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Muntaia polizial
eta judizialik EZ!

Altsasuko gazteak

ASKATU!

 hezkuntza publiko eta itunpekoan,

EAJ eta PSEren Eusko Jaurlaritzaren murrizketen aurka

Ikasle Sindikatua irakasleen 

borrokarekin bat eginez,
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Katalunian urriaren 1etik gaur 
egun arte garatu den egoera poli
tikoak ikasgai garrantzitsuak ditu 
Euskal Herrirako. 155aren bloke 
monarkikoak porrot ikaragarria 
jaso zuen abenduaren 21eko hau
teskundeetan. Hala eta guztiz ere, 
erreakzioak gogortu egin du ofentsi
ba autoritarioa, mezu argi bat bi
daliz: 155ak jarraitu egingo du be
re gustuko president eta Gover
na egon arte. Eta hain zuzen ere, 
PDeCateko eta ERCko buruzagiek 
burua makurtzen duten bakoitzean 
eta kaleko mobilizazioa alde bate
ra uzten denean, Espainiako gober
nuak zein estatuaparatuak erre
presioarekin gogorrago erantzute
ko aprobetxatzen dute, herri oso bat 
umiliatzeko helburuarekin.

Consellersen aurkako prozesu 
judizialez geroztik, PDeCateko eta 
ERCko buruzagiek adierazpen mor
doa egin dute urriaren 1eko errefe
rendumari uko eginez. DUI erabat 
sinbolikoa zela esan dute eta beha
rrezkoa dela estrategiaz aldatzea, 
Govern “eraginkor” bat eratuz. Zen
tzu honetan, Puigdemonten inbes
tidura bertan behera uztea, Mon
cloaren aginduetara dagoen Auzite
gi Konstituzionalaren aurrean men 
egitea izan da. Jordi Sanchez pre
sident berria izateko proposame
nak arazo berbera du, ordea. Ka
talunian 4 eserleku bakarrik lor
tu dituen PP eta estatuaparatu 
espainola prest daude, hauteston
tzien emaitzaren gainetik, beraiek 
erabakitzeko president berria zein 

izango den eta nola jokatuko duen. 
155ak betiko iraun dezala nahi du
te, eta hori  altxatzean, zerbait for
mala izan dadila.

Ikasgaiak Euskal Herriarentzat

Klase kapitalista, izan katalana, es
painola edo euskalduna, guztiz izu
turik geratu zen Kataluniako ez
tanda sozialarekin. Zuzenean iku
si zuen kaleetan milioika gazte eta 
langilek erakutsi zuten indar ika
ragarria. Errepresio indarrak era
bat ezgaiturik utzi zituzten. Horre
gatik, erreakzioa batu egin da eta 
mugimendu honi ahaztuko ez duen 
lezioa eman nahi dio. Esperientzia 
horrek argi eta garbi erakusten du 
ezinezkoa dela erabakitzeko eskubi
dea lortzea borroka iraultzailerik 
gabe eta borroka hori amaierara ar
te eramateko gai den bakarra langi
le klasea eta gazteria dela. Horrega
tik da hain funtsezkoa erabakitzeko 
eskubidearen aldeko borroka kapi
talismoaren logikarekin apurtuko 
duen alternatiba batekin elkartzea; 
kasu honetan, errepublika sozialis
ta katalana defendatuz. Ezinbeste
koa da, borrokaren ardatza pribile
gio kapitalistekin amaituko duen 
errepublika izatea, herriaren, lan
gileen eta gazteriaren alde egingo 
duen errepublika.

PDeCat eta ERCko buruzagi bur
gesek eta burges txikiek argi utzi 
dute ez dutela entzun ere egin na
hi borroka honek kapitalismoaren 
mugak gainditzearen aukera. Beren 
bizkarren gainean murrizketen edo
ta ustelkeriaren arduradun izatea
ren zama dute. CUPeko zuzendari
tzako kideek gogor kritikatu dituzte 

Eskubide demokratikoen aurkako
ofentsiba neofrankistaren aurrean

Kaleak hartu behar ditugu!
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PDeCatetik eta ERCtik amore ema
teko egin diren adierazpenak eta 
“errepublika gauzatzeaz” hitz egin 
dute. Baina adierazpenez gain, ho
rien menpe jarrita ezinezkoa izan
go da 155aren blokearen ofentsiba 
garaitzea.

Euskal Herrian, EAJk eztabaida 
politikoaren erdigunean ezarri na
hi du Lakuatik, autogobernuaren 
ponentzia eta estatus politiko be
rriaren testu artikulatua. Argi da
go beste maniobra bat baino ez de
la. Ahaztuarazi nahi ditu PPrekin 
eginiko itunak, Katalunian erabaki
tzeko eskubidearen aldeko borroka
ren aurka izan duen paper aktiboa, 
Eusko Jaurlaritzatik langileen eta 
gazteen aurka egiten ari diren eraso 
politikak, geroz eta gehiago entzu
ten diren ustelkeria kasuak… PPre
kin eta PSErekin murrizketen au
rrekontuak eta enpresariei zergak 
jaistea itundu ostean, orain EAJk 
eskua luzatzen die EHBilduri eta 
Elkarrekin Podemosi. Estatus be
rriaren testuan erabakitzeko es
kubidea sartzeaz hitz egiten due
nean, bere benetako asmoa aurpegia 
garbitzea da, baliorik ez duen orri 
bat ateratzeko eta eztabaida parla
mentuko ateen barnean kokatzeko.

Hala ere, bai Elkarrekin Pode
mosek eta bai EHBilduk planteatu 
dute kointzidentzia handiak daude
la eremu horretan aurrera egiteko. 
Horri dagokionez, EHBilduk “au
tonomiatik subirautzara, estatus 
berri baterako oinarriak” izeneko 
dokumentua argitaratu du. Doku
mentu horrek, Ezker Abertza learen 
estrategia politikoan atzera pau
so nabarmena adierazten du. Ez
tabaida parlamentariora bakarrik 
bideratzen den hitz potoloen tes
tu horretan planteatzen da posi
ble dela egungo EAEko markotik 
“Euskal Estatu Erkidegora” abia
tzea. Puntuetako batean hitzez 
hitz halaxe dio: “Bideragarriagoa 
izango litzateke Espainiako Kons
tituzioaren atariko tituluan biltzen 
den printzipio demokratikoaren in
terpretazio ireki eta integrala egi
tea, 1979ko Autonomia Estatutua
ren eta Konstituzioaren beraren 
xedapen gehigarrietan jasotako es
kubide historikoen printzipioarekin 
eta xedapenprintzipioarekin bate
ra. Printzipio konstituzional horiek 
ahalbidetzen dute lurraldebotereen 
arteko harreman berri baterantz, 
berdintasun politikoan oinarritu
tako harreman baterantz aurrera 

egitea, Espainiako Konstituzioan 
erreforma espresurik egin gabe”.

