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1. GLOBALIZAZIO NEOLIBERALA

Hainbeste alditan aipatutako globalizazio neoliberala, mundu mailan emandako kontzentraziorako

joera zaharra besterik ez da. Aurreko mendearen amaieran desagertutako blokeen ostean, sistema

kapitalistak kapitalaren balorizaziorako nazioarteko egitura osatzea lortu du. Eta egitura honek,

lanak sortutako plusbalioa eskuratzea eta produkzioan oinarritutako esplotazio sistema oztopo han-

dirik gabe zabaltzea bermatu du era berean.

Neoliberalismoa, kapitalaren ofentsiba osatzen duen ideologiaren oinarria dugu, eta dominazio sis-

tema baten eraikuntzaren ildo nagusia suposatzen du, honako baldintzetan zehaztu daitekeelarik:

- Fluxu ekonomikoak arautzeko boterea merkatuari ematea. Kapitalismoak ziklikoki pairatzen

dituen krisialdiek, eskaintza eta eskaeraren arteko etekin tasaren behera egitearen eraginez,

esplotazio eremua zabaltzeko kapitalaren estrategia baldintzatu dute. Krisialdi kapitalista hauen

ondorio negargarriak saihestearren, kapitalak, kapital finantzarioaren mundializaziorako ofent-

siba bat garatzen ari da, politika ekonomikoaren monetarizazioa bermatu eta honen mugikorta-

suna oztopatzen duen edozer deusezteaz gain. Esandakoa burutzeko, gobernuen laguntza

beharra du sistemak, enpresa multinazionalekin halako aliantza estrategiko bat sortzen dute eta

baita estatuen oinarrizko eragingarri politikoen kontrola ere..

- Kapitalaren eta gobernuen arteko elkartasunaren ostean, politika publikoak dira laguntza

edota subsidioetan esku hartzen dutenak eta garapen eredua zein politika ekonomikoaren orde-

namendua kapitalaren esku gelditzen da. Horrela, gezur neoliberalak zirkuluaren koadratura

osatzea lortzen du, fluxu ekonomikoen antolaketaren ardura merkatuaren esku uzten den bitar-

tean. Ildo honetatik, azpiegitura eta lurra finantzatzeko aurrezki publikoaren gestioa, inbertsiora-

ko laguntzak, zein sektore ekonomiko guztietan kapital finantzarioaren monopolioa arantzelen

bidez defendatzea lortzen du era berean.

- Merkatuak produkzioaren eta gisa-beharren esparru guztiei erasotzen die, eta urte askota-

ko borroka sindikal eta politikoaren bidez lortutako eskubide eta lorpen sozialak merkantzia

bilakatzen saiatzen da. Kapital eta merkatuari ateak irekitzeko, edozer suertatzen da baliagarri.

Merkatuak, politika ekonomikoen zuzendari bilakatua, harreman sozial eta elkartasun politikoe-

tarako eredua inposatzen du, eta mundu mailako dominazio sistema bat sortzen du. Sistema

honek, esparru ekonomiko, politiko zein militarrerako instrumentuak onartzen ditu, kapitalaren

balorizaziorako eredua ziurtatzeko eta zabaltzeko helburuarekin betiere.

- Kapitalak ezarritako lanaren banaketari dagokionez, estatuei, lan-harremanak deserregulat-

zea, sektore publikoaren pribatizatzea eta langileek sortu dezaketen erresistentziaren aur-

kako indarra izatearen duda-mudako pribilegioa helarazten zaie. Burgesia kapitalistak hartu-

tako botere politikorik gabe eta estatuek onartutako funtzio subsidiario eta botere politiko-eko-

nomikorik gabe, ezinezkoa litzateke egungo globalizazio neoliberalaren eredua.

- Estrategia hau, sistemaren zentroko herrialdeen eskutik, geroz eta sendoagoa da. Izan ere, FMI,
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BM, OMC bezalako nazioarteko erakundeen eraldaketak, ONU erakundearen makurtzearekin

batera, mundu mailako azpiegitura ekonomiko, politiko zein militarrak ziurtatzen dituzte, eta

hauei esker, eskala globalean lanaren indarra esplotatzeko baldintzak lortzen dituzte, beraien

interesak optimizatzearren.

- Erokeria neoliberala estatuen egitezko botereetan ezartzen da eta finantza kapital hedatzea

bermatzeko enpresen arteko fusioak egiten dira aitaren batean. Ondorioz, enpresa zein zer-

bitzu publikoak pribatizatzeko lasterketa ero bat sortzen da, non enpresa publikoa estigmatiza-

tu egiten den sektore publikoa arintzeko eta kapitalari leku egiteko helburuz. Izan ere, gizarte

zerbitzu publikoen pribatizazio estrategia egonkor bat planifikatu egiten da, lanaren banaketa

sexuala sustraitzen da eta emakumeei oinarrizko beharren lanak esleitzen zaizkie. Horrela, esta-

tuek ongizatearen estatua oinarritzen duen “kontratu soziala” alde bakarrez amaitutzat ematen

dute eta enpresa transnazionalen esku bide osagarriak martxan jartzen dituzte.

- Baina estatuen eta bertako kapitalaren arteko aliantzak, eta globalizazio bidean dagoen

kapitalarekiko  dependentziak, enpresa multinazionalen sorreraren beharrezko oinarria

suposatu zuten, zeintzuk “libre merkatuan” eta botere politikoen laguntzarekin batera, janari eta

botika zein armamentu produkzioaren eta energia iturrien zein teknologia eta ikerketa zientifi-

koaren sasi-monopolioaren jabe egitea lortu duten. Kontzentrazio kapitalista geroz eta esku gut-

xiagotan ari da banatzen aberastasuna, eta ondorioz geroz eta jende gehiago dago errenta nahi-

koaren mailaren azpitik.

- Metatze kapitalistaren azken fasea bultzatu duten enpresa transnazionalak beraien legea

inposatzen ari dira, hala euren garapenerako baldintzak dituzten estatuetan, nola merkatuan,

OMC estrukturaren bitartez adibidez. Eta estruktura hauek merkatu neoliberalaren funtziona-

mendurako mundu auzitegi bilakatu nahi dituzte.

- Multinazionalek, faktore produktiboak merkatzeko egiten dituzten kapital mobilizazioen bitar-

tez, mundua beraien operazio eremu bilakatzen ari dira. Produkzio-zentroen deslokalizazioa

inposatzen dute soldaten kosteak merkatzeko eta beste herrialde batzuetan erreserbako esku-

lana lortzeko. Horrela, lan-baldintzen negoziazioetan presio egin ahal izaten dute.

Deslokalizazioa beraz, lan-indarraren esplotaziorako tresna bilakatu da eta ezegonkortasun eko-

nomikoaren faktore bat da maila lokalean zein mundu mailan.

- Lanpostuak sortzeko baliagarritzat kapitala soilik jota, eta merkatuaren askatasuna egiatzat

hartuta, multinazionalek oinarrizko giza eskubideak, osasun zerbitzu-publikoak, hezkuntza sis-

tema, ogasun soziala, bizileku duin baterako eskubidea, edota kultura bera merkatu bilakatu

dituzte, neoliberalismoaren ideologiaren laguntzaz. Horrela, oinarrizko eskubide hauek erosi

zein saldu egiten dira kapitalismoaren maximaren izenean, ahalik eta denbora laburrenean plus-

balio handiagoak lortzea hain zuzen ere.

- Baina hau guztia ezinezkoa litzateke, kapitalak teknologia berrien jabe eginda, lan-harremanen

antolaketa esanguratsu baten iraultza sortu ez balu. Ondorioz, produkzio teknologikoa eta lan-

gileen ahalmena, enpresarien kontrolaren menpe esplotazio eta kontrol instrumentu berri
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bilakatu dira. Gatazka neoliberala ez zen lantokietatik at irabazi, barruan baizik, eta botere exe-

kutibo-legislatiboaren eta onurak jasotzen dituen klase sozialaren, patronalaren, arteko aliantza-

ren eskutik gertatu zen.

- Gerora emango diren lan berrikuntzek eta erreformek enpresarien boterea sendotu dute

lan harremanetan agintzeko. Lan merkaturako sarrera malgutu egin zen babes soziala txikituz

eta kontratu laburrak eginez. Lan-indarraren gestioa, praktika taylorista, fordista zein toyotistatik

igarotzen da, lantaldeen konpetentzia eta banaketarekin, lan-harremanaren indibidualizazioare-

kin eta malgutasun handiagoarekin, azken hau, produkzio beharraren arabera aldatu ahal izate-

ko. Langileak kaleratzeko ematen diren erraztasunak, aldi baterako kontratazio masiboarekin

batera, oinarrizko bermeak deuseztea sortu du, lanpostuen egonkortasuna defendatzeko

garaian. Honen aurrean, enpresaren aldetik malgutasun eskakizunak daude, langileekiko ema-

ten diren ondorio larriekin. Izan ere, langileak neutralizatuak izaten dira beraiek baino giza balia-

bide  eta lan harremanak antolatzeko ahalmen handiagoa duen patronalarengatik.

