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Aldebarkartasuna eta erabateko nagusitasuna bermatzea patronalari ondorio zuzena dauka: eredu guztiz desarautua
ezartzen dabiltza. Honek, gatazka iturria izateaz gain, ez du tarterik uzten benetako irtenbideak bilatzeko. Azken erreformek erabateko desoreka ekarri dute langileon kaltetan. Ez dugu aukera berdintasunean jokatzen. Baina langileen kaltetan ez ezik, motzeko irabaziak ahaztu eta epe ertain luzera begiratzen badugu, ez da egia lan harreman eredu guztiz desarautuak edo sektore publiko ahulak, hazkunde ekonomikoari batere mesede egiten dionik. Hala ere, patronalak epe
laburrerako ikuspegia eta abarizia lehesten du, Euskal Herriko premia ekonomiko eta sozialei erantzuten dien lan harreman eredu propioa eraikitzen ahalegindu ordez.
Hasieratik esan genuen krisitik irtenbide bakarra eredu berri bat eraikitzea dela. Eredu ekonomiko eta sozial bat eraikitzea, euskal eragileen ekimenez. Eta eredu horretan lan harremanek eta negoziazio kolektiboak berebiziko garrantzia daukate. Negoziazio kolektiboa sektore eta enpresetako dinamiketatik baino askoz haratago doa. Aurrekontu politika eta
politika fiskalarekin batera, negoziazio kolektiboa oinarrizko tresna da aberastasuna banatzeko, soldatak eta lan baldinztak arautzen dituen heinean . Beraz, eragile politiko-instituzionalek ere negoziazio kolektiboaren defentsan aktiboki hartu
behar dute parte, erantzukizuna badaukate. Eraiki nahi dugun herri ereduaz ari gara.
Fase politiko eta ekonomiko berezi honetan, herri moduan egin beharreko ariketa da. Bertoko eragileon artean erabaki
behar dugu zelako lan harreman eredua eta negoziazio kolektiboa nahi ditugun eta behar ditugun; beraz, gaiak agenda
politikoan lekua izan behar du. Enplegua defendatzeko eta pobreziaren kontra egiteko bitarteko funtsezkoa da. Eta lan
harremanak arautzeko ezelako eskuduntzarik ez daukan gurea bezalako herri batean, are eta garrantzia handiagoa dauka.
Izan ere, gaurko egunean instituzioetatik bultzatzen den enplegu politika zeharo aldatu beharra dago: ez du langabeziari
aurre egiteko balio, eta ez du kalitateko enplegurik bermatzen. Enplegu politika eraginkor batek, ezinbestean, langileen
beharrak kontuan hartu behar ditu eta lana zein aberastasuna banatzeko tresna izan behar da. Eta, esan barik doa, martxan jarri eta garatu ahal izateko bitartekoak eta eskuduntza nahikoak izan behar ditugu geure esku: lana arautzeko ahalmena eta, politika aktiboak ez ezik, politika pasiboak ere bai. Ahalmen hauek eskuratzea kontuan hartzen ez duen ezein
enplegu politika porrotera dago kondenaturik.
Abenduaren 12an Gasteizeko Legebiltzar aurrean bildu ziren espedientepeko milaka langilek horrelaxe aldarrikatu zioten
Gobernu berriari, enplegu suntsiketaren aurrean neurriak hartu ditzatela, enplegua babestu dezatela. Patronalari jokoa
egiteak egoera jasanezin honetara ekarri gaitu. Ordua da behingoz patronalari jokoa egin beharkoan, behingoz inplikatu
daitezela.

gogora
ekarri

>HEMEN IBILI, HEMEN KUDEATU
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Espainiako estatua garraio sektorearen pribatizazioan murgildua
dago. Ideia hau ez da berria,
baina krisia dela eta abiadura
bizkortzen ari da. Aireportu,
portu eta trenbide garraioaren
pribatizazioa gizarteari egiten
zaion iruzurra da: baliabide
publikoak alor pribatuaren
menpe uzten ditu gutxi batzuen
onura gizarte onuraren gainetik
jarriz. Aurkakoa esan arren pribatizazioak, berekin dakar lan
baldintzen prekarizazioa, segurtasuna urritzea, prezioen garestitzea eta zerbitzuen kaskartzea.
Egoera honen aurrean, lehenik
Gobernu ezberdinei zuzendu gatzaizkie gure kezkak adierazteko
eta hainbat puntu eztabaidatzeko, hala nola pribatizazio eta
liberalizazioaren aurrean lotu
beharreko konpromisoak eta
neurri zehatzak nola gauzatu.
Bigarrenik gure irakurketa eta
egoera honi irtenbidea emateko

proposatzen ditugun neurriak
ezagutaraziko ditugu. Azkenik
mozio bat aurkeztuko dugu, sindikatu guztiak deituz gutxieneko
akordia lor dezagun. Akordio
honek enpleguari eta lan baldintzei eutsiko zaien bermea, pribatizazioari aurkaritza eta Euskal
Herritik kudeatuko diren garraiosektoreen aldeko hautua jaso
beharko ditu.
Orokorrean, hau oztopatzeko
beharrezkoa izango da zerbitzu
publiko hauetako langileen nahiz
erabiltzaileen aktibazioa eta
borroka, erakundeak interpelatuz
eta presionatuz, hauek beharrezkoak suerta daitezkeen neurriak
eta konpromisoak lot ditzaten.
>SOLIDARIDAD
CON PALESTINA: BDS

Durantes estos meses hemos
asistido al enésimo ataque del
Estado sionista israelí contra el
pueblo palestino en el que más
de 175 palestinos han sido asesinados. Esta situación es insostenible para las y los palestinos, que
además de ser asesinados, son
víctimas de todo tipo de vejaciones cotidianas: imposibilidad de
moverse libremente en su propia
tierra, expropiación de casas y de
tierras, denegación de permisos
de trabajo, etc.
Es importante expresar la solidaridad con Palestina, pero ya no es
suficiente. Por eso, en 2004, cien-

PETICIÓN A LA UNIÓN EUROPEA
Un año después los estado español y francés siguen haciendo
oídos sordos ante las conclusiones de la Conferencia de Aiete y
las peticiones y deseos de una gran mayoría de la sociedad vasca.
Sin embargo los agentes firmantes del Acuerdo de Gernika mantenemos firme nuestro compromiso y ante el inmovilismo de
España y Francia hemos decidido dar un nuevo paso. Una delegación del Acuerdo de Gernika acudió a Estrasburgo, para entregar
una carta en la que se le solicita a la Unión Europea una implicación directa en el proceso de paz de Euskal Herria.

>CORRUGADOS AZPEITIA,
EL TSJPV NOS DA LA RAZÓN

La sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) da la razón a
las y los trabajadores de
Corrugados Azpeitia, del
Grupo Gallardo, al declarar
nula la decisión adoptada el
pasado 17 de julio por la empresa de extinguir los contratos de 60
personas trabajadoras. El Alto Tribunal entiende que el Grupo
Gallardo «no cumplió con el deber de negociar de buena fe con el
comité en el curso del período de consultas».
En cuanto se tuvo conocimiento de la voluntad de la empresa se
pidió la nulidad de los despidos porque la empresa había incumplido
el periodo de consultas del ERE al no posibilitar una negociación
"real", ya que desde el principio mantuvo que los 60 despidos eran
"inamovibles". Hoy se les ha dado la razón. A demás de la vía judicial
los miembros de la plantilla han recurrido a todos los instrumentos
que tenían en sus manos para detener los despidos Huelgas, concentraciones, manifestaciones, encerronas…
Las y los trabajadores valoran positivamente la resolución judicial
porque «avala la negociación laboral frente a la imposición, como
desde el principio hemos pedido». Están orgullosos del camino recorrido y la lucha realizada.

tos de organizaciones palestinas
hicieron un llamamiento a desarrollar una campaña internacional permanente de Boicot,
Desinversiones y Sanciones (BDS)
contra el Estado sionista israelí,
para que Israel ponga fin a las
agresiones contra el pueblo
palestino y se avenga a negociar
una paz justa y basada en el res-

peto de los derechos civiles y políticos.
Como otros sindicatos, LAB decidió
unirse a la campaña en 2008. Así,
más de 120 comités de empresa de
Euskal Herria aprobaron en 2009
una resolución condenando la operación Plomo Fundido contra Gaza
y llamando al boicot contra Israel;
igualmente, hemos invitado a sin-

LEHENDAKARI BERRIARI ESKARIA
Lehendakari berria hautatzeko abenduaren
12an burutu zen osoko bilkuraren arira,
Enplegu Erregulazio Espedienteen eragina
sufritzen ari diren milaka langile bildu ziren
Gasteizko eusko legebiltzarraren aurrean
murrizketen aurka eta enpleguaren alde.
Elkarretaratze honen bidez, gobernu berriari konflikto hauei irtenbidea aurkitzeko
inplika dadin eskatu zioten. Beste askoren

dicalistas palestinos, organizado
diversas charlas, y actualmente
participamos en la plataforma
Palestina – Euskal Herria Sarea. En
esa misma línea, LAB participó en
diciembre en Portugal en la
Conferencia Internacional de solidaridad organizada por la CGTP-IN,
central sindical mayoritaria de ese
país. Pero lo más importante es
que en nuestros centros de trabajo
denunciemos diariamente lo que el
sionismo está haciendo.

