
10. Zenbakia. 2022ko abendua.

Mugak gaindituz, Euskal Herri sozialista 
eraiki

BERRIAK

Euskal Herri Langileak frantziar 
eta espainiar estatuen aldetik 
pairatzen duen zapalkuntza iku-
sarazteko eta salatzeko, JARKI 
antolakunde iraultzaileak mobi-
lizazioa burutu zuen Iruñean, 
abenduaren 6an, Espainiako 
Konstituzioaren egunean, alegia. 

Izan ere, Euskal Herriko langile-
ontzat eguneroko azpirazioa zi-
legitzeko saiakeraren erakusga-
rririk argienetakoa dela uler-tzen 
du antolakunde iraultzaileak. 
Mobilizazioa, Hego Euskal Herri-
aren ikuspuntura mugatzeaz ha-
ratago, frantziar zein espainiar 

estatuek Euskal Herriaren aurka 
jotzeko inposatzen duten marko 
legala agerian uzteko burutu 
zen; baita hauen aurka eman 
beharreko prozesu iraultzailea 
klabe nazionalean bakarrik uler-
tu eta jorratu daitekeela azpima-
rratzeko ere. Alta, Euskal Herria 
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azpiratuta mantentzen duten bi 
estatuek inposatutako marko le-
galak hauen konstituzioetan du 
iturria, hauek direlarik estatuek 
eta bertako burgesiak Euskal 
Herri Langilearen aurka jotzeko 
orduan euren neurrirako legalit-
atea izatea ahalbidetzen dutena. 
Ildo horretatik, Euskal Herriko 
langileon arteko harremanak 
baldintzatzea edota moztea xede 
izanik, estatuek inposatzen ditu-
zten izaera ezberdinetako mu-
gak azalaraztea izan du hizpide 
aurtengo manifestazioak. Anto-
lakunde iraultzailearen arabera, 
mugok Euskal Herri Langilea 
frantziar eta espainiar estatue-
tako makinaria kapitalistako lan 
indar gisa bere erabateko inte-
grazioa lortzera bideratuta dau-
de. Horrela, asimilaziorako beste 
tresna bat dira, euskal herriko 
langileok nazio izaerari uko 
egitea xede duena. Bide horre-
tan, estatuek euskal nazio iden-
titatea osatzen duten baldintza 
objektiboen aurka jotzeko abia-
razitako neurriak aipatu zituen, 
euskarak Euskal Herria banatzen 
duten administrazio zein lurralde 
ezberdinetan pairatzen duen 
egoera baliatu zuelarik hau era 

argian irudikatzeko. 
Halaber, estatuetako instituzio 
eta eragile ezberdinek Euskal 
Herri Langilearen aurka hau az-
piratuta mantentzeko era siste-
matikoan darabilten estrategia 
salatu zuen, konstituzioak estra-
tegia honi oinarria emateko a-
biapuntua zirela azalduz. Izan e-
re, hauek dira Euskal Herri Lan-
gileak klase zein nazio parame-
troetan menderatuta mantentze-
ko estatuek baliaturiko jazarpe-
na legezko bihurtzen dutenak, 
zilegitasun itxura emateko as-
moarekin. Era horretan, antola-
kunde iraultzaileak estatu kapi-
talistek Euskal Herrian inposa-
tutako markoarekiko apurketa 
politikoaren beharra azpimarratu 
zuen. Horretarako, Euskal Herri 
Langilearen klase interesak ase 
ditzakeen eta pairatzen duen 
klase zein nazio zapalkuntzari a-
terabidea eman diezaiokeen a-
terabide bakarra Euskal estatu 
independente eta sozialistaren 
eraikuntza dela aldarrikatu zuen. 
Hain zuzen ere, Euskal Herriko 
langileon boterea garatzea ahal-
bidetu behar duen estatua, lan-
gileon antolakuntza eta langile-
ok eraikitako instituzioak oinarri 

izan behar dituen estatua, ale-
gia. 
Bide horretan, estatu zapaltzai-
leekiko konfrontazioan eraikita-
ko kontraboterearen beharra az-
pimarratu zuen antolakunde i-
raultzaileak, erdibideko plantea-
mendu erreformistak burgesia-
ren mesedepekotzat joz eta era-
bat alboratuz. Horrela, abendu-
aren 6ko mobilizazioa Euskal 
Herri Langileak pairatzen duen 
jazarpena salatzeko eta apurke-
ta politikorako zein antolatzeko 
deia luzatzeko baliatu zituen an-
tolakunde iraultzaileak.

JARDUN-en lanketa antierrepresiboa 
gorpuztuz doa
Maiatzaren 7an publiko egin ze-
netik, hamaika dira ASKE antola-
kunde antierrepresiboak burutu 
dituen ekimenak. Bide horretan, 
JARDUNen baitan, errepresioari 
aurre egin, eta horren inguruko 
lanketa ideologikoa egiteko tres-
na eraginkor gisa gorpuzteko 
pauso sendoak ematen ari da. 
Urriaren 12aren harira, indar o-
kupatzaileen aurkako mobiliza-
zioak egin zituen Euskal Herriko 
lau lurraldeetan. Iruñeko mobili-

zazioa zela eta, urriaren 20an 
espainiar estatuak dinamikari e-
rantzunez JARDUN-eko kide bat 
eta Iruñeko bizilagun bat atxilotu 
zituen. Kolpe errepresibo horrek 
egunean bertan izan zuen eran-
tzuna, ASKE-k atxiloketak sala-
tzeko manifestazioa egin baitzu-
en Iruñean. Aipatu beharra dago 
JARDUN-eko bi kide gelditu zi-
tuztela Gasteizen, mobilizaziora-
ko propaganda egiten ari ziren 
bitartean. Izaera arbitrarioko 

kontrol hori ordubete luzatu zen, 
eta bi kide horiek euren militan-
tzia politikoaren ondorioz identi-
fikatuak eta erregistratuak izan 
ziren. Hori gutxi balitz, zipaioen 
partetik irainak, isekak eta herio-
tzamehatxuak pairatu zituzten. 
Bestalde, urriaren 22an, Amnis-
tia egunaren harira egitarau o-
paroa antolatu zuen Leitzan. 
Horretarako, “Amnistia eta erre-
presioa iraganetik gaurkotasu-
nera” lelopean mahai-inguruaren 
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bitartez, amnistiaren iraganeko 
lanketa eta ikuspuntua zein e-
gungo ikuspuntu eta erronkak e-
duki zituzten solasgai. Horren 
ostean, herri bazkaria egin zen. 
Arratsaldean, mobilizazioa buru-
tu zuten Leitzan barrena, eta, ga-
uean kontzertuekin amaitu zu-
ten. Era horretan, antolakunde 
antierrepresiboak lanketa ideo-
logikoa, aisialdia eta mobiliza-
zioa uztartu zituen urriaren 22ko 

Amnistia Egunean. 
Bestalde, ASKE-k kontzentrazioa 
burutu zuen abenduaren 2an, 
Bilbo Zaharreko San Anton zubi-
an, 2019ko azaroaren 5ean Vox-
ek Atxurin burututako meetina-
ren harira mobilizatzearen ondo-
rioz epaituak izan behar diren 
antifaxistekiko elkartasunean. 
Kontzentrazioa abenduaren 5-
ean gauzatu behar zen epaiketa 
zela eta egin bazen ere, ASKE-ko 

kideek bertan azaldu zuten epai-
keta atzeratua izan dela, epai-
keta Audientzia Probintzialera i-
garo delako. Hala ere, epaiketa 
hau Vox-eko faxistak Euskal He-
rriko mugimendu iraultzailearen 
aurka burutzen ari diren izaera 
judizialeko jazarpenera bidera-
tutako estrategiaren baitan ko-
katu zuen ASKE-k.
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Alexis, agur eta ohore
Asko dira Alexis Castillori erre-
ferentzia egiteko orduan balia 
genitzakeen adjektiboak. Eta, zi-
ur asko, hurrengo lerroetan aipa-
tuko ditugunak motz geldituko 
dira, baina beharrezko omenaldi-
a egiteko idatziak dira. 
Komunista konprometitu eta 
koherente gisa, internazionalis-
moa oinarri, Donbasseko herri 
langilearen aldeko borrokan bizi-
tza eman zuen Alexisek urriaren 
28ko eguerdian. Donetskeko ai-
reportuko ipar-ekialdean posi-

zioa babesten ari zenean, ukra-
niarren artilleriaren su eraso go-
gor baten ondorioz zendu zen, 
beste hiru kiderekin batera. Bere 
borroka, konpromisoaren era-
kusgarri izateaz haratago, edo-
zein militante iraultzaile gidatu 
behar duen internazionalismotik 
eratorritako elkartasunean koka-
tu behar da. Lubakiaren lehen 
lerroan aritzeaz gain, Alexisek ez 
zion muzin egin ez borroka ideo-
logikoari, ez fronteko lanei, Don-
basseko egoera eta bertako lan-

gile klasearekiko elkartasuna 
zabaltzeko deman aritu zelarik 
gau eta egun. 
Lan horren emaitza da 2022ko 
martxoan 6. Zuzian JARKI anto-
lakunde iraultzaileari eskaini zi-
on elkarrizketa. Hurrengo pun-
tuan berriro argitaratzeko eraba-
kia hartu dugu, beraz esan gene-
zakeenaz haratago, berak esa-
teko zuena garrantzitsuagoa ze-
la iritzita. 
Adiorik ez. Agur eta Ohore, 
Alexis!

Zer dago indarkeriaren atzean?
JARDUN-en baitan gorpuzten ari 
den ekimen feminista Azaroaren 
25aren, hots, emakumeen kon-
trako indarkeriaren aurkako egu-
naren harira kanpaina komuni-
katiboa burutu zuen, Euskal He-
rrian zehar. 
Kanpaina horretan, egun horren 
lanketaren zergatia ekarri zuten 
gogora, Mirabal ahizpak, “Txime-
letak”, gogora ekarrita. Halaber, 
hedabideetan oihartzuna duten 
ziztadak, bortxaketak eta erail-
ketak emakume langileak bere 
egunerokotasunean pairatzen 

dituen muturreko erasoen adie-
razpen gisa kokatu zituzten; be-
tiere, horiek gertakari isolatuak 
ez direla azalduz. 
Ildo horretatik, emakume langi-
leak pairatzen duen indarkeria-
ren iturrira jo zuten, eta sistema 
kapitalistak emakume langilea 
bere interespean bigarren mai-
lan alboratuta mantentzeko bali-
atzen duen sexu-genero zapal-
kuntzaren bitartez ezarritako ro-
lak salatu. Hori dela eta, sistema 
kapitalista indarrean dagoen bi-
tartean, emakume langilearen 

aurkako biolentziak indarrean ja-
rraituko du, honek gizarte eredu 
kapitalistak birproduzitzen ditu-
en heinean. 
Gauzak horrela, emakume langi-
leek pairatzen duten zapalkun-
tzarekin bukatzeko sistema ka-
pitalista gainditzea halabeha-
rrezko baldintza gisa kokatu zu-
ten, borroka ideologikoa eta 
antolakuntza hau gainditzeko hil 
ala biziko egiteko gisa identifika-
tuz.
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Alexis Castillo, Kolonbian jaioa, 
Murtzian bizi zen Ukrainiako ga-
tazka hasi zenean. 26 urte zitue-
la, Donbasseko eskualdera joan 
zen borrokatzera. Gauzak horre-
la, urriaren 2014ko urriaren 15-
etik dago Donbassen. Une ho-
netan, Donetskeko herri errepu-
blikako soldadua da. Bere lehe-
nengo batailak Yasinovata eta 
Donetskeko aireportuak izan zi-
ren, 2014-2015 bitartean. Aipatu 
beharra dago Lugansken ere e-
gon izan dela misio bat buru-
tzen, bere gainerako borroka Do-
netsken garatu duelarik. Urte 
hauetan zehar, larriki zauritua 
izan da mina baten zartaldiaren 
ondorioz metrailagatik jota. 
Elkarrizketari dagokionez, ain-
tzakotzat hartu behar da JARKI 
antolakunde iraultzaileak urta-
rrilaren 20an ailegarazi zizkiola 
galderak Alexisi, momentu ho-

rretan ahaztuta zegoen Donba-
ssen gatazkaren inguruan infor-
mazioa zabaltzeko asmoarekin. 
Hala ere, gerora errusiar arma-
daren interbentzioaren testuin-
guruan kokatu behar dugu elka-
rrizketa honen garapena. Hori 
dela eta, Alexisek, hasiera bate-
an email bitartez idatziz jasotzea 
aurreikusita zeuden galderak, 
ahal izan duen moduan ailega-
razi dizkio antolakunde iraultzai-
leari, bai txataren bitartez, bai 
audio ezberdinen bitartez. Alexis 
borrokalari antifaxista frontean 
aritzeaz gain, bere konpromiso 
internazionalistaren beste adie-
razgarri bat da Euskal Herrian 
Donbassen inguruko egoera eta 
informazioa zabaltzeko egiten 
duen ahalegina. Jasotako audio-
etan denbora tarterik ez duen 
frontean diharduen edozein bo-
rrokalariren nekeaz haratago, 

komunista baten erabateko kon-
promiso militantea antzematen 
da aurrera daraman borrokare-
kiko.

Mendebaldeko prentsak Euromai-
dan bezala izendatu zuena zertan 
oinarritu zen eta gatazkari hasiera 
emateko orduan zer suposatu zu-
en azal diezagukezu?

