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Argitaratzen dugun testua “Herria Abian” eta Askapenak 2011ko martxoan antolatutako jardunal-
dietan LABeko Nazioarteko Harremanen Idazkari Igor Urrutikoetxeak emandako hitzaldiaren ego-
kitzapen bat da; jardunaldi horien xedea 1976ko martxoaren 3ko gertaerak gogoratzea zen, siste-
ma kapitalista eta inperialista espainiarrak 5 langile hil baitzituen bertan egun horretan, eta beste
langile bat hurrengo egunetan, Basaurin.

Haiei, haien memoriari eta haien borrokari dago eskainita txosten hau

2011ko iraila
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I. KRISIAREN JATORRIA EUROPAN 1

Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik gertatu den finantza-krisi larriena eta sakonena Estatu
Batuetan hasi zen, baina azkenean mundu osora hedatu da. Hori horrela, esan behar da krisi horren
elementu berria ez dela beraren izaera espekulatiboa, baizik eta planeta osora zabaldu dela oso
intentsitate eta hedadura handiz.

Egia da, izan, krisiaren jatorri hurbilena Estatu Batuetako burbuila immobiliarioan koka dezakegu-
la, eta baita AEBetako Erreserba Federalak bultzatutako edo –gutxienez- onartutako kreditu-poli-
tika arduragabean ere.

Zabor-hipoteken agerpena (kredituak ematea kaudimen gutxiko familiei), hipoteka horiei lotutako
arrisku handiko tituluen jaulkipena  eta titulu horiek munduko finantza-merkatu guztietan izandako
hedapena finantza-erakunde garrantzitsuen balantzeak hondatzera iritsi ziren (erakunde horietako
batzuek porrot egin dute eta beste batzuek erreskatatu edo birkapitalizatu behar izan dira), eta
horrek suntsipenaren ertzera eraman zuen nazioarteko finantza-sistema osoa, ahalik eta errenta-
garritasun handiena bilatzera zuzendutako finantza-espekulazioaren bidea hartu izanaren eraginez. 
Alde horretatik, salatzekoa da finantza-sistemen funtzionamendua ikuskatzeaz eta nazioarteko
finantzak gainbegiratzeaz arduratzen diren agintaritzek jokatutako rola. Haien pasibotasunak –eta
seguruenik konplizitateak- zerikusia izan du krisiaren sorrerarekin eta azkenean izan duen dimen-
tsio eta sakonera hartzearekin.

Krisi hau oraingo eredu ekonomikoaren funtzionamenduaren ondorioa da, zeren irabazi pribatua-
ren eta lehiakortasunaren printzipioetan oinarritzen baita, ahalik eta mozkin handiena lortzeari
lehentasuna emanez. Horrela ezartzen den errenta-banaketarako eredua kapitalarentzat da onura-
garria, langile-klasearen soldaten kalterako: eredu horrek ondasunak gehiago kontzentratzera era-
maten du, desberdintasun sozialaren maila igoarazteaz batera. 

Eredu horri egotzi behar zaio kapital-mugimendu espekulatibo handiak sortzera eta garatzera era-
man duten baldintzen sorrera, eta, beraz, bera da oraingo egoera ekarri eta sistema bera bere
porrot ekonomiko eta sozialera bultzatzen duena. 

Horrek ez du esan nahi sistema horrek galdu egin duela, baina garbi dago ezin dela arrakastatsu-
tzat jo efizientzia ekonomikoaren eta justizia sozialaren ikuspuntutik. Aurrean dugun eredu ekono-
miko horrek bizirik ateratzeko duen bidea mozkinak pribatizatzea eta galerak sozializatzea da.
Guztiok dakigunez, eredu horren eraginez munduko milaka milioi pertsonak bizi behar dute pobre-
zian, edateko ur nahikorik gabe, analfabetismoan, eta abar.

Finantza-krisiaren lehenengo sorburua AEBetan egon arren, Europan aplikatutako politika neoli-
beralek ere (bai Europar Batasuneko agintaritzak eta bai Estatuetako gobernuek aplikatutakoak)
modu aktiboan bultzatu dituzte gure kontinenteak bizi duen krisiaren berezko kausak. 

Krisiaren sorreran parte hartu duten funtsezko arrazoien artean, honako hauek azpimarratu
ditzakegu:

- Lana desarautzea eta lan- eta soldata-eskubideak gero eta gehiago murriztea, langile-
klasea diziplinatzeko mekanismo bezala eta errenta kapitalaren alde eta soldaten kontra bana-
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1 Europa hitzak Europar Batasuneko  herrialdeak izendatzen ditu gehienbat. Ez dugu ahaztu behar Europa EB gaur
egun osatzen duten herrialdeak baino askoz ere gehiago dela.



tzen duen sistema bat ezartzeko. Horren ondorioz, soldatek parte-hartze txikiagoa dute orain
sortutako aberastasunean, eta barne-eskaria ahuldu egin da.

- Europako Banku Zentrala obsesionatuta dago inflazioaren kontrolarekin, baina, aldi berean,
beste helburu ekonomiko batzuk ahaztu ditu, hala nola enpleguaren sorrera edo finantza-mer-
katuen egonkortasuna.

- Kapitalaren errenten eta espekulazioaren aldeko politika fiskal neoliberala bultzatu da.

- Pribatizazioen aldeko bultzada, horren bidez ahalik eta gehien murrizteko gastu publikoa
eta sektore publikoak ekonomian duen pisua.

- Kapitalen mugimenduen liberalizazioak eta finantza-merkatuen desarautzeak inbertsio
espekulatibora zuzendutako finantza-produktu konplexuen sorrera bultzatu dute, inbertsio
produktiboaren kalterako.

- Kapitalaren errenten eta espekulazioaren aldeko zerga-politika; eta paradisu fiskalentza-
ko babesa.

- Hazkunde-eredu eutsiezin bat toleratu eta bultzatzen da.

Horrenbestez, errakuntza izango litzateke Europa astintzen duen krisiaren azkeneko kausa
AEBetan abiatutako finantza-kolapsoari soilik egoztea. 

Bitxia bada ere, EBren barnean hartutako neurriak hauxek  izan dira, funtsean: diru-zenbateko
erraldoiak zuzentzea finantza-sistema banku-porrotetatik erreskatatzera, finantza-kapitalismoaren
hedapena saihestera edo balaztatzera zuzendutako neurriak hartu beharrean. 

Orobat, bada beste kontraste nabarmen bat: alde batetik, baliabide mardulak bideratu dira finan-
tza-sistema salbatzera, bankuei kapitala eta likidezia emanez; eta, bestetik, hazkunde ekonomiko-
ko hamarkada hauetan oso ahalegin eskasak egin dira enplegua babesteko, langabeziaren aurka
borrokatzeko eta diru-sarrera maila duina bermatzeko zailtasun ekonomiko larriagoak dituzten biz-
tanle-sektoreei. 

