da: %30eko langabezia, lan mer-
katua oso prekarioa eta % 30eko
pobrezia ditu. Honek guztiak
eragin du emigrazioa izatea bizi
baldintzak hobetzeko irtenbide
bakarra: 400.000 emigrante bai-

no gehiago ditu gutxi gora behe-
ra bi milioi biztanle dituen he-
rrialdeak. Emigrante hauek fa-
milia askoren sostengu ekonomi-
ko bihurtu dira atzerritik egiten
dituzten diru bidalketengatik.
Diru laguntza hauek BPGaren
%18a hartzen dute.

ZATIKETA NAZIONALAK
EZ DU BORROKA GELDITU

Testuinguru honekin, protesta so-
ziala ez da zerbait berria. 2014ko
azaro eta abenduan ikasle mobi-
lizazio garrantzitsuak egon ziren
hezkuntza publikoaren degrada-
zioaren eta unibertsitate publi-
koaren autonomia galeraren aur-
ka. Mobilizazio hauek unibertsi-
tate legeari zuzenketa berririk ez
sartzera derrigortu zuten gober-
nua. Otsailean, mobilizazioa osa-
sun publikoaren arreta faltaga-
tik hil zen Tamara Dimovska
haurrarengatik izan zen. Honen
ondorioz Osasun Ministerioko bi
goi karguk dimisioa eman zuten
eta barkamen ofiziala eskatu be-
har izan zuten. Eta azkenik, go-
bernuaren dimisioa eskatzen du-
ten mobilizazio masiboek maia-
tzean eztanda egin zuten (100.000
pertsona baino gehiagoko mani-
festazioak antolatzaileen arabe-
ra). Mugimendu honen aspektu
oso garrantzitsuetako bat da Ma-
zedoniako gehiengoak eta Alba-
niako gutxiengoak banaketa na-
zionala gainditzea lortu dutela
(albaniarrak populazioaren laur-
dena dira). Bi talde etnikoek ba-
tera parte hartu dute manifesta-
zioetan; Mazedoniako eta Alba-
niako banderak bata besteen al-
boan ikus zitezkeen.

Maiatzean Nikola Gruevski Mazedoniako
Errepublikako Lehen Ministro kontserbadorearen
dimisioa eskatzen zuten mobilizazio indartsuak

hasi ziren. Arrazoia honakoa da: oposizioko
buruak, Zoran Saev sozialdemokratak, jakitera
eman zuen gobernuak 20.000 entzuketa ilegal
baino gehiago egin dizkiela kazetari, agintari

politiko eta erlijiosoei. Gainera gobernu krisi hau
sakondu egin zen elkarrizketa baten

filtrazioarengatik; bertan Lehen Ministroa entzun
daiteke Barne Ministerioko karguekin

eztabaidatzen nola estali behar zen 2011n
poliziak hildako 21 urteko gazte baten kasua.
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Azken 25 urteetan, Balkane-
tan etengabe erabili da auzi na-
zionala gatazka sozialak estaltze-
ko helburuarekin. Honen adibi-
de da pasa den maiatzaren 9an
Kumanovo hirian gertatutako ti-
roketa, non zortzi poliziak eta
hamalau albaniarrek bizitza gal-
du zuten enfrentamendu batean.
Gruevskiren gobernuak denbora
galdu gabe Kosovotik iritsitako
“talde separatistei” egotzi zien
erasoa, baina Kosovoko gober-
nuak gezurtatu egin zuen. Ondo-
ren jakin zen pistolarien taldeak
erlazioa zuela banda kriminale-
kin eta hauek ondo erlazionatu-
ta zeudela aldi berean polizie-
kin. Ohikoa izaten da talde
hauek Kosovo, Serbia eta Maze-
doniako mugetan aritzea, eta
honek guztiak zalantzan jarri du
bertsio ofiziala, tiroketaren atze-
an gobernua dagoenaren susmoa
baitago.

Hala ere, Kumanovoko ger-
taerak ezin izan zuen albo bate-
ra utzi Mazedoniako Errepubli-
kako gatazka, eta ezin izan zuen
saihestu maiatzaren 12an goian
aipatutako grabaketetan inpli-
katutako 3 goi kargudunen di-
misioa: Saso Mijalkov Inteligen-
tzia Zerbitzuko burua, Gordana
Jankuloska Barne Ministroa

eta Mile Janakieski Garraio
Ministroa.

KAPITALISMOAREN
HONDAMENDIA 
BALKANETAN

90eko hamarkadaren hasieran
emandako Jugoslavia ohiaren
zatiketak hondamendi ikaraga-
rria suposatu du sortu ziren es-
tatu berrietako herritarrentzat.
Ameriketako Estatu Batuetako
eta Alemaniako burgesiak bultza-
tuta, Europa ekialdean boterea
lortzeko eta Errusia zokoratze-
ko, hamarkada bat iraun zuen
gatazka armatu basatiak eragin
zituen Jugoslaviaren zatiketak.