Beno, nik uste dut, 8 urtetan 
gertatu dena eta Ukrainako ga-
tazka hobeto ulertzeko, denbo-
ran atzera egin beharra dagoela. 
Horretarako, Ukrainaren beraren 
eraikuntza zelan eman eta gau-
zatu zen aztertu beharra dago. 
Ukraina herrialde gaztea da. Be-
re lur gehienak Leninen eta Sta-
linen iraultzaren osteko sobietar 
sasoian lortu izan ziren eta az-
keneko lurrak, 50eko hamarka-
dan lortu zituen, Errusiako 
Errepublika Sobietarrak Krime-
ako penintsula oparitu zionean. 
Hau ilegalki eman zela esan be-
harra dago. Hori dela eta, herri 
honen eraikuntza beste herri ba-
tzuen zatiketatik eman dela uler-
tu behar dugu, oso nazionalitate 
ezberdinetan oinarritutako erai-
kuntza nazionala eduki duelarik.
Sobietar Batasunaren gainbehe-
raren ostean, mendebaldeko he-
datze inperialista ofentsibara 
pasa zen. Nolabait esatearren, 
Europako ekialdean herrialde 
asko NATOren eta Europar Ba-
tasunaren orbitara igarotzen ha-
si ziren apurka-apurka. NATOk 
ez zuen, Jugoslaviaren kasuan 
bezala, modu militarrean lortu 
bakarrik, izaera “biguneko” gerra 
eta estatu kolpeen bitartez bai-
zik. Hortaz, egungo Ukrainaren 
egoera, Europar Batasunaren eta 
NATOren ekialderako hedapena-

ELKARRIZKETA 6. Zuzia.  2022ko martxoa

5



ren inertziaren ondorio bezala 
kokatu behar dugu, Errusiak e-
gun mantentzen duen jarrera 
bera ez zuen testuinguru batean. 
Izan ere, 2014an Errusiak Yanu-
covich presidentea bere alde 
lerratzea lortu zuen. Hau hasiera 
batean Europar Batasunarekin 
negoziatzen ari bazen ere, Erru-
siaren orbitara jo zuen merkata-
ritzarako eskaini zizkion baldin-
tza ekonomiko hobeak zirela eta.
Orduan, Yanucovichek Europar 
Batasunarekin zituen intentzioei 
uko egin eta hurbilketa-prozesu-
a eten zuenean hasi ziren Euro-
maidan deritzen protestak. Pro-
testa horiek politikoki zein eko-
nomikoki Europatik hurbilago 
egon nahi zuten pertsonen es-
kutik hasi ziren, beraz. Horre-
lakoetan gertatzen den legez, 
mobilizazio hauek guztiak Men-
debaldearentzat manifestazio 
demokratikoak ziren. Badakigu 
zelakoa den Mendebaldearen 
diskurtsoa zerbait interesatzen 
zaionean, super demokratiko gi-
sa irudikatzen dute eta horixe da, 
hain zuzen ere, Ukrainan zein 
koloretako bestelako herrialde-
etako koloretako iraultzekin egin 
zutena.
Hor hasi zen, nire ikuspuntutik, 
gatazka armatuari hasiera eman 
zion inflexio puntua. Ez egungo 
ukrainar eta proerrusiar aldeeta-
tik, zenbait manifestari eta euren 
oldarkortasuna eta honetatik de-

fendatzen ari zen garaiko gober-
nu eta estatuagatik baizik. Mani-
festari oldarkor horien buruan, 
bai Estatu Batuek, bai Europar 
Batasunak finantzatutako ultra-
nazionalistak zeuden. Gatazka-
ren hasieran, tiro eta koktel mo-
lotoffen artean, poliziak zein ma-
nifestariak bizitza galtzen hasi 
ziren. Aipatu beharra dago, tes-
tuinguru horretan aurretik e-
mandako fenomeno bat errepi-
katu zela. Egoerak gainezka egin 
zezan, alde bietako pertsona ez-
berdinei tiro egin ziten espezia-
listak edota frankotiratzaileak a-
ritu ziren eraikinen goialdeetan. 
Guzti honetaz hitz asko egin da 
eta, gainera, erabat egiaztatuta 
eta argitaratuta dago. Honen e-
raginez, estatuak egoeraren gain 
zuen kontrola zartarazi eta biz-
tanleria bere aurka jarri zen.
Egoerak gainez eginda, Yanuco-
vich presidenteak ihes egin zu-
en, oposizioak boterea hartu zu-
elarik estatu kolpea gauzatuz. 
Orduan hasi zen, hain zuzen ere, 
estatu kolpe hau ematerakoan 
boterea hartu berri zuten politi-
karien barne garbiketa, estatu-
aren baitako lehengo gobernuko 
elementuak purgatuz. Une ho-
rretan hartu zuten bai Donetsk, 
Lugansk eta bestelako eskual-
deek iniziatiba eta independiza-
tzeko erabakia, eta orduantxe 

hasi zen da Ukrainan egungo 
gatazkari hasiera eman zion o-
perazio antiterrorista. 

Maiatzaren 2an Odesan zer ger-
tatu zen azal diezagukezu?

Odesan maiatzaren 2an gertatu-
takoa aurretik azaldutako testu-
inguruan kokatu beharra dago. 
Estatu kolpeari erantzuteko ma-
nifestazioak egon ziren leku ez-
berdinetan, horien artean, Ode-
san. Bertan tankera ezberdineta-
ko jendea zegoen, antifaxistak 
barne. Kieven eman zen estatu 
kolpearen kontra zeuden pertso-
na hauek eta gertatzen ari zena-
ren aurka protestatzen ari ziren. 
Egun horretan futbol partida bat 
egon zen. Ez dut ondo gogo-
ratzen zein taldek jokatzen zuen, 
baina garrantzitsuena da talde 
horien jarraitzaileen artean beti-
danik egon izan direla ultrana-
zionalistak, Pravy Sector antola-
kunde paramilitar ultranaziona-
listaren parte direnak, hain zu-
zen ere.
Jarraitzaile hauek manifestazio 
batean elkartu ziren maiatzaren 
2 horretan, Kieveko estatu kol-
pearen kontra kontzentratuta 
zeuden pertsonak zeuden leku-
aren aurka jo zutelarik. Kontzen-
tratutako pertsona hauek euren 
burua inguratuta ikusterakoan, 
Sindikatuen Etxea bezala ezagu-
tzen den eraikinean sartu ziren. 
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Hau sobietar iraganeko herrialde 
ezberdinetan aurki dezakegun 
ohiko eraikina da, tamaina han-
diko kultur etxe bat bezalakoa 
da, antzoki bat azken finean...
Beno, gauza da jendea bere bu-
rua babesteko sartu zela bertan 
eta, une horretan, ultranaziona-
listek eraikina inguratu eta kok-
tel molotoffak jaurtitzeari ekin 
zioten, baita eraikinaren aurka ti-
ro egin ere. Sutan zegoen eraiki-
netik ihes egiten saiatu zirenak 
kolpeka erail zituzten. Egun inork 
ez daki oraindik hildakoen kopu-
rua, ez baitzen inolako ikerke-
tarik abiarazi. Ez da egon inolako 
atxiloketarik, ez erailketengatik 
ezta beste edozelako karguen-
gatik ere. Baina badakigu han e-
gondako gizon batek esan zida-
naren arabera, gutxienez 80 eta 
100 pertsonez ari garela. Desa-
gertuak, erreak, tirokatuak, kol-
peka erailak izan ziren 80-100 

pertsona. Hori da maiatzaren 
2an Odesan gertatu zena. 

Internazionalista moduan, zerk 
bultzatu zintuen zure bizitza utzi 
eta Donetsk eta Luganskeko bo-
rrokak babestera?

Donetskera joan aurretik, Espai-
nian nengoela, ni militante ko-
munista nintzen, ez PCEkoa bai-
na bai beste alderdi batekoa. 
Honetaz gain, bestelako antola-
kundeen parte ere banintzen. 
Antolakunde sozial ezberdineta-
ko aktibista nintzela esan liteke, 
horien artean, nire eskualdeko 
koordinadora anti-faxista bate-
koa. Dena hasi zenean, manifes-
tazioak hasi zirenean, gertutik 
jarraitu genituen hauek. Asko i-
rakurri genuen Euromaidanen 
manifestazioen inguruan. Gaine-
ra, Ukrainako jendea ultranazio-
nalistak Euromaidaneko mobili-

zazioen baitan indartsu egiten 
ari zirela esaten hasi zitzaigun. 
Egoeraren jarraipena burutzen 
genuen.
Gertatzen ari zena salatzeko bu-
rutu genuen lehenengo mobili-
zazioa maiatzaren 2ko gertaka-
rien harira izan zen. Kontzen-
trazio bat eta manifestazio in-
formatibo bat burutu genituen e-
gun horretako biktimen alde. 
Egoera horretan, zenbait pertso-
na, ni tarteko, Ukrainara bertara-
tzeaz hitz egiten ibili ginen, ahal 
genuen eran laguntzeko, ekai-
nean etortzea erabaki genuela-
rik. Azkenean hiru izan ginen 
etortzea erabaki genuenak. He-
galdiaren bidaia-txartelak erosi 
genituen eta Bartzelonatik irte-
tear geundenean nik pasaportea 
maletan utzi nuen... Ergela ni, 
bai. Horrela, ni bertan geratu 
behar izan nintzen bitartean, 
beste bi kideek Kievera bidaiatu 

     2014ko maiatzaren 2a, Odessa
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zuten. Garai horretan mugak ez 
zeduenez hain zehaztuta Kievera 
bidaiatu eta gero, Donbassera 
laguntzera etortzeko aukera ze-
nuen eta nire bi kideak miliziano 
moduan aritu ziren.
Ni etxera bueltatu nintzen, bi-
daia-txartel berria ordaindu ahal 
izateko lana bilatu nuen eta urri-
an ailegatu nintzen, 2014ko urri-
aren 15ean, zehazki. Eta zergatik 
erabaki nuen hona etortzea? Na-
zionalistak egiten ari zirena i-
kustean... Ez bakarrik maiatza-
ren 2an, orokorrean aurrera era-
mandako desagerpenen, sarras-
kien... ondorioz erabaki nuen 
etortzea. Haiei aurre egiteko, 

pertsona hauek ez dutelako guk 
zapaltzen dugun mundua zapal-
tzea merezi pentsatzen dudala-
ko. 

2014an, gerraren hasieran, zen-
bait sektorek Donbasseko eskual-
dean gertatzen ari zena klase 
gatazkaren logikan gauzatzen ari 
zela esaten zuten. Benetan uste 
duzu horrela izan zela?

Egun bizi dugun egoera eta 
murgilduta gauden gatazka E-
rrusiako eta Mendebaldeko era-
gin eremuen arteko talkaren on-
doriozko testuinguru politikoa 
eta ekonomikoa da. Donbasseko 

jendearen artean zenbait sek-
torek, kontzienteagoak zirenak, 
estatu baten abiaraztea aukera 
onena zela zeritzoten. Hori dela 
eta, prozesu horretan sektore 
estrategiko ezberdinetako lan-
gileak, alderdi komunista eta 
sindikatuak hau babestera mu-
gatu beharrean, estatu baten e-
gituratzeari ekin zioten, Don-
basseko langileei erabateko bo-
terea eman ziezaiokeen proiektu 
zela zeritzoten eta. Zeritzotela 
esaten dut ni ez nintzelako esta-
tuaren eraikuntzaren parte izan.
Tesitura horren baitan, errepu-
blikak klase gatazkaren emaitza 
direla esan dezakegu. Izan ere, 

     Azov bataloi naziko kideak
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buruan zeukaten eta oraindik ere 
indarrean dagoen proiektua, e-
rrepublika hauen existentziare-
kin oraindik bukatu ez dena, ber-
tako langileentzako bizi baldin-
tza hobeak eskaintzea helburu 
zuen konstituzioa zen, bertoko 
langile klaseari aukerak eman 
behar ziena eta euren egoera 
hobetzea xedetzat zuena. Hori 
dela eta, zentzu horretan, Do-
netsk eta Luganskeko herri erre-
publiken existentzia klase gataz-
karen emaitza dela deritzot. 

Zein da Donbasseko herritarren 
motibazioa gerra honetan borro-
katzeko? Zer interes daude gerra 
honen atzean? Zer interes zeukan 
NATOk Yanucovichen aurkako kol-
pea babesterako orduan?

Orokorrean, errepubliken defen-
tsara bultzatzen duten arrazoiek 
Donetsk eta Luganskeko lurren 
defentsa dute oinarri. Ukrainako 
gobernuak operazio antiterroris-
ta gisa izendatutakoaren aurre-
ko defentsa, alegia. Izan ere, 
kontuan eduki behar da hau 

bonbardaketen nahiz tankeen 
eskutik abiarazi zutela, eta jen-
deak, noski, armak hartzeko 
hautua egin zuen, biztanleriaren 
gehiengoak defentsa babestu 
zuelarik. Hortaz, jende gehiena 
ez zen arrazoi politikoengatik 
mobilizatu, euren lurraren eta 
familien defentsarengatik baizik. 
Egia da gero proiektu politikoak 
osatzen joan zirela eta oraindik 
ere existitzen direla, baina jen-
dea mobilizatu zuena, bere 
lurra-ren defentsa izan zen, 
azken finean.
Ukraina azpiratzeko interesak 
era askotakoak diren arren, eko-
nomikoak dira, batik bat. Eko-
nomikoak dira, Ukrainak europa-
rrentzat lan indar merkea baitu, 
hemen soldatak ez direlako Eu-
ropan bezalakoak. Horrez gain, 
lurrak oso emankorrak dira, oso 
ezaguna den lur beltza daukate 
eta. Emankortasun horren adie-
razle da, Hitlerren sasoian 
naziek Ukraina okupatuta 
mantendu zu tenean, lur asko 
eraman izana. Horretaz gain, 
baliabide mineral asko daude, 

ikatza eta horrela-koak 
bezalakoak. Baliabide pila dituen 
lurra da hau.
Beno, hori ekonomikoari dago-
kionez. Estrategikoki, Ukraina, 
NATOren egitura militarrak erru-
siarren ate parean kokatzen 
dituen herrialdea da. 

Kontuan hartu beharra dago, 
Errusiak Sobietar Batasunaren 
erorketa-rekin batera, 
Mendebaldearekin NATOa ez 
zela hedatuko adostu zuela, eta 
hedapen hau egoerak gainezka 
egitea eragin duen a-rrazoi 
nagusietako bat da.
Horrez gain, ukrainar biztanle-

“Ez bakarrik maiatzaren 

2an, orokorrean aurrera 

eramandako 

desagerpenen, 

sarraskien... ondorioz 

erabaki nuen etortzea.”
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riaren ia erdia etnia errusiarre-
koa da. Egoera horretan, Ukrai-
nak NATO-rekin bat egitea pen-
tsaezina suertatzen da Errusia-
rentzat, bere biztanleriaren zati 
bat etsaiaren eskuetan uztea 
suposatuko bailuke, Errusiari 
beti eraso egin nahi izan dion 
etsaiaren eskuetan, alegia. Argi 
utzi beharra dago, NATOk ez 
duela Ukrainako kolpe estatua 
babesten. NATOk burutu zuen, 
Europar Batasuna eta estatuba-
tuarrak bere alde politikoko egi-
tura ekonomikoen babespean, 
estatu kolpea. Eurak dira Euro-
maidanen zirku guzti hau finan-
tzatu zutenak. Hortaz, ez gara 
babesaz ari, eurek aurrera era-
mandako guztitik eratorritako e-
goeraz baizik.