2. ERREALITATE SINDIKALAREN DIAGNOSTIKORAKO OINARRIAK

Aurretik azaldutako egoera, sozialdemokraziaren porrotaren ostean, sistema kapitalistan sortu-

tako aldaketaren ondorioz gertatu da. Sozialdemokrazia, Bigarren Mundu Gerraren ostean ongi-

zate estatuaren eta europar alderdi komunisten jarrera gestionatu zuela, finantza kapitalari sinesga-

rritasuna eman zion, eta estatu espainarraren kasuan, Moncloako Ituna eragin zuen. Nahiz eta beste

kasuetan, mugimendu sozial esanguratsuen galgarri izan, 68.eko maiatza frantsesean gertatu beza-

la.

Sozialdemokraziaren jarreren ahulezia politikoa eta luzarorako zen egoera batean guztiz lasaitu

izandako langile mugimenduek, produkzio eredu taylorista, fordista batetik, produkzio unitateen

autonomian oinarritutako beste eredu batera igarotzeko baliagarri izan zen egoera sortu zuten.

Azken finean, etekin-tasaren beheratze tendentziala ekiditeko kapitalak erabilitako estrategia, kapi-

tal finkoa banatu, langile klasearen batasuna desegitea eta plusbalioen etekin orokor eta erlatiboa

kontuan hartuko duen mundu mailako ofentsiba sortzean datza.

Halako berrantolaketa batek, beharrezkoa izan zuen langile mugimenduaren porrot ideologi-

koa lortzea, beraienak ez ziren baloreak ezartzearen bitartez. Hala nola, indibidualismoa; elkarta-

sun eza; kontsumismoa; langile-klasearen segmentazioa aurretiaz kontrajarritako interesak kolekti-

boetan banatuz; lan-harremanetan mugimendu sindikalistaren funtzioa infrabaloratzea; ongizate

estatua teknokratizatzea eta kapitalaren onurarako, zerbitzu sozialen eta aurrekontu zein politika fis-

kalen berrantolaketa administrazio publikoen esku uztea.

Hauxek dira dudarik gabe, aurreko mendearen erdialdera sindikalismo europarrak kontuan izan ez

zituen gakoak. Kontsensu politikarekin aurrera egin zuten eta ongizate estatuaren sorrera ahalbi-

detu zuen itun keynesianoa sustraitik amaitu zen.

Kapitalak, lantokietan bertan sortutako plusbalioen gainean kontrola lortzeko, produkzio sistemen
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aldaketak eta birmoldaketa industrialak erabakitzen zituzten bitartean, sindikalismoak enpresaz

enpresa egindako paktu isolatuekin, segmentatzen hasia zegoen langile klasearen egoera konpont-

zen saiatu zen, baina egoerak berak langileriaren erreakzio ahalmena oztopatu zuen.

Kapitalak, mundializaziorako gogoarekin, estatuak politika ekonomiko hedakorren subordinatu  bihur-

tu zituen bitartean, mugimendu sindikalaren alderdi garrantzi batek patronalarekiko elkarrizketaren

defentsan jarriko da, lanpostuen esparruan akordio desmobilizatzaileak lortzearren. Eta hau horrela

izango da, justu, oinarri ekonomiko eta instituzionalen kontrolerako politikaren gatazka irabazten ari

zirenean.

Honen froga argia, estatu espainiarrean dugu Franco diktadorea hil ostean, non CCOO eta UGT sin-

dikatuak, existitzen ez zen itun soziala mantentzera mugatu zirenean, eta PSOE eta PCE bezalako

alderdi politikoei laguntza eskatu zieten, zeintzuk kapitalaren internazionalizaziorako erabakia hartua

zuten jadanik.

Behin kapitalak, lan metodo berrien eta hazkunde ekonomikoa etekin enpresarial bihurtzearen bitar-

tez, plusbalioak bereganatuta, akzio sindikala negoziazio kolektiboetan ematen diren errenta tarteak

onartzera mugatzen da. Horrela, sindikalismoak aldaketa sozialaren eragile gisa indarra galtzen du,

eta era berean, politika ekonomiko zein sozialetan eta lan-harremanen antolaketaren bazterrean gel-

ditzen da.

Kapitalaren ofentsibak eta elkarte sindikalistek garatutako ahuleziak sortutako birmoldaketa

basatiaren prozesuak, sistema kapitalista interpretatzen jakin ez zuen eredu sindikalaren amaie-

raren errudun izan ziren. Izan ere, eredu sindikal honek lan harremanetan erabakitzeko ahalmena

galdu egin zuen. Ondoren izango diren enpresen eta zerbitzuen liberalizazioak, bat-batean harrapa-

tu zuen langile mugimendua, borrokatzeko indarrik gabe eta ordura arte lortutako sinesgarritasuna

neurri batean galdu zuena..

Desindustrializazio prozesuaren porrotarekin batera, 80. Hamarkadan beste mehatxu bat sortu zen

ekintza sindikalaren kontra. Produkzio kapitalistaren sektore aurreratuenean Lanaren Antolaketa

Zientifikoa deiturikoa gorpuzten da, eta behar zientifikoetan oinarrituz, lan-harremanen flexibiliza-

zio zein indibidualizazio prozesuak agertzen dira. Hau guztia, kalitate zirkulu estrategiak martxan

jartzen diren bitartean, erabateko inplikazio  eta inolako akatsik gabeko produkzioa lortzeko egoera

egokia sortuz. Horrela, enpresek informatika-ofimatikaren esku sortutako iraultza teknologikoa kon-

trolpean dute eta produkziorako aplikatzen dute.

Teknologiaren kontrolak, produkzio bitartekoen izaera pribatuak eta inplikazio sistemek, estrategia

sindikal zentralizatua eta burokratikoa kolpatu dute eta lan-harremanetan erabakitzeko ezgai bihurtu

dute.

Estrategia produktibista hauek, oinarrian toyotismoari lotuak izan direnak, azken urteotan sendotuz

joan dira “erabateko kalitatea” bezalako planteamenduei esker. Garapen eta kualifikazio teknologi-

koen eta lan-indarren konplizitate beharra duten esplotazio estrategiak dira hauek. Langile klasearen

onarpena behar duten apustuak izaten dira, hauen soldata zein lan baldintzak hobetzen baitituzte.
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Langile kategoria hauek ezartzearekin ez dute, hala ere, beraien lan-harremanetan duten statusa

mantentzeko segurtasunik. Izan ere, langabezia finkoa eta azpikontratazio zein lanpostuen prekari-

zazio politikak euren egoera laboralarekiko mehatxu sendoa sortu dute.

Sindikalismo espainiarrak, CCOO eta UGT, ez zuen inolako erreakziorik azaldu eta ekintza sindikal

tamalgarri baten garaia hasi zen, non sindikalismoak estatuaren esparru instituzionalaren menpe eta

bake sozialaren mugen artean mugitzen den, okerrera joatea saihesteko helburuz. Horrela, gober-

nuen politika lana dela eta, klase eta mugimendu sindikalaren ekimenik gabe, finantziazio publikoa

eta patronalaren interesek gorpuzten duten proiektu sindikala  gertatu zen.

Lantokietatik eta administrazio publikoekiko presioaren aldetik kapitalaren kontrako konfrontazio

egoera berriak sortzen hasi zirenean, CCOO eta UGTk, espainiar merkatu soilarekin bat egin

zuten, eta estrategia sindikal zentralizatu eta burokratiko baten bidez, egoera bera bultzatu

egin zuten. Aurretik esandako kontrako presio hauek, politika ekonomiko eta sozio-laborala sekto-

re publikoaren zuzendaritza ahalmenaren defentsan egin zen, eta estatuko herri ezberdinek duten

izaera nazionalaren borroka eta gizarte eredu berri baten borroka koordinatu zuten.

Bi sindikatu hauek PPk administratutako erregimen espainiarraren oinarri bilakatzen dira, merkatu

hori ahalbidetzen dituzten estatuko instituzioak onartzen dituzte, Espainiako alderdi ezkertiarrek

bezalaxe parte hartzen dute espainiar pentsamendu bakarraren politika eta kulturan, eta errealitate

sindikal ezberdinen kontrako borroka berri bati hasiera ematen diote interesen arabera. Euskal

Herriaren kasuan bezala, Lan Harremanetarako Euskal Esparrua eskatzen duten errealitate sindika-

laren aurkako borroka, alegia.