Aldi berean, kapitalismoa be-
rrezartzeak izugarrizko ondorio
kaltegarriak izan zituen popula-
zioaren gehiengoarentzat. Euro-
pan sartzearen izenean eta kapi-
tal handiaren logika zapaltzaile-
aren eskutik, herrialde guztie-
tan, bata bestearen atzetik, mu-
rrizketa sozialak eta ekoizpen
sistemaren pribatizazioa bezala-
ko politika gogorrak inposatu zi-
ren. Pribatizazio hauek gainera,
ehun industrialaren desartiku-
lazio bortitza suposatu zuten.
Enpresari berriek ez zuten hel-
buru ekoizpena mantentzea eta

lantokiak desegiten hasi ziren
irabazi azkarragoak lortzeko hel-
buruarekin. Krisia iristearekin,
egoerak okerrera egin du, kan-
poko inbertsioa murriztu egin
da. Europar Batasunerako espor-
tazioak %65 jaitsi diren bitarte-
an Mazedoniatik kanpora joan
zirenen diru bidalketek ere be-
hera egin dute. 

Gaur egun, langabezia tasa
%14an dago Albanian, eta %45ean
Kosovon eta Bosnia Hertzegovi-
nan. Gazteen artean aldiz, lan-
gabezia %40koa da, %50etik go-
rakoa Serbian, Kosovon eta Bos-
nia Hertzegovinan. Soldatak Eu-
ropako batez bestekoaren %10ean
daude Albanian eta %25ean Mon-
tenegron. Bizi baldintzen degra-
dazio prozesu guzti hau eta Bal-
kanetako klase arteko borroka-
ren gorakada progresiboa lotuta
doaz. Horrela, azken urteetan,
politika ekonomikoen aurkako
hainbat borroka ikusi ditugu:
Kroazian 2011n, Eslovenian
2012an, Serbian ikasle mobili-
zazioak 2007, 2009 eta 2014an
eta Bosniako udaberria deituta-
ko iaz.

Hankaz gora jarri dira orain
dela 24 urte Jugoslavia ohiaren
amaieran Balkanetan piztu zi-
ren gezurretan oinarritutako es-
perantza guztiak. Lehendabizi
gerra etorri zen, eta ondoren
hondamendi ekonomia eta biz-
tanleen txirotzea. Honek guz-
tiak agerian utzi du kapitalis-
moaren porrota eta bere gaita-
sun eza inolako paper aurrera-
koirik jokatzeko. Bosnia eta Ma-
zedoniako erreboltak inflexio
puntu bat dira, batetik, borroka-
ko lehenengo lerroan jarri dela-
ko langile klasea, eta bestetik,
batasunean oinarriturik egin
duelako zatiketa nazionalek era-
giten duten sakabanaketei aurre
eginez, burgesiak eta inperialis-
moak behin eta berriz zatiketa-
ren estrategia erabili arren.
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IKER OTERMIN

Egoera hartan, kapitalismo
inperialista lehertzean, eko-
nomia kolapsatzen denean,

estatu nazionalak biziraupenaren
mugan daudenean, langile klasea-
ri aurrera egiteko aukera histori-
koa aurkezten zaionean, hau da,
une historikoak azken borroka ira-
bazteko antolatzea eta irabaztea
eskatzen duenean, Europako lan-
gile klasearen alderdi eta antola-
kuntza nagusietako zuzendaritzek
langileen interesak traizionatzen
dituzte eta klase dominatzailearen
eta prestatzen ari diren gerraren
zerbitzura jartzen dira. 

Dena utzi zuten albo batera egun
batzuen buruan: programa iraul-
tzailea, marxismoa, internaziona-
lismoa, langile prentsa, etab. On-
dorio gisa, Internazionalak hondoa
jo zuen. Guztiz erori zen hainbeste
ahalegin eta borrokarekin eraiki
zen tresna, mundu mailako langile
klasearen interesak defendatzeko
altxatu zena, inolako muga, nazio,
arraza eta kultura bereizketarik
egin gabe, bere izaera internazio-
nala bermatu eta mundu guztiko
langileen interes kolektibo eta ko-
munen alde egin zuena. “Herrialde
guztietako langileak, elkartu zai-
tezte” leloaren ordez “Herrialde
guztietako langileak, elkar akaba-

tu zaitezte lubakietan, kapitalis-
ten irabazien mesedetan” defenda-
tu zuten praktikan.

Egoera horren aurrean aurkitu
ziren, langile mugimenduaren his-
torian aurrekaririk ez zuen traizio
honi aurka egin zioten iraultzaile
apurrak. Lenin eta boltxebike erru-
siarrak, Martovekin zeuden men-
txebike internazionalista gutxi ba-
tzuk, Alemaniako Alderdi Sozial-
demokratako korronte internaziona-
lista, Rosa Luxemburgo, Karl Liebk-
necht eta Leo Jogiches buru zitue-
na, Serbiako Alderdi Sozialdemo-

krata gaztea, Tribunen biltzen zi-
ren Holandako sozialistak, Bulga-
ria eta Italiako alderdi sozialiste-
tako gutxiengo internazionalista,
James Connolly Irlandan eta
Trotsky. Hauek izan ziren, alderdi
sozialdemokratetako zuzendarit-
zen korronte sozial-chauvinista
eta burgesari aurre egin zietenak.