Gatazkan parte hartzen ari diren 
eragile ezberdinen erradiografia 
egin zenezake? Zer interes dituz-
te?

Gatazkaren baitan zenbait bloke 
bereiz ditzakegu. Alde batetik, 
Ukraina dugu, Estatu Batuak eta 
bere aliatuen interesei erantzu-
ten dien blokea. Bestetik, erru-
siar blokea dugu, batez ere, erru-
siarren subiranotasun naziona-
lari erantzuten diona, egoera es-
trategiko eta mundu eslabiarra-
ren egoerari so eginda. Izan ere, 
errusiarrentzat eslabiar mundu-
aren zati bat estatubatuarren 
menpe egoteak bere etorkizu-
nean eragina izan dezakeela de-
ritzo. Ukrainar blokearen baitan 

hasieran bi alde bereiz geni-
tzake, bata, Europatik ekonomi-
koki gertuago zegoen zatia eta, 
bestea, Errusiatik gertuagoa ze-
goena. Azken hau zen Yanuco-
vichen sasoian nagusitasu-na 
zuen zatia, errusiar influen-
tziaren laguntzaz.
Esan bezala, gatazkaren aurretik 
europarrekin zenbait akordio e-
konomikoz gain, honen parte 
izateko hainbat akordio ere sina-
tu ziren, baina Yanucovich azke-
nean atzera bota eta orduantxe 
hasi zen Euromaidana eta estatu 
kolpea. Interesak orokorrean 
ekonomikoak dira, batez ere, 
energetikoak. Izan ere, kontura-
tuz gero, Ukraina Europako zubi 
energetikoetako bat da. Hori de-
la eta, Estatu Batuei ez zaie 
inondik inora interesatzen Ukrai-
nak Errusiarekin inolako harre-
manik edukitzea. Bestalde, inte-
res estrategiko militarrak ditu-
gu, Ukraina Europar Batasunaren 

“Argi utzi beharra dago, NATOk ez duela Ukrainako 

kolpe estatua babesten. NATOk burutu zuen”

     Errusiar armadaren konboia Donbassen
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edota NATOren parte izanez ge-
ro, mugak zein armamentu es-
trategikoa errusiarren hiriburutik 
gertuago kokatzeko aukera e-
gongo bailitzateke. Ukrainako 
blokearen baitan gainera, Euro-
par Batasunaren gertukoak diren 
oligarkak ditugu, egun agintean 
daudenak eta azken hauek dira, 
gainera, gerra honi hasiera eman 
zioten batailoi nazionalistak fi-
nantzatzen dituztenak. 

Norainoko babes internazionala 
eduki da? Zeinen partetik? Babes 
maila hori handitu edo txikitu egin 
da?

Babes internazionalari dagoki-
onez, honen parterik handiena 
Europako antolakunde politiko 

nahiz mugimendu sozialen es-
kutik eta zenbait sindikaturen 
eskutik etorri da baina, inolaz 
ere, estatuen partetik. Aipatze-
koa da, gainera, babes hau 
izaera komunistako sektoreeta-
tik eta ezkerreko zenbait talde-
ren babesarekin eman dela. 
Munduko gainerako puntuei da-
gokienez, ezin daiteke esan ba-
bes garrantzitsurik egon denik, 
baina aipatzekoak dira, Abjasia 
eta Osetiak emandako babesa, 
maila internazionalean estatu 
hauek onartuak ez badira ere. 
Horrez gain, onartu beharra da-
go eskuineko zenbait mugimen-
duk ere babesa eman dutela, 
baina hauek ez dute influentzia 
handirik lortu.
Hala ere, gatazka izozten joan 

zen heinean, laguntza ere gutxi-
tuz joan zen. Izan ere, jada ez 
geunden hedabideen erdigune-
an. Esan beharra dago hori nire 
analisi eta iritzi pertsonala dela. 
Ondo dakizuenez, zerbaiten in-
guruan informatzen ez denean, 
hau ez da existitzen eta apur-
kako desagerpen informatiboa 
egon izan da bertan gertatzen 
denaz, jendea beste gai batzu-
etan zentratzen joan delarik. Ho-
rrek, naturala denez, arreta gu-
txitzea eragin zuen eta baita ho-
nekin jasotzen zen laguntza ere. 
Gaur egun, arreta hori berrak-
tibatu egin da baina ez lehengo 
moduan. Nire ustez, nik uste du-
dana dela argitu nahi dut, heda-
bide informatiboak bai errusiar 
federazioaren, bai Donetsk eta 

“hedabide informatiboak bai errusiar federazioaren, bai Donetsk eta Luganskeko herri 

errepubliken aurkako eraso masiboa burutzen ari dira.”
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Luganskeko herri errepubliken 
aurkako eraso masiboa burutzen 
ari dira. Eta horrek azkenean 
munduak egoerarekiko duen 
ikuspuntua eta, hortaz, Don-
bassekiko babesa baldintzatu 
dute. Gainera, honek ezkerreko 
hainbat sektorek NATOren dis-
kurtso inperialista babestu eta 
justifikatzera eramateko puntura 
iristea eragin du.

Zein da Poroshenkoren alde borro-
katzen ari diren Pravy Sector Svo-
boda bezalako taldeen ideologia?

Pravy Sector eta azken finean 
nazionalista ukrai-narrak Stepan 
Banderaren seme-alabak direla 
esan genezake, Bigarren Mundu 
Gerraren aurreko eta osteko 
nazionalismoa dutelarik oinarri. 
Nazionalismoaren ohiko ele-
mentuak partekatzen dituzte: 
nazioaren gorazarrea, arrazaren 

gorazarrea, kulturarena, txobi-
nismoa... Oro har, nazionalismo 
guztiak horrelakoak dira. Mu-
gimendu hau azken aldian bere 
diskurtso politikoa neurtuz joan 
da, nahiz eta euren ekintzek ge-
rra kriminalenak izaten jarraitzen 
duten. Baina baretu egin dira, 
batez ere, Europa eta teorian 
demokraziaren abangoardiaren 
parte diren herrialdeak ez asal-
datzeko. Neurtutako diskurtso 
politikoaren puntu honetan, bai 
Europar Batasuna, bai Estatu 
Batuak, instruktore militar ge-
hiagorekin babesten ari da hau-
ek eta horrela dago kontua. Hala 
ere, mugimendu hauek izaera 
nazionalistara mugatutako influ-
entzia edukitzeaz gain, izaera fa-
xistakoa ere badaukate, askotan 
sinbologia nazia ere baliatzen 
dutelarik. Beraz, ez gara mugi-
mendu nazionalista homogeneo 
batez ari, nahiz eta horrela iza-

ten edo, gutxienez, homogeneo-
tasun eta batasun hori transmi-
titzen saiatzen diren.

Zelakoa da Donbass eskualdeko 
herri langilearen egunerokotasu-
na?

Donbasseko herria, Donetsk eta 
Luganskeko herri errepublikak 
aldarrikatu zirenetik, blokeo eko-
nomikoa jasaten ari da. Blokeo 
hau, azken urteetan nolabaiteko 
egonkortze ekonomikoa egon 
bada ere, sakonduz joan da krisi 
ekonomikoa dela medio. Errusiar 
federazioa gatazkan murgildu 
zenetik, inflazioak txarrera jo du. 
Azken finean, hau da gerrek era-
gin ohi duten ondorioetako bat. 
Askok pentsatzen dugu errusiar 
federazioa eskala handian ga-
tazkan murgildu izanak Don-
basseko eskualdean gerraren 
amaiera ekarriko duela baina, ta-

     Ukraniar ultranazionalistak Stephan Banderaren irudiarekin
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malez, gauzak pattal doaz eta 
espero dezagun ukrainar herriak 
ahalik eta gutxien sufritzea ga-
tazka honetan.

Gaur egun zelan dago egoera?

Fronteari dagokionez, egoera 
aldatu egin da otsailaren 24tik. 
Izan ere, data horretan, errusiar 
gobernuak eta herri errepubliken 
gobernuak, errusiar armadari 
Donbassen jarduteko eskubidea 
ematen zien defentsaren ingu-
ruko akordioa sinatu zuten. Hau 
errusiarren egoera geoestrate-
gikoaren jarraipen gisa uler de-
zakegu, hauek denbora baitze-
ramaten abisua ematen ez zu-
tela onartuko NATOren egitura 
militarrak ekialdera hedatzerik, 
jada gertatzen ari zena. Hori dela 
eta, une honetan errusiar ar-
mada gudu-zelaian parte-hartze 
aktiboa izaten ari da eta errusiar 
aire armadaren babesa daukagu 
une honetan. Honi esker, Lu-
ganskeko herri errepublikari gu-
txi falta zaio guztiz aske izateko. 
gure errepublikari oraindik ere a-
pur bat kostatzen ari zaiolarik, 

ukrainar armadak frontearen 
mugan zeukan indar kontzentra-
zio handiarengatik.
Errusiar armada lau norabidetan 
burutzen ari da bere interben-
tzioa. Bata, Kieven norabidean, 
bigarrena Krimeatik, hirugarrena 
Voroneseko norabidean Jarkov-
erantz eta, bukatzeko, Lugansk 
eta Donetskeko frontea. Zentzu 
horretan, aurrera-pausoak eta 
errusiarren aurrerapenak egoten 
ari direla badirudi, eta daukagun 
informazioaren arabera, aurrera-
pen hauek garrantzitsuak izaten 
ari dira aurretik aipatutako no-
rabide guztietan. Egoera hone-
tan, garrantzitsuena fronteak e-
gonkortzea da eta, aurrerapau-
soei dagokienez, erritmoa be-
rreskuratzea, errusiar soldaduek 
zein gureek aurrera egin deza-
ten, betiere, biztanleria zibila 
aintzakotzat hartuta, honi ahalik 
eta kalte gutxien eginez.
Hori dela eta, arreta berezia 
eduki behar da gune urbanoei 
dagokienez. Zentzu honetan, 
etsaiak ez digu aukera askorik 
ematen. Izan ere, askotan zibilak 
zein eraikin zibilak baliatzen 

ditu: erietxeak, eskolak zein bi-
zitokiak, apartamentuak. Era be-
rean, etsaia hau era propagan-
distikoan baliatzen ari da. Gure 
soldaduak gune horietan barne-
ratzen direnean eta aurretik ai-
patutako guneetatik tiroak jaso-
tzen dituztenean, oso zaila da 
gauzak beste era batera egitea. 
Errusiar zein herri errepubliken 
armadentzako berebiziko ga-
rrantzia daukanez biztanleria zi-
bilari ahalik eta kalte gutxien 
eragitea, inteligentzia militarra-
ren bitartez, zentzu honetan 
ahalik eta kalterik urrienak eragi-
ten saiatzen ari gara.
Mobilizazio bat egon da gure 
erreserban eta erreserbista guz-
tiak mobilizatu dituzte. Zentzu 
horretan, espero dugu gatazka 
azkar bukatzea eta hau da azken 
finean ezinegon edo asaldura 
handiena sorrarazten diguna. 
Izan ere, gerrak luzatzen direne-
an, hildako gehiago eragiteaz 
gain, ondorioak larriagoak izaten 
dira. Horregatik, esan dizudan 
moduan, dena azkar amaitzea 
espero dugu. 
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azio bat ezin da bere borondatearen aurka 
estatu baten subiranotasunaren menpe 
egon. Hori dela eta, autodeterminazioa 

nazio bat beste nazio baten estruktura estataletik 
banatu eta estatu independente nazional baten 
sorrerara bideratutako prozesu politikoa da. 
Honako ezaugarri hauek ditu oinarri:

        • Autoadierazpen eskubidea.

        • Autodefinizio eskubidea.

        • Automugatze eskubidea.

        • Barne eta kanpo auto hedapen eskubidea 

(jarrera irredentista  edota  inperialistetan  erori 

gabe).

Autodeterminazioa prozesu politiko bati lotuta da-
go, nazio batek estatu propio bat sortzeko duen 
eskubidean oinarrituta. Aintzakotzat hartu behar 
da nazio guztiek dutela kanpoko inolako esku har-
tzerik gabe euren burua gobernatzeko ahalmena, 
nazio bakoitzak hautaturiko gobernu motaren ara-

bera antolatzeko duen eskubidearen baitan. Gau-
zak horrela, autodeterminazio edo banatze esku-
bidearen ukazioak nazio menderatzailearen pribi-
legioak zuzenki babestea dakar. Horregatik, auto-
determinazioa izatezko bidetik ematen den proze-
sua da, nazio eta nazioarteko araudi juridikoetatik 
kanpo kokatu ohi dena.

Nazio auziari eta zapalketari erantzuten dion pro-
zesua politikoa izanik, argi izan behar da autode-
terminazioa klase gatazkaren baitako prozesua 
dela, klase bakoitzak bere interesen arabera balia-
tzen duen prozesua den heinean. Beraz, garran-
tzitsua da autodeterminazioa baliatuko duen sub-
jektua zein den, baita honen gauzapenak sortuko 
duen estatu forma ere. Izan ere,  autodetermina-
zioa langile klasearen ikuspuntutik eta klase bur-
gesaren ikuspuntutik zeharo ezberdina da.

Burgesiaren klase parametroetako autodetermi-
nazioa estatu nazional kapitalista bat sortzera bi-
deratuta doa, burgesia nazionalak nazio zapal-
tzaileko burgesiaren lekua hartu eta posizio hobea 

N

AUTODETERMINAZIOA
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biltzen duen merkatu nazionala eta gainegitura 
juridiko-politiko propioak ezartzeko bidean. Era 
horretan, burgesiak lehenengo lerroan eta baldin-
tzarik gabe planteatzen ditu aldarrikapen nazio-
nalak, botere politikoa eskuratzeko. Horretarako, 
autodeterminazioa klabe interklasistan plantea-
tzen du, fronte nazionalak bezalako proposame-
nak mahai gainean jarrita, zapalkuntza naziona-
larekin bukatzeko bidean bai baina ez harreman 
kapitalistekin bukatzeko bidean. Hortaz, burge-
siaren ikuspuntutik autodeterminazioa lehia inter-
burgesean kokatutako prozesu politikoa da, ez di-
ona nazio zapalketari erantzunik eman behar. Izan 
ere, autodeterminazio prozesuen bitartez burge-
siak botere politikoa eskuratzeaz gain, askotan 
nazio zapaltzaileko burgesiari izaera politikoko 
zein ekonomikoko hobariak lortzeko presio ele-
mentu gisa baliatzen du autodeterminazioa. 