Jarduteko modu horrek berresten ditu EBren erabakien atzean ezkutatzen diren interes korporati-
boak, eta agerian uzten du oso sentikortasun txikia duela atzeraldi ekonomikoaren ondorio sozia-
lei aurre egiteko. Azken batean, agerian uzten du europar eraikuntzaren oraingo ereduak kapita-
lismoaren alde egiten duen apustua.  

Hain zuzen ere, eta atzeraldiaren eraginez, Europako langile-klasea da kapitalaren gehiegikeriak
ordaintzen ari dena; gaur egun, gehiegikeria horien isla langabeziaren eta pobreziaren igoera da,
eta baita lan-eskubideen eta prestazio sozialen murrizketa ere.

Eurostatek ematen dituen zifrak guztiz argigarriak dira: azken urte honetan, Europar Batasunean
orokorrean (EB-27) erregistratutako langabezia % 9,6ra igo zen (%10 eurozonan). 

2010 urtearen amaieran, 23,18 milioi langabe zeuden EBn; horien artetik, 15,77 milioi eurozonan
zeuden.

Langabezia-tasa txikiena duten herrialdeak, lehen bezala, Holanda (% 4,3) eta Austria (% 5) dira, eta
langabezia-tasa handienak dituztenak lehengo herrialde berberak dira: Espainia (% 20,2), Lituania
eta Letonia (% 18,3, 2010eko hirugarren hiruhilekoan).
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Gazteen langabeziak (25 urtetik beherako pertsonak) hazten jarraitu zuen 2010ean, baina azken
urteetan baino erritmo apalagoan.

Abenduan, langabe gazteak langabe guztien % 20,4 ziren eurozonan, eta % 21 EB-27n.

Gazteen langabezia-tasa handiena duten herrialdeak hauexek dira: Espainia (% 42,8), Eslovakia /%
37,3) eta Lituania (% 35,3, 2010eko hirugarren hiruhilekoan); tasa txikiena duten herrialdeak, berriz,
Holanda (% 8,2), Alemania (% 8,6) eta Austria (% 10,5) dira.

Emakumeen langabezia-tasari buruzko datuak ere aski argigarriak dira. EB-27n, emakumeen lan-
gabezia-tasa % 9,6 izan zen 2010ean, batez beste, eta aurreko urtean % 8,9. Espainiar Estatuaren
kasuan, % 18,4tik % 20,5era pasatu zen 2010etik 2011ra, hau da, Europako batez bestekoaren hala-
ko bi.

Era horretan, 2010eko amaierako tasarekin, espainiar Estatuak Europako batez bestekoa bikoizten
du, Greziak baino lau puntu gehiago ditu, eta asko urruntzen da Austriatik –Europako tasa txikie-
na duen herrialdea: % 4,2 besterik ez-.

Euskal Herrian, langabezia-tasa ia % 11ra iritsi da; horren aldean, tasa hori % 5,6 baino ez zen
2008ko urrian, krisia hasi aurretik. Aurreikuspen guztien arabera, tasa horrek igotzen jarraituko du
datozen hilabeteotan. Gaur egun, 188.268 pertsona daude langabezian, eta horien % 29k zailtasun
nabariak ditu lanpostu berri bat aurkitzeko. Gainera, biztanleria aktiboaren % 29k lan-baldintza pre-
karioetan lan egiten du, batez ere gazte, emakume eta immigranteek. 

Enpleguaren tasa orokorra % 65etik gorakoa da (EBkoaren antzekoa), baina emakumeen enple-
guaren tasa % 56,4 da, hau da, batez besteko orokorraren azpikoa eta emakumeen enpleguak EBn
duen tasa baino txikiagoa.

Oraingoaren moduko atzeraldi ekonomikoetan, normalean gertatzen da emakumeak eta lan-ego-
era prekarioagoak gehien pairatzen dituzten gainerako kolektiboak (gazteak eta immigranteak)
izaten direla beren lanpostua galtzen duten lehenengoak, langabeziari buruzko datuek erakusten
bezala.

Halaber, badira salatu eta azpimarratu behar diren bi gertaera:

- Kasu askotan, gizonek lanpostua galtzen dutenean, iraganean soldatako lanik egiten ez zuten
emakumeak lan-merkatura sartzen dira, familia-unitatera soldata bat ekartzeko. Aipatu ere ez
da egin behar zer geratzen den horrelako kasuetan, alegia, egoera normala esplotazioa eta
lan-prekarietatea izaten direla.

- Langabeziaren igoerak ondorio sozial hondagarriak ditu, hala nola alkoholismoaren eta era
guztietako drogamenpekotasunen igoera, eta, halaber, kasu gehiago gertatzea genero-indar-
keriaren alorrean eta familiaren barneko indarkeriaren alorrean.

Beraz, ulertezina eta salatzekoa da errealitate horiek inoiz ere kontuan ez hartzea administrazio
publikoen eta instituzioen aldetik, klase politiko orokorraren aldetik, krisi ekonomikoari ustez aurre
egin behar dioten neurriak planteatzerakoan.
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II. EBko GOBERNUEK 2010ean ONARTUTAKO NEURRI NAGUSIAK, ETA GERO ETO-
RRIKO DIRENAK

Europar Batasuneko (EB) herrialde ia guztiak aprobetxatzen ari dira EBko krisi kapitalistaren aitza-
kia “kapitalismoaren birfundazio” proiektua sakontzeko, Sarkozyk esan zuen bezala. 

Hala, orain hartzen ari diren neurriak xehetasunez agertu ziren jasota lehenago, Lisboako 2007ko
Itunean, eta orain poliki-poliki inplementatzen ari dira.

Neurri horiek, funtsean, berdintsuak dira herrialde guztietan:

- Soldata jaistea sektore publikoko langileei.

- Lan-merkatua are gehiago malgutzea, kaleratzeen kostua jaitsiz eta langileen ordutegi-mal-
gutasuna areagotuz.

- Prestazio sozialak eta gastu soziala murriztea eta erretiro-adina igotzea; eta, gainera, pentsio
kontributiboak jaso ahal izateko betekizunak gogortzea.

- Berdintasunerako plan eta politikak ezabatzea edo mugatzea. EBko gobernuek uste dute
horiek “luxuak” direla eta haien gastuak ezin ordain daitezkeela krisialdietan; erabaki horrek
eragin kaltegarriak izango ditu emakumeen egoeran eta, oro har, gizarte osoaren ongizatean. 

- Pribatizazioen igoera, sektore publikoaren presentzia murrizteaz batera.

- Murrizketak osasungintzan eta hezkuntzan.

- Inbertsio publikoak izoztea (6000 milioi euro Espainia, Grezia eta Portugalen).