“SOZIALISMO 
INPERIALISTA”

Urtarrilaren 10ean, Bilbon, 80.000
Trostkyren liburua Balkanetako
egoera aztertuz hasten da. Europa-
ko potentzia handiek eta Turkiak
beren aspirazio inperialistak au-
rrera eramateko erabili zuten Bal-
kanetako auzi nazionala. Trotskyk
Errusiako egoeran sakontzen jarrai-
tzen du ondoren. Erregimen tsa-
ristaren katastrofe militarrak ez-
tanda iraultzaile bat eragiteko au-
kera aurreikusi zuen. Alemaniako
egoera ere landu zuen, eta gogor
kritikatu zituen alderdi sozialde-
mokrataren posizioa eta gerraren
izaera defentsiboaz zuen teoria.

Trotskyk aurre egiten dio apa-
ratu sozialdemokratak beren kapi-
tulazioa justifikatzeko atera zuen
“gerra defentsibo eta ofentsiboaren”
teoria faltsuari eta erabat desegin
zuen ustezko “independentzia na-
zionalaren defentsaren” gaineko
tesia, langileak engainatu eta ar-
madan sartzea bultzatzea baitzen
erreformisten tesi honen helburua.
Liburu honetan auzi oso interesga-
rriak lantzen dira; esate baterako,
Trotskyk azaltzen du, Estatuaren
aldetik mobilizazio militar handie-
na gauzatzen den momentuek bat
egiten dutela sozialismoaren isola-
mendu handieneko momentuekin.
Langile klasearen abangoardia

Federico Engels Fundazioaren
argitalpen berria: Leon Trotskyren

La guerra y la Internacional 

Trotskyk liburuxka labur hau 1914ko urrian
idatzi zuen, dagoeneko Lehen Mundu Gerra hasita
zegoenean. Armada alemaniarrak Belgika inbaditu

eta Estatu frantziarraren zati bat okupatzen ari
zen. “Terrorearen” politika aplikatuz hiri osoak

suntsitzen zituen, Lovaina esaterako, eta herritar
zibilen aurkako sarraskiak egin zituen, batez ere
inbasioaren aurkako oposizio armatua bazegoen.
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gutxiengoan sentitzen dela deskri-
batzen du eta bere erakundeak za-
puztuak geratzen direla. Izan ere Es-
tatuaren aparatu militar indartsuak
eta gobernuaren botere kontzen-
tratuak, alderdi guztien eta insti-
tuzio burges guztien laguntzaz, po-
litikoki atzeratuenak diren sekto-
reengan itxaropena pizten dute
mobilizazio militarrarekin. Gerrak
herritarren elementurik babesga-
beenentzako perspektiba berriak
irekitzen ditu modu faltsu batean,
jabe txiki eta artisauentzako, ne-
kazal guneetako langileentzako,
etab.; baldintza normaletan hauek
ez zuten armadan izena emango.
Modu horretan, masa hauen bihot-
zak, miseriatik eta morrontzatik
erauziak, esperantza nahasiez be-
tetzen dira. Emozio horiek, lehen
momentuetan, “mozkorraldi chau-
vinista” baten forma hartzen dute-
nean, langile klaseko sektore han-
diak ere eramaten ditu berekin.
Baina autoreak azaltzen duen be-
zala, langile alderdiek gerra hasie-
ran galdu lezaketen eragin guztia,
bi edo hiru bider handiturik be-
rreskuratuko litzateke iritzi publi-
koan saihestezina zen biraketa
ematean, lehen eskutik ezagutzean
gerraren izugarrikeriak eta bene-
tako interesak.

Beste funtsezko puntu bat azal-
tzen du Trotskyk: langile klasearen
mobilizazio militarra Internaziona-
laren hondoratzeko seinalea izan
bazen, langile alderdiak protesta
txikienik egin gabe gobernuetara
eta armadetara batu baziren, hori
gertatzeko arrazoi sakonak zeude-
lako izan zen, Internazional osoan
berberak zirenak. Kausa horiek be-
raz, ez dira akats indibidualetan
edo langile alderdietako agintarien
inkonpetentzian bilatu behar, In-
ternazional Sozialista jaio eta ga-
ratu zen garaiko baldintza objekti-
boetan baizik. Bere lerroetan erre-
formismoaren eta errebisionismoa-
ren garapena ahalbidetu zuten
arrazoiak aztertzea da gakoa.

Beste aspektu garrantzitsu bat,
autoreak “argitu ez den faktore” gi-
sa kalifikatzen duena, langile mu-

gimenduak Estatuaren politika in-
perialistaren arrakastarekiko duen
dependentzia da, bereziki bere ga-
tazka ekonomikoetan. Horrela, be-
raz, Trotskyk aitortzen du, prole-
talgoko hainbat sektoreren bereha-
lako interesak gobernuen kanpo
politiken arrakasta edo porroten
menpean geratzen direla.

Trotskyk “inperialismo sozialis-
taren” kontzeptua formulatu zuen
sozialdemokrazia alemaniarrak izan
zuen jarrera definitzeko. 1907ko
Stuttgarteko Kongresuan azaldu
zen dagoeneko posizio hau. Kongre-
su honetan, ordezkari alemaniar
gehienek, bereziki sindikalistek,
politika kolonialari buruzko ebaz-
pen marxistaren aurka bozkatu zu-
ten. “Internazionalaren barnean
dauden joera inperialistak eta ho-
riek alderdi sozialisten jarreran jo-
katu duten paper izugarria ukatzea,
ebidentziaren aurrean begiak ixtea
da”. Eta honela amaitzen du: “Erre-
formismo sozialista, errealitatean,
inperialismo sozialista bihurtu da”.
Horregatik defendatzen du Trots-
kyk proletalgoa sozialismo interna-
zionalistaren banderapean baka-
rrik bildu daitekeela, eta geldiezi-
na izango dela iraultza sozialaren
bidea hartzen duenean.