Ekimen sindikalistaren eredu asinkroniko hau, egungo ereduan lan harremanetarako agertutako

ahalmen ezarekin batera, birmoldaketa industrialaren aurrekarietan mugimendu sindikalak pairatu-

tako porrotaren oinarri dugu. Kapitalaren alde jarritako kontzertazio estrategiaren porrota borobila

garrantzitsua izan bazen, are gehiago izan da politika horrek langile mugimenduaren sektore

esplotatuenen artean eragindako sindikalismoaren sinesgarritasun galera, eta kapitalak bata

bestearen hatzetik hartzen dituen erabakien aurrean azaldutako mobilizazio zein erantzun ahalmen

eskasa ere, garrantzitsua izan da.

Ekimen sindikalak agertzen duen langile finkoen kolektiboarekiko jarrera defentsiboak, laguntasu-

nezko ekimen sindikala eta prekarietatea pairatzen duten langile klasearen zenbait segmentuk,

errenta eta boterearen borrokan tresna ahul bilakatu dute sindikalismoa kapitalaren aurrean.

Horrela, diskriminazioa eta bazterketa ezin izango dira inolaz ere beste jendarte eredu baten erai-

kuntzan lagungarri gertatu.

Espainiar merkatuaren batasunaren defentsak espainiar egitura politiko eta juridikoen onarpena

dakar; sindikalismo espainiarra itsutu zen eta egin beharreko defentsa besterik gabe eta akritiko-

ki onartzen du. Ildo honetatik, ekimen sindikalak instituzioen eta patronalaren begirunea behar du

bizirauteko, eta ekimen poltiko-sozialaren batasunerako garapena bultzatu zuen, unean-uneko

gobernuarekin eta enpresarien elkarteekin bat eginez. Izan ere, hauek, estatuen esparrua mundia-

lizaziorako tresna ezin hobea bilakatzeko helburua baitute.
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Estatuen esparruko merkatu batasunaren gezur borobilak eta jarrera politiko sozialdemokrata

edota kristiano-demokratek, ekonomia politikoaren kritika sindikalak dituen gabeziak azalarazi

dituzte, egungo edozein jendarte eredu aldatzeko zein langile mugimenduaren funtzioaren balora-

ziorako beharrezkoa den kritika izanik.

Mugimendu sindikalak gaur egun, ez du gizarte ereduan begirune eta solaskidetza nahikoa edu-

kitzeko ahalmenik. Negoziazioetan, botere publikoek baztertu dute eta kapital multinazionalarekin

eta estatu bakoitzeko patronalarekin aurretik negoziatutako politiken laguntzaile lanak besterik ez

ditu betetzen. Inoiz utzi behar izan ez zuen norabidean birbideratzen ez den bitartean, sindikalis-

moak ez du irtenbiderik izango.

EUSKAL AFERA

Euskal langile mugimenduaren egungo errealitatea, Frankismoaren azken uneetan gertatuta-

ko mobilizazio sozialetan sortzen hasi zen. Hego Euskal Herriko garapen industrialak eta honek

bultzatutako esplotazio eredu itogarriak, salaketa eta manifestazioak piztu zituzten han-hemenka;

Bilbo eta Beasainen 1961. urtean; Asturiasko greba garaiekin batera Bizkaian 1962an; Etxebarriko

Bandetako greba eredugarria 1966-1967an eta 1969ko otsaila zein abuztuko hilabeteetan Bizkaiko

itsasadar aldean orokortutako grebak.

Mobilizazio dinamika honek, Burgoseko epaiketari erantzun bezala sortutako mobilizazioetan eza-

gutu zuen bere unerik garaiena. 1970. urtean hegoaldeko lau lurraldeetan; 1973an Nafarroan;

Gipuzkoan berriz, 1974ko ekainean eta abenduan Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta 1975eko

greba orokorrean.

Burgoseko prozesuarekin batera, askatasun sindikala zein autodeterminaziorako eskubidea barne-

ratzen zituzten eskakizun demokratikoak, eta lan zein bizitza baldintzen hobekuntzaren eskakizunak

kontuan hartuko lukeen mobilizazioa bultzatuko zuen errealitate sindikala agertu zen. Mugimendu

sindikal eta politikoen kontrako Frankismoaren pertsekuzioak, ekimen sindikal eta asanbleario des-

zentralizatutako tresnez gorpuztera behartu zuten sindikalismoa bera, sare sindikal konplexu bat

osatzera behartuak ikusi zelarik. Eta hau garrantzia handikoa izan zen une hartan zein gerora sor-

tuko ziren grebak antolatzerakoan. Klandestinitatean osatutako sindikalismoa zen hura, gure herria-

ren askatasunaren eta antifrankismoaren borrokaren izenean jaioa.

Erreforma politikoa eta Moncloako itunak, euskal langile mugimenduarentzat inflexio- puntua

gertatu ziren. Alde batetik, CCOO eta UGTk, botere politiko berriarekin bat egin zuten, esparru ins-

tituzionalean itunen estrategiarekiko baikor agertu ziren eta militantzia sindikala baztertu, berezko

lan harremanetarako euskal esparruaren beharra zegoelarik. Bestetik, ELAk, Gernikako estatutua-

ren defentsaren bidean apustu politikoa egin zuen eta estatutuaren esparruan klase interesentzat

zein interes nazionalerako tranpa ikusten duten langile mugimenduaren sektoreak agerian utzi

zituen.

LAB sindikatuak berriz, 1975ean Ezker Abertzalearen proiektu politiko eta sozialaren barne
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sortua, independentismo politikoaren eta euskal langile mugimenduaren jarrera erreibindikati-

boekin bat egin zuen. Alde biak proiektu politiko-sindikal bereko zati banaezin gisa antolatu zituen.

Konfrontazio jarrerak, nazionalak zein klasekoak, sindikalismo antifrankistaren mugimenduaren oina-

rri izandakoak eta gerora lan esparruan izandako garapena, ezinbestekoak izan dira euskal sindika-

lismoaren errealitatea taxutzeko.

Prozesu estatutarioak suposatu izan duen porrotak, hala esparru politikoan nola sindikalean, egun

euskal sindikalismoaren gehiengoa osatzen duen eredu sindikala berpiztera lagundu du, bere

garaian frankismoak lortu zuen antzera. Gehiengo sindikal honek, Lan Harremanetarako Euskal

Esparrua eskatzen du, egungoa amataturik dagoelako, eta ildo honetatik, herri eta klase gisa, nazio

eraikuntzarako eta Euskal Herrirako eredu sozial egokia zein den erabaki ahal izateko.

Aldarrikapen nazional eta sozialen aldeko borrokek bat egin zuten, eta Euskal Esparruaren alde-

ko 1994ko manifestazio nazionala eta 1999ko Greba Orokorra eragin zuten. 2002an 35 lanorduko

astearen alde, soldata sozialaren alde eta dekretazoaren aurkakoa ahaztu gabe. Kultura sindikal

ezberdinak metatzearekin, euskal gehiengo sindikalaren ekimen sindikal unitarioari hasiera eman zit-

zaion, arazoak gora-behera, oinarrizko ekimen sindikala osatzen duelarik, gatazkaren gainditzea lor-

tuko duten estrategien eraikuntza proiektu demokratiko eta abertzale artikulatu baten esku gelditzen

delarik.

Euskal sindikalismoan sortzen den oinarrizko gehiengo sindikal honen osaketa ezinbesteko bilakatu

zen, Lizarra-Garazi bezalako prozesuak eta nortasun kultural, politiko eta instituzionalen defentsa

ulertzerakoan. Izan ere, gehiengo sindikal honek ekar dezakeena beharrezkoa da, euskal gatazka

gainditzea lortzeko eta subiranotasun esparruaren eraikuntza sorrarazteko. Ildo honetatik, ezinbeste-

koa da gehiengo sozial eta politikoa lortzeko.

3. KONTRAESANEN GLOBALIZAZIOA

Neoliberalismoaren izaera azalpenik behar ez duela eta garapenak, pixkanaka konponduko diren

tentsioak eta ezberdintasunak sortzen dituen ereduak beharrezkoak dituela ikustaraztera behartzen

gaituzte. Baina errealitatetik urrun dago ikuspuntu hori. Inperialismoa ez da berez sortu, klase

gatazken eta sistemak berezkoak dituen kontraesanen garapenaren ondorio baita.

Neoliberalismoarekin, beraz, ez da kapitala soilik globalizatzen, ideologiak mugitzen dituen korron-

teen kontraesanak ere globalizatzen baititu. Etekinek behera egin ez dezaten ematen den lasterketa

eroa da, aldizka indar produktiboen zati bat desegitearen errudun, gerora, etekin-tasaren hazkunde

garai berri bati hasiera emateko.