Planteamendu horretan, Kata
luniako ikasgaiak hankaz gora age
ri dira, amaierarik eta irtenbiderik 
gabeko etapa infinituen estrategia 
erreformista batean. Erabakitzeko 
eskubidearen aldeko borroka proze
su bat da, noski, klase arteko bo
rrokaren barruan ematen dena, or
dea. Parlamentuko mugimendu eta 
eztabaidek soilik EAJri egiten diote 
mesede, eta tarte ikaragarria uzten 
dute bere interesen arabera manio
bratzeko. EAJren eskutik 2019rako 
estatus berri baten kontsulta plan
teatzea erabateko akatsa da. Prak
tikan, erabakitzeko eskubidearen 
alde aurrera pausorik ez emateaz 
gain, bitartean bake soziala man
tentzea esan nahi du, kaleko bo
rroka bertan behera utziz eta EAJ 
eta bere erasoei estaldura emanez.

Erabakitzeko eskubidearen 
aldeko borroka zapaltzen gaituen 

sistema kapitalistaren aurkako 
borroka da

Horren aurrean, oso konkretua da 
Euskal Herrian milaka gazte eta 
langilek jasaten duten errealitatea. 
Prekarietatea, lan esparruan eta 
sozialki izurrite baten moduan za
baltzen ari da. Lurralde guztian ze
har ari gara enpresa itxierak, plan
tilen murrizketak, EREak, etab. 
ikusten. Gazteok ere jasaten dugun 
langabezia edo esplotazioa, enpresa
riak ederki aberasten ari diren bi
tartean. Baina geroz eta ugariagoak 
dira lan gatazkak eta borrokan dau
den langileak ere. Borroka horiek 
guztiak bateratu behar dira lehen
bailehen, langileen borroka koordi
nadoretan, modu asanbleario eta de
mokratikoan antolatuz horiek.

Horregatik beharrezkoa da era
bakitzeko eskubidea zapalkuntza 
kapitalistarekin elkartzea. Kale
ko borroka ardatz planteatuko 
duen ezkerra behar dugu, progra
ma iraultzaile batekin, ekintzetan 
defendatuko duena Euskal Herri 
Sozialista baten aldeko borroka.
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Sosyalist Alternatif (CIT · Turkia)
eta Patronsuz Dunya

erakundeen adierazpen bateratua
 

Erdoganen erregimenak operazio 
militarra hasi du Afrinen, Siria 
iparekialdeko hiri kurduan, Tur
kiako Herriaren Alderdi Errepu
blikanoko (CHP) oposizio sozialde
mokrata deitutakoaren babesare
kin. Egun Turkia, Irak, Iran eta 
Siriaren artean zatituta dagoen he
rri kurduaren askapen nazionalaren 
borrokari esker lortutako garaipe
nak jo puntuan dituzte lau herrialde 
horietako erregimenek eta AEBko 
eta Errusiako indar inperialistek.

Horregatik, dei egiten diegu lan
gile eta sindikatu guztiei eraso ho
rren aurka altxatzeko. Kurduen aur
kako gerra bat da, eta horren atzean 
dagoen arrazoia sinplea da: herri 
kurdua geografikoki zatituta da
go, lau herrialdek zapaltzen dute, 
eta oinarrizko eskubide demokrati
konazionalak ukatu dizkiete. Kur
duek horietako herrialde batean es
kuratzen duten edozein lorpenek 
eskubide demokratiko gehiago alda
rrikatzea ekarriko luke eta, beraz, 
gainerako herrialdeetan herri kon
tzientzia nazionala eratzeko proze
sua azkartuko litzateke. Hain zuzen 
ere, horrek kezkatzen ditu gaine
rako herrialdetako erregimen za
paltzaileak. Hori dela eta, edozein 
bitarteko erabiltzen dute, baita ge

rrak eta sarraskiak ere, lorpen guz
tiak suntsitzeko.

Telekomunikabideek, zeinak Er
doganen zerbitzura dagoen propa
ganda ministerio bezala jarduten 
duten, arrazismoa sustatzen dute 
masen kontzientzian, eta okupazio 
militar hori “terrorismoaren aur
kako” operaziotzat aurkezten dute. 
Gezur erraldoia da, Erdoganen erre
gimena bera izan baita Sirian gerra 
zibila sustatu duena eta Sirian eta 
beste herrialde askotan odol asko 
isuri duten ISIS bezalako erakunde 
terrorista jihadistak babestu ditue
na; eta ez du zalantzarik izan talde 
jihadistak erabiltzean, helburu poli
tikoak erdiesteko. Erdoganen erre
gimenak jihadisten autobusak age
rian garraiatu ditu Turkiatik Afri
nera okupazio kanpaina honetan. 
Gainera, Errusiako eta Siriako erre
gimenekin negoziaketan aritu da 
Alepoko egoeraz eztabaidatzeko le
henik eta, ondoren, Idlibgo egoeraz 
hitz egiteko; horietan, erakunde te
rrorista jihadisten “ordezkari” izan 
da, eta horrek argi uzten du Erdo
ganen erregimenaren eta jihadisten 
artean dagoen harreman estua. Bes
talde, Turkiako erregimenak Esta
tua eta larrialdi dekretuak baliatzen 
ditu oposizioa isilarazteko. Gerra 
honekin, Erdoganen erregimenak 
aukera berriak sortu nahi ditu bere 
boterea indartzeko, “larrialdi egoe
rari” orain “gerra egoera” gehituta. 

Gerra horrek herrialdean atmosfe
ra nazionalista indartzeko balioko 
dio eta oposizioari jarduteko auke
ra kenduko dio. CHPk, bere burua 
sozialdemokratatzat duen alderdi 
kemalistak, AKPMHP koalizioare
kin norgehiagoka ari da, “abertza
leago” nor den erakusteko.

Benetako etsaiak ez dira Afringo 
herritarrak, Erdoganen erregime
na baizik, zeinak aldarrikapen de
mokratiko guztiak zapaltzen baiti
tu estatu aparatuaren indarrarekin. 
Langile klasearen baldintzak okertu 
egin dira, eta beren semealabak ge
rrara bidali behar izan dituzte. Er
doganen erregimena kurduen aur
kako gerra erabiltzen saiatuko da 
bere erregimena zalantzan jartzen 
duen langile klasearen aurka. Ho
rrela, errazagoa izango zaio estig
matizatzea eta eskubide demokrati
koak defenditzen dituena “terroris
moa babesteaz” akusatzea.