Azkenik, Mundu Gerraren aur-
ka bakearen aldeko programa mar-
xista aldarrikatzen du, gizateria-
ren ondare kultural eta materiala

salbatzeko ez ezik, baita proletal-
goaren energia iraultzailea kontser-
batzeko eta langile klasearen inda-
rrak bateratzeko ere. Bakearen al-
deko borrokak, sozialismo iraultzai-
learen indarrak inperialismoaren
aurka jartzea esan nahi du, hona-
koa aldarrikatuz: anexiorik ez, in-
demnizaziorik ez, nazio guztien au-
todeterminazio eskubidea, Europa-
ko Federazio Sozialista, monarkia-
rik gabe, armada iraunkorrik gabe,
kasta feudalik gabe, diplomazia se-
kreturik gabe! Kontsigna iraultzai-
le hauek Internazionaleko traidore
sozial-chauvinisten aurkako borro-
kari lotzea planteatzen zuen auto-
reak, langile masen artean sozia-
lismoak konkistatu zuen influen-
tzia erabaili baitzuen helburu mili-
taristetarako.

Honela amaitzen du Trotskyk:
“Ez gara desesperazioan hondora-
tzen Internazionalaren porrotaren
aurrean, historiak berak garbituko
du forma zahar hori. Garai iraul-
tzaileak antolakuntza modu be-
rriak sortuko ditu. Argi manten-
tzen ditugu gure ideiak heriotza-
ren infernuko musikaren erdian.
Bihar gaur baino askoz gehiago
izango gara. Milioika bilduko dira
gure banderapean, galtzeko ezer ez
dutenak, beren kateak izan ezik”.

Hitz gutxitan esanda, langile
internazionalismoaren testu handi
baten aurrean gaude.



Grezia Euskal Herria Sozialista

12

IBON ARTOLA

Grezia garai historikoak bi-
zitzen ari da. Urtarrilaren
25eko Syrizaren garaipena

herrialdeko krisi iraultzaileko in-
flexio puntua izan zen. Ordutik,
burgesia europarra eraso gogorra
antolatzen ari da. Troikak Syriza
eta borrokan ari den langile klasea
zapaldu nahi ditu baliabide guztiak
erabiliz, baina bereziki txantaje eko-
nomikoa eta “erreskatea” luzatzeko
baldintza iraingarriak inposatuz.
Ikasgai on bat eman nahi diote he-
rri greziarrari, kapital finantza-
rioaren aurka Europan altxatzen
diren zapalduak eskarmentatzeko.
Biztanleriaren sufrimendu guztiak
ez dira nahikoa burgesia europa-
rrarentzat eta Nazioarteko Diru
Funtsarentzat (NDF). Grezia kao-
sean murgiltzeko prest daude hers-
tura planetan inolako atzera pauso-
rik emateko asmorik gabe.

Egoera latz honen aurrean, Tsi-
pras eta Syrizaren gobernuak ardu-
ra historikoa dute: aurrerapauso
bat emateko eta kapitalismoaren
logikarekin hausteko unea da. Lan-
gile greziarren indarrean eta mobi-
lizazioan oinarrituta, beharrezkoa
da neurriak hartzea oligarkia eko-
nomikoa desjabetzeko, Greziako
eraldaketa sozialistari bidea irekiz. 

NEGOZIAKETA FALTSUA

Ekainaren 27an Troikaren eta gober-
nu greziarraren arteko negoziake-
tak eten ziren. Haustura honen itxu-
razko arrazoia Troikak zor grezia-
rraren berrestrukturaketari emanda-
ko ezezkoa izan zen. Errealitatean,
ordea, Troikak negoziaketa faltsu
bat irudikatu zuen. Troikaren be-

netako helburua, hasiera hasiera-
tik, Syriza makurraraztea eta herri
greziarra errendiaraztea izan da Eu-
ropa osoari mezu argi bat bidaltzeko. 

Grezia eurogunetik atera dezake-
en gatazka honen atzean bi alde dau-
de. Batetik, kapitalista europarren
eta greziarren interesak eta, beste-
tik, sistemaren logikarekin hauste-
ko prest dagoen langile klase mobi-
lizatua. Funtsezkoa dena ondokoa
da: kapitalistentzat ukaezina denak
talka egiten duela langile klasea-
rentzat eta biztanleriaren gehiengo-
arentzat oinarrizkoa denarekin.

Hilabetetako “negoziaketek” eta
Tsiprasen gobernuak egindako kon-
tzesioek Troika harrotzeko bakarrik
balio izan dute. Otsailaren 20ko akor-
dioa ez zen aurrerapauso bat izan
masa greziarren interesentzat, ezta
Tsiprasek esan bezala “gerraren”
barruan “irabazitako bataila” bat
ere. “Denbora irabazteko” argudioa
erabilita, Syrizaren gobernuak uko
egin zion Salonicako programari
(honekin mobilizatu ziren herrita-
rrak eta irabazi zituen hauteskun-
deak) eta prest agertu zen zorra or-
daintzen joateko, honela hartzeko-

dunak lasaituko zituenaren espe-
rantzarekin. Baina errealitateak
berriro erakutsi du ahuleziak eraso
gehiago ekartzen dituela. 