Beste zenbait kasutan, askapen nazionalaren pro-
zesuak parametro burgesetan lerratu eta bere 
interespean garatzeko edota langile klaseen inte-
resei erantzuten dieten prozesu iraultzaileak za-
puzteko baliatzen duen planteamendua da auto-
determinazioa. Bide horretan, burgesiak askotan 
autodeterminazio prozesua bera prozesu demo-
kratiko burges eta bozka bezalako kontzeptuetara 
mugatzen du, interklasismoa baliatuta autodeter-
minazioa burutu behar duen subjektuaren inguru-
ko nahasmendua sortzeko asmoarekin. Gehiengo-
aren borondatean oinarritutako parametro demo-
kratiko burgesen aldarrikapena egiten du, gainegi-
tura ideologikoak klase izaera duenez gero, masen 
artean nagusitasuna duen ideologia aldekoa bai-
tzaio. Horretaz gain, nazio bakoitzeko burgesiak 

bere abantailen bermea lehenetsiko du beti, beste 
nazioen desabantaila posibleak kontuan hartu ba-
rik.

Langile klaseak, berriz, autodeterminazio eskubi-
dea aitortu eta bermatu behar dio nazio orori, bes-
te nazio baten lepotik ezer ematera konprometitu 
gabe; betiere, hauek langileriaren klase interesen 
alde edo interes inperialisten aurka garatzen badi-
ra. Hau da, bloke inperialistak ahultzen dituzten 
heinean eta iraultza sozialistetarako baldintza ma-
terialak ez dauden kasuetan, autodeterminazio 
prozesu burgesak babestuko ditu langileriak. Hala 
ere, autodeterminazioa langile klasearen ikus-
pegitik emanez gero, nazio zapalduen kasuan pro-
zesu iraultzailearen eskutik doa, herri langilearen 
subiranotasuna eta nazio borondatea izan behar 
dituelarik oinarri. Horrela, klaserik gabeko prozesu 
sozialista bati bide eman behar dion langile bote-
rean oinarritutako estatu independente eta sozia-
lista eratzea da langile klasearen parametroetako 
autodeterminazioaren emaitza. 
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Lanak berebiziko eginkizunak betetzen ditu gizarte 
kapitalistan. Batetik, produkzio sistema kapitalis-
tak ezin du gure lanik gabe funtzionatu. Bestetik, 
langile klasearen parte garenoi ezinbestekoa zaigu 
gure lan indarra norbaiti saltzea eta harentzat lan 
egitea. Horixe dirudi langileon halabeharrezko pa-
tuak.

Baina zein neurritan da lana gure “berezko” patua, 
gure biziraupenerako ezinbestekoa? Edo klase do-
minazioaren ondoriozko inposizioa? Gure lana ba-
lioan jarri behar dugu? Ala gure askatasuna urra-
tzen duen elementutzat hartu?

Zer da lana?

Lana hainbat modutara uler daiteke, batzuetan, 
errealitate materiala eraldatzen duen giza ekintza 
moduan. Horren arabera, gizatasunari lotutako 
jarduera izango litzateke. Baina orduan zerk berei-
ziko lituzke lana eta giza jarduera? Zergatik jardu-
era edo ekintza batzuk hartzen ditugu «lan» mo-
duan, eta beste batzuk ez?

Lanaren azterketa soziala eta politikoa egin nahi 
badugu, beharrezkoa da testuinguru sozial eta 

historiko espezifiko batean kokatzea, kapitalis-
moarenean, alegia. Izan ere, bestelako sistema so-
zialetan, giza jarduera kategorizatzeko oso beste-
lako moduak daude. Antzinaroan, adibidez, ez zu-
en zentzurik esklabo baten eta artisau libre baten 
jarduerak berdin izendatzeak. Izan ere, jarduera 
horiek inplikazio sozial oso ezberdinak zituzten, 
eta ez zen posible horiek berdin izendatzea, egun 
“lanarekin” egiten dugu modura.

Egungo gizartean, «lan»tzat jotzen ditugu gizarte 
kapitalistaren eta haren ekoizpen harremanen 
erreprodukzioan parte hartzen duten jarduerak, 
funtzio sozial jakin batzuk betetzen dituztelako. 
Beraz, lantzat jotako jarduerak ekoizpen harreman 
sozial kapitalisten barruan burutzen dira, eta 
berauek erreproduzitzea da haien funtzioa.

Era berean, lan jarduera hainbat formatan burutu 
daiteke, eta guztiek ez dute balio bera gizartea-
rentzat (erre)produktibo gisa aitortuak izateko or-
duan; soldatarik gabeko etxeko lanak edo kontra-
turik gabekoa, adibidez. Horregatik, hierarkia bat 
dago lan formen aitorpen sozialean (adibidez, en-
plegua > soldatapeko lana > ezkutupekoa > etxeko 
lana). 

formakuntza

Lana: beharrezkoa ala inposatua?
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Ostera, gizarte kapitalistaren erreprodukzioan be-
harrezkoak ez diren jarduerak ez dira lan moduan 
kontsideratzen, aisiari lotuta daudenak, batik bat.

Lana, aberastasunaren sortzaile

Lanak funtsezko eginkizun bat du, beste guztiak 
baldintzatzen dituena: aberastasuna sortzea, ale-
gia. Aberastasuna beharrizanak eta desirak ase-
tzera bideratutako ondasunen multzoa da, beha-
rrizan horiek sozialki determinatuta daudelarik. 
Hau da, gizartearen arabera, ondasun batzuk be-
harrezkoak eta desiragarriak izango dira, eta beste 
batzuk ez. 

Gizarte kapitalistan, aberastasuna merkantzia for-
mapean agertzen zaigu, merkatuaren bidez esku-
ratzen baititugu gure beharrizanak asetzeko onda-

sun eta zerbitzuen zati handi bat. Horregatik, mer-
kantzien ekoizpenera dago bideratua lana gure 
gizartean, eta ezinezkoa da bata bestea gabe uler-
tzea.

Halaber, etxeko lanek ere merkantzien ekoiz-
penean hartzen dute parte, lan indarra merkantzia 
(erre)produzitzen dutelako. Etxeko langileek ez du-
tenez haien lan indarra zuzenean saltzen, ez dute 
soldatarik jasotzen, eta aitorpen sozial baxuagoa 
dute. 

Burgesiak du lanaz ekoiztutako aberastasunaren 
jabetza, ekoizpen bitartekoen jabetza pribatuak 
hala ahalbidetzen diolako; alegia, lantoki batean e-
koizten den guztia da lantokiko jabearena, eta lan-
gileak ez du bere lana saltzen, lan indarra baizik. 
Horretan oinarritzen da, hain zuzen, lanaren esplo-
tazioa: kapitalistak lan indarra erosten die langi-
leei, eta, horrela, haien lanarekin sortzen duten 
guztiaz jabetzen dira. Modu horretan, lanarekin 
sortutako aberastasun osoaren jabetza eskura-
tzen du klase kapitalistak, kapital bihurtzen duena. 
Ondorioz, aberastasunaren sorrera eta kapital me-
taketa dira lanaren eginkizun garrantzitsuenak.

Soldata, langile klasearen 
erreprodukziorako

Hala ere, aberastasunaren parte bat langile 
klasearen artean banatu behar da,  haren bizirau-
pena eta lan indarraren erreprodukzioa berma-
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tzeko. Horregatik, lan indarra saltzean, soldata ja-
sotzen dute langileek, haien beharrizanak ase ahal 
izateko, eta beren lan indarra erreproduzitu. Bes-
tela, langileek ez lukete haien lan indarra salduko, 
eta ez lukete inorentzat lan egingo.

Azpimarratzekoa da gizarte kapitalistaren errepro-
dukziorako ezinbestekoa dela langile klaseak bizi-
rautea. Osterantzean, ez litzateke ez langilerik, ez 
esplotatzeko lan indarrik egongo. Soldatak hori 
ahalbidetzen du, nahiz eta langile klaseko kide 
guztiak soldatapekoak ez izan. Izan ere, langile 
klasearen barruan, langile batzuek zuzenean jaso-
ko dute soldata; baina beste batzuek ez. Adibidez: 
ordainsaririk gabeko etxeko langileak, umeak, 
ikasleak... Horiek ez dira zuzenean langileak, baina 
soldatapekoren baten menpe bizi dira eta, hortaz, 
langile klasearen parte dira.

Beraz, lanak klase burgesaren aberastasuna sor-
tzen du. Horixe da haren funtzio garrantzitsuena. 
Ondoren, sortutako aberastasunaren parte bat 
banatu behar da langile klasearen artean, langile 
esplotagarriak egongo direla ziurtatzeko.

Lana, nortasunaren ardatzetako 
bat

Lanaren eginkizun sozialek gainegitura ideologi-
koan ere eragiten dute. Hasteko, norbanakoak gi-

zartean integratzeko bitarteko bihurtu du ideo-
logia burgesak lana; hau da, langile indibidual mo-
duan, lana bilatzen dugunean, ez dugu soilik sol-
data helburu: norbanako moduan, gure nortasuna 
eraikitzea ere bilatzen dugu, eta nortasun hori 
besteengandik aitortua izatea. Izan ere, indibidua-
lizazio prozesuarekin, premiazko bihurtu da bes-
teen aurrean “norbait izatea”,  eta norbanako mo-
duan ditugun bertuteak aitortuak izatea. Lanak a-
halbidetzen digu gure nortasun indibidualaren ai-
tortza sozial hori jasotzea, zerbaitetarako balio 
dugula erakutsiz. Beste modu batera esanda, gi-
zartean gure tokia topatzea ahalbidetzen digu la-
nak.

Ildo horretatik, langabetuen arazo nagusia, diruaz 
aparte, egoera horren inguruan sortzen den estig-
ma soziala da: ezertarako balio ez duten pertzep-
zioa, horren ondorio psikologiko guztiekin. Ho-
rrenbestez, kasu askotan edozein lan baldintza 
onartzeko prest egoten dira, estigma hori kentze-
ko helburuarekin. Hortaz, lanarekiko menpekota-
suna areagotu egiten da.

Lanaren eta 
denbora librearen arteko 
harreman kontraesankorra

Lanak denbora librea “kentzen” digu, baina lana 
da, kasu gehienetan, aisiaz gozatu ahal izateko 
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baldintza (oporretan joateko, adibidez). Horregatik 
lehenesten dugu beti lana, aisialdirako edo beste-
lako jardueretarako denbora kendu arren; lanik ga-
be aisiaz gozatzerik ez dugula sinetsarazi digu-
lako sistema kapitalistak.

Dena dela, aisiak gero eta garrantzi handiagoa 
irabazi du gure gizartean, baina lanaren eta den-
bora librearen arteko lehia edo talka areagotu dai-
teke. Izan ere, kasu askotan, lanak ez digu ahal-
bidetzen aisiaz edo denbora libreaz nahiko genu-
keen modura gozatzea. Hortaz, aisia eta lanaren 
arteko kontraesana areagotu egiten da.

Gauzak horrela, European Values Survey inkes-
tetan gero eta jende gehiagok adierazten du lana 
oso-oso garrantzitsua dela bere bizitzan (nor-
malean, bigarren arlo garrantzitsuena, familia eta 
gero), baina bestelako jardueretara dedikatzeko 
denbora kentzen diola. Ondorioz, gero eta inkes-
tatu gehiagok erantzuten dute lanaren garrantzia 
murriztea nahiko luketela. Oro har, lanarekiko 
ezinegona areagotu da langileen artean, lana ga-
rrantzitsuegia delako haien beharrizan materialak 
zein immaterialak asetzeko eta horrek beste jar-
dueretara dedikatzeko tartea kentzen dielako.

Halaber, langabeziak eta lan baldintzen prekari-
zazioak krisi sozial estrukturalaren zantzuak ireki 
ditu, lanak ez dituelako behar bezala betetzen e-
gokitu izan zaizkion funtzio sozialak. Hau da, lan-
gileek espero dute lan eginez bizi baldintza jakin 
batzuk lortzea eta bere nortasuna garatu ahal iza-
tea, baita oporretan joan ahal izatea. Baina hori 
gero eta zailagoa da. Ondorioz, langile klasearen 
ezinegona eta gizartearen krisi estrukturala sa-
kondu egin da. Era berean,  lanarekiko menpe-
kotasuna areagotu egin da, langileek ez dutelako 
haien beharrizanak asetzeko beste modurik topa-
tzen.

Ezinegonekiko erantzun indibiduala

Lanarekiko ezinegona egon badago. Baina zerga-
tik ahuldu da, orduan, langile borroka? Bada, asko-
tan pentsatzen dugu antolatzea eta borrokatzea 
direla erantzun automatikoak ezinegonen aurrean. 
Halaber, uste dugu borrokara jotzen ez duena 
egokitu zaion egoerarekin “konforme” bizi dela. 
Baina hori ez da guztiz horrela. Izan ere, pasibo-
tasunaren arrazoia gutxitan izaten da adostasun 
edo desadostasun kontua.
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Egoera kritikoen eta ezinegonen aurrean, hiru 
jokabide posible izaten ditugu: men egitea (eski-
rola, adibidez), ihes egitea (lanetik alde egitea, adi-
bidez) edo borrokatzea. Azken aukera gero eta in-
probableagoa izaten ari da. Izan ere, hainbat fak-
tore direla medio (langile antolakundeen eragin-
kortasuna eta sinesgarritasuna, adibidez), langile-
on artean badugu joera pentsatzeko gehiago 
dugula men eginez irabazteko, antolatuz eta bo-
rrokatuz baino. Ondorioz, krisiaren eta ezinego-
naren aurrean, kapitalak bere nagusitasunari eus-
ten dio.

Bestalde, garai batean, lanak langileen arteko kla-
se nortasuna eta borroka elikatzen zituen. Egun, 
klase borrokak zailtasun handiak ditu lanaren 
inguruan artikulatzeko: batetik, langileen klasea 
gero eta heterogeneoagoa delako; bestetik, 
indibidualizazio prozesuaren ondorioz, norbana-
koa delako guztiaren gainetik lehenetsi beharreko 
elementua. Izan ere, lanak ase beharreko beha-
rrizanak  ez dira modu kolektiboan ulertzen, baizik 
eta indibidualizatuan (norbanakoaren aitortzaz ari 
garenean, adibidez). Ondorioz, langile norbanako-
en arteko lehia gero eta ohikoagoa da ezinegonari 
erantzuteko orduan, klase elkartasunaren eta bo-
rrokaren ordez.