>CONVENIOS EN PELIGRO

Los convenios provinciales del
metal están en peligro y si no llegamos a un acuerdo pronto desaparecerán. Con el fin de superar
este bloqueo LAB ha puesto sobre
la mesa una nueva propuesta que
tiene como objetivo principal salvar el convenio provincial.
Las consecuencias de no alcanzar
ningún acuerdo serían dramáticas
para la clase trabajadora puesto
que implicaría perder todos los
derechos que durante tres décadas
ha costado tanto conseguir. La

patronal por su parte se halla
cómoda en esta situación de bloqueo consciente de que el tiempo
corre a su favor.
En la actual situación de crisis es
más importante que nunca para
los trabajadores y trabajadoras la
defensa de sus derechos porque
sin convenio provincial miles de
personas trabajadoras se quedarán sin ninguna protección. Por
ello, LAB ha planteado una propuesta en la que plantea entre
otros una vigencia de 3 años, una
subida salarial del IPC más 1,5,
ultractividad y el no al descuelgue
unilateral.
No será fácil ganar el pulso a la
patronal pero LAB está decidido a
luchar para ello. Durante el mes
de diciembre se han realizado
movilizaciones frente a las sedes
de la patronal y así se seguirán
haciendo mientras no se llegue a
un acuerdo.
>BURUJABETZAREN BIDEAN

Gabonetako aparteko soldataren
ordainketa egunkari guztietako
titularra bilakatu bada ere, LABen
ustetan momentu honetan jokoan dagona askoz ere sakonagoa
da, zerbitzu publikoak, bere osotasunean, daude kolokan.
Madrildik etorri zaizkigun inposaketak beraiekin dakarte zerbitzu
publikoen suntsiketa eta herritarron eskubideen galera.
LABen ustez, Euskal Herrian sek-

artean CAF, Corrugados Azpeitia,
Cementos Lemona, Guardian Llodio,
Holtza, Gamesa, Alestis, 0-10, eta
Laminaciones Arregui enpresako langileak
izan dira.
Gasteizera hurbildu ziren langileek beren
ahotsa entzunarazi zuten. Kaleratzen aurkako oihuak, kaleratzeen aurkako lemak eta
bozina hotsak entzun ziren kaleetan baita
legebiltzar barruan ere.

>DETEKTATU, SALATU
ETA AURRE EGIN

Indarkeria sexistaz mintzo garenean
eremu pribatua deitzen den horretan
gertatzen diren erasoak baino dimentsio handiagoa duen egoeraz ari gara.
Emakumeok indarkeria sexista gure
bizitzaren eremu guztietan pairatzen
dugu. Egungo egoera ekonomikoa dela eta, emakumeonganako erasoak gero eta bortitzagoak dira, gure oinarrizko eskubideak gero eta
zapalduago daude. Hala nola, prekarietatearen gorakada berez prekarioak diren sektore feminizatuetan, enpleguraren suntsiketa -lehen
kaltetuak emakumeak izaten ari dira-, sexu jazarpenaren areagotzea
eskubiderik gabeko lan merkatuan edo dependentzia laguntzen
murrizketak, hau dena emakumeon aurkako indarkeria da.
Sindikatuak azaroaren 25eko dataren bueltan bere gogoetak plazaratu eta emakumeek bizi duten egoera salatu zuen. 23an Bilbon burutu
zuen hitzaldian indarkeria sexista definitzeko parada egon zen eta
delegatuen testigantzetan oinarrituz indarkeria honen espresio
ezberdinak azaldu ziren, egoera hauei nola aurre egin ere eztabaidatu
zen. LABen ustez, lehentasunak zehaztu eta hauen alde lan egin
behar da: Lehenik ekonomia pertsonen menpe jarri behar da eta ez
merkatuen menpe, bestetik lanaren banaketa justu bat bultzatu
behar da lanaren kontzeptu berrian sakonduz eta azkenik sindikatuak
kontzientziazio lana egingo du indarkeria egoerak detektatzeko,
salatzeko eta aurre egiteko.

tore publiko indartsua eraikitzeko borrokan, ezinbestekoa da eragile politiko-instituzional, sindikal eta sozialen artean bat egitea
helburu bikoitz batekin: zelan
egiten diegu aurre Madriletik
datozen inposaketei erabakitzeko
eta bestelako eredu baten oinarriak ezartzen joateko.

Honetarako, salaketa eta mobilizazio dinamika ezinbestekoa da eta
bide honetan, besteak beste, abenduaren 19an herrialdeko gobernu
delegaritzan aurrean elkarretaratzeak burutu zituen inposatzen
zaizkigun neurrietan estatuaren
eta PPko gobernuaren erantzukizuna eta burujabetza aldarrikatzeko.

gure gaiak

En la vía del reparto del
trabajo y la riqueza
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Nueva pacto
en CAF
EN MÁS DE UNA OCASIÓN NOS HEMOS
SUBIDO EN UNO DE SUS TRENES PERO
POCOS SABEN LO QUE SE CUECE EN LOS
HORNOS DE CAF. Las 2.450 personas que
componen la plantilla de Beasain y los 300 trabajadores y trabajadoras de la factoría de Irun,
además de quienes trabajan en los centros
productivos de otros países son la base de esta
empresa que lleva más de 100 años dedicándose a la producción de material ferroviario.
Tras meses manteniendo el pulso frente a
la dirección de la empresa han logrado negociar un nuevo pacto de empresa que recoge
avances importantes como la aplicación de las
35 horas semanales a partir de 2013 y la certeza de que no habrá despidos mientras dure el
pacto así como el compromiso de hacer fijos a
los eventuales que quedan en fábrica. Unai
Miranda y Adolfo Masid, delegados de LAB,
han vivido en primera persona el proceso y

están orgullosos de la lucha que se ha llevado
a cabo porque consideran que es “un acuerdo
muy bueno para quienes que estamos en la
fábrica y bueno para el futuro del entorno”.

Entre la negociación
y la movilización
A la hora de enfrentarse a la negociación de
un nuevo pacto de empresa los delegados y

La clave ha estado en la
cohesión que se ha
demostrado tanto en las
asambleas como en las
movilizaciones

delegadas de LAB tenían claro que la prioridad
tenía que ser la defensa de los puestos de trabajo. Por ello, y aunque en un principio la plataforma reivindicativa era casi idéntica a otros
años, teniendo en cuenta la internacionalización de la compañía, la deslocalización de la
producción y la coyuntura de crisis actual,
cuentan los delegados que hicieron “un acto de
responsabilidad en el que planteamos modificar
la plataforma considerablemente focalizándonos en los temas más importantes como salarios, reducción de jornada y blindaje ante la
reforma laboral”.
Trasladaron al colectivo de trabajadores y
trabajadoras una reflexión sobre el futuro:
“pensamos que conseguir las 35 horas semanales manteniendo e incluso aumentando los
salarios sobre el IPC era la aportación más
importante que podíamos hacer para defender
los puestos de trabajo de hoy y de mañana pues-

Herri ordezkaritza
Posible
da
Madrilen
Euskal langileriak egoera ekonomikoa ez ezik legeak

to que la internacionalización y la deslocalización de la producción ponen en riesgo los puestos de trabajo que CAF tiene en Euskal Herria”
explica Miranda. Las 35 horas semanales, además de beneficiar a las y los miembros de la
plantilla individualmente, son una medida de
carácter colectivo porque reparte el trabajo. De
esta manera se crean las condiciones para que
hoy trabaje más gente y mañana también lo
hagan las siguientes generaciones. Calculan
que con la bajada de jornada de 56,5 horas se
puedan crear unos 60 puestos.
Tras modificar la plataforma lucharon en
defensa de las peticiones ya trasladadas. Un
calendario de movilizaciones contundente
aprobado casi por unanimidad en las asambleas mostró a la dirección de la empresa que toda
salida al conflicto pasaba por conseguir un
acuerdo en los temas de fondo. Y así fue, la
lucha llevada a cabo dio sus frutos y se consiguió la reducción de jornada, una subida salarial de 0,2 sobre el IPC y el blindaje frente a la
reforma (ultractividad de 2 años, se mantiene
como hasta ahora la posibilidad de acudir al

PRECO como fórmula de resolución de conflictos, no se podrá modificar la jornada de forma
irregular sin acuerdo del comité de empresa y
tampoco se podrá realizar despidos por falta de
cargas de trabajo o por razones económicas).

Cohesión, fortaleza y solidaridad
La clave para alcanzar este pacto ha estado
en la cohesión y fortaleza que se ha demostrado tanto en las asambleas de fábrica como en
las movilizaciones, en palabras de los delegados “la dirección comprendió que tenía en frente a la totalidad de las personas trabajadoras”.
Dicha cohesión fue lo que posibilitó superar el
bloqueo de la negociación impuesto por la
empresa con la premisa de que no negociaría el
pacto de empresa si mantenían la vinculación
en la defensa del convenio del metal de
Gipuzkoa. Como dice Masid “hubiera sido más
simple desvincularnos del convenio provincial
y negociar mejoras únicamente para la plantilla de CAF pero es nuestra responsabilidad pelear condiciones dignas junto a los demás trabajadores y trabajadoras del metal”.

ere kontra ditu. Gobernuak onartu dituen erreformak
direla eta, langileak babesik gabe geratzen ari dira eta
hau trabatu ezean, langile asko eta asko konbenio gabe
geratuko dira. Arazoei irtenbidea aurkitu behar zaie eta
horretan dabil LAB, enpresaz enpresa langileak hobekien babestuko dituen erantzunaren bila.
Enpresa askotan hitzarmena berritzeko unea da.
Langileak negoziazio mahaira soldata igoera eta lan baldintzak hobetzeko aldarrikapenak eramateaz gain, konbenio berriak erreformetatik babesteko klausulak jasotzeko proposamena egin dute hor baitago momentu
honetan langileak babesteko bidea.
Ibilbide hau zaila den arren, indarrak batuz eta borrokatuz emaitza onak lortu dira hainbat enpresatan.
Amurrioko Inauxa enpresa (Industria Auxiliar Alavesa,
S.A.) honen adibide ona da. Ohiko moduan zuzendaritza
proposamen atzerakoiekin aurkeztu zen negoziazio
mahaira, besteak beste hiru urtetako iraunaldia, soldaten izoztea, lanaldia 48 ordutara igotzea edo kaleratuak
berriz hartzeko aukera deuseztatzea kalerapen bidegabeen kasuan eskatzen zituen. Langileriak ez zuen honelakorik onartu eta mobilizazioak martxan jarri zituzten.
Bi egun greba egin ostean erreformaren aurrean langileak babestea eta soldata igoera lortu zuten.
Era berean Estampaciones Bizkaia enpresan aurrera
urratsak emateko aukerari heldu diote. Indarrak batu eta
elkarlanean arituz lan baldintzak hobetu eta langileak
erreformetatik blindatu dituen hainbat hobekuntza sinatu dituzte, hala nola ultraaktibitatea eta deskuelgerik ez
egotea.
Lorpen hauen guztien atzean borrokarako grina eta
beste bide bat hartzeko borondatea daude. Honelako
emaitzak lortzea erraza ez izan arren, langileriak borrokan jarraitu behar du alternatibaren alde

