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Maiatzaren 11, 12 eta 13ko topaketa, Basoan (Artea, Bizkaia)

BOTERE KORPORATIBOAREN 
AURREAN APUSTU 

INTERNAZIONALISTA INDARTU 
JUSTIFIKAZIOA

Pandemiak larriagotutako gaur egungo krisiak botere korporatiboaren 

protagonismo ekonomiko, kultural, politiko eta juridikoa handitu du. 

Botere hori gaur egungo egoeraren sorburuan egon den arren, eta 

egoera leheneratzeko ezintasuna erakutsi badu ere, kapitalismo 

berde eta globalaren agenda susperraldiaren bide nagusi gisa 

kokatzea lortu du. Hortaz, funts publiko asko bereganatu ditu 

eta high tech enpresen eta finantza-megafuntsen rola zabal-

du du, sistemaren funtsezko subjektu bezala. Ofentsiba 

berri honek, merkataritza eta inbertsio hitzarmenen olde 

berri batekin batera, enpresa transnazionalen zigorgabe-

tasuna sakontzen du, haien interesen alde ultra-araututa 

dagoen arkitektura politiko-juridiko baten barruan

Hala, agenda berri hau ezin da aukeratzat hartu, ezke-

rraren zati batek adierazten duen bezala. Erakunde pu-

blikoek aliantza publiko-korporatiboak finkatzeko duten 

rola eta soluzionismo teknologiko berdea eta digitala ezin-

besteko mutazioak dira kapitalismo matxuratuarentzat, ho-

nek ez baititu bere nortasun-ezaugarriak zalantzan jartzen. 

Horrela, bada, hainbat fenomeno sakontzen ditu, hala nola 

enplegua suntsitzea, lan baldintzak etengabe kaltetzea, lanaren 

birbanaketa atzerakoia eta patriarkala; megaproiektuen hedapena-

ren ondorioz sortzen diren gizarte eta ingurumen inpaktu kaltegarriak; 
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kutsadura igorpenen handitzea termino absolutuetan; gatazka sozial, ekonomiko eta/edo geo-

politikoen ugaritzea; eta zenbait enpresa transnazionalen botere-kontzentrazioa, gaur egungo 

intentsitate baxuko demokrazia are gehiago ahultzen duena.  

Hortaz, agenda horren eta bere protagonisten aurkako borroka indartu beharra dago. Eta gai-

nera, ikuspegi internazionalista batekin, hau da, horiek garatzeko dituzten dinamika global eta 

kolonialak kontuan hartuta, dagoeneko mundu mailako balio-kateak gero eta gehiago zalan-

tzan jartzen ari badira ere. Azken urteotan, ekimen askok korporazioen zigorgabetasuna salatu 

dute eta multinazionalen portaera eskumen-maila guztietan demokratikoki arautzen eta haien 

aurrerabidea mugatzen ere saiatu dira ikuspegi herrikoi batetik. 

Hala ere, neofaxismoaren gorakadak eta botere korporatiboa subjektu estrategiko 

gisa finatzeak enpresen borondatezkotasuna eta/edo aldebakartasuna susta-

tzen duten logikak finkatzea eta zabaltzea ekarri dute, arauketak saihes-

tuz. Aldi berean, erresistentzia-agendak eta botere korporatiboaren 

agerpenen aurkako borroka lehenesten dituzten subjektu sozial 

eta politikoak gero eta gehiago dira baina, egia esateko, kri-

siak eta pandemiak borrokak atomizatu dituzte eta indar 

internazionalistaren eragina gutxitu dute. 

Espainiako estatuaren eta Latinoamerikaren arteko 

harremanek modu gordinean erakusten dute egoera 

hau. Eskualde horretan estatuaren botere korpora-

tiboak garrantzia espezifikoa galdu badu ere, en-

presa handien rola oso garrantzitsua da oraindik 

ere. Repsolek Perun egindako isuria edo Mexikon 

Iberdola zalantzan jartzen ari izatea bi adibide 

dira, kalte sistematikoak eragiten dituen egoera 

hau erakusten dutenak, eta horien aurrean ahale-

ginak batu beharra dago. Batez ere honako hauek 

kontuan hartuta: etorkizun hurbilean atlantikoko 

alde bietan hauteskunde prozesu garrantziak egon-

go direla, agian EBren eta Mercosuren arteko akordio 

bat sinatuko dela, eta Espainiak EBren lehendakaritza 

hartuko duela 2023an eta, hortaz, eskualde bien arteko 

harremanak indartzeko aukera izango duela.
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HELBURUAK

Honako hau da topaketa honen helburu nagusia, mundu mailan botere korporatiboarekin da-

goen gatazka egoerari buruzko diagnostiko partekatu batetik abiatuta:

•	 Espainiako estatuko erakundeek botere korporatiboari aurre egiteko agenda sozial eta 

internazionalista partekatu bat osatzeko aukera baloratzea, Latinoamerika lehentasun 

bezala hartuta.