- Zeharkako zergen igoera. Adibidez: BEZ (% 16 % 18ra espainiar Estatuan, % 21etik % 23ra
Grezian, eta % 20tik % 21era Portugalen).

Neurri horiek guztiak modu basatian hartu dira espainiar Estatuan, Grezian, Portugalen, Italian eta
Irlandan, eta modu apalagoan frantziar Estatuan, Erresuma Batuan, Belgikan eta Danimarkan, eta
baita Alemanian ere. 

Azpimarratu behar da zein den gastu eta sektore publikoa ezabatzeko eta sektore pribatua modu
neurrigabean sustatzeko politika horien ondorioa, alegia, prestazio eta laguntza sozialak modu
masiboan murriztea, eta gauza bera egitea gizartearen ongizate kolektibora zuzentzen diren azpie-
gitura, eskubide eta zerbitzuekin ere. 

Egoera horren ondorio nabari bat da familia-unitatea dela administrazio publikotik betetzen ez
diren beharrizan horiei aurre egin behar diena, eta, indarrean dagon ordena patriarkalagatik eta
ordena horren berezko zeregin-banaketa bidegabeagatik, azkenean emakumeak izaten dira, kasu
gehienetan, zaintza-beharrizanak beren gain hartzen dituztenak; era horretan, are handiagoa da
beren gain jarritako lan-zama (ordaindu gabeko lana, kasu honetan).

Nolanahi ere, neurri horiek guztiek kapital handiaren interesei erantzuten badiete ere, eta haiekin
egin nahi dena bankak sortu zuen “zuloa” ordaintzea izan arren, burgesia eta enpresariak kexu
agertzen dira, aski ez direla esanez. Beraz, gero eta gehiago exijitzen dute. Hona hemen zenbait
adibide: 

Krisi kapitalista Europan:
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- Espainiar Estatuko enpresariak kexatzen dira negoziazio kolektiboa  “zurrunegia” delako;
beren esanetan, enpresaz enpresa negoziatu behar da, ahalik eta arau-xedapen gutxien jarriz.
Helburu horrekin planteatu da negoziazio kolektiboaren erreforma. Lan-harremanen indibi-
dualizaziora jo nahi dute (eredu yankia).

- Merkelek gidatuta, Alemaniak beste bi ardatz ere markatu ditu etorkizuneko politika ekono-
mikoentzat: alde batetik, soldaten igoera KPItik bereiztea; bestetik, hemendik gutxira Lege
bidez ezartzea EBko herrialdeetako zor publikoa “0 defizita” izan behar dela. Alemaniak esan-
dakoari men eginda, PSOEk ez du zalantzarik izan PPrekin bat egiteko eta espainiar konstitu-
zioaren erreforma planteatzeko, horren bidez gastu publikoa legearen bidez mugatzeko; era
horretan, sektore publikoari protagonismo garrantzitsua ematen dion eredu sozial alternatibo
bat planteatzeko aukera ezabatu nahi du.  

Eta Alemaniak dioena ez da huskeria. Alemania Europako funtsezko Estatua da. Espero da
Alemaniak bere diruaren eta bere kredituaren zati handi bat agortuko duela eurozona finkatzeko.
Ikusi behar da ea egin dezakeen. Grezia, Irlanda eta Portugal soilik izango balira, orduan agian
eutsi ahal izango lioke. Baina espainiar Estatua ere erreskatatzera etorri behar balu, oso bestela-
koa izango litzateke kontua, zeren espainiar Estatua eurozonaren laugarren ekonomiarik handiena
baita; beraren biztanleria eta BPGa beste hiru herrialdeena baino handiago da, hirurak batuta.

Horregatik, ulergarria da Merkel andrea Madrilera joatea, soldata-igoerak KPIaren igoeretatik
bereizi behar direla eta produktibitateari lotu behar zaizkiola esatea (ekonomiaren oparoaldietan
ez zuten hori inoiz ere esan), eta biharamunean jende guztiak kontu berbera errepikatzea (Gemma
Zabaleta, Méndez, Dámaso Casado, eta abar.). Ezer ere ez da kasualitatea. Gauza bera gertatzen
da “0 defizit”eko aurrekontuekin, europar eskumaren beste apustu bat baita –eskuma horren ele-
duna Angela Merkel da, XXI. mendearen hasierako “Regan” edo “Tatcher” andrea (norberak auke-
ra dezala). 

Europaren etorkizuna Alemaniaren eta Europako Banku Zentralaren mende dago (errealitatean,
biak gauza bera dira). Alemania Europako ekonomia indartsuena da, eta behartuta dago eurozo-
nako galerak finantzatzera. Baina baliteke eraman dezakeen baino karga handiagoa izatea hori.
Euroak behera egin du ezinbestean, baina inork ez daki noraino. Aditu batzuen esanetan, datozen
12 hilabeteetan % 15 jausiko da dolarraren aurrean, baina horiek espekulazio hutsak dira. 
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III. ONDORIOAK: GIZARTEAREN DESAFEKZIOA  EUROPAR BATASUNAREN PROIEKTU
KAPITALISTAREN AURREAN

A. 2009ko europar hauteskundeetan izandako parte-hartze murritzak –historian izandako txikiena-
modu garbian islatzen du gizartea gero eta desilusionatuago dagoela Europar Batasunaren orain-
go proiektuarekin. Hautesleen gehiengoak abstentzioa aukeratu zuen, eta horrek berresten du
Europako herritarrak etsipenaren eta axolagabetasunaren artean mugitzen direla, Europar
Batasunaren diseinu neoliberalaren aurrean.

Logikoa da langile-klasearen desilusioa eta etsipena igotzea, gaur egun eraikitzen ari den Europar
Batasunaren proiektuari dagokionez; izan ere, ikusten dute beren interesak ez direla islatzen
proiektu horretan, zeren argi eta garbi zuzentzen baita politika sozialen pisua murriztera eta politi-
ka neoliberalak kapitalaren alde sakontzera. Proiektu hori are gehiago murrizten ari da lan- eta
gizarte-eskubideak. 

Orain, krisi ekonomikoak biztanleriaren sektore zabalak kolpatzen dituenean eta estrategia neoli-
berala kuestionatzen duenean, Europar Batasunaren diseinua bera da kolokan dagoena. Azken
batean, proiektu horrek egiten duena da konpromiso garbia hartzea merkatuaren defentsa porro-
katu eta zurrunarekin, ekonomia desarautzearekin, sistema patriarkalarekin eta lan-eskubideen aur-
kako erasoarekin. 

EBk bultzatzen duen ofentsiba neoliberalaren adibide garbienak dira, besteak beste, Bolkestein
Zuzentaraua, gehieneko lanaldia astean 65 orduraino luzatzeko proposamena, edo “malgusegur-
tasunaren” bultzada.