Lana dominazioaren emaitza, 
baina borrokarako abiapuntua 
ere bai

Oro har, langile klasearekiko dominazioa lan egi-
tera behartuz gauzatzen da neurri handi batean. 
Azken finean, ekoizpen harreman kapitalistak 
lanaren inposizioan oinarritzen dira, lana bera 
esplotatu ahal izateko. Alegia, langileok, nola edo 
hala, behartuta ikusten dugu geure burua lan in-
darra soldataren truke saltzera, gure beharrizanak 
asebete ahal izateko. Esplotatuak izateari uko egi-
ten badiogu, gaur-gaurkoz, ezingo ditugu beha-
rrizanak ase (edo maila askoz txikiagoan). Gauzak 
horrela, lanaren esplotazioak dominazioa eta za-
palkuntza inplikatzen ditu. Ez dago modurik lan-
gile klase moduan lan esplotaziotik irteteko, hori 
inposatzen duen dominazioa era antolatuan bo-
rrokatuz ez bada. 

Halaber, lanaren atzean dauden esplotazio eta 
zapalkuntza harremanek ageriko bihurtzen dute 

borrokaren beharra: kasu gehienetan, esplota-
zioaren eraginak apaltzeko; beste batzuetan, es-
plotazioa bera suntsitzeko. Indarkeriak ez du 
zertan lan baldintza kaskarrak ditugunean soilik 
azaleratu behar. Alegia, baldintza onak izan arren, 
langile guztiok bizi dugu “denbora libre” gehiago 
eskura izateko nahia eta gure denbora lapurtzen 
ari zaizkigun sentsazioa. Horixe da, hain zuzen, 
langile klasearen bizipenetan eragiten digun kon-
traesan nagusietako bat: lehentasunezko garran-
tzia ematen diogu lanari, beharrizanak asetzeko 
eskaintzen zaigun bidea delako, baina toki txikia-
goa izatea nahiko genuke. Alternatibarik gorpuztu 
ezean, lan esplotatuarekiko menpekotasunak bere 
horretan jarraituko du, eta kapitalak klase 
dominazioari eutsiko dio.

Laburbilduz, lanak ahalbidetzen du gizarte kapita-
listaren erreprodukzioa, kapital metaketa ahalbi-
detu eta langile klasearen beharrizanak asetzea 
ahalbidetzen duelako. Hala ere, garrantzi hori ez 
diogu modu askean ematen, modu behartuan 
baizik, beste alternatibarik ez dugulako. Izan ere, 
langile guztiok nahiko genioke ahalik eta denbora 
tarte murritzena eskaini lanari. Formulazio sinple 
samarra dirudi. Baina hori da, azken finean, langile 
klase moduan batzen gaituen desira. Hainbat 
faktore eta arrazoiengatik desira hori gaur egun ez 
dago behar bezala antolatuta, eta, beraz, klase 
borrokak ez du merezi duen intentsitate eta 
oihartzuna.

Hori esanda, lan esparrua ekoizpen modua bere 
osotasunean gainditzeko landu beharreko espa-
rruetako bat besterik ez da, langileon ezinegonaz 
eta borrokaren beharraz ohartzeko esparrua dela-
ko. Ondorioz, langile antolakundeen eginbeharra 
da langileen esplotazioari antolakuntzan eta bo-
rrokan oinarritutako irtenbide kolektiboa jorratzea.

“langile norbanakoen arteko lehia gero 

eta ohikoagoa da ezinegonari erantzute-

ko orduan, klase elkartasunaren eta bo-

rrokaren ordez.”
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Bost urte pasatu dira Katalunian erreferenduma 
burutu eta Kataluniako Errepublika aldarrikatu 
zutenetik. Horren ondorioz, Kataluniako hamabi 
agintari politikori sedizio delitua ezarri zieten Es-
painiako estatuaren legearen aurka altxatzeagatik, 
eta 9 eta 13 urteko espetxe zigorretara kondenatu. 
Orain, berriro piztu da eztabaida, Espainiako Kon-
gresuak delitu hori Kode Penaletik kentzeko lege 
proposamena onartu duelako, eta “desordena pu-
bliko larriko” delitutzat hartu. Lege aldaketak es-
petxe zigorra nabarmen jaistea ekarri duen arren 
(5 urte gehienez), lege horren aplikazio oroko-
rturako behar besteko anbiguotasuna eman dio, 
aldi berean.

Hori horrela, Kataluniaren independentziarako sa-
iakera prozesuan gertatutakoa birpasatu nahi du-
gu. Izan ere, Espainiako estatuaren izaera zapal-
tzailea modu nabarmenean azaleratu zen, nahiz 
eta independentzia bultzatzen zuten eragileek soi-
lik indarkeriarik gabeko borroka moldeak erabili. 
Nahiz eta helburuak lortu ez, Euskal Herrian ezin-
bestekoa zaigu han gertatutakoa ezagutzea eta 
aztertzea, nazio askapena helburu duen prozesu 
politikoa abian jarri nahi badugu.

Kataluniako Autonomia 
Estatutuaren erreforma

Kataluniako prozesu independentistaren hastape-
nak 2000. urteko lehen hamarkadan koka ditzake-
gu. Izan ere, hamarkada hartan Autonomia Estatu-
tu berri bat lortzeko lehen urratsak eman ziren. 
Hala, 2005ean, Parlamentuko alderdi guztiek esta-
tutu berrirako proposamena onartu zuten,  Partido 
Popular-ek (PP) izan ezik. Proposamen hark 
bazuen ezaugarri bat espainiar nazionalismoak 
onartu ezin zuena: Kataluniari nazio izaera aitor-
tzen zion. Horrez gain, Hego Euskal Herrian dugun 
kontzertu ekonomiko antzeko bat ezartzea plan-
teatzen zuen. Era berean, nabarmentzekoa da 
Partit dels Socialistes de Catalunyak (PSC) pro-
posamena ontzat jo izana, nahiz eta Partido So-
cialista Obrero Español-i (PSOE) lotuta egon. 
Proposamenak ez zuen Espainiako Kongresuaren 
babesik, eta testu berri bat adostu zuten Conver-
gència i Unió (CiU) eta PSOEren artean. Espainiako 
Kongresuan onartu zen hori EAJren baietzarekin, 
besteak beste, eta PPren ezetzarekin. Halaber, Es-
querra Republicana de Catalunyak (ERC) ezetza 
eman zion, hura ez zelako Kataluniako Parla-

hausnarketa

Kataluniako prozesu independentistaren 
bilakaera: gertakari nagusiak

" Euskal Herriko azken 
hamarkadetako historiak jada 
adierazi zizkigun zenbait gako; 
baina oso ezberdinak izan dira 
Katalunian jorratutako bidea eta 
baliatutako borroka moldeak."
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mentuaren gehiengoz onartutako testua. Izan ere, 
bertsio berriak edukien jatorrizkoaren edukien 
erdia aldatu zuen. 2006an, Estatutu berria onar-
tzeko erreferendumean, botoen % 73,9rekin onetsi 
zuten, baina katalanen % 48,9ren parte hartzea-
rekin; hau da, katalanen % 36k soilik eman zion 
baiezkoa.

Kataluniako Estatutu berriak ez zituen katalanen 
gehiengo baten aspirazioak asebete, Estatutik in-
posatua izan baitzen neurri handi batean. Harrez-
kero, mugimendu independentistak bere estrate-
gia aldatu egin zuen, autonomismoa alboratuz eta 
Espainiako estatuarekiko jarrera apurtzaileagoa 
bereganatuz. Hala,  mobilizazio ziklo berri bat 
martxan jartzen hasi ziren, erabakitze eskubide-
aren alde hasieran. Zenbait mobilizazio jendetsu 
burutu zituzten, eta, 2009- 2011 urteen artean, 
Kataluniaren independentziaren inguruko kontsul-
ta ez lotesleak antolatu zituzten hainbat herritan, 
baita Bartzelonan ere.

Espainiako Auzitegi 
Konstituzionalaren ezezkoa

Mobilizazio testuinguru hartan, 2010eko ekainean, 
Espainiako Auzitegi Konstituzionalak inkonstitu-
zionaltzat jo zituen erreferendum bidez onartutako 
Autonomia Estatutuaren zenbait atal; besteak 

beste, Kataluniari nazio izaera aitortzeagatik, ka-
talanaren lehentasunagatik zein derrigortasuna-
gatik, eta Kataluniako jurisdikzio organoei eman-
dako gehiegizko eskumenengatik.

Horri erantzuteko, manifestazioa deitu zuen Òm-
nium Cultural eragileak, «som una nació nosaltres 
decidim» lelopean, sindikatu eta Kataluniako 
Parlamentuko alderdi guztien babesarekin, PP eta 
Ciutadans-ena (Cs) kenduta. Katalunian ordura 
arte izandako manifestazio jendetsuena izan zen, 
1,1-1,5 milioi lagun inguruk hartu baitzuten parte.

PSCk ere hartu zuen parte mobilizazioetan, baina 
ez zegoen eroso Estatuarekin hauspotzen ari zen 
gatazka horretan. Kataluniaren nazio izaera aitortu 
bai, baina Espainia federal baten barruan koka-
tzearen aldekoa zen; hala ere, Espainiako estatuak 
ez zuen horretarako aukerarik ematen eta harekiko 
konfrontazio jarrera hauspotzen ari zen Katalunia-
ko gizartean. Ildo horretatik, mobilizazioaren me-
zua leuntzen ahalegindu zen. Esaterako, pankarta 
ordez, senyera eramatea nahi zuten. Ahalegin hori 
oso txarto ikusi zuten. Horren harira, manifesta-
zioan iskanbila sortu zen Jose Montilla (PSC) Gen-
eralitateko Presidentearekin, eta alde egin behar 
izan zuen.

Artur Masen garaipena 
hauteskundeetan

CiUk, Artur Mas buru zuela, abagune hori apro-
betxatu zuen katalanismoa berpiztu, eta 2010eko 
azaroko hauteskunde autonomikoetan bere posi-
zioa hobetzeko. Horretarako, bi proposamen jarri 
zituen hauteskunde programaren erdigunean: era-
bakitze eskubidea eta finantzazio autonomikorako 
zerga ituna (Hego Euskal Herrian ditugunen antze-
koa zen, zergen kudeaketa kontrol handiagoa 
ahalbidetzen duena). Kontuan hartu behar dugu 
ekonomia krisiak jota zegoela urte haietan, eta 
aldarrikapen ekonomikoek garrantzia irabazi zuten 

“Euskal Herrian ezinbestekoa zaigu han 

gertatutakoa ezagutzea eta aztertzea, 

nazio askapena helburu duen prozesu 

politikoa abian jarri nahi badugu.”
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lehia politikoan. Azkenean, CiUk irabazi zituen 
hauteskundeak, eserlekuen % 38 eskuratuta. Artur 
Mas izendatu zuten presidente, PSCren absten-
tzioarekin eta gainontzeko alderdien ezezkoarekin.

Artur Masen zerga ituna

Kataluniako Parlamentuak zerga itunerako propo-
samena onartu zuen 2012an, baina Mariano Rajoy 
(PP) Espainiako Gobernuko orduko presidenteak 
uko egin zion ezer negoziatzeari. Erantzun horrek 
beste inflexio puntu bat ekarri zuen CiUrentzat, 
itun hori baitzen Estatuari eskatzen zion gutxie-
nekoa. Zerga ituna ukatuta, Masentzat ez zuen 
zentzurik legegintzaldiarekin jarraitzeak. Horrega-
tik, hauteskundeetara deitu zuen azaroaren 25ra-
ko, legegintzaldia bukatu baino 2 urte lehenago.
Halaber, urte hartako Diada (irailaren 11n 
ospatzen den Kataluniako egun nazionala) 
Assemblea Na-cional Catalana (ANC) 
antolakundeak deitu zuen, «Catalunya, nou estat 
d'Europa» lelopean. Mobili-zazio guztiz 
arrakastatsua izan zen: 1,5 milioi la-gunek hartu 
zuten parte Guàrdia Urbanaren arabe-ra eta 2 
milioik antolatzaileen arabera. Artur Mas-ek eta 

CiUk babesa eman zioten mobilizazioari, in-
dependentziaren aldeko jarrera argiagoa hartuz.

Irailaren 27an, Kataluniako Parlamentuak ebazpen 
bat atera zuen, autodeterminazio erreferenduma 
eskatuz hurrengo legegintzaldirako. Orduan, Artur 
Masek adierazi zuen heldu zela herri katalanak au-
todeterminazio eskubidea gauzatzeko unea. Ildo 
horretatik, kontsulta ez loteslea egin behar zutela 
adostu zuten.

2012ko hauteskundeak eta 
gobernagarritasun ituna

2012ko azaroaren 25ean egindako hauteskunde-
etan, CiUk irabazi arren, aurrekoan baino 12 eserl-
eku gutxiago lortu zituen, eta 11 gehiago ERCk. 
Hala, CiUk gehiengoa mantendu zuen, eta ERC bi-
garren indar bilakatu zen. Horrez gain, Candida-
tura d’Unitat Popular (CUP), Esquerra Indepen-
dentistari lotutako hautagaitza, Parlamentuan sar-
tu zen lehen aldiz, 3 eserlekurekin.
Gauzak horrela, Artur Masen presidentetza nego-
ziatzeari ekin zioten CiUko eta ERCko buruek, eta 
gobernagarritasun akordioa itxi zuten abenduaren 
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19an. Akordio horren puntuetako bat 2014an herri 
kontsulta bat deitzea zen, Katalunia estatu bihur-
tzeko aukeraren inguruan.

Kataluniako herriaren 
subiranotasun aldarrikapena

Artur Mas presidente izendatuta, 2013ko urtarri-
laren 23an, «Kataluniako herriaren Subiranotasun 
eta Erabakitze eskubidea» aitortzen zuen adie-
razpena onartu zuten Kataluniako Parlamentuan, 
CiUko, ERCko eta CV-EuiAko diputatuen aldeko 
botoekin. CUPekoek «baiezko kritikoa» eman zu-
ten, haietako diputatu bakarrak eman baitzion bai-
ezkoa aldarrikapenari, eta beste biak abstenitu.