Hala, agenda komun baten inguruan ahaleginak batzeko aldeko apustua egiten dugu. Agenda 

hori izan daiteke intentsitate handiagokoa edo txikiagokoa, zabalagoa edo mugatuagoa, parte 

hartzen duten erakundeen gaitasunen eta bitartekoen arabera. Hala, honako hauek dira agenda 

horrek har ditzakeen mailak:  

1. Jarduera kolektiboak: Jarduera jakin batzuk elkarrekin sustatzea (prestakuntza, ikerketa, 

eragina, bide-laguntza, babesa, etab.), horietan oinarrituz modu koordinatuan jarduteko. 

2. Lehentasun estrategikoak: Helburu politikoak eta lehentasunezko lan-ildoak elkarrekin 

zehaztea, parte hartzen duten erakundeen jardueran iragazten direnak eta sinergiak 

laguntzen dituztenak.

3. Sareak indartzea/eratzea: Dauden sareak indartzeko beharra kolektiboki baloratzea, bai-

ta sustatu nahi den agendan oinarrituko diren sare berriak sortzeko aukera ere.

Azken batean, urrats koordinatu bat emateaz ari gara, botere korporatiboaren aurrean gizar-

tearen borroka indartuko duena, Latinoamerikako eta Espainiako estatuaren arteko harrema-

nen esparruan. 

PARTAIDEAK

Topaketa honetan parte hartzen duten erakundeak estatu-mailakoak izango dira nahiz eta 

Abya Yalako erakundeak ere gonbidatuta dauden Latinoamerikako agendekin dauden loturak 

indartze aldera. 

Honako hauek dira parte hartzeko irizpide nagusiak: 

•	 Botere korporatiboaren aurkako borroka lehentasun estrategikoen artean izatea 

•	 Kapitalismo berdea eta digitala modu kritikoan ikustea
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PROGRAMAREN ZIRRIBORROA 

Testuinguruan kokatzeko lehen fase batekin abiatzen da programa. Fase horrek maiatzaren 

11ko arratsaldea eta 12ko goiza hartuko ditu eta, horretan, honako hau aztertuko da: kapita-

lismo berde eta digitalaren atzean dagoen ofentsiba korporatiboaren mundu mailako esparrua, 

eskualde bien arteko harremanak eta atlantikoko alde bietan dagoen egoera, eta Espainiako es-

tatuan transnazionalen jarduera arautzeko gaur egun dauden proposamenak, batez ere katalu-

niar eta euskal Zentroetan. 

Azterketa horietatik abiatuta, 12an, arratsaldez, botere korporatiboaren aurrean dauden anto-

lakuntza-esperientzia sozialak aztertuko ditugu (Herrien arteko hitzarmena, Hitzarmenen aur-

kako plataforma, Mundu Martxaren 5. ekintza internazionala, Euskal Herriak Kapitalari Plan-

to!, etab.). Aldi berean, Repsolek Perun egindako isuriaren simulazio-ariketa bat egingo dugu 

(zer egin dugu eta zer egin zitekeen).

Azkenik, aurreko egunean landutakoa agenda komun hori sortzeko dinamika batean baliatuko 

da, lehen aipatutako hiru eremu osagarrietan egituratuta (sareak, lehentasunak eta jarduerak) 

eta betiere ikusten diren gaitasunen eta bitartekoen arabera.

Maiatzaren 11a, asteazkena 

(arratsaldez)

- BASOA proiektuaren aurkezpena

- Eztabaida: Ofentsiba korporatiboa kapitalismo berde eta 

digitalean 

Maiatzaren 12a, osteguna 

(goizez)

- Eztabaida: Europaren eta Latinoamerikaren arteko harremanen 

egoera eta etorkizuna

- Arauketa-proposamenei buruzko balantzea eta eztabaida: estatu-

mailako lege-proiektua eta kataluniar eta euskal zentroak

Maiatzaren 12a, osteguna 

(arratsaldez)

- Botere korporatiboaren aurkako borrokaren arloko 

proposamen sozialei buruzko balantzea eta eztabaida

- Repsolek Perun egindako isuriaren simulazio-ariketa: zer egin 

dugu eta zer egin dezakegu

Maiatzaren 13a, ostirala 

(goizez)

- Sustatu beharreko jarduerak, agendak eta/edo egitura komunak 

eta antolatuak baloratzeko dinamika kolektiboa
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FINANTZIAZIOA

Printzipioz, OMAL Latinoamerikako multinazionalen behatokiak bidaiaren, ostatuaren eta man-

tenuaren kostua finantzatuko du 25-30 lagunentzat. Honako helbide honetan konfirmatu zuen 

parte-hartzea, mesedez: 

 javier.gonzalez@pazcondignidad.org

Topaketa Artean kokatutako Basoa defendatzaileen etxean (Bilbotik 30 bat kilometrora) ospatuko 

da (hemen proiektuari buruzko informazioa).

Parte-hartzaileen harrera maiatzaren 11an izango da, arratsaldez, eta irteera 13an, arratsaldez.

mailto:javier.gonzalez@pazcondignidad.org
https://www.goteo.org/project/basoa
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