Europar Batasunaren desarautze-obsesio temati horrek asmo bakarra du, alegia, lan-eskubideak
eta enpleguaren babesa murriztea, langile-klasea ahultzea eta bere barnean gero eta modu gogo-
rrean lehiatzera behartzea; hori guztiak ezin aitor daitekeen helburu batez: lan-kostuak jaistea eta
mozkin handiagoak lortzea kapitalarentzat.

Alemaniaren agindupean Europar Batasunak inplementatzen dituen Zuzentarauei Europako
Justizia Auzitegia jokatzen ari den rola gehitu behar zaie; izan ere, Laval eta Viking kasuen modu-
ko epaiekin, lehentasuna ematen die lehiaren arauei (enpresak jartzeko askatasuna eta merkantzia
eta kapitalen zirkulazio librea) lan izaerako funtsezko eskubideen gainetik.

Sozialdemokratek eta kontserbadoreek jarrera berbera dute gai askotan, eta horrek ere zerikusia
izan du Europar Batasunean nagusitzen ari den eredu ekonomizistaren aurrean europar gizarteak
sentitzen duen frustrazio gero eta handiagoarekin.

B. Dena dela, guztia ez da europar eskumaren errua. Horrez gain, beharrezkoa da autokritika egitea
ezker erreal eta eraldatzailetik, Europako ezker iraultzailetik; izan ere, bizi dugun egoera honen aurre-
an, arrisku asko baina erronka handiak planteatzen dituen egoera honen aurrean, ez du eman beha-
rreko maila eman. Bi dira Europako ezker eraldatzaile edo iraultzaile horren errakuntza nagusiak:

- Herritarrengana zuzendutako eskaintza politiko erakargarri eta errealak egituratzeko ezintasuna,
herrialde bakoitzean, gizartean eragina izateko ahalmena duten erakunde politiko egonkorrak sort-
zearen bitartez. Badira salbuespenak, jakina (Grezia, Portugal, Txipre edo Euskal Herria), herri bat-
zuetan badagoelako eskaintza politiko hori, toki bakoitzean bere ezaugarri espezifikoekin; oroko-
rrean, haatik, garbi dago ezkerrak ezintasun nabaria duela erabakiak hartzeko prozesuetan eragina
izateko.  

Krisi kapitalista Europan:
Ezker eraldatzailearen 
jatorria 
eta erronkak



- Ezintasuna, halaber, programa politiko bat egituratzeko Europar Batasun osoarentzat, eraldaketa
sozial eta politikoaren ardatzetik. “Estatuen eta Kapitalaren Europari” alternatiba bat egituratzeko
ezintasuna”.

Errazagoa izango litzateke gure buruarekin pozik geratzea, baina uste dut hori ez litzatekeela zin-
tzoa izango. Europako ezker iraultzaileak erronka handia du aurrean, eta ez bada gai eman beha-
rreko maila emateko, eztabaida antzuetan geratzen bagara, larrutik ordainduko du datozen hamar-
kadetan. 
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IV. ALOR SINDIKALEKO ONDORIOAK: BI EREDU SINDIKALEN ARTEKO PULTSUA,
ETA BORROKA SINDIKALAREN BIDERAGARRITASUNA EUROPAKO ETORKIZUN
HURBILEAN

Krisia Europako panorama sindikalean ere izaten ari da argigarria. Agerian geratu da, eta ukaezina
da ikusi nahi duenarentzat, Europan bi eredu sindikal daudela gaur egun, ondo bereizitako bi
eredu. Ez dira bloke edo talde homogeneo eta egituratuak, bazik eta, hori baino gehiago, ezau-
garri konkretu batzuen inguruan bereizitako eredu sindikalak.

A. Alde batetik,  “agortuta” dagoen edo “agortzeko bidean” dagoen eredu sindikal bat dugu
-horrela definitu dezakegu-. 

Eredu hori da Europako Sindikatuen Konfederazioak (ESK) bere egiten duen eredua, kideen kopu-
ru aldetik Europan nagusi den eredua. Mundu mailan, beraren ordezkaria Nazioarteko
Konfederazio Sindikala da (NKS). ESK izan da eta izaten jarraitzen du EBko erakundeen aitortza ofi-
ziala duen erakunde sindikal bakarra, eta diru-laguntza eta prebenda mardulak jasotzen ditu bera-
ren aldetik. Baina horrek badu prezio bat, eta oso prezio altua da. 

Hala, ESKk onartu, sostengatu eta bultzatu du EB ikuspuntu neoliberaletik eraikitzeko proiektu
osoa, Lisboako Itunaren eragile eta partaide aktiboa izan da, eta, hortaz, esan dezakegu Europan
gertatzen ari denaren erantzulea dela alor sindikalean, zeren politika horietako gehienak legitima-
tu baititu. 

Soldatak, enplegua eta gastu publikoa eta prestazio sozialak murrizteko politikak ezin izango ziren
aplikatu Europan ESKko burokrazia sindikalaren oniritzia izan gabe, eta erakunde hori osatzen
duten buruzagi sindikal gehienen oniritzia izan gabe.

Logikoa denez, ESK osatzen duten sindikatu guztiak ez datoz bat politika horiekin, eta batzuk
horien aurka azaldu dira beren herrialdeetan, baina sindikatu gehienek sostengu aktibo edo pasi-
boa eman diote. Adibidez: CCOO eta UGT, espainiar Estatuan. 

ESKari lotuta Europan nagusi den sindikalismo hori eredu sindikal agortu baten isla da, gure iritziz.
Horren emaitza da afiliazio sindikala gero eta txikiagoa dela europar herrialdeetako sindikatu tra-
dizionaletan, langile-klasea urrundu egin delako sindikatu horietatik (espainiar Estatuan: % 56ko
afiliazioa 80ko hamarkadaren hasieran, eta % 15,7koa gaur egun).

Egia da herrialde nordikoetako afiliazio sindikala askoz ere handiagoa dela (% 75), bertako sindi-
katuak ESKn egon arren, baina horren arrazoia “Ghent sistemari” egotzi behar zaio; izan ere, sis-
tema horretan sindikatuak zerbitzu-enpresen modukoak dira, administrazioaren alor batzuk kude-
atzen dituztenak: sorospenak, pentsioak, eta abar. Hau da, afiliazio maila handia dago neurri handi
batean “lan-aholkularitza” egiten duten sindikatuak direlako, ez beren izaera borrokalariagatik edo
konfrontazio-sindikatuak izateagatik. 