Antes de cerrar la edición de este Iraultzen,
CAF presentó un ERE de suspensión. La empresa, valiéndose unilateralmente de este instrumento que le posibilitan las distintas reformas
laborales, pretendía financiar su actividad en
Irun y Beasain a costa de que las y los trabajadores consuman su desempleo. Cohesión, fortaleza y lucha, la misma receta con la que nos
enfrentamos a la negociación del pacto de
empresa, es con la que nos hemos enfrentado a
esta agresión. Y el resultado está ahí, el 17 de
diciembre la empresa retiró el ERE. La lucha de
hoy es el empleo de mañana.

gure gaiak

Aldaketaren bidean

Goazen
euskaraz
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GARAI BERRIAK BIZI DITU EUSKAL
HERRIAK, HERRI MODUAN ETORKIZUNA
ERABAKI ETA ERAIKITZEKO AUKERA
EMANGO DIGUN PROZESUAN AURRERA
GOAZ. Era berean, ezin ahaztu erreforma
kapitalista baten erdian gaudela eta honek
aldaketa politiko eta sozial sakonak ekarriko
dituela. Hortaz, aldaketa martxan da eta
momentu honetan norabidea dago jokoan.
LABen ustez erreformari aurre egin eta burujabetza prozesuan sakontzeko bidea euskaratik eta euskararentzat egin beharrekoa da,
euskararen normalizazioa gertatuko bada.
Ezin gara zain egon, ordea; ezinbestekoa da
eredu hori egunez egun, lan zentroetan, zerbitzu publiko nahiz pribatuetan, gaur egundik eraikitzea.
Euskal Herriko egoera eremu administratibo ezberdinen baitan aztertzen badugu,
ezberdintasunak egon arren, euskararen
egoera diglosikoa da. EAEn Eusko Jaularitzak
aurrera eraman duen hizkuntza politikak
porrot egin du, herritarrak euskalduntzeko
zein erabilera sustatzeko borondate politikorik eza agerian geratu da. Nafarroako Foru
Komunitatean UPNren hizkuntza politikak
milaka herritar kaltetu eta urgentziazkoa da

euskara ofiziala izatea Nafarroa osoan.
Barcinaren Gobernua krisi sakonean dagoen
honetan, aukerak parez pare ditugu alternatibak eraikitzeko, baita euskararentzat ere. Ipar
Euskal Herrian, berriz, euskara ez da ofiziala,
baina azkenaldian bolo-bolo dabilen elkargo
propioaren aldarrikapenarekin herri gisa egituratzeko indar metaketa gertatzen ari da eta egituraketa horren zutabe bat euskara izango da.
Egoera honen aurrean bestelako hizkuntza
politikak behar eta nahi ditugu. Bada euskaraz
bizi nahi duen hizkuntza komunitate bat, hori

Bada euskaraz bizi nahi
duen hizkuntza
komunitate bat, hori
euskal herritarrok
osatzen dugu eta gure
joko zelaia Euskal
Herria osoa da

euskal herritarrok osatzen dugu eta gure joko
zelaia Euskal Herri osoa da.

Orain arte zer?
Azken urteetan euskararen egoerak hobera
egin duen arren, ez du egin normalizazio prozesu batek eskatzen duen abiaduran ezta
tamainan ere. Horren guztiaren funtsa, normalizazio prozesua borondate politikora mugatu
izana da. Euskal Herriko lurralde ezberdinetan
topatzen dugun argazkia ikusi besterik ez
dago. EAEn euskara eta gaztelera ofizialak izan
arren, lehentasunezko hizkuntza gaztelera da.
Euskararen legeak 30 urte bete berri dituen
honetan, Eusko Jaularitzak legea urratzen
jarraitzen du.
Ipar Euskal Herrian euskaraz bizitzeko oinarrizko eskubidea urratua dago. Herritarren eta
euskalgintza zein hezkuntza mugimenduaren
urteetako lana eta borrokaren ondorioz, iniziatiba ezberdinak martxan jarri dira. UMP agintean zegoenean abian jarritako Euskararen
Erakunde Publikoak (EEP) egindako ibilbideak
argi utzi du euskararen normalizazioan aurrera egiteko mugak agerikoak direla.
Nafarroa Garaian, Vascuencearen Legeak
ondorio larriak izan ditu. Legeak Nafarroa

Osabide en euskara:
una exigencia

hirutan zatitu du eta eremu bakoitzean euskaldunok izan beharreko hizkuntza eskubideak
mugatu edo ezabatu ditu. Nafarroa hegoaldea
zonalde ez vascofonoa izendatzearen ondorioz,
euskaldunok 3.mailako herritarrak gara eta
hizkuntza eskubideak ukatzeaz gain, egunerokoan urratzen zaizkigu. Euskara ez da ofiziala
eta ez dago funtzio publiko zein pribatuan
aitortua.

Bide luzea jorratu da,
baina geratzen zaigun
lana burutzeko
ezinbestekoa izango da
langile mugimendu
indartsu bat

LABen apustua
Lan munduan, euskarak bete beharreko
funtzioa desplazatu eta espainol nahiz frantsesak asumitu dute, nahiz eta euskara berezko
hizkuntza eta lurralde batzuetan, hizkuntza
ofiziala ere izan. Langileok hizkuntza eskubideen jabe gara eta gure lan zentroetatik heltzen
diogu erronkari; honela, lanpostuetatik normalizazioa modu planifikatuan egiteko lanean
ari gara. Izan ere, langileok euskara ezagutzeko eskubidea dugu, gure lan jarduera zein lanbidea euskaraz burutzeko eta lan harremanak
euskaraz garatzeko. Hauek guztiak eskubide
pertsonalak (langile bakoitzarenak) eta kolektiboak (herriarenak, langileriarenak) dira.
LABek sindikatuaren baitan euskara normalizatzeko erabakia hartu eta urratsak egin ditu
bide horretan: diagnostiko bat egin, plan bat
martxan jarri, lehentasunak markatu... Hau da,
hizkuntza politika osatu eta onartzea normalizazio prozesua planifikatuz eta arautuz. Urte
hauetan aurrera urrats handiak egin dira ezagutzari eta funtzionamenduari dagokionez.

Era berean, euskararen normalizazioa ekintza sindikalean txertatzeko determinazioa
hartu eta dinamika ezberdinak martxan jarri
ditugu lan zentroetan: enpresa askotan euskara planak lortu dira eta euskara planak lortu ez
direnetan, LABeko militanteak gai izan dira
beste bide batzuk eginez aurrera egiteko, adibidez errotulazioak euskaldunduz, euskarazko
aldizkariak sortuz, itzulpengintza zerbitzua
martxan jarriz...
Bide luzea jorratu da, baina geratzen zaigun
lana burutzeko ezinbestekoa izango da langile
mugimendu indartsua. Indarrak batu behar
ditugu. Abenduaren 1ean denok elkarrekin
Donostiako kaleak bete genituen bezala eguneroko lanean ere elkarrekin egin behar dugu
aurrera. Bestelako eredu bat egunez egun eraiki eta Euskal Herri euskaldun bateranzko
urratsak egiteko, beharrezkoa da aliantzak
osatzea. Zentzu honetan, euskaraz lan eta bizi
nahi dugulako, LAB euskalgintzarekin batera

La respuesta que da Osakidetza a día de hoy a las
demandas de los ciudadanos y ciudadanas así como de
las personas trabajadoras respecto a la normalización lingüística es insuficiente. La asistencia de calidad incluye la
atención integral a las y los pacientes en su idioma.
Tenemos, por tanto, la obligación de ofrecer la atención en
euskara así como el registro y la historia clínica si lo solicitan. Actualmente no se hace porque dicho programa
existe únicamente en castellano.
En el proceso de normalización del euskara y del respeto de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, la mejora
del programa Osabide -herramienta de trabajo mediante
la cual los y las profesionales de Osakidetza desempeñan
su trabajo en atención primaria y en la que se registra la
historia clínica- y la posibilidad de utilizarlo en euskara es
una piedra angular, pues, constituye el registro de la atención sanitaria de las personas usuarias.
La necesidad de promover y fomentar el uso del euskara, así como respetar los derechos lingüísticos de las y los
pacientes fue recogida en el decreto 67/2003 del Gobierno
Vasco. A día de hoy se sigue incumpliendo la ley.
Posteriormente, desde la propia Osakidetza, se elaboró el
Plan de Euskera en el año 2005, con una evaluación del
mismo en el año 2009 en la que se hacia hincapié en la
necesidad de la implantación del programa Osabide en
euskera.
Es un proceso que exigirá el trabajo conjunto de los responsables del Servicio de informática, los técnicos de euskara del Servicio de Euskera de Osakidetza pero también
exige la implicación de las y los profesionales sanitarios.
Es nuestro deber y por ello estamos luchando.

jarraituko du lanean.
Amaitzeko, euskarari dimentsio politikoa
eman eta prozesuaren logikan kokatzeak duen
garrantziaz ohartarazi nahi ditugu horretan
dabiltzan alderdi, eragile, instituzio zein erakundeak. Euskarak herri egiten gaitu, eta euskararik gabe ez dago Euskal Herririk.

elkarrizketa

Xabier Ugartemendia, Arantza Sarasola, Asier Imaz

“Negoziazio kolektiborako
marko propioa eraikitzeko
borroka egiten ari gara”
Negoziazio kolektiboa kinka larrian dagoen eskubidea da eta aurtengo urtea erabakigarria izan daiteke. 2013ko uztailean
hitzarmenen indarraldia amaitzen denean, alternatiba eraikitzeko gaitasunik izan ez badugu, Hego Euskal Herriko
500.000 langile inguru euren esparruan negoziatzeko eskubiderik gabe gera daitezke eta ondorioz konbenio estatala apli-
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katuko litzaieke edo are okerrago dena, langile estatutua.
Herri honen gehiengoak beste eredu ekonomiko eta sozial bat aldarrikatu izan du, greba orkorrak tarteko. Honetarako lan
harremanetarako eredu berri bat premiazkoa da eta honen ardatza negoziazio kolektiboa dugu. Erreformak uzten digun
joko zelaia ez dugu ontzat ematen. Horregatik, hasieratik negoziazio kolektiborako marko propioa eraikitzeko proposamenak mahai gainean pausatu ditugu eta hauen aldeko borroka egiten ari gara. Bere momentuan sektore arteko akordiorako
aukera arakatu genuen. Aukera hau Confebaskek bere abariziagatik zapuztu ostean, guk akordio marko sektorialak bultzatzeari ekin genion. Eta orain jauzi berriak egiteko prest gaude.
Orain arte egin dugunari jarraipena eman
eta bi norabide berri hartuko ditugu, batetik
borroka lantokietatik bideratuko dugu eta bestetik instituzio eta alderdi politikoak zuzenean
interpelatuko ditugu. Hasteko, lantokietan
kanpaina bat burutuko dugu: langileek jakin
behar dute euren lan baldintzak egun batetik
bestera guztiz kaskartu daitezkela (soldata
baxuagoak, lan ordu gehiago...) hitzarmena
galdu eta beste bat ezartzen badiete. Honekin
batera, enpresa guztietara erreformaren aurkako mozioak ere eramango ditugu.
Enpresariek ikusi behar dute erreformaren
aplikazioa ez dela gatazkarik gabekoa izango.
Komitea erreformaren aurka jartzea bilatzen

du mozioak, sindikatu guztiok bertan ager tzen diren puntuen aurkako jarrera azaldu
dugu eta. Hala ere, enpresariek erreforma aplikatu nahi badute, mobilizazioetara jotzea proposatuko dugu.
Lantokietan egingo diren borroka eta kanpainarekin batera instituzio eta alderdiak
interpelatuko ditugu. Negoziazio kolektiboa
ezinbesteko tresna da, aurrekontu eta zerga
politikekin batera, sortzen den aberastasunaren banaketarako, soldatak eta lan baldintzak
arautzen baititu. Enplegu suntsiketari eta
pobreziari aurre egiteko tresna da. Lotura
zuzena du, beraz, bakoitzak defendatu eta
eraiki nahi duen herri ereduarekin.