2014ko martxoan, Espainiako Auzitegi Konstitu-
zionalak inkonstituzionaltzat eta nulutzat jo zuen 
adierazpen hura, Espainiaren subiranotasuna za-
tiezina argudiatuta. Hala ere, Kataluniako Parla-
mentuko Mahaiarentzat, adierazpen hark «indarre-
an» jarraitzen zuen, «ezin baita borondate politi-
korik indargabetu».
Ekainean, Erabakitze Eskubidearen aldeko Itun 
Nazionala sinatu zuten Kataluniako 40  gizarte-
eragilek (alderdi politikoak eta bestelakoak). Ho-
rren bidez, sinatzaileak konprometitzen ziren era-
bakitze eskubidea babestera eta Kataluniako etor-
kizunari buruzko kontsulta bultzatzera.

Urte hartako Diadan, irailaren 11n, «Indepen-
dentziarako Bide Katalana» ekimena deitu zuen 
Assemblea Nacional Catalana eragi-leak. Ekimen 
horretan, Katalunia zeharkatzen zuen 400 km-ko 
giza katea osatu zuten, 1.600.000 la-gunek parte 
hartuta.

2014ko azaroaren 9ko kontsulta

Hilabete batzuk geroago, 2013ko abenduan, Artur 
Mas Presidenteak Kataluniaren etorkizunari bu-
ruzko herri kontsultaren data eta galdera zehatzak 
argitara eman zituen. Kontsulta 2014ko azaroaren 

9an egingo zuten, eta honako bi galdera hauek 
egingo zizkien herritarrei: «Nahi duzu Katalunia 
Estatu bat izatea?» eta «Erantzuna baiezkoa izate-
kotan, Estatu independentea izatea nahi duzu?».

Argitu beharra dago deialdi horren helburua 
kontsulta egitea baino ez zela, eta ez erreferen-
duma. Izan ere, kontsulta eta erreferenduma ez 
dira gauza bera, nahiz eta bietan galdera baten in-
guruan bozkatzea eskatu. Kontsultaren emaitzak 
ez dira lotesleak legearen aldetik, eta herritarren 
iritzia jakiteko egiten dira soilik; hau da, gehien-
goak estatu bat osatzeari baietza emateak ez du 
zertan eraginik izan behar kontsulta batean. Erre-
ferendumaren emaitza, aldiz, loteslea da; hots, 
bete egin behar da. 2014ko kontsultak katalanen 
iritzia jakiteko balio zuen, baina ez zuen zertan 
Kataluniako Estatuaren eraketa ekarri behar.

Urtarrilean, Parlamentuak eskaera bat onartu zu-
en, kontsulta egiteko eskumena transferitzea es-
katuz Espainiako Kongresuari. Espainiako Kon-
gresuko diputatuen % 86k ezetza eman zion, baina 
herri katalanaren borondate politikoa geldiezina 
zen.

Ezetza jasota, kontsulta-lege berria osatzen hasi 
ziren CiU eta ERC alderdiak, kontsultari marko le-
gal bat emateko asmoz. Ekimen hark eztabaida 
piztu zuen juristen artean: batzuentzat, Katalunia-
ko Autonomia Estatutuko 122. artikuluarekin bat 
zetorren; besteentzat, Konstituzioren kontra ziho-
an. Azkenean, lege hura onartua izan zen Katalu-
niako Parlamentuan. Horrekin batera, Masek kon-
tsultarako deialdiaren dekretua sinatu zuen.
Horren aurrean, Espainiako Gobernuak inkonsti-
tuzionaltasun helegitea jarrita, Auzitegi Konstitu-
zionalak eten egin zuen behin-behinean kontsulta, 
kautelazko neurri moduan, legea aztertzen zuten 
bitartean. Hori ikusita, kontsulta ordez, «prozesu 
parte hartzaile herritarra» egingo zutela adierazi 
zuen Masek, eta hori ere eten egin zuen Auzitegi 
Konstituzionalak. Hala ere, Kataluniako Gobernuak 
eutsi egin zion deialdiari. Botazio, katalanen % 
37,02k hartu zuten parte, eta parte hartzaileen % 
80,76k baiezkoa eman zien planteatutako bi 
galderei. Gerora, 2018an, Auzitegi Gorenak Artur 
Mas eta bere kide batzuk prebarikazioa eta 
desobedientziagatik urtebetez inhabilitatu zituen, 
eta 4,9 milioiko isuna ordaintzera behartu, botazio 
hura deitu izanagatik.

“Ekainean, Erabakitze Eskubidearen 

aldeko Itun Nazionala sinatu zuten 

Kataluniako 40  gizarte-eragilek (alderdi 

politikoak eta bestelakoak).”
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2015eko hauteskunde 
plebiszitarioak eta 
independentzia prozesuaren 
hasiera

2015eko urtarrilean, Artur Masek Kataluniako hau-
teskundeak irailaren 27ra aurreratu zituen. Haren 
esanetan, hauteskunde horiek Kataluniaren inde-
pendentziaren inguruko izaera plebiszitarioa izan-
go zuten; hau da, hauteskundeak alderdi indepen-
dentistek irabaztekotan, Kataluniaren independen-
tzia aldarrikatuko zuten.
Gauzak horrela, Convergència Democràtica de Ca-
talunya (CDC) eta  ERC alderdiek eta ANC eta Òm-
nium Cultural eragileek Kataluniako burujabetza 
prozesurako bideorria adostu zuten, martxoaren 
30ean. Horren arabera, hauteskundeak irabazte-
kotan, Kataluniaren independentzia aldarrikatuko 
zuten 18 hilabeteren buruan. Gerora, hautagaitza 
bateratua aurkeztea adostu zuten, Junts pel Sí 
(JxSÍ) izenpean. CUP ez zen koaliziora batu; 
babesa eman zion, ordea, hauteskunde deialdiaren 
izaera plebiszitarioari.

CiU koalizioaren parte zen UDC alderdia ez zeto-
rren bat bere kide CDCk bultzatutako bideorri-
arekin. Izan ere, legez kanpoko ekimenak aurrera 
eramatea inplikatzen zuen. Horregatik, koalizioa 
banatu eta desegin zen.

2015eko hauteskundeek eserlekuen alderdi inde-
pendentistei (JxSí eta CUP) eman zien gehiengoa 
(72 135 eserlekutik), baina ez botoen gehiengoa, % 
47,8 jaso baitzuten. Emaitza horiek ez zuten balio 
independentzia berehala aldarrikatzeko; bai, oste-
ra, independentziaranzko prozesua abian jartzeko. 
Ondorioz, 2015eko azaroaren 9an, Kataluniako 
Parlamentuak errepublika formapeko estatu kata-
lanaren eraketa prozesuari eman zion hasiera.

Carles Puigdemont-en 
presidentetza eta 2017ko 
erreferendumaren iragartzea

Hauteskundeak irabazita ere, desadostasun sako-
nak egon ziren JxSíren eta CUPren artean, Genera-
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litateko Presidentea aukeratzeko orduan. Izan ere, 
azken egunera arte iraun zuten haien arteko nego-
ziazioek. Azkenean, Artur Mas baztertuta, Carles 
Puigdemont (CDC) izendatu zuten presidente.

2016ko urtarrilean, Kataluniako Parlamentuak 
Prozesu Eratzailearen Azterketarako Komisioa 
sortu zuen, honako ondorioak aterako zituena: 
herri katalanaren erabakitze eskubidea eta proze-
su eratzailea abiatzeko legitimitatea. Irailean, Car-
les Puigdemont presidenteak iragarri zuen hurren-
go urteko irailean independentzia erreferendum 
loteslea deituko zutela, eta Espainiako gobernuari 
adostasun batera heltzeko aukera luzatu zion. Era 
berean, abenduan, 4.000 entitatek eta 400.000 
pertsonek Erreferendumerako Itun Nazionala sina-
tu zuten.

2017: erreferendumaren urtea

2017ko ekainaren 9an, erreferenduma era ofizia-
lean deitu zuten. Urriaren 1ean egingo zen, eta 
galdera honakoa izango zen: «Nahi duzu Katalunia 
errepublika formako estatu independentea izate-
a?». Hortik aurrera, gertakariak bata bestearen a-
tzetik etorri ziren.

Irailaren 6an, Kataluniaren Independentziari bu-
ruzko Erreferendum Loteslearen Legea onartu zu-
en parlamentuak. Ondoren, Kataluniako Gober-
nuko kide guztiek Kataluniaren autodeterminazio 
erreferenduma eta Kataluniaren autodeterminazio 
erreferenduma burutzeko arau gehigarrien de-
kretua sinatu zuten, eta hilaren 8an Iragankorta-
sun Juridiko eta Fundatzailearen Legea onartu zu-
ten parlamentuan.

Hurrengo egunetan, erreferendumari lotutako eki-
taldiak debekatuak eta jazarriak izan ziren Espai-
niako Polizia Nazionalaren eskutik. Gainera, zen-
bait egoitza miatu zituzten, eta zenbait alkate de-
klaratzera zitatu. Bestalde, propagandarako kar-
telak, esku-orriak eta abar antzeman, eta errefe-

rendum egunaren informazioa zabaltzeko web-
gunea itxi egin zuten. Testuinguru hartan, Ezker 
Independentistako antolakundeek Erreferenduma-
ren Defentsarako Komiteek (Comitès de Defensa 
del Referèndum, CDR) eratzeari ekin zioten, gerora 
Errepublikaren Defentsarako Komite bihurtu zire-
nak.
Irailaren 20an, Generalitateko hainbat egoitza mia-
tu eta 14 lagun atxilotu zituzten, tartean Genera-
litateko goi-kargudunak. Egun horretan, 9.894.350 
boto paper antzeman zituen Guardia Zibilak. Atxi-
loketek protestaldi ugari eragin zituzten Katalu-
nian zehar, baina bereziki jendetsuak izan ziren 
Generalitataren Ekonomia eta Kanpo Harremane-
tarako Kontseilaritzen egoitzen aurrean egin zire-
nak. CUPen egoitza ere miatzen ahalegindu ziren, 
baina bertaratutako jarraitzaileek galarazi egin 
zuten.

Urriaren 1a: erreferendum eguna

Mobilizazioz eta tentsioz betetako aste horien 
ostean, urriaren 1a heldu zen. Espainiako Polizia 
eta Guardia Zibila hauteslekuak ixtera joango zire-
la aurreikusten zutenez, Generalitateak boto uni-
bertsala ezarri zuen hautesleku guztietan. Izan ere, 
egunean zehar 319 hautesleku itxi zituzten inda-
rrez, eta botoa ematera joandako 893 hautesle 
zauritu. Arratsaldean, Mariano Rajoy Espainiako 
Estatuko Presidenteak adierazi zuen Katalunian ez 
zela erreferendumik egin, poliziek  euren betebehar 
demokratikoa bete zutela argudiatuz. 

Hurrengo egunean, argitara eman zituzten errefe-
rendumaren emaitzak: parte hartzea % 43,03koa 
izan zen, eta % 90,18k baiezkoa eman zion Katalu-
niako estatu independentea eratzeari.

Erreferendumaren hurrengo 
egunak

Urriaren 10ean, Carles Puigdemont Generalitateko 
presidenteak erreferendumaren emaitzak helarazi 
zituen Parlamentura. Autodeterminazio Erreferen-
dumaren Legearen arabera, baietzak irabazi iza-
nak Independentzia Aldarrikapena eta zekarren. 
Halaxe egin zuen Presidenteak, baina ondoren, aldi 
baterako indargabetu egin zuen aldarrikapena, 
Espainiako Gobernuarekin negoziazioa eta elka-
rrizketa ahalbidetzeko asmoz.

“parte hartzea % 43,03koa izan zen, eta 

% 90,18k baiezkoa eman zion Katalu-

niako estatu independentea eratzeari”
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Hilaren 16an, Espainiako Estatuak Jordi Sànchez 
(ANC) eta Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) eragi-
leetako buruak atxilotzea agindu zuen, irailaren 
20ko gertakariengatik sedizioa leporatuta.

Urriaren 27an Kataluniako Parlamentuak Indepen-
dentzia Aldarrikapena aprobatu eta Kataluniako 
Errepublika aldarrikatu zuen. Minutu batzuk gero-
ago, Espainiako Gobernuak Konstituzioaren 155. 
artikulua indarrean jarri zuen, autonomia erki-
degoan esku hartzea eta haren kontrola hartzea 
ahalbidetzen diona. Ondorioz, Kataluniako Gene-
ralitat osoa Espainiako Gobernuaren kontrolpean 
egotera pasatu zen. Horrez gain, Kataluniako Par-
lamentua desegin eta hauteskundeak deitu zituen 
urte bereko abenduaren 21erako.

Hurrengo egunean, Carles Puigdemontek eta zazpi 
gobernukidek ihes egin zuten Bruselara. Ostean, 
azaroaren 2an, Oriol Junqueras presidenteordea 
eta gainontzeko kontseilariak Entzutegi Naziona-
lean deklaratzera deituta zeuden, matxinada, de-
sobedientzia, sedizioa eta funts publikoak bide-
gabe erabiltzea leporatuta. Horietatik zortzi espe-
txeratu zituzten. Horren aurrean, greba orokorra 
deitu zuten zenbait sindikatuk azaroaren 8rako. 
Egun hartan, CDRek zenbait ekintza burutu zituz-

ten Katalunian zehar, hala nola, errepide, trenbide 
eta mugen mozketak. Hilaren 11n, berriz, 750.000 
pertsona manifestatu ziren Bartzelonan preso po-
litikoen askatasuna eskatzeko.

Abenduaren 4an, espetxeratutako kontseilari ge-
hienak askatzea agindu zuen Auzitegi Goreneko 
epaileak, Oriol Junqueras eta Joaquim Forn barne 
kontseilaria izan ezik. Halaber, espetxe prebenti-
boan jarraitu behar zuten Jordi Sànchezek (ANC) 
eta Jordi Cuixartek (Òmnium Cultural).

2017ko abenduaren 21eko 
hauteskundeak

155. artikuluak ekarri zituen abenduko hauteskun-
deak, eta, beraz, oso hauteskunde kanpaina liskar-
tsua izan zen. Besteak beste, Hauteskunde Ba-
tzordeak preso politikoei babesa emateko kartelak 
kentzea agindu zuen, eta kolore horidun elemen-
tuak debekatzea.

Testuinguru hartan, hautagai independentistak ez 
ziren ados jarri zerrenda bateratua osatzeko ordu-
an. Alde batetik, Partit Demòcrata Europeu Catalàk 
(PDeCAT, lehengo CDC) Junts per Catalunya ize-
neko zerrenda aurkeztu zuen, Carles Puidemont 

27



buru zela. Beste aldetik, ERCek eta CUPek euren 
hautagaitza propioak aurkeztu zituzten. Hautagai 
zerrendetan, preso edo erbestean zeuden per-
tsonak aurkeztu zituzten; besteak beste, Puigde-
mont bera (JxCat), Oriol Junqueras (ERC) eta  Jor-
di Sànchez (JxCat).