Datozen egunetan ia ziur ikusiko 
dugu metalurgiako langileen greba 
debekatuko dutela. Kütahya hirian 
egindako ekitaldi publiko batean, 
Erdoganek kontratu mugagabea al
darrikatzen ari ziren azpikontrata
tutako langileen aurka egin eta ha
laxe esan zien: “Ez dituzue azalpe
nak entzuten, ez duzue jarraitzen, 
ez dakizue (...) lehenago parlamen
tuan esan genuen, plazetan ere bai, 
ez duzue ulertu nahi”. Eta hori guz
tia esan zuen okupazio militarraren 

Erdoganen erregimenak kurduen lurraldea
bonbardatu eta inbasioa jarri du abian

Kurduen aurkako
gerrarik EZ!
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kanpaina iragartzen zuen bitartean. 
Horrek erakusten du Erdoganek be
re buruarengan konfiantza duela, 
herrialdean duen botere absolutua
ren ondorioz. Arriskua dago egoera 
honek aurrera jarraitzeko gerra
gatik eta arrazismoak, nazionalis
moak, sektarismoak eta chauvinis
moak langile klasean eragin duen 
zatiketagatik.

Alderdi eta telekomunikabi
de guztiak ados daude Erdoganen 
erregimenarekin eta defendatzen 
dute operazio militarraren atzean 
dagoen arrazoia “terrorismoaren 
aurkako borroka” dela eta “kurdu” 
hitza erabiltzea saihestu nahi du
te, baita beren burua sozialista tzat 
duten taldeek ere. Hori dela eta, 
Mediterraneora heltzen zen Roja
vari “Pasabide kurdua” deitzeari 
utzi diote eta “Terrorismoaren pa
sabidea” deitzen hasi dira. MHP 
alderdi ultranazionalista eta arra
zistak ere esaten du “ezin esan dai
teke[ela] MHP kurduen aurka da
goela”, nahiz eta bere lehen kezka 
den kurduen kontzientzia naziona
la garatzea.

Kurduek beren etorkizunaz era
bakitzeko eskubidea izan behar du

te, gainerako herriek bezala, Siriak, 
Irakek, Iranek eta Turkiak bezala. 
Herri kurduaren kontzientzia na
zionala eratzeak eta eskubide de
mokratikoak aldarrikatzeak zapal
dutako langile klasearen kezka izan 
behar du, Turkia osoko langile kla
searen batasunaren arrakasta ber
matzeko baldintza baita. Horrega
tik, beharrezkoa da Turkiako langile 
klaseak kurduen eskubideak defen
da ditzan. Horrela bakarrik izango 
da posible kurduen konfiantza eta 
babesa erdiestea eta eskubide de
mokratikoen aldeko borroka klase
ko borrokarekin uztartzea.

Ez kurduak, ez Siriako herrita
rrak, horiek ez dira gure etsaiak. 
Gure benetako etsaia Erdoganen 
diktadura da, zeinak enpresariak, 
lapurrak, ustelak, hiltzaileak eta 
erakunde terrorista jihadistak ba
besten dituen eta langileei eta za
palduei langabezia, pobrezia, za
palkuntza, odola, malkoak, gerra 
eta heriotza besterik eman ez dion. 
Diktaduraren biktimek, erregimen 
honen biktimek bakarrik suntsi de
zakete erregimena: turkiarrek, kur
duek, alebiek, sunitek, hau da, herri 
zapaldu guztiek eta langile klaseak.

AKP, CHP, MHP eta ÌYÌ alder
diek, alderdi nazionalista eta chau
vinista guztien antzera, saiatzen ari 
dira erakusten langileek eta klase 
kapitalistak interes berberak dituz
tela, “nazio” berekoak baitira. Edo
nola ere, interes horiek ez datoz bat. 
Hori dela eta, beharrezkoa da gure 
klasea alderdi nazionalista kapita
listen aurka antolatuko duen langi
le alderdi bat sortzea. Langile kla
searen batasunak soilik gera ditza ke 
gerrak, inperialistak eta bere kola
boratzaileak. Horregatik, langile 
klasearen erakunde guztiei, batez 
ere sindikatuei, eskatzen diegu es
tatu turkiarrak inperialismo erru
siar eta iparamerikarraren lagun
tzaz kurduen aurka deklaratu duen 
gerra honen aurka ager daitezen.

Okupazioari ez!
Esan ez Afrinen aurkako erasoari!
Sindikatuek greba orokorra deitu 

behar dute gerraren aurka!
Klase batasuna nazionalismoaren 

eta sektarismoaren aurka!
Gerraren, zapalkuntzaren, 

esplotazioaren eta pobreziaren 
aurka, Ekialde Hurbileko 

konfederazio sozialistaren alde!
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Ikasle Sindikatua

Espainiako Gobernuak ezartzen di
tuen murrizketa berdinak ari da 
ezartzen Eusko Jaurlaritza azken 
zortzi urteetan EAEn. Irakasle 
kopurua murriztu dute, soldatak 
jaitsi dira, ordezkapenik ez da egiten 
eta klaseetan ikasle masifikazioa 
igo egin da. EAJk kontrolatutako 
Hezkuntza Kontseilaritzak LOM
CEren aurkako diskurtsoa erabili 
arren, Heziberri bitartez plan fran
kista hori ari da aplikatzen. Ikasle 

eta irakasleak lasai egotea nahi du
te, hauek mobilizatu gabe, sindika
tuei elkarrizketa eta negoziaziota
rako deiak eginez, horrela murrizke
tak aplikatzen jarraitzeko.

EAEko hezkuntza publikoa es
tatu guztian egiten ari diren murri
zketa berberak jasaten ari da. Bai
na gainera, itunpeko ikastetxeetan 
kopurua estatuan dagoen altuena 
da –diru publikoarekin ordainduri
ko ikastetxe erlijiosoak. Honek esan 
nahi du, hezkuntza publikoan mu
rrizketak gauzatzen diren bitartean 

elizak kontrolatutako itunpeko zen
tro hauei geroz eta gehiago bidera
tzen zaizkiela baliabide publikoak. 
Horrek frogatzen du dirua badagoe
la. EAJk kontrolatutako instituzioak 
harro azaltzen dira ekonomiaren eta 
diru sarrera fiskalen hazkundeaz, 
baina gero tarte hori erabil tzen dute 
enpresariei Sozietate Zerga murriz
teko eta ez atzera botatzeko hezkun
tza publikoko murrizketak.

Ikasle Sindikatutik uste dugu 
bide bakarra EAJ eta PSEren Eus
ko Jaurlaritzaren eta Rajoyren go
bernuaren murrizketei aurre egi
teko greba eta mobilizazioak dire
la. Babestu egiten ditugu martxoak 
13 eta 14rako deitua dagoen gre
ba hezkuntza publikoan eta bai
ta itunpeko ikastetxeetan aurrera 
eramaten ari diren mobilizazioak 
ere, 20an grebara deituz. Uste dugu 
itunpeko ikastetxeetako irakasleen 
aldarrikapenak eta hezkuntza pu
blikokoenak berdinak direla. Azken 
batean, itunpekoetan elizaren patro
nalari zuzenduta badaude ere, lan 
baldintzak hobetzea dute helburu. 
Hezkuntza publiko, doako, euskal
duna eta kalitatezkoa, hezkuntza 
laiko bat izatetik ere igarotzen da, 
aginte erlijiosoen monopolioari lotu
ta egon gabe. Elizak urteetan ira
bazi milioidunak izan ditu hezkun
tzako hitzarmenei esker eta gaine
ra baldintza okerragoak ezarriz bai 
ikasle eta bai irakasleei. Soluzioa 

Ikasle Sindikatua irakasleen
borrokarekin bat eginez,
hezkuntza publiko eta itunpekoan,
EAJ eta PSEren Eusko Jaurlaritzaren
murrizketen aurka
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ez da diru gehiago bideratzea zen
tro hitzartuetara.