Instituzioak edota alderdi politikoak ezin
dira begirale hutsak izan, esku hartu behar
dute. Negoziazio kolektiboa ez da patronal pribatu eta sindikatuen arteko kontua besterik ez.
Hori dela eta, instituzio eta eragile politikoei eta
bereziki hauteskundeen ondoren sortu den
Eusko Jaurlaritza berriari eskaera zuzena egiten
diegu: batetik, enplegatzaile diren kasuetan,
murrizketak ez aplikatzeko, beraien esparruan
Madrilekiko menpekoa izango ez den negoziazio kolektiboa burutu eta akordiorik aldebakarrez aldatu ez dezatela; bestetik, negoziazio
kolektiboa blindatu eta marko propioaren aldeko aldarrikapena bere egin eta horren aldeko
erabakiak har ditzatela.

tatik blindatuz,
Bilbobusen egin dugun
moduan, adibidez.
Ze lanketa egingo
duzue negoziazio
kolektiboaren defentsan?

Xabier Ugartemendia
Zerbitzu Pribatuetako Federazioko Idazkaria

Ze egoeratan dago negoziazio kolektiboa zuen
federazioan?

Negoziazio kolektiboa erdi hilik dagoela esan dezakegu. Badira urte batzuk herrialde mailako hitzarmen gehienak ez direla berritu, ultraaktibitatean
daude. Hau da, erreformaren ondorioz, datorren
urteko uztailean desagertzeko zorian daude.
Zerbitzuetako langile gehienak eta garraioko asko
egoera honetan daude, orain arte ez gara gai izan
egoera honi irtenbidea topatzeko. Egoera ez da
berria, bainan azkeneko erreformekin areagotu egin
da. Hemen herrialdeko hitzarmena da negoziazio
eremu baliagarriena, beraz honen alde borrokatu
behar dugu edo bestela atzera pausoak nabarmenak
izango dira.
Garraioko beste langileak, enpresa hitzarmenak
dituzte, baina hauen artean ere badira batzuk
ultraaktibitatean daudenak, beraz erreformak inposaturiko eraginpean. Hala ere, borroka indartsuak
burutu diren lekuetan lortu dugu hitzarmenak
aurrera ateratzea, eduki txukunekin eta erreforme-

Gakoa langileak beren hitzarmenaren alde aktibatzea da eta, beraz, hori
izan behar da gure erronka nagusia. Iniziatiba
berriak martxan jarriko
ditugu langileak uler
dezaten zer dagoen jokoan
eta aldi berean zer galtzeko zorian, ea horrela lortzen dugun patronalari mezu zuzen bat bidaltzea:
akordiorik egon ezean edo aldebakartasuna erabiltzen badute lanlieok aurrez aurre topatuko gaituzte, borroka egongo da.
Horrekin batera hitzarmenak estatuko negoziazioetatik blindatzea ere lortu behar dugu, eta horretarako EAE mailako akordio marko sektorialak ere
bultzatzen ari gara.
Negoziatzerako orduan, ze aldarrikapen jar tzen ditugu mahai gainean?

Egoera guztiz aldatu da. Orain betiko edukiak kontuan hartzeaz gain, erreformaren ondorioetatik
blindatzeari ematen diogu garrantzirik handiena.
Adibidez, ultraaktibitatea aldarrikatu, aldebakartasunari ezetza ematea (kalerapenak, deskuelgeak,
aldaketak, e.a.), estatu mailako hitzarmenetatik
blindatu...
Negoziazio kolektiboaren defentsa izango da
lan urte honetako erronka nagusietariko bat,
zein izango dira besteak?

Garrantzitsuena enplegua mantentzearen aldeko
borroka izango da. Enplegu galera baino ez dago
leku guztietan eta, beraz, honi irtenbidea topatzea
izango da garrantzitsuena. Zerbitzu Pribatuetako

“Negoziazio kolektiboa
erdi hilik dago. Hala
ere, borroka indartsuak
burutu diren lekuetan
lortu dugu hitzarmenak
aurrera ateratzea, eduki
txukunekin eta
erreformatik blindatuz”
Federazioan enplegua bi eratan sutsitzen da. Alde
batetik, lanpostu pila ezabatzen dituzten enpresa
handiak, aireportuetan gertatzen ari den bezala,
eta bestetik, pixkanakako enplegu galera zerbitzu
sektorean. Iniziatiba desberdinak prestatzen gabil tza, baina argi izan behar dugu denak borrokaren
bidetik doazela.
Beste erronka bat enpresetan planteatzen ari diren
soldata zein eskubide murrizketei aurre egitea izango da.
Gauza asko aldatu behar dira. Nondik hasiko
zinatekete?

Negoziazio kolektiboaz hitz egiterakoan, egoerari
irtenbidea bilatzeko hiru ideia argi izan behar ditugu: lehenik, negoziazio kolektiboa, berton mantendu
behar dugula; bigarrenik, patronalari eman zaion
aldebakartasuna apurtu egin behar dela, eta azkenik, aurreko biak lortzeko borrokatzea ezinbestekoa
dela.
Enplegu galera oztopatu zein lan baldintzen defentsa aurrera eramateko, ezinbestekoa izango da
Euskal Herriko egoera arautzen duen akordio sozial
bat lortzea, non bertoko eragileok erabakitzen
dugun zer nolako politikak, araudiak, babes soziala... behar ditugun. Askotan esan digute hori egiteko ez dagoela aukera legalik, baina, gure ustez,
borondatea egonez gero, posible liteke eta horixe da
falta dena, beraz, honi buelta emateko, kaleetan
zein lan zentroetan borroka piztea baino beste biderik ez dago.

elkarrizketa

Xabier Ugartemendia, Arantza Sarasola, Asier Imaz

horiek bai ala bai —inhabilitazio eskaeren
mehatxupean— bete beharreko gaitzat jartzen ditu gure negoziazio kolektiborako
eskubidea errotik ukatuz.
Beraz, beste federazioetan ez bezala, nahiz
alde sindikal eta instituzionalaren artean
akordiorik egon berau legez kanpokoa litzateke, eta Gobernu Delegaritzak oso adi
daude horrelakorik gertatzekotan auzi
penalak martxan jartzeko.
Ze lanketa egingo duzue negoziazio
kolektiboaren defentsan?
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Arantza Sarasola
Zerbitzu Publikoetako Federazioko Idazkaria

Ze egoeratan dago negoziazio kolektiboa zuen
federazioan?

Nire federazioan nagusi diren sektoreetan, titularitate publikoa dutenetan, alegia, negoziazioa blokeatua
ez ezik, erabat debekatua ere badago. Zerbitzu publikoetan negoziazio kolektiboa oinarrizko lege diren
Estatuko Aurrekontuek, zein bestelako oinarrizko
lege batzuen menpe dago aspalditik.
Negoziazioa erabat murrizten duten gero eta oinarrizko lege edota dekretu gehiago dira (LEPak ezin
egin, ordezkapenak ezin egin, gaixotasun bajengatiko osagarriak kendu, pagak kendu...). Horrez gain,
Estatuak jada ez du beste garai batzuetan zuen
jarrera, hau da, Estatuak ezartzen zituen mugak
gure esparruan akordioak lortuz gainditzen genituen horrela apaltzen baitzituen Estatuak burujabetza edota erabakitzeko eskubide kota handiagoen
eskaerak. Oraingo egoera ekonomikoarekin, hori
jasanezin egiten zaio eta oinarrizko lege eta dekretu

Debekuak debeku, gure jarrera negoziazio
kolektiboa gure esparrura ekartzea izango
da. Hemengo instituzioei zera exijituko
diegu: alde batetik lehendik ditugun akordioak errespetatu ditzaten Estatutik etorritako murrizketarik aplikatu gabe, edota
kasu batzuetan beraien iniziatibaz hartu
dituzten murrizketak bertan behera utziz, eta bestetik
datozen urteetarako konbenioen negoziazioari ekin
diezaiogun negoziazio hauetatik eratorriko diren
akordioak mugarik gabe egikaritzeko konpromisoa
azalduz.
Hala eta guztiz ere, gure lan baldintzak defendatu
nahi baditugu, are gehiago, zerbitzu publikoak defendatu nahi baditugu burujabetza ariketaren bidea, eta
beraz, desobedientziaren bidea hartu besterik ez dago.
Bide honetan guztiok dagokigun erantzukizun eta
ardurarekin jokatu behar dugu, jokoan gure akordioak egin ahal izateko eskubidea izatea baitago, eta
horren defentsa ezin da izan soilik sindikatu batena,
instituzio batena edo alderdi batena... herri osoarena
eta herria ordezkatzen duten eragile guztiena da.
Negoziatzerako orduan, ze aldarrikapen jartzen
ditugu mahai gainean?