Kapital transnazionalak inposatutako dominazio sisteman eragiten duten kontraesan esanguratsuenen

elementuak laburbildu behar izatekotan, esan beharko genuke, kontraesan hauek esparru politiko

zein sozialekoak direla. Hala produkzio eta produkzio harremanekoak nola sistemaren berregintza-

koak izanik.
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Produkzio harreman estuek indar produktiboen garapenean eragin duten arazoei dagokienez,

honakoak aipatu beharko genituzke: produkzioaren eta kontsumoaren arteko ezegonkortasuna, ete-

kin maximoa lortzea eta esparru sozial eta ekonomikoan dituen eraginak, aurrerakuntza teknologi-

koak eta lan-indarraren deskualifikazioa, prozesu produktiboa zuzentzeko lan-indarrak duen ahal-

mena eta enpresek ahalmen horiek bereganatzea, kapitalaren kontzentrazioa, metatzea eta langile-

en pobretze erlatiboa.

Berregintza prozesuaren arloan, berriz, datorrena aipatuko genuke: lehengaiak agortzeak determi-

natzen duen garapen eza, erregulazio sozialak  desagertzea eta errekurtso publikoen erabilgarrita-

sun pribatua. Teknologia eta ikerketaren garapena mugatua kapitalak bereganatzen baitu eta tekno-

logia hauen sozializazio eza, etekinen metaketa handia esku gutxietan eta honek eskaeran eragiten

dituen efektu negatiboak, uniformitatea dibertsitatea eta herrien aberastasun kultural zein nortasu-

nekoa deusezteko erabilia.

Aberastasunaren banaketa ezberdinak herri zein kontinenteetan duen eragina dela eta, ezberdinta-

sunaren amildegia sakondu besterik ez du egiten, eta segurtasun ezarako zein konfrontaziorako bal-

dintzak sortzen ditu. Xenofobia eta patriarkatua kontrol tresna gisa erabiliak izaten dira, errenta bir-

banaketa eta aktibitate tasaren hazkundea motelduz. Zerbitzu eta ekonomiaren sektore publikoaren

birrintzea eta partehartze demokratikoa esparru politiko eta instituzionalean.

Sistema osatzen duten bloke hegemonikoen arteko kontraesanak ere kontuan hartzekoak dira.

Hortxe ditugu, AEBak, Europar Batasuna, Japonia eta beraien arteko tira-bira ezagunak bakoit-

zaren enpresa transnazionalen defentsagatik sortuak. Kapitalaren nazioarte mailako balorizazio

esparruaren gestioan kokatzeko tira-bira ez antagoniko batez ari gara. Eta ONU edota OMC beza-

lako nazioarteko erakundeen funtzionamenduan duten eraginaz ari gara ere bai. Amerikarrek

beraien estrategia unipolarra tresna ekonomiko-militarraren indarrari esker inposatu nahi dute, eta

boterearen borrokan dauden neoliberalismoaren bazkideen artean, edota nazioarteko erakunde

finantzario eta erreferentziazko moneten artean mindurak sortu ditu jadanik.

4. NEOLIBERALISMOA ETA KLASE GATAZKAN DITUEN ERAGINAK

Neoliberalismoaren eraginak, munduko herri bakoitzean zein mundu mailan nabaritzen dira.

Dominazio sistemak, lehen Golkoko Gerraren ostean diseinatutako ordenu berriak, noiz eta zein

arauekin jolasten den erabakitzen du uneoro.

Munduko herriek beraien oinarrizko arazoez eta etorkizunaz erabakitzeko ahalmena galdu

egin dute. Kontrol sozial eta politikoa, garapen eredu bati buruzko erabaki garrantzitsuenetatik at

gelditu da eta ondorioz, erabakitzeko ahalmena geroz eta esku gutxiagotan banatzen da. Horrela,

gutxi batzuk, G-7 edo G-8koek, herri guztien etorkizuna erabakitzen dute.

Objetibotasunaren eta zientziaren zuzentasunaren izenean, hiritarrak kontuan hartu gabe, politikak

erabakitzen dira eta OMC bezalako tresnak sortzen dira, oraindik existitzen diren oztopo juridikoak

saihestearren, eta era berean, euren kontrolpean nazioarteko auzitegi bat sortu nahi dute, kultura,
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jakiak, ikerketa biologikoa, iturri naturalak, lurra eta abar luze bat multinazionalen esku jartzeko.

Mundu mailako halako diktadurak erakunde sozialetan dituen eraginak begi bistan daude:

Lurrik gabeko baserritarren kopurua handitu da  munduan, familiek ez dute dirurik eta preka-

rietate laboral zein bazterketa sozialik maltzurrenez beterik dauden hirietara emigratzera behar-

tuak ikusten dute euren burua.

Esku gutxitan banatzen den kontzentrazio kapitalista, lurren jabegoan eta nekazal gizarteen

desegituratzean islatzen da. Nekazal herri hauek gizakiaren historian inoiz ez pairatutako gose-

teak sufritzen dituzte, lehorte suntsitzaileak eta milioika biztanleko  migrazio-mugimenduak sort-

zen dira, oinarrizko beharrak asetzeko aukerarik gabe.

Hirietan, zerbitzuen pribatizazioa, defizit gabeko aurrekontu politikak, zor publikoaren hazkunde

esponentziala, herrien ordaintzeko ezintasuna sortu delarik eta multinazionalek zerbitzu publiko-

ak erabiltzeko dituzten erraztasunak, klase sozialen berrantolaketa bat sortarazi egin dute, ezau-

garri nagusitzat, geroz eta jende gehiagoren eskubideen esklusioa delarik, bizitza eta lanpostu

duina izateko eskubideez ari garela kontuan hartuz. Gainera langileen garapena oztopatu eta

ekonomia urperatua bermatu egiten dute horrela.

Hala Iparraldean, nola Hegoaldean, lan-baldintzek okerrera egiten dute uneoro, langabezia hazi

besterik ez da egiten eta prekarietatea zabalduz doa. Honekin lortzen ari direna zera da; haurren

heriotza-tasa aurreko mendeetako mailara bueltatzea, esklabutza bere izaera larrienean berpiz-

tea emakume eta umeen esplotazioarekin. Historian atzerako martxa hartzea ahalbidetzen ari

da neoliberalismoa.

Genero arrazoiengatiko esklusioaren perpetuazioak, lan ordaindu duina lortzeko arazoak sort-

zen ditu. Eta  emakumearen lanaren bizkarretik gasturik gabeko lan-indarra lortzen dute.

Estrategia neoliberal honek gizarte patriarkalaren eredua mantendu beharra du, esparru ekono-

mikoetan eta harreman sozialetan, baita egitura politikoan ere.

FMI edota BM erakundeek eskulanaren merkatze estrategia gisa inposatutako monolaborantza

praktikak, hala nekazal arloan nola industrialean. Enpresa transnazionalek daukaten prezioen gai-

neko kontrola, edota Europako Ekialdeko herrietan inoiz gertatu ez diren migrazio-mugimenduak

eragiten dituzten desindustrializazio prozesuak, eta Europak migrazio hauei bizkarra ematen

diete.

Milaka fabrikatzaile txiki eta ertain, eszenatoki ekonomikotik bazterturik gelditzen ari dira

eta funtzio komertzialetara edota azpikontrataten menpe lan egitera behartuta daude. Asko

autonomo egiten dira edota esplotazioan lan egiten dute. Beraien etorkizuna bankuen kredituen

araberakoa izango da, hauek etekin guztiak jasotzen baitituzte, eta langileak espektatiba gutxi

izango ditu.

Burgesia lokalei, korrontearen norabidean lan egitea besterik ez zaie gelditzen, eta multinaziona-
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lek mahai gainean utzitako papurrak aprobetxatu. Eskala sozialean igotzeko baldintzak aldatze-

ko alternatibarik ez dago, eta beraz, oso zaila egiten zaie.

Kapitalak indar militar amerikarrean aurkitzen du, batetik, konfrontazioak mundu mailara hela-

razteko modua eta erabakiak interesen arabera hartzeko ahalmena, eta Europar Batasunaren

laguntza estrategikoa aurkitzen du, bestetik, erakunde politiko-ekonomiko honek globalizazio

neoliberalaren eredua bermatzen baitu.

Konfrontaziorik balego beste modu batean konpondu beharrekoa,“manu militari” konpon-

duko da, eta “demokratikoki” kontrolatu ezin daitezkeen energia iturriak, okupatu eta kon-

kistatu egiten ditu kapitalak.