Eusko Jaurlaritzak geroz eta 
diru gehiago oparitu dio Kristau 
Eskolaren patronalari irakasleen 
egoerak hobetu gabe. Hain zuzen 
ere, patronal horiek jaiotze tasa eta 
matrikulazioen jaitsieraren aitza
kiarekin murrizketa plan berri bat 
prestatzen ari dira itunpeko ikas
tetxeetarako. Elizari milioika euro 
oparitzen dizkien bitartean, Cris
tina Uriarte sailburuak, eskaini 
duen hezkuntza publikoko langile 
kopururen igoera erabat lotsagarria 
da eta inondik ere ez da nahikoa be
netako beharrizanei aurre egiteko. 
Ez du inolako ekarpenik plantea
tzen 2010az geroztik irakasleek gal
dutako eskubideen aurrean.

Kalitatezko hezkuntza publiko 
baten alde borrokatzea, institutu 
eta unibertsitate publikoetako ba
liabideak sendotzeko borrokatzea 
inplikatzen du. Horrenbestez, Ikas
le Sindikatuko kideak ELA, LAB 
eta Steilasek martxorako eta etor
kizunerako deitutako mobilizazioak 
babesten ditugu. Gainera itunpeko 
ikastetxeetako irakasleen borroka 
ere babesten dugu eta, funtsean bo
rroka berbera direnez, uste dugu be
harrezkoa dela sindikatuek borroka 
horiek bateratzea. Hezkuntza sare 
bakarra nahi dugu, erabat publikoa, 
eta eskari osoa asetzeko gai izango 
dena. Egun dauden itunpeko ikas
tetxe guztiak publiko egin eta ber
tan txertatzea eskatzen dugu, Eliza
ren eta enpresarien atzaparretatik 

kanpo, bertako langileak ere publiko 
egin eta mantenduz eta beren bal
dintzak hobetuz. Ikastolek ere sa
re honetan beharko sartu beharko 
lukete, funtsezko baldintza horietan, 
beti ere euskararen alde eta pedago
gikoki garaturiko programak erres
petatuz, garatzeko baliabideak han
dituz eta horiek zabaltzea ahalbide
tuz. Soilik hezkuntza komunitate 
osoaren borroka bateratuak geldi
tu ditzake euskal eskuinaren eta 
elizaren erasoak.

Hezkuntza publiko, doako,
laiko eta euskaldunaren alde!

Ez, Eusko Jaurlaritzaren 
murrizketei!

Ez LOMCE, ez Heziberri!
Borroka da bide bakarra!

ikaslesindikatua.net
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Eloy Val del Olmo

Adurrek, Jokinek eta Oihanek urte 
eta erdi baino gehiago daramate Na
valcarneroko, Aranjuezeko eta Es
tremerako kartzeletan, etxetik 400 
km baino gehiagora. Beren senitar
tekoek 250.000 km egin behar izan 
dituzte eta 60.000 euro gastatu.

Atxilotzeko momentuan, 19 eta 
24 urte bitartean zituzten zortzi gaz
teek. Auzitegi Nazionaleko fiskal
tzak 375 urteko zigorra eskatzen 
du guztira. Zehazki, zortzi prozes
atuetako zazpirengatik eskatu du 
kalte terroristagatik kondenatuak 
izan daitezela eta 12 urte eta erdi
ko kartzela zigorra eskatu du delitu 
bakoitzagatik; orotara, 50 urteko zi
gorra bakoitzarentzat. Oihani, gai
nera, mehatxu terrorista egitea ere 
leporatu zaio eta 12 urte eta erdi ge
hiagoko kartzela zigorra eskatu du, 
62 urte eta 6 hilabete. Ainara Urki
jo zortzigarren akusatuarentzat 12 
urte eta erdiko kartzela zigorra es
katu dute mehatxu terrorista egitea 
leporatuta. Era berean, 40.000 eu
roko kalteordaina eskatu dute guar
dia zibilei eta beren bikotekideei or
daintzeko, kalte moralengatik.

Fiskaltzak duen aurpegi bikoi
tza eta arbitrarietatea ikus daiteke 
adibide batekin: 2012ko apirilaren 
30ean Francoren bilobak Guardia 
Zibilen patruila baten aurka egin 
zuen, jazartzen ari zitzaion bitar
tean. 30 hilabeteko kondena jaso be
rri du, autoritatearen aurkako aten
tatua egiteagatik eta arduragabeki 
gidatzeagatik. Eta ez da kartzela
ra joango, kondenek ez baitituzte 2 
urte gainditzen.

Altsasuko hiru gazteak preso 
daude behinbehinean eta FIESe
tan terrorismoaz akusatutako pre
soei aplikatu ohi zaien salbuespe
neko erregimenean. Harrigarria ba
da ere, Hego Euskal Herritik indar 
okupatzaileak bidali nahi dituen 
ETAren beso exekutiboa izateaz 
akusatzen dituzten, 2016ko urria
ren 15ean izandako taberna bate
ko istilu bategatik. Eta hori guztia 
ETAk ekintza armatuak utzi eta 

sei urtera, armagabetzea gertatu 
denean eta publikoki iragarri due
nean desegingo dela.

Akusazioen proportzionaltasun 
ezak eta gogortasunak erakusten du 
inoiz depuratu ez eta ultraeskuin
dar eta torturatzailez betea dagoen 
eta diktadura frankistaren oinor
deko aparatu honen krudeltasuna. 
Elementu horiek normaltasunez 
daramate aurrera beren aktibita
tea eta inpunitate osoa dute; hori 
agerian geratu da Europako Giza 
Eskubideen Auzitegiak estatu es
painiarrari jarritako zigorrarekin, 
torturen salaketak ez ikertzeaga
tik (4.100 EAEn 1960 eta 2013 bi
tartean). Auzitegi berberak estatu 
espainiarra zigortu du “tratu umi

liagarri eta ankerra” (itoaldiak, jipoi 
basatiak...) emateagatik Portu eta 
Sarasola ETAko kideei atxilotu eta 
inkomunikazio aldiko bost egunetan.