Troikak neurri gogor berriak es-
katzen jarraitu du: pentsioen mu-
rrizketa drastikoa, BEZaren igoera
berria, pribatizazio gehiago, sekto-
re publikoko soldaten murrizketa,
beste lan erreforma bat, aurrekon-
tuetatik 8.000 milioi euro murriz-
tea, etab. Negoziaketetako puntu
guztiak, baita Syrizaren gobernuak
onartutakoak ere, herritarren ge-
hiengoaren bizi baldintzak okertze-
ko izan dira. Hemen ez zegoen be-
netako negoziaketarik, baldintza-
rik gabe errenditzeko inposizioa
baizik. 

Troikak zorra berrestrukturatzea
onartuko balu ere, funtsean neu-
rriak norabide berean joango lirate-
ke: herri greziarrak krisia eta ho-
nen ondorioak ordaintzea. Baliabi-
deek sektore finantzariora joaten
jarraituko lukete, aurrekontuetako
murrizketek eta eskubideen suntsi-
ketek jarraituko egingo lukete eta
epe motzean krisi kapitalistaren
ondorioak areagotu egingo lirateke
(inbertsio eza, kapitalen ihesa, lan-
gabezia masiboa, soldata misera-
bleak...). Eta hau zeren truke? Sei
hilabete beranduago “negoziaketa”
berri batera eta “erreskate” berri
baten izenean beste murrizketa
sorta batera itzultzearen truke. Eta
beste behin, “erreskate” honekin
irabazten aterako liratekeen baka-
rrak banku europarrak izango lira-
teke, bereziki alemaniarrak. Hauek
dira akituta dagoen langile klasea-
ren eta miseriara bota den biztanle-
riaren odol, izerdi eta malkoetatik
ateratzen diren milaka milioi euro
poltsikoratzen ari direnak. “Versa-

Burgesia europarrak Syriza zapaldu 
eta Grezia hondoratu nahi ditu

Beharrezkoa da langile greziarrek boterea hartzea!
Bankaren nazionalizazioa langileen kontrolpean, oligarkia

ekonomikoaren desjabetzea, masen mobilizazioa irabazi arte!



Euskal Herria Sozialista Grezia

13

llesko Bakera” edo inperialismo fran-
tziarrak herri alemaniarrari Lehen
Mundu Gerraren ondoren inposatu-
tako karga ekonomikoetara itzuli
beharko ginateke antzeko zerbait
ikusteko. 

Samarasen eskuineko gobernu-
pean egin zen zor greziarraren berres-
trukturaketa bat, eta ordutik egoe-
ra soziala eta ekonomikoa ikaraga-
rri okertu da. Zorra ordainezina den
heinean, burgesiak badaki lehena-
go edo beranduago berrestruktura-
keta berri bat egin beharko dela.
Hala ere, kasu honetan ere Troikak
argi eta garbi utzi nahi izan du ho-
ri nork erabakiko duen eta noiz eta
nola egingo den. Burgesia europarra-
ren helburua funtsean politikoa ere
bada: Tsiprasen gobernua bere oi-
narri sozialarekin gatazkan sartzea
bilatzen dute, pentsioena bezalako
gai sentikorretan atzerakadak mar-
txan jarrita (pentsioak dagoeneko
%40 jaitsi dira eta milioi bat pertso-
na baino gehiago bizi da aiton-amo-
nen pentsioari esker).

Testuinguru honetan, ekainaren
26ko gauean, ezohiko ministro kon-
tseiluan, uztailaren 5erako errefe-
renduma deitzea onartu zuen go-
bernu greziarrak, une hartan zego-
en Troikaren proposamena bozke-
tara eramateko. Syrizak ezezkoa-
ren aldeko posizioa hartu zuen, pro-
posamen horren aurka eginez. Ezez-
koaren aldeko emailtza bikainek
erakutsi zuten herri greziarraren
borondatea Troikari eta burgesiari
aurre egiteko. 

Gobernua langile klasearen eta
gazteriaren presioa jasaten ari da.
Erreferendumaren deialdia ekarri
zuen aste guzti horretan masa gre-
ziarrak kalera atera ziren Troika-
rekin hausteko eskatuz. Tsiprasen
gobernua akordiora iritsi izan ba-
litz, Syriza barnean errebolta ga-
rrantzitsua lehertuko zitzatekeen,
eta gobernua berriz krisian sartu.
Murrizketa horiek aurrera aterat-
zeko Tsiprasek beharrezkoa izango
zukeen murrizketen aldeko alder-
dien (Demokrazia Berria, Pasok
eta To Potami) babes parlamenta-
rioa, eta hau zalantzarik gabe bere
hondoratze politikoa izango zitza-
tekeen. 

BEHARREZKOA DA
LANGILEEK BOTEREA

HARTZEA! BEHARREZKOA DA
SYRIZAK PROGRAMA

SOZIALISTA APLIKATZEA!