Batetik, negoziazioaren debekua gainditzeari lotutako
konpromisoak eskatuko ditugu, eta horrek praktikan
esan nahi du gure akordioak urratu dituzten murrizketak ez betetzeko konpromisoa, eta bestetik zerbitzu
publikoen eredu berria eraiki ahal izateko aldarrikapenak, zerbitzu publikoen sistema garatu bat eta une

“Debekuak debeku, gure
jarrera negoziazio
kolektiboa gure esparrura
ekartzea izango da.
Instituzioei lehendik
ditugun akordioak
errespeta ditzaten
exigituko diegu”
honetan sozialki horren beharrezkoa den enplegua
sortzeko harrobia izango dena.
Sistema berria eraikitzeaz ari gara, gaur egungoak
dituen gabeziak gainditzeko bidea hartu behar
dugu, esaterako, zerbitzu publikoen kudeaketaren
pribatizazioa, autokontzertazioak, lanpostuen genero
bereizketa, zerbitzuen euskalduntze falta, aparteko
orduak, zerbitzu publikoen definizioan dagoen langileen parte hartzerik eza...
Negoziazio kolektiboaren defentsa izango da
lan urte honetako erronka nagusietariko bat,
zein izango dira besteak?

Zalantzarik gabe arestian esandako guztiagatik bi
dira urte honetako erronkak: gure lan harremanak
hemen negoziatu ahal izatea eta, beraz, gure akordioen babeserako herri estrategia definitzea, eta zerbitzu publikoen garapenaren eta enplegu publiko
berriaren sorrera.
Gauza asko aldatu behar dira. Nondik hasiko
zinatekete?

Borroka ideologiko handia egin behar da, gauzak
aldatu ez daitezkeelako uste okerra errotua baitago
langile zein herritar guztiengan. Hori gainditu
beharra dago lehenik borroka ideologiko handia eginez baina, aldi berean, alternatiba badagoela esanez, eta alternatiba horren alde aktiboa izan daitezela lortuz.

Asier Imaz
Industria Federazioko Idazkaria

Ze egoeratan dago negoziazio kolektiboa
zuen federazioan?

Industrian, erreforma ezberdinak lan harremanak
aldatzeko helburuaz egin dira patronalari aldebakartasuna emanik. Ultraaktibitate printzipioaren
aplikazio aldaketak, askotan, negoziazioaren blokeoa zekarren, baina erreformek patronalaren mesedetan kokatu dute. Hala nola, blokeoak urte bete irauten badu langileek dauzkaten hainbat eskubide
galtzen dituzte erreformen arabera. Horrexegatik
erabaki du, hain zuzen ere, patronalak hitzarmenak
blokeatzea, denbora langileen kontra baitago. Esan
dezakegu nagoziazioak mehatxuan oinarrituta daudela.
Enpresetan konfliktibitatea areagotzen ari da patronalak erreformek emandako hainbat eskubide mantendu nahi dituelako. Eskubide horien arabera
negoziazio kolektiboaren bidez lortutako akordioa
balio barik utz dezake patronalak nahi duenean.
Baldintzak inposatu ditzakete, beraz.
Ze lanketa egingo duzue negoziazio kolektiboaren defentsan?

Aurreko galderan azpimarratu dugun moduan,
kurtso hau erabakigarria izango da, langileok eskubideak galtzeko arriskuan gaude eta hauen defen tsan jauzia egiteko aukerari heldu behar diogu.

Negoziazio kolektiborako eskubidea
funtsezkoa da alde ezberdinen arteko
akordioan oinarritutako lan harreman eredua hemen finkatu ahal izateko. Kurtso hasierako helburu nagusia mezu kontrajarrien gainetik
langileei erreformek epe ertain eta
luzera edukiko dituzten ondorioak
ezagutaraztea izango da, langileen
arteko kohesioa indartuz borroka
errealak pizteko eta konfrontazioa
areagotzeko. Konfrontazio honen
bidez lortuko da herrialdeko hitzarmen sektorialak
desblokeatzea. Honekin batera lortu behar da enpresa eremuko negoziaketen bidez adostutakoa alde
bientzako derrigorrezko izatea, hau da, patronalari
debekatu behar zaio adostutakoa ez aplikatzea.
Negoziatzeko orduan, ze aldarrikapen jartzen
ditugu mahai gainean?

Hiru puntu azpimarratu ditzakegu: alde batetik
negoziazio kolektiborako dugun eskubidea, Euskal
Herriak lan harremanetan bide propioa egiteko
behar duen tresna gisa babestu eta blindatu behar
dugu. Bestetik, lan baldintzen hobekuntza eskatzen
dugu, errealistak gara eta horregatik esaten dugu
aberastasuna badagoela, gutxiago bai, baina badago, eta eguneratu beharreko eztabaida da nola
banatuko den denon mesedetan. Eta azkenik, enpleguaren suntsiketaren aurrean lanpostuak bermatu,
enplegua banatu eta noski enpleguaren suntsiketa
bultzatzen duten neurriak bertan behera uztea

“Lehenago ere egon gara
gaur egungoa bezalako
bidegurutzean eta
ateratzea lortu dugu.
Borroka eta langileen
arteko kohesioan sinisten
badugu, ez gaituzte
geldituko”
eskatzen dugu aparteko orduen, baina baita jardunaldiaren luzapena edo malgutasunaren inposaketaren bidez enplegua suntsitzen da eta.
Negoziazio kolektiboaren defentsa izango da
lan urte honetako erronka nagusietako bat,
zein izango dira besteak?

Erronka orokorrak finkatu ostean, garrantzitsua
izango da sektore bakoitzeko egoerari erantzuteko
bide eta estrategia propioak garatzea. Gure federazioan, eraikuntzan ematen ari den egoerari irteera
ematearen beharra azpimarratuko nuke, besteak
beste. Kalerapen masiboetaz gain langileen ehuneko oso handi bati ez zaio hitzarmena aplikatzen
eta horrek enpresarien astakeria guztien pean
uzten ditu. Hainbat pausu egin ditugu egoera konpontzeko, hala nola egoera eta erantzule politiko
instituzionalak salatu ditugu. Beraz, aurtengo
kurtsoa neurri zehatzak bermatzeko urtea izan
behar da.
Gauza asko aldatu behar dira. Nondik hasiko
zinateke?

“Kurtso erabakigarria
izango da, langileen
eskubideen defentsan
jauzi egiteko aukerari
heldu behar diogu”

Badakigu zein den hartu beharreko norabidea eta
zeintzuk eman beharreko pausuak. Bide luzea
dugu aurretik, baina lehenik eta behin Euskal
Herriko langileok ulertu behar dugu gure eskuetan
dagoela bide horri bultzada ematea, lehenago ere
egon gara gaur egungoa bezalako bidegurutzean
eta ateratzea lortu dugu, horregatik ditugu estatu
mailako hitzarmenik hoberenak. Borrokan eta langile arteko kohesioan sinesten badugu ez gaituzte
geldituko.

VS.

derecho VERSUS negocio

Mientras el sector bancario recibe dinero público, dinero que está hipotecando el futuro del sistema púbico, las personas que compraron viviendas a precios desorbitados están siendo deshauciadas, y miles de personas siguen sin
poder acceder a una vivienda.

Es cierto que hay gente que no
puede hacer frente a sus obligaciones, pero ¿acaso es eso responsabilidad de los gobiernos?
¿acaso se le puede achacar algún tipo de culpa a los bancos? Como
dijo el mismo Rajoy, “la inmensa mayoría de quienes han comprado
a crédito o tienen un alquiler paga sus deudas”. Y esto “es bueno,
porque responde a los fundamentos lógicos de una sociedad”.

diote...

<14

El gobierno bastante ha hecho, salvando del deshaucio a la gente
que está en situación de “mayor necesidad”, que asciende nada más
y nada menos que a un 1%. Les hemos proporcionado una moratoria
y, así, durante dos años menos situaciones dramáticas habrá que ver
en los telediarios. Es cierto que durante esos dos años, los intereses
de demora que tienen que pagar al banco seguirán subiendo, pero
ya sabían dónde se estaban metiendo, ahora que no pidan sopitas.
Lo importante es que el sector de la construcción y, sobre todo, la
banca salgan adelante. Y esto también lo ha dejado muy claro Rajoy:
“no conviene improvisar para no alterar el normal funcionamisnto de
este mercado cuando la economía mejore”. Que está muy bien fundamentado y es algo que no debe cambiar.
Y en esto coincide la patronal bancaria, por supuesto. La exclusión
social no la crea el crédito hipotecario, sino la crisis —de la cual, por
supuesto, la banca es también una víctima—. La gente no podría
tener su propia vivienda si no fuera por la banca. Hay que darles gracias. Los deshaucios no tienen nada que ver con el modelo de crédito ni con la ley hipotecaria, que tienen como finalidad dar hipotecas
para que la población pueda adquirir viviendas.
Y es que, como dijo De Guindos, tocar el sistema puede “convertir el
crédito, es decir, el acceso a la vivienda, en un privilegio al que algunos no podrían acceder”

Que la vivienda no se ha
materializado como derecho
es de sobras conocido. Sin
embargo, que desde el poder
económico —banca y gobiernos— se desplace torticeramente el
derecho a la vivienda a un supuesto “derecho de la banca a especular y llenarse los bolsillos mediante un crédito” es despreciable.

diogu...