Gazteen defentsak salatu du 
“epaiketa justua” izateko eskubi
dea urratu zaiela gazteei eta tribu
nalaren “beharrezko inpartzialitatea 
hautsi” dela, ukatu egin baititu de
fentsak aurkeztutako froga gehienak 
eta lekukotasunak, “tartean, ger
takariak izan ziren momentuan gaz
teekin zeuden pertsonak, taberna 
barruan eta kanpoan gertatu zena 
zehaztasunez konta zezaketenak”.

Epaiketa hori beste probokazio 
eta adibide bat da estatu espainia
rraren eskala errepresiboarena. 
Euskal gazteriaren aurkako erre

Altsasuko gazteen aurkako
muntaia polizial eta judizialari
Diktadura garaian bezala, estatu aparatuaren errepresioak
ez du erregimenaren indarra erakusten, ahultasuna baizik
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presioarekin, estatuko botereek gero 
eta bidegabeagoa, desorekatuago eta 
jasanezinagoa den sistema sozioeko
nomikoaren, kapitalismoaren, aur
kako masen borroka geldiarazi nahi 
dute, baina ezin dute lortu.

Gazteen, sindikalisten, etxekale
ratzeen aurkako plataformetako 
kideen aurkako errepresioa beste 
hainbat kolektibotara hedatu da, 
besteak beste, gorrotozko delituaz 
eta terrorismoa goratzeaz akusa
tutako kolektiboetara: tuiterlariak, 
raperoak, agintari politikoak, adibi
dez CUPeko Anna Gabrielek exilio
ra alde egin behar izan du diktadu
ra garaian bezala ekintza politikoan 
jarraitzeko. Artista eta intelektua
lak eta Alfredo, zeina kondena be

tetzen ari baita 2005eko festetan 
kartoiez egindako panpin bat ate
ra zuelako herriko presoaren irudi 
batekin dispertsio politika salatze
ko, eta Julen, zeinak errotulagailu 
batekin ETAren anagrama bat egi
teagatik pareta batean eta kartze
la zigorra betetzen ari da, bezalako 
gazteak kondenatzen dituzte.

Errepresio frankistari 
erantzuteko, mobilizazio 

masiboa kalean!

Auzitegi Gorenak eta Nazionalak 
bere sustraietara jo dute, diktadu
ra frankistak oposizio politikoa za
paltzeko sortu zuen Ordena Publi
koaren Auzitegira, ehunka urteko 

kartzela zigorrak ezarri zituena iri
tzia emateagatik eta ideia politikoak 
azaleratzeagatik. Gaur, atzo bezala, 
erregimenak chauvinismo espaino
lista suspertzen du eta kalera ate
ratzen ditu inpunitate osoa duten 
talde ultraeskuindarrak. Ofentsiba 
erreakzionario horren helburua da 
Ciudadanos, PSOE eta EAJren ba
besik gabe indarren egon ezin lite
keen gobernua mantentzea.

Halere, eskala errepresio horren 
gainetik, gauza bat garbi dago: es
tatu aparatu neofrankista honen 
errepresioak milioika pertsona in
darberritu ditu. Estatu aparatuaren 
errepresioaren gogortasunak, ez du 
erregimenaren indarra erakusten, 
ahultasuna baizik: Kataluniako he
rriaren indar erakustaldia urriaren 
1eko erreferenduma, urriaren 3ko 
greba eta abenduaren 21eko hau
teskundeak, jubilatuen leherketa 
soziala azkenaldiko manifestazioe
tan, martxoaren 8ko greba femi
nista ikaragarria, urtarrileko ma
nifestazio ikaragarria euskal pre
so politikoen alde... Horrek guztiak 
erakusten du kaleko mobilizazioa, 
borrokak elkartzea eta antolatzea 
dela bidea. Gaur, atzo bezala, es
kubide demokratikoen aldeko bo
rroka eta errepublika sozialistaren 
aldekoa borroka bat eta bakarra da.

Euskal Herria Sozialistak eta 
Ezker Iraultzaileak gogor salatzen 
du Altsasuko muntaia, borroka 
soziala eta gazteria kriminalizat
zeko muntaia guztiak. Gure elkar
tasuna adierazten diegu gazteei eta 
beren senitartekoei eta berehala 
eta terrorismo kargurik gabe aska
tzeko aldarrikatzen dugu. Era be
rean, Mozal Legea indargabe tzeko 
eta Zigor Kodean sartu diren al
daketa errepresiboak erretiratze
ko eskatzen dugu. Erantzun masibo 
eta irmoa antolatu behar da gober
nuaren eta estatuaren deriba au
toritario honen aurka, eta errepre
sioaren aurkako borroka hori ukatu 
dizkiguten eskubide demokratikoak, 
sozialak eta laboralak defendatzen 
dituen mobilizazio orokorrago bate
kin elkartu behar da.

Altsasuko gazteen aurkako
muntaia polizial eta judizialari
Diktadura garaian bezala, estatu aparatuaren errepresioak
ez du erregimenaren indarra erakusten, ahultasuna baizik

EZ!
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Miguel Mitxitorena

Pentsionistak zutik eta borrokan gau
de eta mobilizazio benetan  indartsuak 
burutzen ari gara PPren gobernua
ren aurka. Gobernu honek gosez hi
lik nahi gaitu, pentsio duinekin egon 
ordez. Gure bizitzako lanarekin sor
tu dugu aberastasun hori, askotan 40 
urtez kotizatu ondoren. Ohikoa den 
bezala, Mariano Rajoy eta bere mi
nistro Fatima Bañez gobernura hel
du ziren zin eginez pentsioek eros 
ahalmena mantenduko zutela. Bada 
hori galdu besterik ez dugu egin.

KPI zenbat hazi den  baloratzen 
sakonean sartu gabe, 2014tik gau
de %0,25eko igoera ziztrinarekin. Ez 
zaigu iristen, dozena bat arrau tza ge
hiago erosteko. Ez dezagun hitz egin, 
pentsionistentzat jada benetako lu
xu bihurtu diren oliba olioaz eta be
harrezko beste produktuez. Pentsio

nistak ez zituztela erasotuko promes 
egin zuten, baina ikusi dugu ez du
tela bete. Gogoan hartu behar du
gu hori datozen hauteskundeetan.

 2012tik aurrera osasungintzan, 
hezkuntzan, mendekotasunerako 
laguntzetan… murrizketak egiten 
hasi zirenean, esan ziguten orduko 
sakrifizioek etorkizun hobea edu
kitzeko balio zutela. Egun, milioi
ka familiek pentsionisten aporta
zioei esker iraun dutenean, datuak 
“burugogor” jarraitzen dute, baina 
ez ministroak esaten zuen bezala:

• Pentsioek eros-ahalmena gal-
tzen dute eta soilik %0,25 berba
liotzen dira.

• Pentsioen bataz bestekoa hi
leko 918 euroan dago eta ohikoena 
650ekoa da.

• Pentsionisten %50 ez da iris
ten gutxieneko soldatara eta %38 
pobrezia mugaren azpitik bizi da.