Nazioarteko sindikalismoa nortasun krisi sakonean murgildurik dago, mundializazio neoli-

beralaren eraginak direla eta, bere funtzioa makiladore gisakoa besterik ez baita, eta ez dago

alternatiba handirik. Bere partehartze sindikala, lan eta soldata baldintzen negoziazioan datza

lanpostu finkoa duten segmentuetan, hauen errenta igotzeko asmoz, baina perfil integrala galt-

zen dute, geroz eta funtzio korporatiboago bat barneratuz.

5. BORROKEN GLOBALIZAZIOA

Kapital transnazionalaren aldetik gertatzen den harreman sozialen eta produkzio esparruaren inba-

sioa, erabaki garrantzitsuetan hiritarrak sistematikoki eskluitzea, txirotasun erlatiboa eta absolutua,

gisa-kolektibo ezberdinen biziraupenerako oinarriak apropiatzea edota suntsitzea, esplotazioaren

zabaltze eta intentsifikazioa, Iparralde Hegoalde, Ekialde eta Mendebaldean. Hauexek   sistemaren

kontraesanak zorrozteko baliagarriak diren oinarri eta indar sozial gehiago sortzen dituzte  era

berean, eta horrela, neoliberalismo depredatzailearen ereduari alternatiba bat sortzea ahalbidetzen

dira.

Kontraesan hauek guztiekin, eta bere indarra kontuan hartuta, nekazal mugimenduaren eta mugi-

mendu sozial zein antipatriarkal eta sindikalen eskutik, garai berri bati hasiera eman dakioke.

Horretarako, mugimendu hauek guztiek neoliberalismoaren kontraesan horiek aprobetxatu beharra

dute mobilizazio sozialak bultzatuz, hala neurri globalean nola lokalean.

Elkartasun eta lankidetzatik eraikitako orden internazional berri honen presak argiago azaltzen dira,

milaka emigrante europar kostaldeetan itotzen direla eta ekialdeko Europako jendeak hirietatik eta

herrietatik alde egiten duela ikusita. Oinarrizkoa da, azpigaratutako herrien kanpo zorrak bar-

katzeko nazioarteko politikak artikulatzea, herrien garapen ekonomikorako nazioarte mailako

fondo ekonomiko bat sortu beharra dago eta berdintasunetik elkartrukatze harremanak berriro

eratu beharra ere badago , arrazoi ekonomikoengatik bere herritik at  lan egitera euren burua

behartuta ikusten duten pertsonen arazoa konpontzeko.

Ildo honetatik, honek nazioartean duen garrantzia azpimarratu behar da, ingurugiroa eta biziraupe-

naren defentsa egiten duten nekazal mugimenduen subiranotasun-alimentarioaren kontzeptuaren
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bidez proiektu sozial-politikoa eta erresistentzia definitzen dutelarik, produkzio modu eta bizit-

zen gaineko kontrol demokratikoaren estrategia bezala herrien subiranotasunean oinarrituz.

Foru Sozialek esparru lokalean zein nazioartekoan egiten ari diren funtzioak, eredu neoliberalarekiko

jarrera alternatiboak sortzea ahalbidetzen ari dira. Horrela, sektore eta  klase sozialen arteko aliantzak

sortzen dira, kapitalismoaren alternatiba eraginkor bat sortzeko oinarri bakarrak hauek direlarik.

Hau guztia ezinezkoa litzateke, munduko herrien esparruan erabakitzeko eta izateko duten ahalmena

dela eta, garatzen ari diren gatazkarik gabe, eta elkarte sozial zein sindikalek, esplotazioa eta bere-

ganatze inperialistaren estrategiaren aurka egiten ari diren ekimenik gabe.

Honek guztiak ezin izango du garapen moldatzaile bat izan, mugimendu altermundialisten ikuspuntu-

tik tratatzen ez bada. Eta ezta egungo produkzio ereduari kritika eta nazio nortasun, eta nortasun

kulturalaren errespetutik estrategia bateratu baten konformaziorik gabe ere.

6. NEOLIBERALISMOA ETA ITUN KONSTITUZIONAL EUROPARRA

Lehenik egin beharko genukeen hausnarketa zera da, egungo Itun konstituzional europarra, pro-

zesu konstituziogiletzat jo daitekeen ala ez. Bigarrena berriz, neoliberalismoa bultzatu duten esta-

tuek, demokrazia eta partehartzekotasunaren irizpideetatik prozesu konstituziogile bat garatzeko

ahalmenik duten ala ez dugu. Eta azkenik, ezkertiarrok plan neoliberalaren alternatiba bat herrien eta

gizarteen Europari begira sortzeko zein eginbehar dugun galdetu beharko genioke  geure buruari.

Egungo Itun konstituzionala ez da prozesu konstituziogile bat izan.

Ez da prozesu konstituziogilea, ezaugarri hauek ez ditu eta:

- Estatuen arteko hitzarmena da; hori dela eta, itun konstituzionalaz ari gara eta ez europar konsti-

tuzioaz.

- Kapitalen mugimenduei buruz sozialki edota politikoki erabakitzeko aukerarik ez dago.

- Europar Banku Zentrala edozein motatako kontrol sozial eta politikoetatik at  dago.

- Kanpo-politikak NATO erakundearen esku jarraitzen du eta erakunde hau AEBen esku dago era

berean.

- Prozesu konstituziogile batek, eskubide indibidual zein kolektiboak onartzean datza, bai politi-

koak, bai sozialak, eta ez du inolaz ere eskubide hauen betekizunaren ardurarik estatu bakoitza-

ren esku uzten.

- Ez da asanblada konstituziogile baten aurretiazko aukeraketarik egin.
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- Zerbitzu publikoak interes orokorreko zerbitzu bilakatzen dira subliminalki.

Baina gehiegikeriak ematen direlako ere ez;

- Konpetentzia aske eta duina programazioaren oinarri gisa onartuta, alternatibarik gabe uzten

ditu erakundeen ekimenak eta eredu ekonomiko konkretu bat dogma konstituzional bilakatzen

du.

- Oinarrian, egungo Itun konstituzionalaren ideologia, aurretik sinatutako itunen batuketa beste-

rik ez da (Akta Soila, Maastricht, Amsterdam eta Niza).

- Egun dauden erabakitzeko hika-mikek, garrantzitsuena estaltzen dute, hau da, erabakiak baino,

erabaki beharreko arazoak zeintzuk diren jakitea. Europar legebiltzarreko kultura komisioaren

presidentea den Michel Rocardek esan duenez, “ekonomia mundializatzaile ireki batean bizi

gara, eta konpetentziaren biolentzia eta mugaketarako ez da arautegirik existitzen”.

- Egungo Itun konstituzionala eredu neoliberala sendotzeko tratatu berria da besterik gabe, esta-

tu europarrek proiektuan bertan ondo kokatzea  dute helburu bakarra.

- Herriaren kontzeptua desagertu egin da. Herrien Europaren atzetik dagoen birtualitate demo-

kratikoa, ez da Itun konstituzionalean sartzen, autodeterminazioa sartzen ez baita. Horrela, glo-

balizazio neoliberalaren proiektu baztertzaileak eta zentralizaziorako politikak aurrera egingo

dute, herria kontuan hartu gabe.

- Europa sozialaren funtzioa, estatu bakoitzaren erabakien esku gelditzen da eta Gutun Sozial

Europarrean egin daitezkeen akordioak estatuen ordezkaritzaren gogoaren araberakoak izango

dira betiere.

- Sindikatuok bestetik, ez ditugu eskubide laboralen kontu-hartzea inondik inora ikusten, eta ez

dugu indar sindikal eta enpresa multinazionalaren edota Europar Banku Zentralaren ahalmenak

parekatzeko asmorik ikusten.

7. HERRIEN PROIEKTU POLITIKOA EUROPARENTZAT

Indarrak batzeko, prozesu politikoari paso emateko garaia iritsi da, mobilizazio dinamikak eta sindi-

katu zein alderdi politiko europarrekin harremanak bultzatzeko garaia alegia. Erakunde europarrek

ezkertiar jarrera batetik oinarrizko eskubideak onartzeko estrategiatik lan egiteko garaia iritsi da,

eraikuntza europar demokratikoa eta sozialaren eredua ahalbidetuko duen estrategiaren garaiaz ari

gara.

Hau guztia, Europako egungo errealitatea eta bertako indar politikoak kontuan hartuta egin behar-

ko dugu. Politika ekonomikoen arauketa eta kontrol eskasarekin eta instituzio ereduaren ahalmen

ezarekin, errealitate sindikala eta erakundeetako partehartze sindikalaren eredua kontuan hartuta.
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Kontuan hartu eta garrantzia eman beharko genieke europar Foro Sozialei, eta proposiamen eta alter-

natibarako zein ekimenerako ildo berriak definitzeko apustua eginez gainera.