Esan dugunez, ESKk bideratzen duen eredu sindikal hori, espainiar Estatuan CCOOk eta UGTk
modu eredugarrian ordezkatzen dutena, agortuta dago arrazoi batzuengatik: 

- Diru-laguntza publikoen mende daudenez, boterean dagoen gobernuaren politikak sos-
tengatzen dituzte. Azken adibidea da CCOOk eta UGTk espainiar Estatuko pentsioen errefor-
man jokatutako rola; izan ere, bertan, PSOEren Gobernuak mahai gainean jarri zuen sindikatu
horien etorkizuneko finantziazioa, xantaia elementu gisa, Estatuko langile-klasearen aurka
azken 30 urteotan zuzendu den eraso handiena sinatu zezaten. Azpimarratu behar da hori kasu
bakarra dela Europan, oraingo krisi kapitalista hasi zenez geroztik, zeren erretiratzeko adina
atzeratzeko erabakia Estatu horretako sindikatu nagusien bermea lortu baitu.  
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- “Ekarrizketa soziala” deritzanaren. aldeko apustua –izen okerra da hori-. Europan eta, batez
ere, espainiar Estatuan pairatzen dugun “elkarrizketa sozialeko” eredu hori boteretik pasatzen
diren gobernuen tresna bat da beren politika antisozial eta neoliberalei zilegitasun sindikalaren
ukitua emateko, eta, hortaz, ukitu soziala emateko. Kapitalismoa legitimatzeko tresna bat da.
Baina ez dago benetako elkarrizketa edo negoziaziorik, zeren kaleko mobilizazioa baztertu egi-
ten baita presio-elementu zilegi bezala, eta horren ordez bilera antzuen dinamikan sartzen da;
horren bitartez egiten dena da lege-proiektuak gobernuek ezarritako edukiez apaintzea.  

- Borroka sindikalari buruzko ikusmoldea elementu isolatutzat hartzen du, gainerako
borroka eta mugimendu sozialetatik bereizita. Horren ondorioa izan da biztanleriaren sek-
tore garrantzitsu batzuk (gazteak, emakumeak, immigranteak, baldintza prekarioetan dihardu-
ten langileak, langabeak) ez direla identifikatzen sindikalismo horrekin, zeren gehienbat sekto-
re industrialeko gizon adintsuez osatuta baitago, eta sektore horrek gero eta pisu txikiagoa du
kopuru aldetik.  

B. Beste alde batetik,  “emergente” deritzogun eredu sindikala dugu, hau da, klase-sindikalis-
moa, borrokalaria eta alternatiboa.

Eredu sindikal hau oso kritikoa da bestearekin, eta ahaleginak egiten ditu bestelako sindikalismo
bat eraikitzeko, hots, sindikalismo eraldatzaile bat, beste erreferentzia batzuekin. Beraren identita-
te-ezaugarriak hauexek izango lirateke: 

- Independentzia eta autonomia finantzarioa administrazio eta instituzio publikoetatik.
Sindikatuaren finantziazio-iturri nagusia beraren afiliatuak izan behar dira. Autonomia finantza-
rioa irmotasunez defendatzen da, hori funtsezko betekizuntzat hartzen baita errebindikazio-
ildo propio bat izateko eta ez egoteko administrazio eta instituzio publikoen baldintza eta xan-
taiaren mende.

- Gaur egun “elkarrizketa soziala” deitzen dena gaitzestea, hori ez baita ez “elkarrizketa”
eta ezta “soziala” ere. Langile-klasearen interesak defendatzeko eta gure errebindikazioak
aurrera eramateko forma borroka sindikala da, bai lantokian (negoziazio kolektiboaren ere-
muan) eta bai kalean. Borroka- eta konfrontazio-sindikalismoaren aldeko apustua, ordena kapi-
talista errotik kuestionatzen duen sindikalismo bat, batez ere kapitalismoaren krisialdi honetan.

- Sindikalismo soziopolitikoa defendatzen du. Hau da, uste dugu borroka sindikala ez dela,
eta ezin izan daitekeela, gainerako borroka sozialetatik bereizitako borroka bat, baizik eta era-
gile aktiboa izan behar dela beste borroka sozial eta politiko horietan. Hala, aliantzak bilatzen
dira beste mugimendu batzuekin: gazteak, emakumeak, mugimendu ekologistak, internazio-
nalistak, eta abar. 

- Emakumeen eta gizonen arteko aukera- eta eskubide-berdintasunaren aldeko apustua
egiten duen sindikalismoa. Emakume langileek pairatzen duten zapalketa estrukturala da, eta
beraren sustraia sexuaren araberako lan-banaketa da, jasaten dugun sistema patriarkalak sor-
tua. Eredu sindikal berriak zapalketa horren aurka borrokatzeko konpromisoa hartu behar du,
bai gizartean –oro har- eta bai lanaren munduan eta, espresuki, sindikalismoan bertan.
Horrenbestez, beharrezkoa da generoak eragindako diskriminazio mota guztien aurka eta
sexuen arteko erabateko berdintasunaren alde borrokatzea. Emakumeek sindikatuetan duten
parte-hartzea handitzea eta haien zuzendaritzetan ardurak hartzea apustuaren osagaia da. 

Bestelako eredu sindikal horren ordezkaria Munduko Federazio Sindikala da, funtsean (baina ez
bera bakarrik), bai Europan eta bai munduan; gainera, Europaren alorrean, Europako Sindikatu
Alternatiboen Plataforma ere badugu. Halaber, ESKko kide diren sindikatu bakar batzuk eta beste
sindikatu txiki batzuk ere hemen sartuko lirateke. Oso jatorri desberdineko sindikatuak garen arren,
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gutariko askok diskurtso berdintsua dugu gaur egun EBri begira, krisiaren arrazoiei begira eta krisi
horri aurre egiteko moduari begira; halaber, ikuspegi berdintsua dugu sindikalismoaren erronkei
dagokienez. Talde horretan gaude Europako oraingo krisiarentzako erantzuna bideratzen ari garen
sindikatuok. 

Talde honetan sartuko liratekeen sindikatu asko 90eko hamarkadaren eratu ziren, hala nola PAME
greziarra, frantziar Estatuko Solidaires, edo oinarriko sindikatu italirrak, batez ere USB. Gure iritziz,
hor sartuko lirateke Portugalgo CGTP, Erresuma Batuko RMT, Andaluziako SAT eta LAB eta euskal
gehiengo sindikala ere. Esan dugun bezala, aurrean duguna ez da sindikatu talde koordinatu bat,
baizik eta Europako errealitateari eta ikusmolde eta borroka sindikalari buruzko irakurketa konpar-
titu bat.

