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Sistema kapitalistaren ordezkari nagusi guztien hitzaldietan etengabe entzun dugu 
krisia bukatu dela, baina mezu hori hausten hasi da.  

Hainbat arlotatik (besteak beste sindikatuetatik) adierazpen horiek zalantzan jarri 
genituen, ez dugulako uste krisi ekonomikoa ekonomiaren ziklo arruntaren ohiko 
krisi huts bat denik; aitzitik, sistemaren beraren krisia delakoan gaude. Egungo 
sistema ekonomikoa agortu egin delako eta gaur egun aurrean ditugun arazoei 
(krisi ekonomikoa, krisi ekologikoa eta zaintzaren krisia) erantzuteko gai ez delako 
iritsi zen krisi bat dela iruditu zaigu hasieratik. 

Euskadiren ekoizpen-sareko enpresa adierazgarri batzuen (TRW, Arcelor Mittal, 
Productos Tubulares…) krisiak eman behar izan digu begiak ireki dizkigun kolpea, 
kontatzen ari ziren gezurra agerian utzi duena. 

Enpresa horien egoera (guztiak dira multinazionalak) baimenik gabe eta tupustean 
bihurtu da komunikabide guztien titularren protagonista, eta irudiak eta izenak jarri 
dizkie ETE askotako langile ugari sufritzen ari ziren baina beren oihartzun 
txikiagatik mass medietara iristen ez ziren egoerei. 

Halere, ezin dugu ahaztu enpresa handi horien egoera ez dela haiena bakarrik, 
enpresa nagusien kontratupean daudenei ere eragiten baitie, eta eragin sozial eta 
ekonomiko ikaragarria dute ukitzen dituzten herri eta eskualdeetan. Kapitalismoak 
azken hamarkadetan aplikatu duen “elkartasunik gabe, indarrik ez” filosofiaren isla 
argia dira gatazka hauek. Mundu guztia lanpostu mugagabeengatik kezkatzen den 
bitartean, inork ere ez du hitz egiten Arcelor Mittal-ek bere planak aurrera 
eramatea lortzen badu Avilésen ziurrenik kaleratuko dituzten behin-behineko 
langileen edo kontraten egoerari buruz. Sindikalismoaren erronka bat da gatazka 
horiei batera eta oro har heltzea, enpresa handiek inposatutako langile-klasearen 
kategorizazioa onartu gabe. 

Aldi berean, egoera honek erakutsi du Eusko Jaurlaritzak nahiz Nafarroako 
gobernuak krisi urte hauetan egin dutena desegokia izan dela. Beren denbora eta 
diru publikoa konponbide azkarrak eta berehalakoak bilatzeko erabili dituzte, 
konponbide horiek propaganda moduan eta hauteskundeetan emaitzak lortzeko 
erabili ahal izateko. Esan beharrik ere ez dago ez zaiela ezta bururatu ere egin 
herritarrek beren ustez onena izango litzatekeen eredu sozioekonomikoa zein den 
adierazteko parte-hartze bideak ezartzea. 

Aitzitik, krisialdi horretan zehar, Euskadiko eta Nafarroako gobernuek ondorio latz 
hauek ekarri dituzten arrazoietako askotan sakondu dute. Ez da kasualitatea egoera 
larri hori agerian utzi duten enpresa guztiak multinazionalak izatea. Enpresa horiek 
milaka pertsonaren bizitza eta proiektuak rol-joko bateko piezak balira bezala 
erabiltzen dituzte, munduaren punta bateko lantegiak ixten dituzte beste puntan 
zabaltzeko, eta dena helburu bakarrarekin: mozkin handiagoak lortzea. 

Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren industria-politikaren oinarrietako 
bat izan da enpresa pribatuei diru-laguntzak ematea Euskal Herrian gera zitezen, 
eta inolako kontraprestaziorik gabe egin dute. Enpresa hauek, lehenago ere, 
munduko beste toki batean errentagarritasun handiagoa dutela ikusi dutenean, 



ateak itxi dituzte eta diru publiko mordoarekin alde egin dute (eta zoritxarrez, 
etorkizunean ere gauza bera egingo dute). 

Nahitaezkoa da bi gobernu autonomiko horiek beren industria-politika 
birplanteatzea. Enpresa pribatuari diru publikoa emateari utzi behar diote, eta 
lehiakortasuna langile-klasea prekarizatuz bilatzeko dinamika utzi behar dute. 
Nahitaezkoa da sare ekonomikoa gure ingurua errespetatzeko irizpideetan 
oinarrituz birplanteatzea eta pertsonen interesak enpresen mozkinen gainetik 
lehenestea.  

Ezin da edozein prezio ordaindu enplegua sortzearren. Une honetan, lanpostu bat 
izateak ez du bermatzen bizitza duina izateko beharrezkoak diren baliabideak 
lortzea, eta prekariotasuna gizartearen geruza guztietara iristen ari da. Bada, orain, 
premiazkoa da herrialde hau osatzen dugunon beharrak eztabaidaren erdigunean 
jartzea, eta ez beren akziodunen poltsikoak loditzea beste asmorik ez duten 
enpresen interesak. 

Gure iritzian, frogatu beharko liratekeen hainbat aukera daude: enpleguaren 
banaketa, 35 ordutik beherako lanaldia, enplegua sortzea eta ekoizpen-eredu 
tradizionalak haustea eragiten duten ekoizpen-sektore berriak aztertzea... 
Utopikoak garela eta ez garela errealistak egozten diguten arren, dagoeneko porrot 
egin duten formulekin jarraitzeak beste porrot sozial batera baino ez gaitu 
eramango. 

Egoera larri honen aurrean, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek manifestazio bat 
deitu dute apirilaren 23rako, “Gure industriaren defentsan. Por una política 
industrial real” leloarekin. ESK-k nahiz steilasek ekimen horrekin bat egin dugu, 
eta pozik gaude egungo egoeraren aurrean, azkenean ere, batzen gaituena 
banantzen gaituenaren gainetik lehenesteko gauza izan direlako. Egia da 
mobilizazio-eredu zabal eta unitarioagoa bilatu izana gustatuko litzaigukeela, baina 
honelako mobilizazio bat egitea beharrezkoa zelakoan gaude. Era berean, espero 
dugu batasun hau ez izatea basamortuaren erdiko uharte huts bat eta lortu den 
batasun hau beste esparru batzuetara ere eraman ahal izatea. 
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