Gobernuak bere oinarri soziala in-
dartu nahi badu, neurri eraginko-
rrak eta sendoak hartu behar ditu,
langile klasearen ekintza masibo eta
antolatuan oinarrituz. Tsiprasen
gobernuak gauza asko ditu bere al-
de, baina horiek aprobetxatzeko al-
de batera utzi behar ditu Troikare-
kin akordiora iristeko esperantzak.
Beharrezkoa da Syrizak alternati-
ba bat altxatzea NDFk, Europako
Banku Zentralak (EBZ) eta Euro-
pako Batasunak (EB) Greziako he-
rriari inposatu nahi dioten kaosa-
ren eta hondamendiaren aurka. Eta
horretarako ez dago hirugarren bi-
derik, bide bakarra dago: beharrez-
koa da benetako programa sozialis-
ta aplikatzea langile klaseak botere
politikoko eta ekonomikoko palan-
ken kontrol zuzena hartzeko. 

Mobilizatuta dagoen eta bukae-
raraino borrokatzeko prest dagoen
langile klasean oinarrituta, Syriza-
ren gobernuak arrakasta izan deza-
ke. Modu honetan, eraldaketa sozia-
listaren aldeko programan konfian-
tza erakutsita, pobretu diren kapa
ertainetako sektore zabalen babesa
mantendu eta herritarrei sakrifizio
handienak eskatu ahal izango lit-
zaizkieke kapitalisten erasoaldiari
aurre egiteko. Grezian jokoan dago-
ena boterea lortzeko borroka da, gi-
zartea nork kontrolatzen duen: bur-
gesiak edo langileek. EBtik eta eu-

rotik kanpora ere, gobernu grezia-
rrak kapitalismoaren logika basa-
tiarekin ez badu hausten, mundu
merkatuaren eta botere finantza-
rioaren menpe jarraituko luke, eta
honek zehaztuko luke bere politika
ekonomiko eta soziala. Arrazoi
hauengatik, hil ala biziko kontua
da neurri iraultzaileak hartzea:

1. Kapitalisten sabotajearen, hers-
tura planen eta murrizketa sozia-
len aurka, ekonomia biztanleriaren
gehiengoaren kontrolpe demokrati-
koan jarri. Bankaren, enpresa han-
dien eta monopolio estrategikoen (ar-
gia, ura, telekomunikabideak, asegu-
ruak...) desjabetzea langileen kon-
trolpe demokratikoan. Dauden erre-
kurtsoak mobilizatu langabezia bo-
rrokatzeko eta familia guztien bizi
duina bermatzeko. 

2. Ezezkoa NDFren, EBZren eta
EBren plan guztiei. Zorra ordain-
tzeari ez! Herri greziarrak ez dio
ezer zor banka internazionalari.
Guztiz aurkakoa! Kapital interna-
zionalak Grezian dauzkan baliabi-
de guztien konfiskazioa. Herrialde-
ko kapitalista handi guztien onda-
reen eta aktibo finantzarioen kon-
fiskazioa indemnizaziorik gabe.
Hau da modu bakarra kapitalen
ihesa saihesteko. 

3. Pribatizatutako enpresa pu-
bliko eta sektore guztien bernazio-
nalizazioa. Soldaten eta pentsioen
igoera drastikoa eta osasun publi-
koaren, hezkuntza publikoaren eta
zerbitzu sozial guztien defentsa. 

4. Langabezia borrokatu. Banka
eta monopolioen desjabetzeari esker,

HURRENGO ORRIALDEAN JARRAITZEN DU
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yihadistaren aitzakian PP eta
PSOEk egin duten akordioa esku-
bide demokratikoen aurkako mu-
rrizketa zuzenak dira.

Mozal Legearekin Alderdi Popu-
larrak atzerritarren legea aldatu
eta Ceuta eta Melillan etorkinak
berehala itzultzea legalizatzeaz
gain, hauen eskubideak erabat
urratu dituzte; bestalde, 600.000
euro arteko isunak ezartzen ditu
orain arte legezkoak izan diren
hainbat ekintzentzat. PPk azken
urteetako mobilizazioak aztertu
eta behar duten neurriko lege bat
diseinatu dute ilegalak eta zigor-
garriak izan daitezen.

Zigor oso larrien artean daude
(30.001etik 600.000 euro bitarte-
ko isunak) “ohartarazi gabeko edo
debekatutako bilera edo manifes-
tazioetan parte hartzea, zentral
nuklear edo aireportuak bezalako

azpiegitura kritikoen tratamen-
dua duten eraikinetan sartzea eta
hauen funtzionamendua oztopa-
tzea” (gogora dezagun, esaterako,
2006ko El Prat aireportuko lurre-
ko pertsonalak egin zuen greba).
Larrien artean (601etik 30.000
eurora) ekitaldi publikoetan orde-
na asaldatzea dago, nahiz eta de-
litua ez izan. “Aktibitaterik ez izan
arren, Kongresua, Senatua, Par-
lamentu Autonomikoak etab. be-
zalako Estatuaren instituzioetan
aurrez jakinarazi gabeko protes-
tetan hiritarren segurtasuna la-
rriki asaldatzea” esaldiarekin “Kon-
gresua Inguratu” eta era guztie-
tako bat bateko mobilizazioak zi-
gortzen dira; “autoritatea oztopa-
tzea bere erabaki administratibo
edo judizialen ekintzan” esatean
etxe kaleratzeen aurkako protes-
tak bezalakoak; “agenteen bai-
mendu gabeko irudi, datu pertso-

nal edo profesionalak erabiltzea”
dioenean, indar errepresiboei in-
punitate handiagoa ematen zaie
manifestari eta aktibisten aurka-
ko biolentzia erabiltzeko. Azkenik,
arinen artean (100etik 600 euro-
ra) “edozein espazio publiko edo
pribaturen okupazioa” dago, “segur-
tasun indarretako agenteei erres-
petu edo kontsiderazio falta be-
raien betebeharretan” edo “eraiki-
nak edo monumentuak eskala-
tzea”, hauek ekintza nahiko arrun-
tak dira protesta ekologistetan.