• 10etik 4 pentsionistak beren 
familiak sostengatzen lagundu du
te krisian zehar.

Banakari ematen zaion dirua ge
roz eta handiagoa den bitartean, 
pentsioen Berme Funtsa deusez
tatu dute. Orain gizarteseguran
tza kredituen bidez finantzatzen da 
eta banka berari interes handiekin 
itzu li behar zaio dirua.

Ministroaren gutuna

Egunero bizi dugun errealitate hau 
puntu gorenera iritsi zen, pentsio
nistoi ministroaren gutunak iris
ten hasi zitzaizkigunean. 2018ko 
pentsioaren igoera %0,25 izango zela 
esan ziguten. Gainera aurpegira ise
ka egiten zitzaigun. Eskerrak ema
ten zitzaizkigun, Espainia heredatu 
zuten krisitik birsortzea baimendu 
zuten zutabe bat izateagatik. “Es

Pentsioen igoera ziztrin
eta lotsagarriari ez!
Kanpora PPren gobernua
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painia krisitik modu justu eta sozial 
batean irten da”. Hitzontzikeria ho
riek guztiak pentsiodunen haserrea 
eta sumina areagotu zuten.

Iruñean urtean zehar maiz ate
ratzen gara kalera pentsiodunak 
pentsioak hobetzea aldarrikatzeko. 
Ez dut gogoan eduki genuen azken 
asanblada, baina agian Zapateroren 
gobernuko garaietan izan zen. Ge
ro PPko gobernuekin mobilizazioak 
handitu egin dira. Orain ordea ez 
dira egiten asanbladak manifesta
zioen aurretik lehen bezala, jende 
gehiago biltzeko balio zutenak. Pla
taforma bat sortu zen, pentsiodunak 
krisiaren aurrean, sindikatuak eta 
afiliaturik ez zeudenak batzen zi
tuena. Orain koordinadora hori da 
mobilizazioak deitzen dituena. Mo
bilizazio gehienetan 1.000 pertsona 
elkartzen gara, batzuetan 2.000 in
guru izatera iritsi gara.

Beste toki batzuetan kontzen
trazioak eta manifestazioak espon
taneoagoak izan dira. Sare sozia
letatik deitu dira, Bilbon edo Ba

rakaldon bezala, eta udaletxearen 
aurrean kontzentrazio jendetsuak 
egin dituzte.

Mobilizazio horietan argi eta 
garbi esan dira gauzak. “Tonto tzat 
hartzen gaituzte” zioen emakume 
ba tek. “Bizitzako garai honetan, 
lotsa garria da tontotzat hartzea. 
Niri igo didaten apurra beraiek har
tu zezaketen, ikusteko zer egiten du
ten horrekin. Igo didatenarekin, na
hiago dut ezer ez igotzea. Hainbeste 
urte kotizatzen eta batzuk manten
wtzeko eta goxo euren poltsikora 
eramaten dutela ikusteko, lotsaga
rria. Oso iraingarria”.

Otsailaren 22ko manifestazioak 
ikaragarriak izan ziren. Nahiz eta 
informazio eskasa izan, pentsiodu
nak masiboki atera ziren kalera. 
Denaren gainetik pentsiodunak mo
bilizatzen jarraituko dugu, zeren 
gure bizi baldintzak okerrera doaz 
eta gobernu hau arduratuago da
go bankari eta enpresariez, gizar
tearen gehiengoaz baino. Buruza
gi sindikalak oso epelak dira alda

rrikapenetan. PPren gobernuak ere 
hori aitortzen du. Baina beren bu
legoetatik jaitsiko balira eta kalera 
atera, ikusiko lukete langileak eta 
pentsiodunak nazkaturik gaudela. 
Nazkaturik gaude, betikoak baitira 
irabazten ateratzen direnak gure 
sakrifizioen kontura. Borrokak in
dartsuagoa eta zabalagoa izan be
har du: soldata duinak, enplegu pre
kariorik ez, lan erreformaren aur
ka borrokatu…

Gure aldetik borrokak aurrera 
jarraitzen du. Hasteko, koordina
dorak Martxoaren 8an kalera ate
ratzera deitu du eta, bestetik, mar
txoaren 17an berriro aterako gara 
indar osoz kalera. Mobilizazio hauek 
aurrera jarraitu behar dute, langa
betu, langile, gazteak eta prekarie
tatea jasaten duten sektore guz
tiak elkartuz.

Pentsio duinen alde,
gutxienez 1.100€

Badago dirua,
bankariek daukate!
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Bárbara Areal
Emakume Aske eta Borrokalariak

Ezker Iraultzailea

Argentinatik AEBetara, Poloniatik 
Egiptora, milioika emakume ari ga
ra iraultza bat aurrera eramaten, 
eta hori ez zaie oharkabean pasa 
munduko boteretsuenei. Aipaturi
ko iraultza honek irismen historikoa 
dauka eta bere sustraiak betebe
tean ditu erroturik sistema honen 
krisi ekonomiko luzean eta mun
duko populazioaren erdiak duen 
etorkizunera begirako esperantza 
faltaz elikatzen da. Emakume zein 
gizon boteretsu horiek —nazioar
teko plutokrazia bera osatzen du
tenak— desafio erraldoi honen oso 
jakitun dira, datorren martxoaren 
8an inoiz ez bezalako greba femi
nistan gauzatuko dena, klase bo
rrokarako eszenatoki ezinbestekoa 
bilakatu baita. Horretarako, bo
terearen propaganda zentroek ja
rri dute euren makinaria lanean 
burubelarri, emakume langilearen 
askapenerako mugimendu erral
doia hutsaltzeko asmoz —bere edu
ki iraultzailea karrakatuz, hauxe 
bera asimilatzeko—.

Biktimak borrero bihurtuta

Eraso zitalenetan zitalena dugu Ca
therine Milletek bidalitakoa, Me-
Tooren kontrako manifestu fama
tuan, ehun bat emakume frantsesek 
sinatu zutena. Emakume estatu
batuarren mugimendua mehatxu 
garbia da, argudiatzen du Mille
tek, “puritanismo” berria berpiztu 
eta gizonen aurkako “sorginehiza” 
bat abiarazteko arriskua baitakar. 

Catherine Millet mespretxu kru
del baten erakusgarri agertu da, be
re manifestukideekin batera, in
darkeria matxistaren biktimekiko: 
“Asko sentitzen dut bortxatua ez 
izana, horrela bortxaketa bat gain
ditzerik ere badagoela erakusteko” 
esan zuen ez duela asko elkarrizke
ta batean. Beste batean, argi ut
zi zuen berriz ere moral usteldua 

duela erabat: “Duela gutxi, gazte
tan bortxatua izana zen emakume 
abokatu baten elkarrizketa iraku
rri nuen. Honek bere bezero emaku
meei ez salatzeko eta auzitegitara 
ez joateko aholkatzen zien, beraien 
sufrimenduaren menpekoak izaten 
jarraitu nahi ez bazuten. “Ondorio 
fisiko larriak dauden kasuetan sal
bu, nik uste dut buruak gorputza ga
raitu dezakeela” (El País, 13/01/18).