Los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda. Han favorecido los intereses de las constructoras y de la banca. De esta manera, el derecho a una vivienda se ha
convertido en un bien especulativo en manos de éstas y un lujo
para la mayoría de la población. Éste es el resultado de permitir
que bancos y cajas se conviertan en agentes centrales de lo que
debería ser un derecho garantizado por el sector público.
Un sistema basado en la política de compra de vivienda y nueva
construcción en vez de impulsar el alquiler público y la reutilzación
de viviendas vacías ha conducido en los últimos años a una “propiedad puramente virtual”. Las situaciones actuales de extrema
gravedad son el resultado directo de esta mentira que ha dejado al
descubierto la situación actual de destrucción de empleo y deterioro de las condiciones laborales y las capas de protección social.
El quid de la cuestión sigue siendo la disyuntiva entre “derecho a
una vivienda” y “propiedad privada”. Es decir, entre políticas
públicas garantes de derechos y negocio puro y duro con políticas
públicas de acompañamiento al capital.
Garantizar efectivamente el derecho a una vivienda y acabar con el
monopolio de la banca es una necesidad urgente. Y es posible si
desde las instituciones se realizan políticas destinadas a terminar
con el chantajismo y la supremacía del poder financiero sobre las
personas.

errepor gaia

Elections syndicales

Voter c’est
se faire
entendre
La situation économique est grave, il est donc temps
pour les travailleuses et travailleurs de s’organiser et d’en
finir avec les mauvaises conditions de travail, les
suppresions de postes et la précarité.
Entre le 28 novembre et le 12 décembre, pour la
première fois, tous les salariés de toutes les entreprises
qui emploient moins de 11 personnes, au mois de décembre 2011, y compris les artisans, les commerçants, les
salariés des professions libérales et d’associations, les
particuliers-employeurs... auront la possibilité de voter
pour un syndicat.
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La crise économique, qui s’est accentuée
l’année dernière, a des effets dévastateurs au
niveau mondial, réduisant ainsi un peu plus
chaque jour les droits des peuples, des travailleuses et travailleurs. L’espoir d’un quelconque changement s’envole avec les promesses
des politiciens de droite comme de gauche. Les
gouvernements changent mais les politiques
économiques et sociales restent toujours les
mêmes, prétendant qu’il est possible de sortir
de cette crise en appliquant les mêmes recettes
qui nous ont menées à cette situation socioéconomique. Loin de mettre en cause le système, les plans d’austérité mis en place ces derniers temps par les États pour sauver leurs
dettes ont détruits cet espoir en même temps •••

errepor gaia

Gure eskubideak errespetaraz ditzagun
Aprendizak, partikularren enplegatuak, noizbehinkako
langileak, guraso-laguntzaileak... eta 11 langile baino gutxiagoko enpresetako (TPE) langile orok bere interesak
hobekien defendatzen dituen sindikatuaren alde bozkatzeko aukera izan du azaroaren 28tik abenduaren 12 arte.
Bozkatu ahal izateko bete beharreko baldintza bakarra
2011ko abenduan edozein klaseko kontratupean lanean
aritu izatea zen.
Egoera larria da eta langileek dute sofritzen lehenik.
Azken urte hauetako egoera sozio-ekonomikoa, inposatu
dizkiguten lege eta neurri berriek, baita Euskal Herrian
bizi dugun testuinguru politikoak euskal langileria sustengatzeko hautu batzuk ezinbesteko direla ondorioztatzera garamatzate. Horregatik gure proiektu sindikalak
Ipar Euskal Herriko langileek pairatzen dugun egoera kritikoaren heinekoa izan behar du.
LABek lan sindikal alternatiboa bultzaten du, tokian
tokiko langileen errealitateari eta beharrei erantzuten
dien sindikalismoa. Honekin batera sindikatuak langile
ororen bozeramale izan nahi du, lanean edo langabezian
direnak, esplotatu eta ahotsik gabekoak, oro har Euskal
Herrian bizi eta lan egiten dutenak.
TPEtan ohikoa bilakatu dira kontratu prekarioak, soldata apalak pagatu gabeko edo nagusiak bortxaz ezarritako
gainerateko orenak... LABek ongi ezagutzen ditu TPE
enpresak eta argi du langileok antolatu behar garela lan
baldintza txarrekin, kanporatzeekin eta prekarietatearekin
finitzeko. Gainera argi dugu Euskal Herriak eremu sozioekonomiko eta negoziazio kolektiborako espazio berezitua behar duelal.
Langileek bizi duten egoera hobetzeko hainbat aldaketa beharrezko ikusten ditu LABek, hala nola ordaindu
gabeko edo nagusiak bortxaz ezarritako gainerateko orenekin amaitzea, igandeko lana beharrezko diren lan jardueretara mugatzea, gutxieneko hilabete saria 1500 euroko izatea, kontratu prekario eta lanaldi partzial inposatuekin amaitzea, lan oren barneko kalitatezko formakuntza profesionala jasotzeko eskubidea eta Euskal Herrirako
lan negoziazio koadro berezi bat.

qu’ils s’attaquaient aux politiques sociales.
L’absence de reconnaissance et de
Aujourd’hui la situation
que vivent les travailleuses et
souveraineté nous prive de la
travailleurs est de plus en
plus difficile. Nous sommes
capacité de nous organiser
face à une véritable crise de
l’emploi, développement du
de manière cohérente
chômage structurel, précarisation des contrats et des
en commun et sans encourager la convergence
conditions de travail, intensification des
des luttes. Dans cette voie, il sera aussi indispenrythmes de travail, pressions sur le salariat,
sable de renforcer l’organisation des salariés car,
augmentation des salariés non déclarés, baisse
sur le plan syndical, le taux d’adhésion est faible
du pouvoir d’achat... La défense des travailleuet ne cesse de baisser.
ses et travailleurs du Pays Basque nécessite de
faire certains choix et de prendre une orientation précise car malheureusement en l’absence
Plus de reconnaissance
de propositions convaincantes de la part des
L’absence de reconnaissance et de souveraipartis de gauche, ce sont les idées rétrogrades
neté sont les deux principaux éléments maret le parti du Front National qui séduisent de
quants de la situation socio-économique du Pays
plus en plus la classe ouvrière.
Basque Nord (PBN) entraînant de graves conséMais pour cela nous devons créer les condiquences. Toutes les institutions françaises consitions d’un rapport de force en faveur de la clasdèrent le PBN comme la délimitation entre la
se ouvrière et ce ne sera possible sans un travail
France et l’Espagne et non comme un pont vers

Nous devons créer les
conditions d’un rapport de
force en faveur de la classe
ouvrière et ce ne sera
possible sans une
convergence des luttes
entre le 28 novembre et le 12 décembre, seront
un bon moment pour donner son soutien au
projet de LAB et pour unir nos forces pour
défendre les droits des travailleuses et travailleurs et de tous les citoyens.

Pourquoi LAB

tissu socio-économique est dépendant. Dès lors
le Pays Basque Sud. Cette absence de reconnaisqu’il n’y a pas de réflexion prospective et de
sance nous prive de la capacité de nous organimise en œuvre de politique à l’échelle du PBN,
ser de manière cohérente, et entraîne de fait
des déséquilibres notamment entre l’intérieur et la
Pour répondre aux besoins des
côte, et cette intégrité est
menacée d’autant plus que
travailleuses et des travailleurs, dans
l’intérieur est de plus en
plus rattaché au Béarn,
un premier temps il faudra lutter pour
quand la côte, elle, est liée
au sud des Landes. D’un
que nous puissions prendre
autre côté, l’absence d’autogestion a pour effet l’apnos propres décisions
plication au PBN de politiques économiques décidées
il est difficile de développer un tissu économihors de nos frontières et répondant à des intéque endogène.
rêts extérieurs et en aucun cas aux besoins des
Face à cette réalité LAB fait donc du leitmopersonnes vivant au PBN.
tiv « travailler et vivre au Pays Basque, langileak
L’absence de reconnaissance comme sujet de
bertan erabaki » une revendication large et se
droit est aussi un handicap puisqu’elle prive le
donne les moyens de faire de celle-ci une réaliPBN de la possibilité de réunir des chiffres sur
té concrète. Pour cela tout le soutien, même
la réalité socio-économique de son territoire et
petit, est important. Les élections syndicales
donc de mettre en place des politiques pour
dans les très petites entreprises, qui auront lieu
répondre à nos besoins. Bien au contraire le

Dans les TPE, comme dans les grandes entreprises, nous devons lutter pour défendre nos
droits et exiger l’amélioration des conditions de
travail. LAB veut être le porte-parole de tous les
apprentis, employés de particuliers, intermittents, assistantes maternelles et est le syndicat
qui défendra au mieux vos intérêts. Mais pour
répondre aux besoins des travailleuses et des
travailleurs du PBN, et donc en finir avec les
heures supplémentaires imposées ou non rémunérées, limiter le travail dominical aux activités
qui l’exigent, obtenir un salaire minimal de
1.500 euros net pour toutes et tous et interdire
des temps partiels imposés et des contrats précaires, il faudra lutter dans un premier temps
pour que nous puissions faire nos propres choix
et prendre nos propres décisions. Nous seul connaissons nos besoins et savons comment y
répondre.
Seul syndicat présent sur l’ensemble du Pays
Basque, LAB s’inscrit dans une démarche syndicale alternative et défend un syndicalisme participatif, internationaliste, anticapitaliste et solidaire qui lutte pour une juste répartition des
richesses et du travail, mais aussi un syndicalisme qui, tenant compte de la réalité, des besoins
locaux et des préoccupations des salariés, réclame un espace socio-économique et de négociation collective spécifique au Pays Basque. Car
c’est seulement ainsi que nous pourrons avancer vers une société plus juste.
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AGEND

ESTATUA AZTERGAI
Ipar Hegoa Fundazioak, UEUren
lankidetzarekin, «Euskal Estatuari
bidea zabaltzen» izenburuarekin
argitaratu berri duen liburuan
Euskal Estatuaren bideragarritasunaren inguruko hainbat galderari erantzuten saiatu da: euskal
estatua bideragarria da? Mereziko
luke euskal estaturik osatzea?
Euskal herritarrek ontzat emango
lukete proiektua?
Galdera hauei guztiei baiezkoarekin erantzun ostean urrutirago
jotea komeni dela deritzo Ipar
Hegoa fundazioak. Eztabaida eta
gogoetarako tartea hartu nahian
2013 urtarriletik aurrera mintegiak antolatuko dira liburu hau
osatzen duten bost atalen inguruan, hau da herrigintza, herritartasuna, kultura, lurraldea eta
sozioekonomia.
Lehen hitzordua finkatua dago,
otsailaren 2an izango da Iruñean.
Eztabaida honetan parte hartu
nahi duen orok ateak zabalik
izango ditu.

EL 12 DE ENERO
TODOS Y TODAS A BILBO
Aunqe en la sociedad vasca se
viven momentos de esperanza, la
situación que viven las y los presos vascos así como sus familiares
no ha cambiado y lo que es más
grave, en muchos casos ha empeorado.
El sindicato cree que en estos
tiempos llenos de esperanza tenemos una excelente oportunidad
para avanzar y terminar con esta
política penitenciaria de excepción. Por ello, al igual que muchas
asociaciones, sindicatos y partidos
políticos, LAB estará en la manifestación convocada por el movimiento Herrira en Bilbo para el
día 12 de enero bajo el lema "Giza
eskubideak. Irtenbidea. Bakea.
Euskal Presoak Euskal Herrira".
Caminaremos juntos para pedir a
los gobiernos español y francés el
traslado a Euskal Herria de los
presos y exiliados vascos, para
que los reclusos con enfermedades graves sean puestos en libertad y para que los derechos
humanos que les corresponden a
los presos sean respetados.