Planteatzen dugun interbentzio estrategiak oinarrizko irteera puntua dauka, europar herri bakoitze-

an bultzatu beharreko estrategia, bakoitzak bere espezifikazio, erritmo, fase eta abarrekin...

Elkartasunetik egin daiteke soilik estrategia komun bat, Europar Batasunean partehartzeko beha-

rrezko baita kontsensu minimo baten markoa osatzea.

Planteamendu honetan Europa ezkertiarraren aldetik egin beharreko bide berrientzat egokiak diren

proposizioak egiten ditugu.

Europar herritarren partehartzearekin europar prozesu konstituziogile berri bat ireki. Herrialde

bakoitzean eztabaida nazional bat uztartzea bultzatu beharra dago, eraikuntza europarraren

proiektuaren gainekoak kontsensuz egiteko.

- Herrien subiranotasunari zor zaion errespetuarekin eraikitako proiektu europarra, eta

elkartasunean zein lankidetzan oinarritutako harreman eta erabakiekin.

- Giza-eskubideak onartuko dituen prozesu konstituziogilearen beharra dago: segurtasun

soziala, kalitatezko lanpostuak sortzea, osasun zerbitzuak, hezkuntza eta esparru guztietan ema-

kumezko eta gizonezkoen arteko oinarrizko berdintasuna.

- Europar esparru soziolaborala sortzea; grebarako eta sindikatu batean elkartzeko eskubidea

bermatuko duena eta baita negoziazio kolektiboaren autonomia ere. Honez gain, sindikatuek

politika ezberdinen gainean erabakitzeko eskubidea; hala nola, lan eta berdintasun politikak eta

politika sozialak eta ekonomikoak. Halaber, europar esparru honetan gehitu eta aitortu behar

dira, babes sozialerako eskubidea, kalitateko enplegurako eskubidea eta gizonezko eta emaku-

mezkoen arteko aukera berdintasuna.

- Aberastasunaren banaketa egokia ziurtatuko duen “kontratu sozial” europar baten artiku-

lazioa, babes soziala bultzatu eta gastu publikoko eta politika fiskalak garatuko dituena, aberas-

tasunaren banatzaile gisa.

- Herritar kontsulta zein partehartzerako tresnak sortzea, sozialki eraginkorra den garapen

eredu bat osatzeko.

- Pertsonen zerbitzurako europar erakundeak bultzatu eta politika finantzarioaren kontrol

soziala.

- Politika fiskal aurrerakoia ziurtatzea, lan-errentei buruz diskriminaziorik bakoa, eta ondasun

handiak zein mugimendu espekulatiboei kobratzeko neurri inpositiboak ezartzea.
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8. EUROPAR BATASUNAREN TESTUINGURURAKO ESTRATEGIA SINDIKALA

Europar prozesu konstituziogileari buruzko esku-hartze sindikal baten proiektua planteatzen hasi

aurretik, beharrezkoa da zenbait kontu azaltzea, hauen arabera eszenatoki ezberdinetan koka gai-

tezke eta.

Gure aburuz, sindikalismo europarrak oinarrizko hiru esparrutan hartu beharko luke parte:

- Ezkertiar proiektu politiko eraldatzailea  berregitea. Europako klase egituraren gaineko

neoliberalismoaren eraginak, proiektu politiko konbergente bat bultzatzea ahalbidetzen badu,

giza-eskubideen defentsaren ikuspegitik, zein demokrazia partehartzailearen ikuspegitik, edota,

justizia soziala, produkzio sistemaren eraginkortasun soziala eta europar herrien identitate kul-

tural eta politikoen defentsa, amaituko dugu esaten, ekimen sindikalaren izaera sozio-politikoa

sendotzea beharrezkoa egiten dela eta eraikuntza europarraren egungo eredu ultraliberalari

aurre egiteko kapaza den gizarte eredua ere beharrezkoa dela.

- Aurreko hausnarketetan esan dugun moduan, garrantzitsua da oso, sindikalismoak lan-harre-

manetan egindako eraldaketei eta kapitalaren onerako paktu keynesianoaren haustura unilatera-

lari aurre egiterakoan erakutsitako ahalmen gabezia. Sindikalismoak, neurri handi batean, bote-

re politiko eta enpresarialen interesen arabera eraldatutako joko-legeetan oinarriturik, errenta

disputatzen dio kapitalari, eta bitartean, lan-harremanen eredua, lantokietako enpresarien era-

bakiaren boterea eta administrazio publikoak soberakinak banatzeko duten ahal menari buruz

erabakitzeko eta defendatzeko ahalmena galtzen du sindikalismoak berak.

- Gauzak dauden moduan mantentzearekin ados egoteak, eta ondorioz, sindikalismo lagunga-

rri bat praktikan jartzeak, kapitalismoak bere proiektua erresistentzia sindikalaren gainetik

garatzen segitzeko behar duen ziurtagiria suposatzen du. Esparru europarreko proiektu poli-

tiko konbergente batez ari gara, oinarrizko aferei buruz demokratikoki erabakitzeko behar den

boterearen liskarraren ikuspegitik, langile gisa guztioi eragiten dizkiguten liskarrak, hala lan-

harremanetan nola harreman sozialetan.

Ondorioz, Europar Batasunaren testuingururako estrategia sindikalak honako oinarriak izan behar-

ko lituzke:

• Neoliberalismoari erabateko kritika. Egungo europar eraikuntza ereduaren alternatiba bat

sortzea ezinezkoa da, egungo eredu neoliberalaren kritika bat egin gabe eta bertan kapitalis-

moaren garairik helduena ikusi gabe. Kapitalismoak hankaz-gora jarri du mundu osoa, baita

gizon eta emakumezko guztiok ere, eta gure ardura da berriro ere mundua bere bidean kokat-

zea. Lanaren garrantzia balorizatu egin beharra dugu ekimen ekonomikoaren ildo nagusitzat

jota, besteak aberasten dituen aberastasunaren sortzailea baita lan-indarra, lan-indarra bere

esanahi zabalenean ulertuta ere, ez soilik ordaindutako lana, emakumezkoari inposatutako dis-

kriminazio sexualaren ondoriozko etxeko lanak ere bai.

Egitura instituzional eta soziala ezin da kapitalaren inguruan ibili eta sozialki sortutako baliabi-
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deen banaketan erabateko aldaketa jazo behar da.

Langileok, egungo eszenatoki neoliberalean botere politikoa bereganatu beharra gogoratu

behar dugu, baita jendarte  eredu berriaren  eraikuntza ere.

• Mugimendu sindikal eta ezkertiarraren berrarmatze ideologikoa. Ez dago egungo eredu

neoliberalari alternatiba eskuindar baloreetatik eraikitzerik; ezinezkoa da alternatibarik eraikit-

zea indibidualismotik, kontsumismotik, produktibismotik eta elkartasun ezatik  hasita. Europako

ezkerretik elkartasuna, lankidetza, naturgiroarekin eta iturri naturalekin bat egitea, sexu, adin

edota jatorriagatik esklusiorik gabeko eta berdintasunean oinarrituriko harremanak, dibertsita-

tea balore unibertsaltzat jotzea, “pertsonengatiko pertsonenganako esplotazio gabezia, demo-

krazia, aberastasunaren banaketa eta abar luze bat ahalbidetuko duen eztabaida ideologiko bat

bultzatu beharra dago.

• Langile klasearen berrantolaketa, aldaketarako agentetzat jota. Lan-harremanen deserre-

gulazioan oinarritutako eta kapitalak bultzatutako estrategiak, esplotazioa handitzea du helburu,

eta etekin propiorako langileen ahalmen intelektual eta teknikoak erabiltzea, baina helburuen

artean lantokietan langile banatuak sortzea dago; emakume langileak sexu-generozko arra-

zoiengatik diskriminatuak izaten dira, behin-behineko kontratupeko langileak, soldata eskala

bikoitzak, azpikontratazioa, beste enpresentzat lan-indar merketzat utziak, autonomo faltsuak,

lan-harremanen indibidualizazioa... Gauza da, sindikalismoaren susperraldia langile klasearen

interesen ordezkaritza subjektu politiko gisa, ondorioz, defizit historikoak gaindituz, emakume-

aren kontsiderazio subsidiarioa lan-merkatuan adibidez, edota prekarietate eta esplotaziozko

errealitate berrien integrazioa, migrazio ekonomikoen fenomeno bezalaxe, eta esplotatzeke

dagoen lan-indar berria.

Hau guztia ez da kasuala. Planteatzen dugun klase berrantolaketak maila kuantitatiboa du, langi-

le klasearen sektore ezberdinak proiektu komun batean bat egitea, eta beste bat kualitatiboa,

gure egungo errealitatearen kontzientziadun izatea eta estrategia alternatibo bat hezurtzea.