Enpatia ez da inoiz izan bur
gesiaren bertutea. “Izate sozialak 
kontzientzia determinatzen du”, 
baieztatzen zuen Marxek, eta idazle, 
aktoresa, filosofo, kazetari eta ar
tekritikari emakumeen talde ho
nek adibide paregabea eskaintzen 
du, diruaz gainezka bizi direlako, lu
xu, arropa esklusibo, etxe galantak 
eta gizarteaintzatespena daukate
lako barrabarra. 

Generoa eta klasea

Ez al diote feministek hitza 
liberatu dela? Ba, horrela bada, 
gure hitzak haien hitzak bezain 

beste balio du.
Catherine Millet

Emakume langilearen bizitzak 
egon behar du inguratuta 

erosotasun berdinez, garbitasun 
berdinez, higiene berdinez, 

edertasun berdinez, orain arte 
klase dirudunetako emakumeen 

ingurunea osatzen baino ez 
zuena.

Alexandra Kollontai, 
Komunismoa eta familia (1918)

Euren baldintza materialek ez dute 
zerikusirik emakume zapaldu, dis

kriminatu eta abusatuek jasan be
har dituztenekin, bai etxean bai fa
brikan edo langabezian. Lehenen
goak emakume arrakastatsuak dira 
kapitalismoari esker. Hortaz, kapi
talismo hori bera defenditzen dute, 
hori egiteak matxismoaren aldarri
kapen latza egitea esan nahi badu 
ere. Hain da horrela, non manifes
tuaren beste sinatzaile batek baiez
tatzen baitu “orgasmo bat eduki dai
tekeela bortxaketa batean”. 

Sistemak masen borroka feministari erantzuten dio

Euren morala eta geurea
kontraportadan HaStEn da
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Ez dira iritzi bakanak. Emakume 
burgesaren ideologia da, emakume 
burgesaren baloreak eta emakume 
horiek ideologia eta balore horien 
bozeramaile publikoak. Frant
zian, AEBn, espainiar Estatuan… 
adibideak soberan daude. Móni
ca Oriolek, Enpresaburuen Zirku
luko zuzendariak, nahiago du “45 
urte edo gehiagoko emakume bat 
edo 25 urte baino gutxiagoko bat, 
emakumea haurdun geratuz ge

ro, arazo bilakatzen delako”. Ho
rixe laburpen ondradua soldatape
koak eta enpresariak lotzen dituen 
“ahizpatasunaz”. 

Askatasuna? Berdintasuna?

Gizon batek gogaitzen 
zaituenean, askatasuna duzu 

esateko hori egiteari utz 
diezaion.

Catherine Millet

Askatasunaren oinarria da, 
beraz, geure buruen eta kanpoko 
naturaren gaineko menderatzea 

(…) banakoen existentzia-
bitartekoengatiko larritasunik 

gabe...
Federico Engels, Anti-Dühring 

(1878)

Ez, emakumeak ez gara berdinak 
genero berdina izateagatik. Aska
tasun desberdinez mintzatzen za
ra zure paristar bulegoan, non Art 
Press aldizkaria zuzentzen baituzu, 
edo zure lanpostuan zaudenean El 
Corte Inglésen eta zure nagusiak 
“chochito” deitzen dizunean (El País, 
6/12/16). Gure askatasuna beste fak
tore batzuek baldintzatzen dute: gu
re klase sozialak, etxeesklabotzatik 
emantzipatzeko ditugun aukerak, 
independentzia ekonomikoa eta go
za genezakeen heziketa kulturala. 

Milioika emakumeentzako hain 
da mugatua askatasun hori non ezin 
baitute ihes egin umiliatu, jipoitu 
eta erailtzen dituztenetatik. Ez da 
beharrezkoa marxista izatea hori 
ulertzeko. NAOk honakoa dinos
ku emakume eta neskatila pobreen 
inguruan: “aukera gutxiago dituz
te harreman biolentoetatik ihes egi

Sistemak masen borroka feministari erantzuten dio

Euren morala eta geurea
Emakume aske eta

borrokalariak
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teko, dirusarrera eta baliabidega
beziagatik, pairatzen baldin badute 
bortizkeria domestikoa zein biko
tearen aldetiko bortizkeria” (www.
unwomen.org, bit.ly/2EFRJv0).

Gure askatasuna ez da  horrelakoa, 
emakumeak izateaz gain, langileak 
ere bagarelako eta gure kateak exis
titu egiten dira. Esklabu baten eskla
boak gara, eta guztiok, langile klase
ko emakume zein gizonok, burgesia
ren jabetza gara. Soldatapeko esklabo 
modernoak garenez gero, burges ba
tek behar duenean baino ez da eros
ten gure lana. Hori dela eta, antzi
naroko esklaboek ez bezala, ez dugu 
existentzia ziurtaturik. 

Justizia?

Milleten arabera, “justiziak akat
sak ditu eta ukaezina da gauzek 
ihes egiten diela, baina bizi garen 
gizarteak onartzen du gizartea be
ra dela epaitzeko arduraduna eta 
ez auzitegi popular bat”. Ideia ho
riek ez dira inolaz ere inuzenteak: 

defendatzen dute Estatu kapitalis
tak berak gure segurtasuna “zain
du” behar duela, emakumeen aur
kako bortizkeria babestu eta soziali
zatzen duen bitartean. Horregatik, 
Millet bera ere bada kontsekuentea 
horrelako justizia baten alde agert
zean, hots, bere klaseko izaera ba
satia erakusten duena egunero, ma
txista eta patriarkala. 

Tarana Burkek, Harlem auzo 
newyorktarreko aktibistak, azalt
zen duen legez: “MeToo biziraun 
dutenen arteko elkarrizketak hasi 
zuen txinparta da: jakizu ez zau
dela bakarrik, niri ere gertatu zait 
eta” (eldiario.es, 11/12/17). Emaku
me erasotuak Milleten justiziagatik 
abandonaturik sentitzen dira. Mun
du osoko Juana Rivasak, gaizkileak 
bihurtuta euren semealabak babes
teagatik tratu txarrak ematen diz
kieten aitengandik; milioika emaku
me asesinatuak, martirizatuak eta 
bortxatuak, La Manadak modu ba
satian erasoturiko neska gaztea be
zala Iruñean… haiek inoiz ez dute 

aurkituko ez kontsolamendurik ez 
justiziarik Milleten gizarte “aske 
eta justuan”.

Sexualitatea

Gazteagoa nintzenean, inoiz 
gizonen bat etorri zitzaidan nire 

kontra igurtzera garraiobide 
publikoetan, eta ez nintzen 

horregatik hil edota ezindua 
bilakatu

Catherine Millet.