LABen ustez, erronka da zubiak eraikitzea eta zatiketa zein gaizkiulertu historikoak gainditzea erre-
alitateari buruzko irakurketa berdina dugun sindikatuen artean, ahalik eta erantzun koordinatuenak
eman ahal izateko. Hori da MFSren Europako Eskualde Bulegoan LABek jokatu nahi duen rola,
hots, loturak sortzea beste klase- eta borroka-sindikatu batzuekin, bai MFSkoak  (adibidez: PAME
greziarra, Txipreko PEO edo Italiako USB) eta bai MFStik kanpo egon arren beren jokabideagatik
gertukotzat hartzen ditugun beste batzuk, hala nola Solidaires (frantziar Estatua), CGTP (Portugal),
RMT (Erresuma Batua) edo CUB (Italia).
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V. KRISIAREN IRTEERA: BALIZKO ALTERNATIBAK

Kalera irteten ez bagara, langile-klaseak ez badio heltzen beharrezkoa den pultsu politikoari, krisi
ekonomikoa pasatuko da (beste batzuk pasatu diren bezala) aldaketa sakonik abiatu gabe ekoiz-
pen- eta kontsumo-ereduan, eredu patriarkala errotik ezabatu gabe, eredu energetikoa eta meta-
keta- eta esplotazio-modu kapitalista aldatu gabe. 

Sistemak jarraituko du bere kontraesanak areagotzen eta gehiegizko garapena sustatzen duen
garapen-eredu patriarkal honetan sakontzen; horren bidez, krisi sistemikora eramango gaitu, pla-
netako bizitzaren hainbat alorretan jadanik azaleratzen ari den diren sintomek erakusten duten
bezala: elikaduraren krisia, energia-iturrien agorpena, klima-aldaketa, arrisku ekologikoak eta ingu-
rumen-sakrifizioak, eta, jakina, krisi ekonomikoak eta gizarte- eta genero-desberdintasunak. 

Berriz ere, langile-klasea, herri-sektoreak eta egoera txarragoan dauden  maila sozialak izango dira
krisiaren ondorio gogorrenak bete-betean pairatuko dituztenak. Izatez, hori jadanik ari da gerta-
tzen. Bitartean, kapital handiak eta enpresari-klaseak koiuntura larri hau aprobetxatzen dute bal-
dintza berri eta onuragarriagoak sortzeko beren metaketa-prozesuarekin jarraitzeko datozen
hamarkadetan, langile-klasearen esplotazioaren kontura. 

Alde horretatik, krisiaren ondorioak moteltzeko neurrien errebindikazioa beharrezkoa da, baina ez
da inola ere aski. Horrez gain, beharrezkoa da ofentsiba antikapitalista bat antolatzea, oraingo sis-
temaren birfundazioa eragozteko (Sarkozyk esandakoa ez bezala), sistemak aukerarik izan ez dezan
kapitalarentzat hobeak diren baldintzetan erreproduzitzeko. Bestela, langile-klaseak jarraituko du
krisi honen kalteak ordaintzen, eta baita etorkizunean etorriko direnenak ere.

Islandiako adibidea
Askok esaten dute ez dagoela alternatibarik krisi kapitalistarekin gertatzen ari denarentzat; esaten
dute, halaber, orain hartzen ari diren neurriak har daitezkeen bakarrak direla. Badakigu hori gezu-
rra dela; badakigu posible izango litzatekeela langileen eta herri-klaseen aldeko neurriak hartzea,
Europako agintariek borondate politikoa izanez gero. Adibidez, euskal sindikatuek 2009an kalera-
tu genuen eta 132.000 langileren sinadurekin alderdi politiko guztiei aurkeztu genien dekalogoa
gaur bertan aplikatu liteke, oraingo instituzioekin, horren aldeko borondate politikoa egonez gero.

Dena dela, batzuetan adibide bat argigarriagoa da hitz asko baino. Europan, EBtik kanpo bada
ere, bada gauzak bestelako modu batean egin daitezkeela erakusten duen adibide bat; segurue-
nik, baina, ez zenuten horren inguruko albiste askorik ikusiko INkomunikazio-bide nagusietan,
EBko gobernuen politiken aurkako borroka eta grebekin gertatu ohi den bezala, horiek bezala
oihartzun mediatiko gutxi izan baitu. Islandiako kasuaz hitz egiten ari gara:

- Krisia 2008ko amaieran sortu zen Islandian. Urrian, bertako banku nagusia nazionalizatu zen,
eta gero gauza bera egin zen beste bi bankurekin (Kaupthing eta Glitnir). Banku horien beze-
ro nagusiak Britainia Handia eta Benelux dira. 

- Islandiako zorra bere BPGa baino zenbait aldiz handiagoa da, bertako moneta hondoratu zen
eta Burtsa % 76 jaitsi zen. Gobernuak laguntza eskatu zion NDFri, eta honek 2.100 milioi euro
eman zizkion (+ 2.500 milioi € Eskandinaviako beste herrialde batzuetatik).

- Eltze-aldien moduko protestak areagotu egin ziren. 2009ko urtarrilean, hauteskunde aurrera-
tuak deitu ziren eta Lehenengo ministro kontserbadoreak eta beraren gobernu osoak dimisioa
eman zuten. Europako herrialdeen artean, bertan soilik erori da gobernua krisaren aurka-
ko mobilizazioen eraginez.

14



- 2009ko apirila: hauteskunde orokorrak. Aliantza Sozialdemokrata eta Ezker Berdeko
Mugimendua biltzen zituen koalizio-gobernua hasi zen gobernatzen (Lehenengo ministroa:
Johanna Sigurdardóttir). 2009 urte txarra izan zen, eta BPGaren % 7ko jaitsierarekin amaitu zen.

- Parlamentuak proposatu zuen 3.500 € itzultzea Erresuma Batuari eta Beneluxi. Zenbateko hori
Islandiako familiek ordaindu beharko zuten hilero, 15 urtez, % 5,5eko interesarekin. Eztabaida
sozial handia egon zen, eta gobernuak erreferenduma egin behar izan zuen horren eraginez.
Herritarren % 93k EZETZ bozkatu zuen urtarrilean, zorra ordaintzeko proposamena errefusatuz. 

- Krisiaren erantzuleak atxilotu dituen herrialde bakarra da (bankariak eta goi mailako exekuti-
boak); Kaupthingen presidente ohi Sigurdur Einarsson barne sartuta, bilatzeko eta atxilotzeko
agindupean baitago. Lehenengo ministro kontserbadore ohiak, Geeir H. Haardek, epaiketa
bati aurre egin behar izan dio, bere agintaldian zabarkeria larriz jokatu izana leporatuta.
Horrelako jendea –arduradun politikoak barne sartuta- auzitegietan erantzutera behartu duen
herrialde bakarra da Islandia. 

- 2010eko azaroan, batzar konstituziogile bat eratu zen, krisian ikasitako ikasgaiak jasotzen
dituen konstituzio berri bat erredaktatzeko. Horretarako, filiazio politikorik gabeko 25 herritar
aukeratu ziren, hautagai gisa aurkeztu ziren 522 herritarren artean. Batzar konstituziogilea
2011ko otsailean hasi zen lanean, herrialde osoan egindako batzarren bidez. Oraingo parla-
mentuak eta aukeratuko den berriak konstituzio berria onartu beharko dute.