Hauteskunde horien parte hartzea % 79,09koa izan 
zen, inoizko altuena. Alderdi independentistek 
guztira botoen % 47,5 eskuratu zuten, baina Cs 
izan zen alderdi bozkatuena, botoen % 25,35ekin. 
Hala, independentistek jarraitzen zuten gehiengo 
izaten parlamentuan.
JxCat eta ERC akordio batera heldu ziren: Parla-

mentuko presidentetza ERCko diputatuena izango 
zen, eta Generalitateko presidentetza Puigde-
montena. Azken hori erbestean zegoenez, Auzitegi 
Konstituzionalak Presidente izendatzeko modu 
bakarra Parlamentura fisikoki aurkeztea zela ezarri 
zuen, inbestidura telematikoa debekatuz. Ondo-
rioz, eztabaida piztu zen ERCko eta JxCateko kide-
en artean gobernua eratzeko. Lehenengoek, jarre-
ra pragmatikoagoarekin, gobernu eraginkor baten 
eraketaren alde egiten zuen. Bigarrenek, presi-
dente legitimoa itzultzea defendatzen zuten eta, 
beraz, Espainiako Gobernua eta Auzitegi Konsti-
tuzionala berriro desafiatzea.

Egoera horretan, Jordi Sánchez presidente izen-
datzea proposatu zuen JxCatek, baina ez zioten 
espetxetik ateratzen uzten. Hori zela eta, Jordi Tu-
rull proposatu zuten, baina inbestiduran CUPek ez 
zion babesik eman. Hurrengo egunean, 2018ko 
martxoaren 23an, Turull espetxeratu zuen Epaitegi 
Gorenak, beste bi kontseilari ohiekin batera. Azke-
nean, Quim Torra izendatu zuten presidente, baina 
CUPren abstentzioarekin.

Prozesuari epaiketa

2019ko otsailaren 12an hasi zen independentzia 
prozesuagatik espetxeratutakoen kontrako epai-
keta. Urriaren 19an ateratako behin betiko epaiak 
9 eta 13 urteko kartzela zigorrak ezartzen zizkien; 
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desobedientzia, sedizioa eta funts publikoak bide-
gabe erabiltzea akusatuak. Horren aurrean, erre-
pideak eta trenbideak moztu zituzten hainbat eta 
hainbat manifestarik, baita Bartzelona-El Prat ai-
reportua kolapsatu ere. Istilu gogorrak jazo ziren, 
eta 194 lagun atxilotu zituzten.

2019ko abenduan, Kataluniako Epaitegi Gorenak 
Quim Torra kondenatu zuen, desobedientzia deli-
tua leporatuta, Hauteskunde Batzorde Zentralaren 
aginduei muzin egiteagatik. Izan ere, Generalitate-
ko Jauregian «Llibertat presos polítics i exiliats» 
jartzen zuen pankarta handi bat zegoen eskegita 
lokarri hori batekin, eta hori kentzea agindu zioten. 
Epaiarekin, hautetsi gisa kargu publikoak eta go-
bernu funtzioak betetzeko inhabilitatu zuten. Hor-
taz, ezin zuen presidente moduan jarraitu, eta Pere 
Aragonés presidenteordeak ordezkatu zuen presi-
dente interino gisa.

Bestalde, Espainiako estatua hainbat aldiz saiatu 
da Carles Puigdemont eta beste erbesteratuak es-
traditatzen, haien kontrako euroaginduak jarriz. 

Baina estatuek uko egin diete eskaerei. Horrez 
gain, Òmnium Culturalek salatu zuenez, 2.500 la-
gun izan dira Katalunia jazarriak 2017ko irailaren 
20tik aurrera.

Harrezkero, Kataluniako independentzia prozesua 
etenda gelditu da, mugimendu independentistaren 
baitako desadostasunak tarteko. Hala ere, proze-
suak bere helburua, independentzia, lortu ez arren, 
hainbat irakaspen ematen dizkigu nazio askapena 
bultzatzeko prozesuen aurrean Estatuak izan 
dezakeen jokabideen aurrean. Euskal Herriko az-
ken hamarkadetako historiak jada adierazi zizki-
gun zenbait gako; baina oso ezberdinak izan dira 
Katalunian jorratutako bidea eta baliatutako bo-
rroka moldeak. Horrenbestez, Kataluniako espe-
rientzia kontuan hartu beharrekoa da nazio aska-
penerako prozesuari berrekin nahi badiogu.
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Endavant antolakundearekin so-
las egin dugu, Països Catalans-
eko mugimendu iraultzailearen 
ibilbidea  inguruan. Mugimendu 
iraultzailearen egungo egoera, 
estrategia eta etorkizuneko e-
rronkak izan ditugu hizpide el-
karrizketan. Era berean, klase 
ikuspegitik egungo Països Cata-
lans-en egoera eta bertako lan-
gile klasea zein eragile politiko-
ak aurkitzen diren ataka ulertze-
ko klabeak eman dizkigu Enda-
vant-ek. 

Zelan sortu zen Endavant? Zein 
dira bere aitzindariak?

Endavant 2000. urtean sortu 
zen. Gure aitzindari zuzena Pla-
taforma per la Unitat d’Acció 
(PUA) da. Azken hori asanblada 
eta kolektibo lokaletan antola-
tzen zen 90. hamarkadaren a-
maierako koordinadora zen. Be-
re oinarrizko helburu organiza-
tiboa zen aurreko urteetan pro-
tagonista izan zuen indepen-
dentismo iraultzailearen barne-
ko banaketekin amaitzea eta, 
aldi berean, Esquerra Republi-
cana de Catalunyak (ERC) espa-
zio horretan emandako hutsu-
nea betetzea ekiditea.
PUA-k mugimendu independen-
tista iraultzailearentzako izaera 
positiboko iraultzea suposatu 
zuen arren, batez ere, zenbait di-

namika mobilizatzaile eta sozial 
aldatzerakoan, huts egin zuen 
bere batasun helburuan. Gai-
nera, antolakuntza eta lidergo a-
razoak zirela medio, izaera na-
zionaleko antolakunde gisa bir-
fundatzeko apustua egin zuen. 
Horrela, asanblada eta kolekti-
boen bitarteko koordinazioa alde 
batera utzi, eta Endavant-en so-
rrera prozesuari ekin zitzaion.
Endavant-en birfundazio proze-
suarekin batera, Esquerra Inde-
pendentista (EI) barne-eztabaida 
batean murgilduta zegoen. “Pro-
cés de Vinarós”-en bitartez, mu-
gimenduaren zati bat kontsen-
tsu berrien pean birfundatzeko 
asmoa zuen. Prozesu horrek, e-
giaz, izaera mugatuko kontsen-
tsuak sortu zituen arren, Esque-
rra Independentistara batu ziren 
belaunaldi berrien potentzial-
tasuna antzemateko balio 
izan zuen. 

Epe ertainean, printzipio ideolo-
giko berdinen eta partekatutako 
estrategia politikoaren pean es-
pazio politiko koordinatu eta ba-
teratua marrazteko aukera eman 
zuen. Era horretan, prozesu ho-
rretako bi akordio nagusiak ho-
nako hauek izan ziren: alde ba-
tetik, Esquerra Independentista-
ko antolakunde antierrepresibo-
aren Alerta Solidària-ren sorrera, 

Comités de Solidaritat amb els 
Patriotes Catalans-en erreleboa 
hartu zuena; beste aldetik, izaera 
herrikoiko munizipalismoaren 
bultzadari esker, azken horrek 
aurrekariak izan zituen arren, 
Candidaturas d’Unitat Popular 
(CUP)-en garapena ahalbidetu 
zen.

Zein dira Endavanten helburu 
nagusiak?

Endavanten helburu estrategiko-
a Països Catalans-en errepubli-
ka independente, sozialista eta 
feminista da. Horretarako, herri 
batasunaren estrategia garatzen 
dugu; boterea hartzeko gaitasu-
na duen langile klaseak zuzen-
dutako bloke historikoaren gor-
puzteko estrategia, alegia. Egun-
go testuinguruan, frantziar eta 
espainiar estatuak kapital in-
ternazionalak eta nazionalak be-
re dominazioa gauzatzeko ditu-
en tresna nagusiak direla deri-
tzogu. Hori dela eta, autodeter-
minazioaren aldeko borrokak, 
dominazio-sistemaren emenda-
kina hartuta, izaera politikoa be-
reganatzen du. Horren ondorio-
ak bakarrik langile klasearen li-
dergoaren eskutik gauzatuak 
izan daitezke. Gauzak horrela, 
boterearekiko deman aritzeko 
gaitasuna duen klase herrikoien 
bloke historiko berriaren gauza-
pena bakarrik programa sozia-
lista eta feminista baten bitartez 
eman daitekeela ondorioztatzen 
dugu. Horrekin batera, Països 
Catalans-en independentzia eta 
burujabetza politikoaren eta e-
konomikoaren bitartez soilik e-
raman ahalko da aurrera eral-
daketa sozialista eta feminista. 

elkarrizketa

“Endavant 2000. urtean 

sortu zen. Gure 

aitzindari zuzena 

Plataforma per la Unitat 

d’Acció (PUA) da.”
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Zein dira Endavant-en ekintza 
esparruak?

Une honetan, Endavant-en fun-
tzio nagusia borroka fronte ez-
berdinen garapen eta lanketa 
taktiko-estrategikoa dela deri-
tzogu. Horren garapenak bo-
rroka sendoko hamarkadaren 
ostean Països Catalans-en ema-
ten den desmobilizazio egoera 
orokortuarekin apurtzera era-
man behar gaitu, klase kontzien-
tzia handituz kapitalismoa anto-
lakuntza sozialerako aukera ba-
kar gisa desnaturalizatzeko. Ho-
rregatik, Endavant-etik borroka 
feministan, etxebizitzaren aldeko 
borrokan, lan esparruko borro-
kan, borroka instituzionalean, 
borroka ekologistan eta eraikun-
tza nazionalari dagozkion borro-
ka esparruetan dihardugu. Bo-
rroka fronte bakoitza antola-
kuntzaren baitan ditugun barne-
batzordeei dagokie. Horiek, alde 
batetik, antolakunde gisa aurrera 
daramagun lana dinamizatzen 
dute eta, bestetik, fronte ezber-
dinetan aritzen diren militantzia 
koordinatzeaz arduratzen dira.

Zein izan ziren antolakuntza mai-
lan burutu zenituzten lehenengo 
urratsak? Zelako garapena izan du 
antolakundeak eta zelan dago 
gaur egun?

Endavant-en sorrerarako behar 
nagusietako bat asanblada eta 
kolektiboen koordinadora bat 
izatetik benetako antolakunde 
nazional baten garapenera iga-
rotzea bazen ere, bilakaera ho-
rrek denbora eta esfortzu handia 
behar izan zuen. Antolakunde-
aren lehenengo hamar urteetan 
zehar oinarriari begirako izuga-
rrizko lana eginda, egungo Es-
querra Independentista sortzeko 
atal erabakigarria izanda eta na-
zioaren zati handienaren borro-
ka sozialetan garrantzitsuak i-
zanda, izaera lokaleko dinami-
kak izan ziren antolakundean 
ohikoenak. Nazio mailako kohe-
sio gabeziak eta zuzendaritza 
nazional organoen eskasiak an-
tolakuntza nazionalaren garape-
na zaildu zuten. 
Hala ere, 2012tik aurrera, antola-
kuntzari begirako aldaketa ga-
rrantzitsuei ekin zitzaien, bai e-

giturari begira erabakitze ahal-
men eta ardura politiko handia-
goa zuen zuzendaritza batzorde 
nazionalarekin, bai zuzendaritza 
organoetako eztabaida dinami-
ken aldaketekin. Horretarako, 
hainbat jardunaldi eta forma-
kuntzari begirako ekimen zein 
antolakuntza garapena gauzatu 
ziren; hainbat urte iraun zituen 
lana. Horren emaitza izan ziren 
eztabaidarako metodo argiak eta 
militantziak partekatutako apus-
tuak dituen antolakunde kohe-
sionatuagoa. Egungo gaitasune-
kin eta ditugu tresnekin militan-
tzia biderkatzeko aukera dugu, 
kohesio hori galdu gabe eta 
ematen diren beharrezko alda-
ketetara moldatzen jakinda.

Zer taldek osatzen dute Esquerra 
Independentista? Zelakoa izan da 
maila organikoan zuen harremana 
gainerako taldeekin euren hasta-
penetan? Eta gaur egun?

L’Esquerra Independentistako 
antolakundeak ez ginen koor-
dinatzen hasi koordinazio es-
pazio batean 2011-2012ra arte. 
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Coordinadora Nacional de l’Es-
querra Independentista (CNEI) 
zeritzon espazioan honako hau-
ek hartzen zuten parte hasiera 
batean: Endavant, 1987an sortu-
tako Maulets gazte antolakun-
dea, 2002an PUA eta Endavant-
etik zetozen militante gazteek 
sortutako CAJEI gazte antola-
kundea. Gainerako antolakunde-
ek era puntualean parte hartzen 
zutenez gero, lehenengo hasta-
penak zailak izan ziren. 
Gaur egun, l’Esquerra Indepen-
dentista Alerta Solidaria antola-
kunde antierrepresiboak, Arran 
gazte antolakundeak, COS sindi-
katuak, CUP politika instituzio-
naleko antolakundeak, Endavant 
antolakunde politikoak eta SEPC  
ikasleen sindikatuak osatzen 
dute. 
Antolakunde guztiak, egun, Tau-
la  l’Esquerra Independentista 
(TEI)-en bitartez koordinatzen 
gara. Marko hori da antolakunde 
guztien artean eztabaida eta 
erabaki politikoak hartzeko es-
pazioa. Bertan onartzen dira es-

parru ezberdinetan aurrera era-
man beharreko ildo politikoak; 
hala nola, Diada nazionalak eta 
elkarlanerako dinamika zeha-
tzak. 