“Erreprimitu hutsa zara. 
Langile borrokalaria izan 

nahi baduzu, sexualki askatu 
behar zara”. Eta nik horri 

erantzuten nion: “Askatuko 
naiz nahi dudanean eta nik 
nahi dudanarekin. Eta hori 

erreprimitua izatea bada, 
banaiz eta kitto”.

Paqui Jiménez, langilea 
eta1971eko Bartzelonako 

greban borrokalaria 



Euskal Herria Sozialista Feminismo iraultzaile eta antikapitalista

15

Fintasun intelektualik ez dugunoi 
erakusten digu Milletek onberata
sunez heziketa sexuala. Izan ere, 
berak baieztatzen du “harreman 
sexualak izatea eta desira sentit
zea jarduera bananduak direla. 
(…) Ez nabil handizkatzen, dioda
nean 35 urteak bete arte ez nue
la kontuan hartu neure gozamena 
harreman sexual baten helburut
zat” (www.letraslibres.com, bit.
ly/2nNb1a2). Hori al da “bere” as
katze sexuala? Herria garenez ge
ro, errefrauen bildumatik abiatuta 
erantzungo diogu: Esaidazu zertaz 
presumitzen duzun, eta esango di
zut zer ez duzun.

Aitorpen horiek “hogeita hamar
na bat gizonek berataz gozatu du
tela ordu batean” bezalako infor
mazioarekin batera datoz, bere 
La vida sexual de Catherine M. 
liburuan. Ez gara bere sexua
litatearen jendarmeak izan
go, bere morala ez baita geu
rea. Ez dugu promiskuat
zat joko, puritanismoak 
gogaitzen gaituelako, ma
txismoak, homofobiak eta 
transfobiak gogaitzen gai
tuzten bezala. Pertsonen 
intimitatea inbaditzearen 
aurkakoak gara, soilik exi
jitzen dugu egiazko aska
tasuna indibiduo bakoitzak 
erabaki dezan zer nahi duen 
eta zer ez, bere harreman sexua
letan —honek, bide batez, prosti
tuzioa izurri kriminal bat bihurt
zen du—. Eta, hortaz, borrokan ja
rraituko dugu, edozein enpresarik, 
nagusik, bikotek, familiarrek, au
zokidek edo lankidek emakume bat 
bortxa ez dezan. 

Borrokak aske egiten gaitu

Utzi behar diogu sinesteari 
emakumea beti dela biktima.

Catherine Millet

Antola zaitez, antolatua izan nahi ez 
baduzu.

Kellyak, pisuetako zerbitzariak. 

Emakume langileen zapalkuntza 
ez da indibidualki prozesa dezake
gun sinesmen bat, ezin hobeki doku
mentaturiko errealitate bat baizik, 
gizateriaren erdiaren sufrimendua 
eragiten duena. 

Izan ere, “berdintasuna, askata
suna eta justizia” kontzeptu burgesa 
da, hain zuzen ere, zapalkuntza mo
ral, ideologiko eta ekonomikoaren 
biktima bihurtzen gaituena eta Mi
lletek, Angela Merkelek, Esperan

za Aguirrek, Cristine Lagardek eta 
beraien klase kideek eusten duten 
kontzeptu bera. Kapitalismoa ma
txista izan zen eta izango da. Hala 
ere, horri dagokiolarik, Millet lasai 
egon daiteke. Ez gaude prest babes
gabeko biktimak izateko. Esparta
rrak eta Kellyak gara, bizirik, as
ke eta borrokalari nahi ditugu geu
re buruak. Badakigu inork ez digula 
ezer oparituko, baina martxan gau
de eta ez dugu etsiko, gure gogo bi
ziak betetzen ditugun arte.
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Sistemak masen borroka feministari erantzuten dio

Euren morala
eta geurea

Martxoaren 8ko greba feministak 
historia egin du. Aurrekaririk ga
beko mobilizazio eguna izan da eta 
ez da errez ahaztuko. Azken aldian, 
emakume langile eta borrokalarien 

arteko harremanaren indartzea
ren lekuko eta protagonista izan 
gara, inoiz baino gehiago batu bai
tira egoera lazgarri honetatik as

katzeko, kateak apurtzeko. Lapi
koa borbor dago eta begiak sutan. 
Mobilizazioak erabat agerian  utzi 
ditu eskuineko buruzagiak, gizon 
zein emakumeak, erasoen bene
tako erantzuleak; baita hankaz go
ra  utzi ere greba egun hau deska
feinatzeko edo saboteatzeko alder
di zein sindikatu erreformistetako 
buruzagien asmoak. Martxoaren 
8an izan dugu masen, eta eskuar
ki emakumeen, izaera iraultzailea 
ikusteko parada ezin hobea, eliteei 
erakusteko ez gaudela prest euren 
esklabo material eta sexualak iza
teko eta nekez isilaraziko dutela 
munduko populazioaren erdia.

• Kanpora 155a! Preso politiko guztiak askatu. Kanpo-
ra Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren indarrak 
Kataluniatik.

• Lan eta pentsioen kontraerreformen indargabetzea. Ju-
bilazioa 60 urtetara soldataren %100arekin eta errelebo 
kontratuak gazteentzat.

• 1.100 eurotako gutxiengo soldata eta 35 orduko lanal-
dia astean, soldata murrizketarik gabe.

• Etxe kaleratzeak debekatzea. Etxebizitza publikoen par-
keak alokairu sozialekin, bankuen eskuetan dauden etxe-
bizitzak desjabetuz.

• Pribatizaturiko zerbitzu publikoak bermunizipalizatzea, 
langileak mantenduz eta ugarituz eta lan eskubideak 
errespetatuz.

• LOMCE eta 3+2 kanpora. Kalitatezko hezkuntza publikoa, 
demokratikoa eta doakoa, haurtzarotik unibertsitatera arte.

• Osasungintza publiko duin, doako eta unibertsalerako 
eskubidea.

• Benetako elkartasun konkretua errefuxiatuekiko: kupo-
rik eta barneratze esparrurik ez. Atzerriko Legearen in-
dargabetzea eta CIEak ixtea.

• Adierazpen, bilera eta antolakuntza eskubideak osorik 
bermatzea. Mozal legearen indargabetzea.

• Bankaren eta sektore estrategikoen nazionalizazioa, 
pertsonak erreskatatzeko eta gehiengoaren ongizatea 
bermatzeko.

• Autodeterminazio eskubidearen alde, Catalunyan, Eus-
kal Herrian eta Galizan. Errepublika sozialista katalana-
ren alde, eta errepublika sozialista federal baten alde, 
Estatu espainiarra osatzen duten herrien eta nazioen 
batasun libre eta boluntarioan oinarritua, horrela era-
bakitzen badute.

Euskal Herria Sozialista baten
alde borrokatzeko

Antolatu zaitez

n
12. orrIan JarraItZEn dU
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