ERASO HANDI BATI
TAMAINAKO ERANTZUNA
Mila oztopo gaindituz Hego
Euskal Herrian hezkuntzan aurrera egitea lortu da hainbat arlotan
erdietsitako adostasunei esker, euskarazko irakaskuntzaren inguruan, ikasle euskaldun eleanitzak
sortuko dituen proposamenaren
inguruan edo curriculumaren
inguruan ematen ahal ditugu adibide gisa. Orain PPk, aurkeztu
duen Hezkuntza Kalitatearen
Hobekuntzarako Lege
Organikoaren bitartez lortutako
hori hankaz gora jarri du.
Egoera honen aurrean LABek beharrezko ikusten du alde batetik
eskoletan eta herrietan erasoaren
tamaina azaltzea eta bestetik kaleetan lege arrotz hori gaitzestea.
Sindikatua horretan dabil. Ibilbide
luzea dago egiteko eta horretarako
beste eragileekin indarrak batu eta
artikulatu behar ditugu.
Abenduaren 19an hasi zituen
mobilizazioak eta urtarriletik
aurrera asanbladak egingo dira
egoera azaldu, modu iraunkor
batean, egingo diren ekimenak
erabakitzeko.

DA
<DELEGATUEN ASANBLADA
Otsailaren hasieran, urtero moduan, delegatuen
asanblada nazionala burutuko dugu Donostian,
Atano frontoian.
ABERASTASUNA
ETA LANA BANATUZ
LAB sindikatuak hurrengo hilabeteetan Sakanan, “aberastasuna
eta lana banatuz, Sakana bizirik”
lemapean aterako duen dinamikak bi ardatz izango ditu, bata
aberastasunaren eta lanaren
banaketa eta bestea enplegu galeraren aurkako harresia eraikitzea.
Eredu kapitalista krisian sartu
zenetik Sakanako eskualdeak
aldaketa nabarmena bizi izan du,
hala nola 2008 urtean 708 langabetu izatetik, 2012an 1775 langabetu izatera pasa gara. Hau ez da
kasualitatea, egungo egoera,
UPNren gobernu ezberdinek
Sakanan bultzatu duten eredu
aldaketaren ondorio argia da.
Nafarroako garapena zentralizatzea eta Historikoki Nafarroak
ekonomikoki izan dituen loturak
apurtzearen ondorioz Iruñeko
periferiako nafarrok miserian
gaude eta Sakana erabat desindustrializatzea. Honen aurrean
mobilizatzea besterik ez zaigu
geratzen.

2013. urtea bereziki latza izango da: enplegua suntsitzen jarraituko dute (sektore pribatuan zein publikoan), erreforma berriak prestatzen dabiltza
Madrilen; bizitzen ari garen emerjentzia sozial egoera larriagotuko da... Azken Biltzar Nagusian hainbat
erabaki hartu genituen benetako aldaketa politiko
eta soziala erdisteko bidean, eta urte hasierako delegatuen asanblada nazional honetan honen segidan
hartuko ditugun pausuak konpartitu nahi ditugu.
Beraz, urteko erronkak plazaratzeko ez ezik, datozen
urteetara begirako lerro estrategikoak azaltzeko eta
partekatzeko parada izango dugu. Datozen bost
urtetara begirako estrategia sendoa dugu beharrezkoa gure borrokak benetako alternatibarantz gidatzeko.
Eskualde eta sektore guztietako delegatuon parte
hartze eta inplikazioa ezinbestekoa izango da. Esan
barik doa momentu hauetan inoiz baino garrantzitsuagoa dela sindikatuko militantzia prest eta kohesionaturik egotea sindikatuan markatu ditugun

DENBORAK ESANA...
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Pactos de la Moncloa:
más allá de una reforma económica
No son pocas las voces que se están alzando para pedir una reedición
de los Pactos de la Moncloa: grupos de empresarios, los mismos sindicatos que firmaron hace 35 años, presidentes autonómicos con Urkullu a
la cabeza... Pero ¿qué supusieron realmente aquellos pactos?
En torno al 1977 se combinaban dos situaciones sumamente explosivas: la grave crisis económica que sucedió al “milagro desarrollista” de
los años 60 y el ascenso de las luchas obreras y populares. En este contexto, la burguesía y los partidos que defendían un seguidismo con el
régimen anterior empezaron a discutir no sólo la manera de enderezar
el cuadro económico, sino también la forma de frenar el ascenso de las
luchas sociales y, por supuesto, de las aspiraciones de liberación de las
distintas naciones incluídas en el Estado.
El primer gran pacto de estado lo constituyeron los llamados Pactos
de la Moncloa, suscritos por todas las fuerzas políticas parlamentarias,
por la organización empresarial CEOE y por los sindicatos CCOO y UGT.
El pacto se definió como “el punto de partida de una nueva etapa que
conduciría al asentamiento de un sistema económico estable” y se le
suponía que iba a ser la “salida de la crisis en el plazo de un año y medio
e iba a acabar con el paro”. Sin embargo, este pacto impuso topes salariales muy duros, redujo el poder adquisitivo de las familias, creó exenciones fiscales de todo tipo al empresariado, limitó el gasto social y si en
1977 la tasa de desempleo era del 5,3%, ésta no paró de crecer hasta un
21,9% en 1985. Es decir, beneficios empresariales a costa de precariedad.
Además, los Pactos de la Moncloa marcaron las bases de lo que hoy

conocemos como diálogo y concertación social, que ató de pies y manos
a la clase trabajadora a través del compromiso de los dirigentes sindicales de CCOO y UGT de garantizar paz social y poner freno a un periodo
de huelgas generales y luchas que había sacudido a todo el estado.
Pero además de constituir una reforma socioeconómica fatal para los
intereses de trabajadoras y trabajadores, en lo político tuvo, si cabe, un
efecto aún más demoledor. Los pactos de la Moncloa fueron el punto de
inflexión de la llamada transición política española.
En nombre de la “consolidación de la democracia” la izquierda española renunció expresamente a la ruptura con el franquismo y supuso
un benepácito consensuado a una Reforma con mayúsculas de todo el
modelo social, económico y político. La elaboración de la Constitución
un año más tarde vino a cerrar el ciclo de esta reforma y dotar de un
marco jurídico-político al nuevo entramado de Estado que ya se había
establecido meses atrás, tanto mediante estos pactos como mediante el
estatuto pre-autonómico vasco (que se negociaba al mismo tiempo que
los pactos socioeconómicos) en el que el punto crucial fue desde un
principio la separación de Navarra del resto de Euskal Herria.
35 años más tarde, el Estado Español se encuentra ante su segunda
“transición”, y la reivindicación de unos nuevos Pactos de la Moncloa no
responde a un intento de solución a la crisis actual, sino al objetivo último que respondió la anterior: desequilibrar aún más la correlación de
fuerzas en favor del capital y garantizar que todo sigue atado y bien
atado en lo político y territorial.

infoiraultzen
kuota/cuota/cotisation
igoera/subida/hausse
Urte bukaera balantzeak egiteko unea izaten da eta honen
harira Nazio Komiteak 2013
urterako afiliazio kuota %1,5
igotzea erabaki du. Honek esan
nahi du datorren urtarriletik
aurrera kuota orokorra 15,75
eurokoa izango dela, hau da
oraingoa baino 0,22 euro gehiago. Euskal Herriko langileok bizi
dugun egoera larria dela eta,
igoera KPI baino txikiagoa egitea
erabaki du Nazio Komiteak.
Sindikatuaren finantza autonomian aurrera egiteko eta bere
papera jokatzen jarraitu ahal
izateko zuzendaritzak derrigorrezko ikusten du planteatutako
igoera. Borroka Kutxari egiten
zaion ekarpena bere horretan
mantenduko da.
2013 urteko kuotak ondoko
hauek izango dira:

Para el próximo año Nazio
Komite ha decidido una subida de
la cuota del 1,5%, así la cuota
general será de 15,75 euros, es
decir 0,22 euros más que este año.
Teniendo en cuenta la situación
económica en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras Nazio Komitea ha decidido que
la subida de la cuota sea inferior
al IPC. Para potenciar la autofinanciación que defiende LAB y seguir
luchando a favor de la clase trabajadora la dirección del sindicato ve
inevitable esta subida. La aportación a la borroka kutxa seguirá
igual.
A partir de enero de 2013 la
cuota quedaría de la siguiente
manera:

* Langabezia laguntza jasotzen dutenentzat edo erretiratuak (LSG gainditu
behar da).
**Langabetuak, ikasleak, erretiratuak, pentsiorik ez dutenak edo LSG
gainditzen ez dutenak.

Cotisation générale (A) : 15,75 €
Cotisation moyenne (B)* : 11,81 €
Cotisation réduite (D)** : 7,87 €
* Personnes qui touchent le chômage
ou les retraités (ils doivent dépasser le
SMIG)
**Personnes au chômage, étudiants,

Cuota general (A): 15,75 €
Cuota media (B)*: 11,81 €
Cuota reducida (D)**: 7,87 €
* Personas que perciben el subsidio de
desempleo o jubilados (deben superar el
SMI)

Kuota Orokorra (A): 15,75 €
Kuta ertaina (B)*: 11,81 €
Kuota murriztua (D)**: 7,87 €

situation économique que vivent
les travailleurs et travailleuses
Nazio komitea a décidé que cette
hausse serait inférieure à l’IPC.
Ainsi, pour avancer vers l’autofinancement du syndicat et continuer à faire notre travail au
mieux la direction voit nécessaire
cette hausse. L’apport à la borroka
kutxa restera inchangé.
Donc, à partir de janvier 2013
la cotisation resterait ainsi :