• Europar Esparru Soziolaborala. Klase- berriz osatzeak europar esparruan, esparru horretan

kapitala eta lanaren arteko borrokari dagokionez, estrategia sindikal definitua izatea eskatzen

du. Herrien errealitate sindikalari errespetutik eta lan harremanetarako eta babes sozialerako

esparru propioak izateko eskubidetik, oinarrizko funtsezko eskubideak bermatuko dituen EESL

eratzea beharrezkoa da. Beraz, EESL exijitzean, garrantzitsuena da bultzatzen dituzten indarrak

aztertzea eta bai halaber, edukia emango dion estrategia sindikala eta mugimendu sindikalaren

aldeko indar pilatze aukerak aztertzea.

Klase- berriz osatzeaz  ari gara eta bi zentzutan; Europa osatzen duten  herrien barnerantz eta

europar herri guztietarantz. Lehenengo aldea aurretik aztertu dugu; bigarrena aztertzeko zen-

bait  alderdi izan behar da  kontuan: Europa osatzen duten herri guztien errealitate sindikalaren

erabateko autonomia onartzea eta errespetatzea; EESLren etorkizunari dagokionez, erabakiak

hartzeko gaitasuna elkar aitortzea; eta harremanetarako esparrua ezartzea Kontseilu Ekonomiko

eta Sozialean, europar aniztasun sindikala aitortuko duena.
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• Langile Mugimenduaren balorizazioa. Lan-harremanek, langileok prozesu produktiboan dau-

kagun funtzioa definitzen dute. Hauetan, harreman normatibo hierarkikoak ezartzen dira eta

hauen bidez, kapitalak bereganatzen duen aberastasunaren produktore izatearen alienazioa bizi

du lanak. Gainera piramidearen behealdean kokaturik izaten gaitu, etekinen banaketan parte-

hartzearen arloan zein erabakiak hartzerakoan. Kapitalaren ordezkaritza, lan metatuta besterik

ez dena, langileen aurrean erabakitzeko berezko autoritate bakarra bezala agertzen da, gure

bizi eta lan-baldintzak erabakitzeko. Errealitatearen nahaste hau halabeharrezkoa suertatzen

zaio kapitalari lan-indarraren esplotazio prozesua eta honek sortzen duen aberastasunaren apro-

piazioa lortzeko. Hausnarketa honen norabideari atxikiz, Marx-ekin bat egingo genuke, fabrikek

merkantziak bakarrik produzitzen ez zutela zionean, langileak ere sortzen dituzte eta.

Alienazio honen proiekzio sozialak, kapitalaren kokapena sendotzen du esparru politiko eta

sozialean. Bestalde, alienazioaren somatizazioak arazo fisiko eta psikologiko aunitz sortzen ditu,

osasuna galtzea, arriskuak gora egitea, hilkortasuna, gaixotasun profesionalak, absentismoa.

Langile mugimenduaren funtzioa berbalorizatzeak, egoera klase norgehiagoka ulertzea eskat-

zen du, bakoitzak inposatu ditzakeen botere eta kontra-botere espazioak zein indar akumula-

zioaren arabera irabazi ala galdu daitekeen norgehiagoka. Langile mugimenduan, gure estrate-

gia sindikalaren erabateko hausnarketa egin behar dugu, kapitalaren aurkako norgehiagoka lan-

tokietatik bertatik eusteko helburuz.

Baina kapitalak esparru politikoaren eta erakundeen begirunearen aldeko kokapena duen beza-

laxe, mugimendu sindikala politika publikoen antolaketaren halabeharrezko interlokutorea bila-

katu eta arlo publikoa kapitalari disputatu beharra du, hemen produzitzen baita aberastasunaren

birbanaketa eta aurrezki publikoaren orientazioa. Kontratu sozial bipartitoa (patronala eta admi-

nistrazioa) ekimen sindikal zehatz baten bidez amatatu behar da. Laguntzazko sindikalismoa ez

da inolaz ere XXI. Mendeko sindikalismoa sozio-politikoa.

• Europar herrien proiektu autonomo identitarioa mundializazio neoliberalak inposatutako

nazioarteko harremanen alternatiba gisa. Berezko marko bat kapitalari boterea disputatze-

ko. Garapen kapitalistaren egungo fasea osatzen duten barne-kontraesanek, inperialismoak,

egoera gainditzeko ahalmena duten indar sozialak produzitzen dituzte ere bai. Ildo honetatik

nabarmendu daiteke, mundu osoan eta lehen mundutzat autodefinitzen diren gizarteen muinean

ere garatzen ari den Iparra eta Hegoaren arteko tartea handitzea; geroz eta biztanleriaren sek-

tore gehiagoren proletarizazioa, eta baliabide ekonomiko eta kulturalak eskura edukitzeko dau-

den arazoen gorakada. Errealitate honek oinarritzat honakoa du, zentro erabakitzaileak aldent-

zea eta merkatuko arauen homogenizazioa mundu mailan.

Politika neoliberalei erresistentziaren oinarri soziala zabala da, ezker kokapenek objetiboki

ehun sozialean murgiltzeko ahalmen handiagoa daukate. Baina alternatiba bat eraikitzeko oina-

rri soziala ez da nahikoa. Ezkerrak ezin du alternatiba eraginkor bat sortu eskuindarren balore-

etatik hasita eta zentzu honetan, guk klase estrategiatik aliantza politika eta neoliberalismoari

aurre egiteko esparru egokienak proposatu behar ditugu. Horretarako ez da beharrezkoa

marko irrealak asmatzea; europar herriek historian zehar harreman sozial eta identitate nukleo
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oinarrizkoena suposatu dute, eta gaur egun pentsamendu bakarraren aurrean alternatiba zentzu-

dun bat suposatzen dute, zentralizazioa eta zentro erabakitzaileak aldentzearen aurrean bezala.

Aurrerapen teknologikoek, indar produktiboen garapenak oro har, ezaugarri lokal identitarioa

global eta uniformearen kontra, aldaketa alternatiboaren zentrotzat jotzea ahalbidetzen du.

Demokrazia partehartzailea, demokrazia ordezkatzailearen aurrean, errekurtsoen gestio demo-

kratikoa bereganatze neoliberalaren aurrean.

• Ezkerreko alternatiba sendotzeko aliantza. Sistemaren kontraesanen garapenak erresistentzia

eremu gehiago sortzen dituela onartzen badugu, ezkerreko estrategia batek, neoliberalismoak

hala nola baztertutako sektore ezberdinak proiektu komun baten bidez batzeko ahalmena izan

behar du.

Bazterketa, bere esanahirik zabalenean ulertuta, bizi-baldintza duin batzuetatik bazterketa, kali-

tatezko lanaren bazterketa, identitate kulturalarena, kolektibo, herri, klase moduan erabakitzeko

ahalmenaren bazterketa, genero arrazoiengatikoa, eta baliabideen gestio demokratikoaren baz-

terketa, bioaniztasunaren defentsarena, zehazturiko estrategia politiko baten araberako aliantza

baten bazterketa.

Ez da alternatiba erraza eta norabide bakarrekoa, produkzio harremanen eta harreman politiko

zein sozialen eremuen alternatiba laguntzailea da. Ez da paperean eraikitako alternatiba ere ez,

klase gatazka eta errealitate ezberdinetatik garatutakoa baizik. Ildo honetatik honakoetan oinarri-

tutako aliantza proposatzen dugu:

- Herrien subiranotasunean oinarritutakoa. Erabakiak hartzea eta aniztasunaren adierazpen

esparrua aukera demokratiko gisa ulertzea, nazioarteko harremanentzako eredu berri baten

eraikuntza, partehartze instituzionala esparru europarrean ere bai...

- Garapen sostengatu baten ereduaren eraikuntza, endogenoa, kontserbadorea, bioaniztasuna-

rekin bateragarria, energia alternatiboak erabiltzea... Kontrol sozialean eta eraginkortasune-

an oinarritutako garapen eredua, alegia.

- Gizarte eredu baten eraikuntzan, integratzailea eta ez patriarkala, eskubideen onarpene-

an oinarritua, aukera berdintasun eta praktikarako beharrezkoak diren politikak. Emakumearen

integrazio laborala zein sozialerako oztopoak ezabatu, sexu-generoko diskriminazioak gaindi-

tuko dituzten politikak martxan jarri eta inposatzen den gizarte eredu patriarkalari amaiera eza-

rri.

- Aniztasunaren proiektu europar integratzailearen eraikuntzan oinarritutakoa, gaur egun eta

garai kolonialean zurituak izan diren munduko herrien garapenean lagunduko duena,

haien bizi eta lan baldintzak hobetzeko kooperatzen duena, eta egunero europar muga-politi-

koetan suertatzen diren egoerak saihestuko dituen esparru solidarioa zehaztuko duena.