Zigor kodearen erreformarekin,
orain arte faltak izan direnetatik
bi herenak delitu bihurtzen dira,
eta bizi osoko zigorra “kartzele-
ratze iraunkor berraztergarria”
eufemismopean sartzen dute. Sin-
dikatuek “garrantzi handirik ga-
beko ekintza sindikalak krimina-
lizatzeko atea irekita uzten due-
la” salatu dute. Terrorismoaren

KONTRAPORTADAN HASTEN DA

PPren eta Estatu aparatuaren erantzuna
mobilizazio sozialaren gorakadaren aurrean

azpiegitura sozialak, ikastetxeak,
institutuak, ospitaleak... sortzeko
ibertsio plan erraldoia langabetuei
eta gazteriari lana emanez. 

5. Kapitalistek ekoizpenari egiten
dioten sabotajearen aurka: langile
kontrola enpresa guztietan eta kale-
ratzeak edo itxierak planteatzen di-
tuzten enpresen nazionalizazioa. 

6. Estatuaren eta ekonomiaren
palanka guztiak benetan gehiengo-
aren zerbitzura egoteko eta mehatxu
faxistari aurre egiteko: borroka ko-
miteen sorrera fabrika, ikastetxe
eta auzo guztietan, partehartze de-
mokratikoan oinarrituta eta he-
rrialde osoan bateratuta. Sabotaje
arriskutsuen kasuan, deialdia lan-

gile klaseari fabrikak eta Estatuko
gune nagusiak okupatzeko. Solda-
duen komiteen sorrera bultzatu
kuartel guztietan, plan kolpistak
neutralizatzeko. 

7. Troikaren Europaren aurka,
EBrekin hautsi eta ez negoziatu.
Europako Federazio Sozialistaren
bandera altxa, herri greziarraren
aurkako burgesiaren erasoei aurre
egiteko dei eginez langile klase eu-
ropear osoaren elkartasun interna-
zionalistari.

Zalantzarik gabe, bide hau har-
tuta ere garaipena ez dago berma-
tuta, baina bide hau da garaipena
lortzeko aukera bakarra. Porrotik
mingarriena, zorigaiztokoena eta lot-
sagarriena klase arteko indar korre-

lazioei buruzko analisi faltsuetatik
etortzen dena da, faktore iraultzai-
leei garrantzia kentzen diena eta
etsaiaren indarrak idealizatzen di-
tuena. Syrizako, KKEko (Greziako Al-
derdi Komunista) eta langile klase-
ko iraultzaile greziarrek eskubidea
eta betebeharra dute une garran-
tzitsu hauetan historiari aurrez au-
rre begiratzeko eta aurrera pauso
erabakigarriak emateko. Greziako
iraultza sozialistaren garaipenak
efektu elektrikoa izango luke konti-
nente osoko langile eta zapalduen-
gan eta bidea irekiko lioke iraultza
europarrari, 1917ko urriko Errusia-
ko iraultzatik ikusi ez den bezala.
Hau da une hauetan Grezian dago-
en errealitatea eta erronka.

Burgesia europarrak Syriza zapaldu 
eta Grezia hondoratu nahi ditu

AURREKO ORRIALDEAN HASTEN DA
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aurkako borrokaren aitzakiare-
kin, PPk, PSOEko zuzendaritza-
ren babesarekin, terrorismo yiha-
distaren aurkako legea onartu du
eta terrorismo delituetan prakti-
kan ia dena sartzen da, lan eta
protesta sozialak barne, eta zigor
handienak izan ditzakete. 

ESTATU APARATU
FRANKISTAREN IRAUPENA

1976an Manuel Fragak, orduan
Arias Navarroren gobernuko le-
hendakariorde eta Gobernazioko
ministro zenak, “kalea nirea da”
erantzun zien ezkerreko sindikatu
eta alderdiei Maiatzaren Lehene-
ko manifestazioak debekatu zitue-
nean. 1976 eta 1982 urteen artean
Polizia Armatuaren eta Guardia
Zibilaren errepresio konbinatuak,
eskuin muturreko taldeen ekin-
tzekin 100 hildako baino gehiago
utzi zituen. Ez Polizia Armatuan
ezta Poliziaren Gorputz Gorene-
tan ez zen inoiz elementu frankis-
ta eta ultren depuraziorik egin.
Guardia Zibilak orain arte bere
izaera militarra mantendu du, eta
justizian eta beste instantzia altu
batzuetan frankistak egon dira
erretiroa iritsi zaien arte.