- Bukatzeko, Hedabideentzako Ekimen Islandiar Modernoaren onarpena dugu; horren helburua
da kazetariak eta interneteko iturriak eta hornitzaileak ikerkuntza-kazetaritzatik defendatzea. 

Islandiak emandako lezio magistralak ezin garbiagoa da. Ea Europako gobernuek ikasten duten:
gobernu oso baten dimisioa; bankaren nazionalizazioa;  erreferenduma, herriak erabaki ekonomi-
ko nagusien inguruan erabaki dezan; krisiaren arduradun batzuk espetxeratzea; konstituzio berri
bat egitea, herritar independenteei emandako herri-aginduaren bitartez; eta informazio eta adie-
razpen askatasuna lege-proiektuaren bidez blindatzea.

Islandiako kasuak erakusten du posible dela krisiaren erantzuleak epaitzea, borondate politikorik
egonez gero; erakusten du, halaber, ez dela derrigorrezkoa diru publikoa ematea porrota eragin
duen bankari, klase politikoak erantzukizuna hartu behar duela bere politika hondagarriez, eta
posible dela res publican (“gauza publikoa”) parte-hartze politikoa izatea. Hori Islandian egin
badaiteke, kontuan hartuta beti izan zela eredugarria Europar Batasuneko herrialdeentzat, 2007an
lehenengo herrialdea izan baitzen Giza Garapenaren Indizearen eskalan, zergatik ez ote dute orain
Islandiara begiratzen EBko Estatuek? Agian ez zaielako interesatzen?

Alternatiba politiko eta sindikal baten beharra:

Alternatiba politikoa
Lehen aipatu dugun bezala, ezinbestekoa da sindikalismo soziopolitikoaren ildotik sakontzea,
zeren EBko politika horiek aldatzeko ezinbestekoa baita ezkerrerantz jiratzea Europako panorama
politikoan. Gaur egun, ezker eraldatzaile eta erradikalaren eskaintza politikoa inoiz baino beha-
rrezkoagoa da Europa mailan, EBko ibilbidea eta oraingo politikak kuestionatzeko. 

Gabezia hori Euskal Herrian ere aurkitzen dugu (hemen, baina, bestelako arrazoiengatik gertatzen
da hori; adibidez: ezker independentista legez kanpo uzteak ekarri dituen ondorioengatik), eta
gauza bera gertatzen da EBko herrialde gehienetan, salbuespen ohoragarri batzuk salbu: oroko-
rrean, ez dago errebindikazio sindikalak lurralde politikora daraman ezkerreko eskaintza instituzio-
nalik, alegia, errebindikazio horiek maila instituzionalera eramaten dituen ezkerreko eskaintzarik.
Euskal Herriaren kasuan, horrelako eskaintza politikoa instituzio guzti-guztietan egotea ezinbeste-
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koa zaigu azken hiru urteotan alor sindikalean eraman dugun borroka osatzeko, esparru naziona-
laren barruan erantzun bat emateko krisiari. 

Alternatiba sindikala
Europan nagusi den kudeaketa-sindikalismoak predikatzen duen ustezko elkarrizketa sozialak lan-
gileen borroka eta borroka sindikala ahuldu ditu urte hauetan, lantokietako eta kaleko borroka baz-
terrean utzi duelako. Horregatik, beharrezkoa da langile-klaseak eta herri-sektoreek alternatiba
serio, bideragarri eta sendo bat ikustea. 

Horrenbestez, klaseko sindikalismo soziopolitikoaren aldeko apustua egiten dugunez, lantokietan
eta kalean borrokatzen den sindikalismoaren aldeko apustua egiten dugunez, modu positiboan
baloratzen dugu MFSk munduan urtero antolatzen duen mobilizazio-eguna, eta baita azken hila-
beteotan  frantziar Estatuan, Portugalen, Euskal Herrian, Grezian edo Italian egindako Greba
Orokorrak ere. 

Europako Sindikatuen Konfederazioak (ESK) eta Nazioarteko Konfederazio Sindikalak (NKS –
ICTU) eskaintzen duten eredu sindikalaren aurrean, ezinbestekoa da borroka alternatibo eta
erradikalagoak planteatzea, burokrazia sindikal horiek planteatzen dituzten ekimenetatik urrun.
Adibideak: bankuen okupazioak, urtarrilaren 27ko Greba Orokorrean bezala; finken okupazioak,
SATeko kideek Andaluzian egiten dituztenen modukoak, greba orokorrak edo eskualdekoak, eta
abar.

Gure iritziz, Herri bakoitzaren errealitatea desberdina bada ere, eta langile-klasearen batasuna
garrantzitsua bada ere, batasun hori edukietan oinarritu behar da, eta helburu berdinak lortzera
zuzendu behar da.

Alor sindikalean, langile-klaseak eta klase-sindikalismoak ahal den neurrian koordinatu behar gara,
zubiak sortu behar ditugu Europako ezkerreko erakunde sindikalen artean, eta aliantza horiek
mugimendu sozial eraldatzaileetara hedatu behar ditugu, alderdikeriaz jokatu gabe eta erakunde
bakoitzaren bilakaera errespetatuz, baina, aldi berean, puntu komunak bilatuz gure ahotsa elka-
rrekin altxatzeko eta ekintzak antolatzeko, gure antidotoa planteatuz: ez dugu pribatizaziorik nahi,
ez dugu murrizketarik onartzen gastu sozialean edo pentsioetan, ez dugu onartzen erretiratzeko
adina atzeratzea; sektore publikoak ekonomian duen pisua handitzearen alde gaude, genero-ber-
dintasun errealaren alde borrokatzen gara, eta sistema patriarkalak ezarritako diskriminazioen
aurka ere bai, eta abar.

Orobat, funtsezkoa da borroka horiek langabeen sektoreekin koordinatzea, zeren kolektibo hori,
zoritxarrez, gero eta handiagoa baita krisi-testuinguru honetan. Gure ustez, mugimendu sindikale-
tik autokritika zintzoa egin behar dugu, ez garelako gai izan biztanleriaren segmentu horrengana
modu egokian iristeko; aldi berean, baina, beharrezkoa da langabeak berak antolatzea eta beren
exijentzia propioak planteatzea eragile politiko, sindikal eta sozialei. Hori da, zalantzarik gabe, epe
laburrera ditugun erronka nagusietako bat. 