- Gizarte eredu baten eraikuntzan, erabakiak hartzerakoan demokratikoa, non botere publi-
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koek aberastasunaren banaketarako politika aktiboak ezarriko dituzten, babes soziala bultza-

tu eta oinarrizko eskubideak defendatuko dituena, hezkuntzarako, osasunerako, elikadura eta

kulturarako eskubideak. Proposatzen dugun gizarte ereduak, fiskalitatea, ehun produktiboen

garapenerako politika publikoak, lurraldearen antolaketa, I+D, garapen sostengaturako politi-

kak eta abar bezalako esparruetan ekimenerako tresna sendoak dituen botere publikoa eskat-

zen du.

- Lan-Harremanen espazio europar baten eraikuntzan, langileek erabakitzeko ahalmena

izango dutelarik, kalitatezko lanpostuetaz gain, aukera berdintasunean, bazterketa gabezian

edota aberastasunaren banaketa parekatuan oinarriturik.

- Herrien eskubideetatik eta elkartasunetik operatiboak diren nazioarteko erakunde

berriak. Baliabideen kontrol demokratikoan kooperazio harremanak, teknologiarako sarrera

askea eta eskubidea, medikamentuak, ondasun eta zerbitzuak. Garapen eredu integratzaile,

egonkor eta solidarioak bultzatzeko Fondo Sozial Mundial baten sorkuntza. Kapitalaren mugi-

mendu espekulatiboen eta ondasun itzelen gainean zerga inpositiboak sortu. OMC, FMI edota

Banku Mundialak inposatutako politiken erabateko aldaketa. Kanpo-zorren kondonazioa eta

errekurtso hauen erabilera zuhurra, herrien garapenerako politika errealetarako erabiliz.

- Demokrazia partehartzailea. Gure ekimen sindikaletik proposatzen dugun ekimen politiko-

ak, giza-eskubide, eskubide politiko eta soziala edota herrien autodeterminaziorako eskubi-

deak errealak izateko behar diren neurriak artikulatzea bultzatu behar du. Errealitate soziale-

tik, gizartea bere osotasunean dituen beharretatik ekimenerako politika publikoak zehaztuko

dituen ekimen politikoa. Bere interesak defenda ditzaketen eta iritzia eman dezaketen hirita-

rrez osatutako demokrazia partehartzailearen ereduaren alde egiten dugu apustu, ordezkarit-

zaren arloan amaitzen ez den demokrazia partehartzailea, alegia.

9. MOBILIZAZIO SOZIALERAKO PROIEKTU POLITIKOA

Proposatzen ari garena ezinezkoa izango da eskakizun sozialak agenda politikoan agertzen ez diren

bitartean. Eraikuntza europarraren lehentasunak errealitate sozialetik at ezartzen ari dira, eta egoe-

ra honi buelta emateko, eraikuntza juridiko-politiko europarra beharrizan sozialei egokitzea, euro-

par herrietatik mobilizazio sozialaren koordinazioa eta sendotzea eskatzen du.

Itun konstituzionalarekin edo gabe, ezkerra europarrak eraikuntza europarraren proiektu soziala

zuzentzeko indar nahikoen metaketa bermatuko duten oinarrizko lau kontsensu artikulatu behar

ditu, hauteskunde prozesuetatik haratago. Hau apustu sakona da eta honen arabera, ezkerreko

jarreretatik hauteskunde prozesuetan egon beharko litzateke, uneoro lehentasunak neurtuz, lortuta-

ko indar metaketa kontuan hartuz, europar herrien errealitatetik lortutako kontsensu bakoitzari bere

balorea emanez:

- Europa sozialaren garapenerako kontratu sozial berria.
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- Herrien autodeterminaziorako eskubidea onartuko duen paktu politikoa.

- Paktu zibila, erabakiak hartzerakoan hiritarren partehartzea garatzeko eta egun oraindik  ema-

kumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna oztopatzen dituzten oztopoen deuseztapena.

- Errespetuan oinarritutako nazioarteko harreman eredu baten eraikuntzarako nazioarteko pak-

tua, justizia sozialean, lankidetzan, elkartasunean eta gatazken ebazpen demokratikoetan oinarri-

turik.

Lau kontsensu hauek esparru sindikaletik lantzea planteatzen dugu, eta honakoak sortu:

- CES eredu berria, europar herri bakoitzean sindikatu guztiek ordezkaritza izango dutelarik,

Estaturik gabeko herrietako sindikatuak barne.

- Sindikatuen konbentzio europarra, Lan-Harremanen Esparru Europarraren sorkuntzarako oina-

rrizko akordio bat egiteko.

- Enpresa multinazionalek egiten duten deslokalizazio eta desarautze politikaren kontrolerako

nazioarteko komisioa.

- Lurraldearen antolaketa, politika energetikoa eta planifikazio ekonomikoari buruzko erabakiak

koordinatzeko garapenerako agentzia europarra.

- Partehartze hiritarra eta Europa sozialaren garapenerako konbentzio soziala.

- Europar Foru Sozialen garapena, ekimen politiko eta sozialeko kontsensurako tresna gisa.

- Administrazio eta politika publikoen kontrolerako Europar Behatokia.

- Herri guztietan egiazko informazio objektiborako eskubidea ziurtatzeko behatoki europa-

rra, xenofobia eta sexu-generozko diskriminazio ororen pertsekuzioa.

- Pentsio duin baten izaera unibertsala, langabezia ezabatzeko politika aktiboak lortzea eta kalita-

tezko lanpostuak, lan-politikaren parte bezala lan-orduen murriztapena, aberastasunaren banake-

ta eta emakumearen lan-merkaturatzerako oztopoak suposatzen dutenak deuseztatzea, lan-bizitza

eta pertsonalaren bat egiterako politika eraginkorrak eta ordezkaritza eta grebarako eskubide sin-

dikalak ziurtatuko duen europar gutun soziala.

10. EGUNGO ITUN KONSTITUZIONALARI EZ

Dokumentu honetan egiten dugun proposamena tratatu baten proposizioaz edota erreferendum bate-

tik haratago doan arren, Itun konstituzional hau bozkatzeko aukera izateak jarrera bat hartzera behart-
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zen gaitu, eta jarrera hau ezin da bestelakoa izan: ezetzarena.

Baina ezin da  Ezetzaren aldeko apustua izan soilik, ez egoerari buelta emateko beharrezkoak diren

kontsensu sozialen eta politikoen artikulazioaren beste planteamenduek lagundurik ez dagoen

bitartean behintzat. Horregatik EZetzaren jarrera, apustu ofentsibo bat izan behar da, alternatiboa

eta ahalmen handikoa.

Egungo europar itun konstituzionala aztertu ondoren, argi dago gure jarrera:

EZ dugu bere eztabaidarako planteatutako partehartze sistema onartzen, bazterketa sistema

hobe esanda. Beraz, ez dugu egungo antigoaleko estatuen esku uzten onartzen , itun konstitu-

zionalaren  funtsezko erabakiak.

EZ dugu inolaz ere onartzen, oinarrizko eskubideen gutuna lege europar eta estatalei mugatzea.

EZ dugu onartzen ere, 1966ko Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Paktuan onartutako

herrien autodeterminaziorako eskubidea testuan ez agertzea.

EZ dugu onartzen, “demokrazia sozial aurreratua” izendatutakoari erreferentzia egiten dioten

edukiak UNICEk baldintzatuak gelditzea, “konpetitibitate altu” baten arabera baldintzaturik gel-

ditzen baitira.

EZ dugu onartzen, giza-eskubide eta sozialak “interes sozial” eufemismoarekin soilik adierazita

agertzea.

EZ dugu onartzen, III tituluan Lisboan bultzatutako erreforma neoliberala bezalakoak batzea, eta

aurreko tratatuak lege maila edukitzea, politika ekonomikoaren antolaketa merkatuaren eskue-

tan uzten dutelarik.

EZ dugu Banku Zentral Europarraren autonomia onartzen, beste edozein kontrol sozialetik at

mantentzen delarik.

Kanpo-politikan, NATO(OTAN) erakundearen bidezko AEBen politikarekiko subordinazioari EZ.

Inmigrazioaren aurrean europar gotorlekuari EZ.

Nazioarteko harremanen eurozentrismoari EZ.

Elkarte sindikalentzat diseinatutako laguntza funtzioari EZ.

Europar eraikuntzaren egungo eredu neoliberala onetsiko duen erreferendumean gure Ezetza

aurreratzen dugu, eta Europa mailan ez onartze frente handi bat sortzearen proposamena osatzea.
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