** Personas paradas, estudiantes, jubilados, sin pensión o quienes no superan
el SMI

Suivant la proposition du Nazio
Komitea, en 2013 la cotisation
mensuelle augmentera de 1,5%,
ainsi la cotisation générale sera de
15,75 euros soit une hausse de
0,22 euros. Compte tenu de la

retraités, personnes sans pension ou n’atteignant pas le SMIG

Azterketa eta lanerako
ikuspegiak
Autonomia pertsonala eta
mendetasunerako arreta
Euskal Herrian
Argitalpen honek autonomia
pertsonalaren eta mendetasunaren tratamenduaren inguruko ezagutza, azterketa eta eztabaida sindikatuan sustatzea du helburu
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moduan, ikuspegi anitzetatik
(gizarte-zuzenbidea, zerbitzu
publikoen garapena, gizarte-politika, langileen lan-baldintzak eta
pertsona erabiltzaileen protagonismoa eta eskubideak). Honetaz
aparte, mendetasunerako arretaren oraingo sistemaren jatorri,
garapen eta problematika nagusiak erakusten dira, Hego Euskal
Herrian bizi garenontzat dituen
inplikazioak erakusteaz batera.
Estatuari dagokionez, mendetasunaren legearen aurrekariak eta
onarpena jasotzen ditu lanak; eragile sozial, sindikal eta politikoen
posizionamendua, legearen aplikazioaren balantzea eta etarokizunerako aurreikuspenak. Euskal
Herriaren eremuan, eragile sozial,
sindikal eta politikoen posizionamendua jasotzen du eta mendetasunerako arretaren garapena eta
egungo egoera. Txostena sindikatuko webgunean dago eskuragai.

tartea hartu
BARRURA BEGIRATZEKO LEIHOAK
Josu Martínez, Txaber Larreategi, Mireia Gabilondo, Enara
Goikoetxea eta Eneko Olasagasti. 2012, Zinez.
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Kanpora so egiteko izan ohi diren
leihoak, dokumental honetan barrura
begiratzeko bihurtzen dira. Kartzela
barrura eta pertsonen baitara egiten da
bidaia, bost istorio eta bost zuzendari
bitartez, baina kontakizun bakar batean.
Inork ez du aurkituko fikziozko
heroitasun edo tremendismorik, benekotasun inperfektura hurbiltzeko ahalegina baino. Malkoak eustera behartzen
dituzten egoera latzak momentu batzuetan eta irribarrea sorrarazten duten egoerak beste batzuetan.
Bizia, azken batez, bere momentu gazi-goxoekin.
Irati, Jon; Gotzone, Jexux Mari eta Mikel. Josu, Txaber, Mireia,
Enara eta Eneko. Pertsonaje eta zuzendari baino, pertsonak;
azaltzen diren bikotekide, familia eta lagunen modura.
Horrexetan datza, agian, zenbaitentzat dokumental honen arriskurik biziena: preso politikoen humanitatea

Herriaren lagunak - Les amis du peuple basque”
Blog
Farida Trichinen ama urruñarra
zen. Berak, ordea, 40 urte daramatza Euskal Herritik kanpo.
Urte luze hauetan lotura azkarra
atxiki du beti gure herriarekin
baina ez da beti erraza medio
frantsesek euskal prozesuaren
inguruan aplikatzen duten informazio eza dela medio. Isiltasun
hori urratu nahi izan du Trichinek Les amis du peuple basque-Euskal
Herriaren lagunak izeneko bloga sortuz.
Bi ardatz izanen ditu webgune berriak: alde batetik Euskal Herrian
abiatu den prozesuari buruz pedagogia egitea Repères sailean oinarrizko agiriak atzeman daitezke- eta, egunerokotasunari loturiko gaiak
lantzea, bestetik. Hala nola Herrira mugimenduak Estrasburgen burutu
duen interlokuzio lanari buruz bideoa eman du.
Informazioa lehenetsiko du blogak eta prozesu demokratikoa aitzina
eramateko lanean jarduten duten eragileei ahotsa ematen ahaleginduko direla azaltzen du bere bultzatzaileak. Izan ere, prentsa bilduma bat
eginen dute, euskaraz, frantsesez, espainolez edo ingelesez argitaratzen
diren hedabideek euskal prozesuari buruz eginen dituzten analisiak
blog berriaren irakurleekin partekatzeko.

1. Osakidetzako lan tresna den programa informatiko hau euskalduntzeko
borrokan ari gara
2. Azaroaren 25a: ______ sexistaren kontrako eguna
3. Abenduaren 1ean ______ lan eta bizi nahi dugula aldarrikatu genuen
4. Ze erakunde aurrean mobilizatu ziren espedientepean dauden langileak
abenduaren 12an?
5. Estatu espainolaren "trantsizio" politikoaren inflexio puntua izan zen
_____ Ituna duela 35
6. Ipar Euskal Herrian _____ enpresetan burutu berri dira hauteskundeak
7. "Euskal _____ bidea zabaltzen", Ipar Hegoa Fundazioak argitaratu berri
duen liburua
8. Enpresa honetan, besteak beste, 35 orduak ezartzen dituen ituna sinatu
berri da
9. Sektore honen pribatizazioaren aurrean eta Euskal Herriratzeko
borrokan ari da LAB
10. Beste batzuen artean, Inauxa eta Estampaciones Bizkaia enpresetan
_____ klausulak sinatzea lortu dugu
11. 2013ko hilabete honetan 500.000 langile hitzarmen barik gelditu daitezke
12. "Travailler et vicre au Pays Basque, langileak ____ erabaki" bizi-bizi
dagoen aspaldiko aldarrikapena
13. EAEko TSJk enpresa honetako 60 kaleratzeak baliogabetu ditu
14. Zerbitzu Pribatuetako Federazioko Idazkariaren abizena

zure txokoa

✍✉ ✍✉ ✍✉ ✍✉
EUSKAL ESTATUA: BIDEGARRIA EZ EZIK,
DENONTZAT ONURAGARRIA ERE BAI
Balizko Euskal Estatuaren bideragarritasunaren kontra hainbat boz
eta argudio entzun izan ditugu denok: Euskal Herria lurraldez herri
txikia da; globalizazio aro honetan zatiketa prozesuek ez dute zentzurik; denon arteko elkarlana eta ulermena bilatzen den garai honetan
independentzia aldarrikatzeak bereizketa dakar. Euskal Estatuaren
bideragarritasunaren inguruko sakoneko azterketa baten faltan, gai
ezberdinetan adituak diren irakasle eta ikertzaileengana jo du Ipar
Hegoa fundazioak. Ikerketaren emaitza Euskal Estatuari bidea zabaltzen liburua izan da.
Gaur egungo nazioarteko testuinguruan, estatua erabaki politikoak
hartzeko ahalmen osoaren adierazpen nagusia den heinean, beharrezkoa da euskal estatua Europan eraikitzeari begira onura, aukera,
mehatxu eta gabezien inguruko gogoeta egitea. Alor ezberdinak landurik, hala nola, politika, lurraldetasuna, sozioekonomia, hizkuntza,
kultura, identitatea... hainbat galderari erantzutzen saiatu dira: euskal estatua bideragarria da ala ez? Mereziko luke euskal estaturik
osatzea, ala ez? Euskal herritarrek ontzat joko lukete proiektua, ala
ez?
Euskal Herriari bidea zabaltzen azterlana hiru liburutan banatua
dago eta bakoitzean gai-alor zehatz bati heldu zaio: herrigintza eta
erakundeak, herritartasuna eta kultura, lurraldea eta sozioekonomia.
Atal bakoitzean jende asko aritu da lanean eta hauek denak koordinatzeko eginkizuna Mario Zubiaga, Julen Zabalo, Txoli Mateos, Ane
Larrinaga, Iñaki Antiguedad eta Txomin Lorcaren esku geratu da.
Lehendabiziko atalean, hau da herrigintza eta erakundeak izenekoan,
independentzia “zergaitik” behar den eta “nola” lor daiteken erantzuten saiatu dira. Independentzia txarra denik ezin da esan, kontua
bestelakoa da, norentzat den ona eta norentzat txarra da ebatzi beharrekoa. Hau da, hain zuzen ere, liburu honek argitu nahi duena.
Emaitza? Euskal Herriak, euskal herritarrok, edozein izanda gure ideologia, onurak besterik ez ditugu izango herri independiente batean.

Hain zuzen ere Euskal estatua askatasunaren adierazpena den neurrian
helburu desiragarri, zilegi eta egingarria da.
Herritartasuna eta kultura aztertzen dituen atalean diote ulergarria dela
euskal herritartasunaz gutxi hitz egitea betebehar eta eskubide horiek
estatuari loturik baitoaz. Horrez gain, euskal kulturak estaturik gabe
nozitzen dituen gabeziak azaleratzeaz gain, balizko estatu batek ekar ditzaken onurei buruzko gogoeta ere egin nahi izan da.
Azken atalean lurraldea eta sozioekonomiari heldu diote eta honetarako
ezer baino lehen lurralde kontzeptua ezaugarritzea ezinbestekoa da:
“lurraldea ez da kontzeptu geografiko hutsa. Politikoa ere bada, eta
soziala, eta ekonomikoa. Estatuaren eraikuntzan oinarri. Lurralde barik
ez da lurraldetasunik. Lurraldetasunak lurraldea behar du, eta lurraldeak
lurra”. Hortik hasita, liburuaren egileek argi dute Euskal estaturako bidea
eta bidaia egin nahi bada, bestelako estatua lortzeko apustua izan behar
dela gurea. Eta euskal estatuaren eraikuntza sozioekonomikoaren ikuspuntutik aztertzean Euskal Herriak bere estatu propioa Eurpar
Batasunaren baitan eraikitzeko dituen aukera errealak utzi ditu agerian.
Ipar Hegoaren ustez, Euskal Herrian bizi eta lan egiten dugunontzat euskal estatua eraikitzea da alternatibarik onena eta azterlan honetan jasotzen diren ekarpenak interesgarriak eta baliagarriak izango dira euskal
estatuaren erreibindikazioa edukiz hornitzeko eta horren aldeko apustua
itxuratzeko beharrezkoa den oinarri material eta ideologikoa lantzeko.

Ipar Hegoa fundaziora zuzenduz interesa duen orok liburua eskuragarri izango du, afiliatuentzat prezioa 20 euro.
Tel: 94 470 69 15
Email : iparhegoafundazioa@labsindikatua.org
Helbidea: Alameda Rekalde 62 – behea 48010 Bilbo
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STOP DESAHUCIOS. Oinarrizko eskubidea izan arren etxebizitza eskubidea sistematikoki urratua zaigu. Familiak kale gorrian geratzen ari dira edo bizitza osorako zorpetuak.
Zifrek ikara ematen badute ere, are okerragoak dira hauen atzean dauden bizipenak,
zapuztutako proiektuak edo amets gaizto bilakatutako ilusioak.