Estatu aparatuan elementu
hauek egoteak pisu handia izan
zuen, batez ere, “demokrazia” ur-
te batzuen ondoren, Felipe Gon-
zalezen gobernuak GAL eta gerra
zikinarekin ETAren aurka garatu
zituen estatu terrorismo eta bio-
lentzian. Eskuin muturreko tal-
deen eta talde paramilitarren oi-
nordekoek Trantsizio garaian ez-
kerreko aktibista politikoak hil
eta torturatu zituzten Estatu apa-
ratuaren adostasun edo onarpe-
narekin. 1983tik 1987ra GALek
27 pertsona hil zituen diru publi-
koarekin finantzatuta eta aginta-
rien oniritziarekin. 1995ean GA-
Len parte hartzeagatik hasieran
inputatu eta ondoren errugabe
utzi zuten Jose Antonio Saenz de
Santa Maria teniente jeneralak

El Pais egunkarian ondokoa de-
klaratu zuen: “Terrorismoaren
aurkako borrokan egin behar ez
liratekeen gauza batzuk daude.
Egiten badira ez dira esan behar.
Esaten badira ukatu egin behar
dira”. Horrela mintzo zen gizon
hura 15 urterekin Falangeko gaz-
te erakundean afiliatu zen, kolpe
militarraren ondoren bando fran-
kistan borrokatu zuen, makien
aurkako errepresioa koordinatu
zuen, 1971an Guardia Zibilaren
Estatu Nagusiko buru izendatu
zuten, frankismoan hiltzera kon-
denatutako azken bost pertsonen
hilketen antolatzaile izan zen,
1976an jeneral izendatu zuten,
gero Polizia Nazionalaren zuzen-
dari eta ondoren Guardia Zibila-
rena, 1983tik 1986ra PSOEren
gobernuarekin; azkenik, terroris-
moaren aurkako gobernuaren
aholkulari izendatu zuten, eta
1996ra arte iraun zuen karguan.
Eboluzio pertsonal hau diktadu-
ratik “demokraziara” emandako
eboluzio politikoaren adibide ar-
gigarria da, fartsa hutsa.

Ez da kasualitatea diktadura
frankistan gizartearen aurka
egindako krimenengatik inputa-
tuta daudenentzat autoritate ar-
gentinarrek eskaturiko estradi-
zioa Ministroen Kontseiluak uka-
tu izana. Azken hamar urteetan
tortura eta poliziaren tratu txa-
rren aurkako 6.621 salaketa egin
dira. Nazioarteko adituek adiera-
zi dutenez, Estatuko polizia-etxe-
etan egin diren atxiloketez gain,
salatutako tratu txar edo torturen
%50 mugimendu sozialetako akti-
bisten aurka egin dira, eta %40
etorkinen aurka. Estatu frankis-
taren eta gaur egungo Estatuaren
odolezko loturak eta lotura politi-
koak inoiz ez dira hautsi, haien
oinordekoak dira biolentzia poli-
ziala eta errepresio basatiena era-
bili, onartu eta babesten dutenak,
eta garai haietatik ikasiz etorki-
zuneko borroka sozialetarako
prestatzen ari dira. Baina hala
ere, orain lehen bezala, ez isunek,
ez karga polizialek, ez atxiloke-
tek, ez dute mobilizazioa geldit-
zea lortuko. 
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Ez da taktika berria iritzi
publikoaren aurrean herri-
tarren protestak zikintze-

ko, polizia infiltratu eta liskarra
sortzea, ondoren errepresioa justi-
fikatzeko; baina azkenaldian me-
todo horrek izan duen gorakada
lotsagarria izan da. Liskarrak
sortu dituzten polizia infiltratuen
gaia zabal dokumentatu da sare
sozialetan argazki eta bideo bidez.

2012ko greba orokorrean Ka-
talunian, jendeak manifestazioan
infiltraturik zeuden Mossos
d’Esquadra batzuk identifikatu
eta bidali egin zituzten; argaz-
kiak atera zizkieten luzatzeko po-
rrekin eta sindikatuetako pegati-
nekin zeudela. Sevillako M15 mu-
gimenduak Luis Garcia Torres fa-
matu egin zuen, bere polizia kide-
ek atzeman eta erreskatatu egin
zuten “atxiloketa espres” baten
bidez. 2014an M22ko Duintasun

Martxako antolatzaileek kontatu
zuten lehen lerrotik poliziaren
aurka hainbat objektu jaurti zi-
tuzten pertsonak ondoren atxilo-
ketak egiten ikusi zituztela.

MURRIZKETAK ESKUBIDE
DEMOKRATIKOETAN

Uztailaren 1ean indarrean sartu
zen Hiritarren Segurtasunaren
Legea edo “Mozal Legea”, kode pe-
nalaren erreforma eta terrorismo

PPren eta Estatu aparatuaren
erantzuna mobilizazio sozialaren

gorakadaren aurrean

14. ORRIAN JARRAITZEN DU

Errepresioa Euskal Herria Sozialista

Azken urteetan, eta bereziki M15aren eztandaren
ondoren, borroka sozialaren aurkako kriminalizazio

kanpaina izugarria ikusi ahal izan dugu. Eskuin
mediatikoa erabiliz, Alderdi Popularra mobilizazio
esanguratsuenen eta horiek antolatzen dituzten
arduradunen aurkako errepresioa justifikatuko
duen giroa sortzen saiatzen da. Borroka soziala

geldiarazteko saiakeren artean, pasa den
martxoan lege errepresibo berriak onartu ziren
murrizketa eta herstura planek sortu dituzten

protestei aurre egiteko. 