Erreferenteak:
Guretzat, alor sindikalean, Europako langile-borroken erreferentea PAMEko kideak markatzen
ari dira, Grezian, borroka erradikalekin eta mezu eta helburu garbiekin; eta gauza bera egiten ari
dira Italiako oinarriko sindikatuak –USB edo CUB- eta Andaluziako SATen kideak, lurrak okupa-
tzen dituztenean edo eskualdeko grebak egitera deitzen dutenean -horren eraginez, kriminaliza-
zio eta jazarpen kanpaina basatia pairatzen ari dira-, edo Galiziako sindikalismoa edo euskal
gehiengo sindikala, eduki soziopolitiko argiko greba orokorrak egitera deitzen dugunean eta
Euskal Herriko aldaketa politikoaren beharra azpimarratzen dugunean, benetako aldaketa sozia-
la lortu ahal izateko.
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Europako Eskualde Bulegoak hartu beharreko neurriak:
Gure ustez, MFSren Europako Eskualde Bulegoa –LAB beraren partaidea da- erreferente bihur-
tu behar da Europako klase-sindikalismo osoarentzat; horretarako, gaur egun ditugun indarrak zein
mugatuak diren jakin arren, uste dugu ezinbestekoa dela iniziatiba hartzea alderdi batzuetan:

Errebindikazio-taula bat planteatu behar dugu, krisiaren aurka borrokatzeko lehenesten ditugun
puntuekin. Besteak beste, puntu horiek hauexek izan litezke:

- Europar Batasun osoan Lanbide arteko Gutxieneko Soldaka ezartzeko eskakizuna egitea. 

- Langileen Estatutu bat ezartzea EB osoarentzat, EBko langile guztientzako Eskubide multzo
bat kontsideratuz.

- Bai deslokalizazioa eta bai mozkinak dituzten enpresetako kaleratze kolektiboak mugatzera
zuzendutako neurriak.

- Eskubideen osoko berdintasuna bermatzea, genero, adin, arraza, nazionalitate edo erlijioak
eragindako diskriminazio guztiak debekatuz.

- Mendetasun-behar guztiei erantzutea, zerbitzu publiko egokien bitartez.

- Laneko eta familiako bizitza bateragarri egiteko politika eraginkorrak.

- Zerbitzu publikoen eta interes orokorreko zerbitzuen pribatizazioa eragoztera zuzendutako
neurriak.

- 35 lanorduko astea inplementatzeko eskaria egitea, enpleguaren banaketara daraman urrats
gisa.

Logikoa denez, errebindikazio-taula hori Europako sindikatu alternatiboen Plataformari ireki eta
aurkeztu beharko litzaioke, eta baita ekarpenak egiteko eta taula hori bultzatzeko prest dauden
erakunde sindikal eta mugimendu sozialei ere. 

Orobat, berarekin batera mobilizazioak bultzatu beharko lirateke Europa mailan, klaseko eta ezke-
rreko sindikalismoaren aldetik, errebindikazio-taula hori gizarteratzeko xedez, alor errebindikatibo
hutsean ez geratzeko.

Euskal Herriaren kasua: soberania politikoaren beharra
Euskal Herrian, euskal gehiengo sindikalak, LABen parte-hartzearekin, eta sistemaren sindikatuak
kanpo utzita –CCOO eta UGT, besteak beste-, hiru Greba Orokor egin ditu, arrakasta handiarekin
eta langile-klasearen gehiengo zabalarekin, kapitalak eta gobernu-agintariek kontrolatzen dituzten
hedabideen oposizioa gorabehera. Gainera, 2009, 2010 eta 2011n, euskal langile-klaseak nazio
mailako eta eskualdeko mobilizazio batzuk egin ditu, eta krisiaren aurkako premiazko neurrien
dekalogo bat argitaratu du, hamarka mila langilek sinatuta. Horien oinarriak dira enplegua irmota-
sunez defendatzea, gastu sozialaren igoera, genero-desberdintasunen desagerpena eta lan-esku-
bideen eta eskubide sindikalen defentsa, eta baita Lan Harremanen eta babes sozialaren Euskal
Esparruaren errebindikazioa ere.

Horrek erakusten du Euskal Herria kasu bakarra dela estaturik gabeko nazioen artean, bai Europan
eta bai -seguruenik- mundu osoan, krisiari ematen ari zaion erantzunari dagokionez; izan ere, ber-
tan, gehiengo sindikal nazionala eta klasekoa errebindikazio argiez erantzun ari zaio krisiari, Estatu
zapaltzailearen sindikatu nagusiekin kontatu gabe. Hori umiltasun osoz esaten dugu, baina harro-
tasun handiz ere bai.
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Oraingo krisi ekonomiko, sozial eta politikoak sortutako egoerak agerian utzi du soberania politi-
koa gero eta premiazkoagoa dela Euskal Herriarentzat. Euskal Estatu bat behar dugu, politika eko-
nomiko, sozial eta laboralei buruz ere erabaki ahal izateko, zeren horien inguruko erabakiak
Madrilen hartzen baitira orain. Une bakoitzeko espainiar gobernua, espainiar enpresariak eta
ordezkatzen ez gaituzten sindikatuak dira erabaki horiek hartzen dituztenak, betiere euskal langi-
le-klasearen interesak kontuan hartu gabe. 

Lan Harremanen eta Babes Sozialaren Euskal Esparrua behar dugu lehenbailehen, Euskal
Herriaren beharrei erantzuten dien esparrua, hain zuzen ere. Bidea ez da erraza izango, baina guz-
tiok konturatuko gara Euskal Herriko indar-korrelazioa asko urruntzen dela espainiar Estatuko
indar-korrelaziotik, eta klase-sindikalismo borrokalariak askoz ere eragin-ahalmen handiagoa duela
Euskal Herrian espainiar Estatuan baino. 

Konklusio gisa
Adibide horiek guztiek (Euskal Herria, Grezia, Italia, frantziar Estatua edo Portugal) frogatzen dute
badaudela aurrera egiteko baldintzak, baina ezin gara triunfalismoan erori, ezta errealitatearen ira-
kurketa okerrak ere egin. Aitortu behar dugu Europako indar-korrelazioa ez dela inola ere gure
aldekoa. 

Garbi dago inork ez digula ezer oparituko, eta are gutxiago gure klase-etsaiek. Borroka da bidea.
Bide horretatik jarraitu behar dugu Europako langileok, bakoitzak bere errealitate espezifikotik,
baina borrokak erradikalizatuz, europar eraikuntzaren oraingo eredua ezabatzeko.

Horretarako, beharrezkoa da gure artean elkar ezagutzea eta koordinatzea, Europa mailan, eta
klase-sindikalismo borrokalariaren aldeko apustua egitea, mugimendu sozialekin ere elkarreragina
duen kontrabotere-sindikalismoaren aldeko apustua egitea. Etorkizuneko borroka sindikalak ezau-
garri horiek izan beharko dituelako nahitaez, edo ez da ezer izango.  
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