Horretaz aparte,  l’Esquerra In-
dependentistaren parte direla 
aldarrikatzen duten bi antola-
kunde daude, nahiz eta ez duten 
TEI mugimenduaren koordinazio 
eta zuzendaritza espazioan par-
terik hartzen. Alde batetik, Movi-
ment de Defensa de la Terra 
(MDT)-ren birfundaziotik sortu-
tako Poble Lliure dugu. Birfun-
dazio horretara arte TEI-ren par-

te izan zen eta ez dator bat En-
davantek proposatutako ildo 
taktiko-estrategikoarekin. 
Bestetik, Arranen eszisio batetik 
sortutako Forja gazte antolakun-
dea dugu. Poble Lliure-ren pro-
posamen politikoa partekatuta, 
praktikan honen gazte antola-
kunde gisa funtzionatzen du 
horrek.

Zelan ulertzen duzue zuen 
proiektu politikoaren gauzapene-
rako orduan bide parlamentario-
aren eta iraultzailearen arteko 
harremana?

Bide parlamentarioaren eta 
iraultzailearen arteko harrema-
naz haratago, Esquerra Indepen-
dentista-ren proiektu politiko 
iraultzaileak adierazpen institu-
zionala izan behar duela deri-
tzogu. 2000. urteko lehen ha-
markadaren hasieran, Endavant 
izan zen CUP apustu instituzio-
nal munizipalistaren bultzatzaile 
nagusienetarikoa, munizipalis-
mo herrikoia den proposamen 

“Endavant-en funtzio 

nagusia borroka fronte 

ezberdinen garapen eta 

lanketa taktiko-

estrategikoa dela 

deritzogu.”
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politikoa garatuz antolakuntza 
apustutik haratago. Apustu ho-
rren hazkuntza eta emaitza onek 
CUP antolakunde politiko gisa 
osotzea ahalbidetu zuen, baita 
izaera munizipalistetik harata-
goko apustu elektoral ezberdi-
netan parte hartzea eragin ere 
2012ko hautagaitzara arte. Hau-
tagaitza horri esker, Kataluniako 
Parlament-ean 3 diputatu esku-
ratu ziren. 
Pauso horiek guztiak harreman 
dialektiko baten bitartez eman 
ziren antolakundearen barnean 
zein kanpoan, eztabaida anitze-
kin, posizio zailekin eta garaipen 
zein porrotekin, apustu politikoei 
dagokienez. Kataluniako Parla-
ment-ean sartu eta hamar urte 
geroago, ondoriozta dezakegu 
apustu instituzionalak militan-
tzia haztea eragin, eta Esquerra 
Independentistaren eraginaren 
handitzea ekarri duela. 

Horren eskutik, 30 urtetan zehar 
eta burgesiaren interesen kude-
atzailea zen Kataluniako alderdi 
nagusiaren, hau da, Convergè-
ncia i Unió (CIU)-ren ia erabate-
ko deuseztapena eman zen, bai-
ta trantsiziotik estatuari egin 
zaion emendakin nagusia izan 
den urriaren 1aren gauzapena 
ere. Horrek tentsioak eta zailta-
sunak ere eragin ditu. CUP-en 
hazkuntzak sektore erreformis-
ten sarrera eta eragiteko gaita-
suna handitu du, Kataluniako 4 
probintzietan mugimenduaren 
erregionalizazioa ere eraginez. 
Oraindik lantzen dihardugun ha-
rreman dialektiko horrek Enda-
vant-ek publikoki CUP-en zen-
bait apustu kritikatu izana eragin 
du. Hala ere, gure Unitat Popular 
estrategiaren baitan, antolakun-
tzaren apustuaz haratago, mu-
gimendu iraultzaile baten fronte 
elektoralean garapen ideologi-

koaren, estrategikoaren eta for-
matiboaren berezko lana sortzea 
eragin du.

Zer jazarpen mota pairatu duzue 
zuen jardun politikoagatik? Zelan 
baldintzatu du jazarpenak zuen 
jarduna?

PUA-rekin gertatu bezala, jazar-
pena konstante bat izan da 
Endavant-en sorreratik. Hasteko, 
Endavant sortu eta hilabete gu-
txira, Euskadi eta Askatasunaren 
Bartzelona komandoaren atxilo-
keta gertatu zen. Horrek anto-
lakundea zuzenean kolpatu zu-
en, atxilotutako batzuen zuzene-
ko harremanengatik zein gure 
espazio politikoak pairatu zuen 
kriminalizazioarengatik. 
Endavant-en lehenengo urtee-
tan, oso jazarpen kasu gogorrak 
eman ziren, jazarpen polizial eta 
judizial maila altua izan zutenak; 
Gràciako hiruak edota Torà ka-
sua, besteak beste. 
Dena den, horrek eragin soziala 
izan zuen, eta  hurrengo urteetan 
emango ziren kasu errepresibo-
en aurreko lana gidatu zuen kul-
tura antierrepresiboaren garape-
na ahalbidetu zuen. 2000. urteko 
lehen hamarkadako hastapenak 
eta gero, jazarpenak antolakun-
dean eragin berezia izan duen bi 
momentu aipatu behar dira. 
Lehenengoa, 2012ko greba oro-
korren ostean eman zen; kasu 
errepresibo asko suposatu bai-
tzuten, bai greban bertan, bai 
krisi ekonomikoari aurre egiteko 
gerorako borroka sozialeko jar-
dunaldietan. Bigarrena, Katalu-
nian 2017ko urriaren 1ean gau-
zatu zen erreferenduma eragin 
zuten gertakarietatik abiatuta, 
Procès-eko preso politikoen 
sententzien aurka burututako 
mobilizaziora arte. 
Periodo horrek Endavant eta 

osotasunean mugimenduko mi-
litante askoren epaiketak eragin 
zituen. Endavantek izan zuen 
proiekzio politikoarengatik eta 
CUP-ekiko zuen loturagatik bide 
eman zitzaion antolakundearen 
aurkako errepresioari, zuzenda-
ritzaren aurkako epaiketari edota 
ilegalizazioari ateak irekiz. Hori 
guztia Procès-eko sententzien 
aurkako mobilizazioetara deitu 
eta aste oso batean zehar Kata-
luniako kale guztietan antolatu 
ziren antolakunde independen-
tisten aurka okupazio indarrek 
eta espainiar justiziak igorri zi-
tuzten mehatxuen testuinguruan 
kokatu beharra dago.

Zer irakurketa egiten duzue PaÏsos 
Catalans-eko egungo egoera poli-
tikoaren inguruan?

Erregimenaren egonkortze mo-
mentuan kokatzen gara, nagusi-
ki. Erregimenaren eta ekonomi-
aren krisi uneek, mobilizazio so-
zial eta aldaketa politiko garran-
tzitsuak eragin zituzten; “statu 
quo”-a ezegonkortzea eta ezke-
rreko aukera politikoan hazkun-
tza ahalbidetu zituzten. Estatu-
ako zein gobernu autonomiko 
eta hiri nagusien izaera errefor-
mistako gobernuen etorreraren 
aurrean, apurketarako aukera 
hauek mugatuz joan dira. Izan 
ere, gobernu horiek, langileen-
tzako behar bestekoa izan gabe, 
iritzi publikoan neurri sozialak 
eta mobilizazio soziala indarga-
betzeko gutxieneko kuxin sozia-
la sortzea lortu dute. 
Horrela, gobernuen arteko pak-
tismoak, eremu sozialaz hara-
tago, PSOE-ren berrindartzea 
eragin du erreformako indar 
politiko gisa, Podemos-eko bere 
aliatuekin batera. Horrek izaera 
elektoraleko egonkortze bat era-
gin du, espainiar estatuan bi 
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aukera politiko bakarrik utziz. 
Alde batetik, ezkerreko zenbait 
alderdi soberanisten babesa du-
en PSOE eta Podemos-en erre-
forma. Eta, bestetik, lehendik ai-
patutako estatuko kuxin sozial 
hori deuseztatu, eta emakume-
en, migratzaileen eta LGTBI ko-
lektiboaren eskubideen aurkako 
erreforma erreakzionarioa gara-
tu nahi duen eskuina.
Eskema hau bai País Valencià, 
bai Illes Balears-etan birprodu-
zitzen ari da. Izan ere, bertan az-
ken zazpi urteetan gobernatu 
duten PSOE, Podemos, ezker 
soberanista zein autonomista, 
MÉS eta Compromís-ek osatu-
tako tripartit ezberdinak ez dira 
gai izan PP-rengandik ezberdin-
tzeko, inolako erreforma politi-
korik planteatzeko. 

Katalunian, bestalde, aldaketa 
garrantzitsua eman da indar po-
litikoen artean. Hala ere, “procés 
sobiranista” ERC-ren aukera po-
litikoen artean erabat geldirik 
dago. Izan ere, azken horren hel-
burua Generalitateko gobernuan 
mantentzea denez gero, ahalik 
eta egon kortze handienaren bila 
dabil estatuarekiko paktua bila-
tuz. Bien bitartean, Junts ez da 
gai agertoki politikoan jokatzeko, 
barne-mailan dituen arazoak eta 
sektore ezberdinen arteko de-
mak medio. 
Bien bitartean, hezkuntza publi-
koan estatuaren partetik aurrera 
eramandako hizkuntza katala-
naren aurkako ofentsiba dina-
mikaren aurrean aurkitzen gara. 
Nahiz eta estatua Kataluniatik 
hasi den, ofentsiba hori hezkun-

tza zentroetan hizkuntzaren au-
keraketa askearen inguruko fi-
gura oso arriskutsua garatzea 
ahalbidetzen ari da. 
Bestalde, Catalunya Nord-en 
arazo nagusia eskuin muturra-
ren hazkuntza da, lurralde guz-
tian indar elektoral nagusia baita 
Perpinyá-neko alkatetza lortuta. 
Faxistak frantziar estatuak Cata-
lunya Nord-ekiko duen utzike-
riaz aprobetxatzen dira, arrazis-
moarekin, proposamen ekono-
miko prekarizatzailearekin eta 
estatu zentralaren berrindartze-
arekin erantzuteko. 
Alor ekonomikoari dagokionez, 
Europar Batasuna Next Gene-
ration fondoen eta inbertsioak 
ahalbidetzearen bitartez, langile 
klasearen prekarizazioa susta-
tzen ari diren aldaketak zuzen-
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tzen ari dela ikus dezakegu. Ho-
rrela, jada handia den turismo-
arekiko mendekotasuna areago-
tzen ari da, batez ere, Illes Bale-
ars, els Pirineus eta la Costa 
Daurada-n. Era berean, energia-
rekin lotutako makro-azpiegitu-
rak sustatzen ari da, bai Tunez 
eta Frantzia konektatu behar di-
tuen Midcat deritzon gaseoduk-
toaren bitartez, baita València-
ko Volks-wagen-en bateria elek-
trikoen izugarrizko fabrikak 
ezartzea sustatuz ere.
Elementu horiek garamatzate 
era irmoagoan defendatzera lan-
gileon bizitza justua bermatzeko 
bide eraginkor bakarra Països 
Catalans-en subiranotasun eko-
nomikoa eta sozialismoaren 
eraikuntzan oinarritutako eredu 
sozio-ekonomiko-a direla. Ho-
rrek erakusten digu, errealitatean 
eragiteko orduan, planifikazio e-
konomiko eta sektore estrategi-
koen jabetza publikoaren beha-
rra dugula, eta horrek planetako 
krisi ekologikoarekin duen harre-
mana azaltzeko orduan ahale-
ginak indartu behar ditugula.

Zer balorazio estrategiko egiten 
duzue 20 urtetan egin duzuen 
ibilbidearen inguruan? Zer puntu-
tan hasi zineten eta non zaudete 
orain?

Endavant-ek izugarrizko bilaka-
era izan du 22 urte hauetan ze-
har. Hala ere, gure sorkuntzako 
printzipio ideologikoek bere ho-
rretan diraute eta baliozko izaten 
jarraitzen dute. Endavant Esque-
rra Independentistaren mugi-
mendu logika aldatzeko atal kla-
bea izan da. Izan ere, bere sor-
kuntzaren aurretik argia zen mu-
gimendua noraeza, aukera erre-
formistengatik xurgatua izateko 
arriskua zuelarik edo eszisio 
jarraituen dinamika batean mur-

giltzeko arriskua. Aitzitik, 2000. 
urteko lehen hamarkadatik alda-
tu egin da dinamika. Arran-en 
eszisio bi eman diren arren, 
Endavant Arran-en eta SEPC-ren 
batasunerako pieza klabea izan 
da, mugimendu koordinatu eta 
kohesionatu bat eraikitze aldera. 
Horretaz aparte, urteetan zehar 
egin ditugun analisi gehienak 
zuzenak izan dira; esaterako, 
estatuarekiko konfrontaziorako 
proposamen soberanistaren 
ahuldadeak. Analisi horien ara-
zoa da eragiteko duten gaitasun 
erreala, eta sistemarekiko alter-
natiba erreal gisa ikusarazteko 
proposamen erreal gisa horiek 
zelan transformatu.

Zein dira Endavant-en paper poli-
tikoa eta bere erronkak egungo 
testuinguru politikoan?

Endavant-ek bi erronka nagusi 
ditu ortzimugan. Hasteko, gure 
analisi eta indar zein aliantza 
politikoak mahai gainean jartzea 
desmobilizazio orokortua apur-
tzeko. Ezin gara langile masak 
mobilizatzen hasteko zain egon 
krisia larriagotzeagatik. Ahalik 
eta txinparta gehien sortu behar 
dugu sua pizteko. Zentzu ho-
rretan, ezin diogu suminari dei 
egitera edo sistemaren arazoak 
eta horrek langileengan zelan 
eragiten duten azaltzera mu-
gatu. 

Proposamen politiko eta mobili-
zatzailea sortu behar dugu, era-
gile baliagarri gisa aurkeztuz bi-
garren erronkara igaro ahal iza-
teko; hain zuzen ere, Endavant 
gizarte katalanean posizio iraul-
tzaileetatik eragiteko espazio 
politiko baliagarrien gisa aur-
keztea. Horretarako, beharrez-
koa suertatzen zaigu analisi 
egokiena izatea, proposamen 
politiko egokiena izatea, lurral-
dean hedapen hona izatea eta 
sozialki esku hartzeko azpiegi-
turarik onenak izatea. Endavant-
etik Països Catalans-eko etorki-
zuneko alderdi komunista eraiki-
tzeko giltzarria izatea dugu bu-
ruan, herri batasuna zuzendu 
behar duen eta estatuarekiko 
botere lehian aritu behar den 
espazio politiko gisa. Hori da 
etorkizunak dakarkigun papera.

“Endavant gizarte 

katalanean posizio 

iraultzaileetatik 

eragiteko espazio 

politiko baliagarrien 

gisa aurkeztea”
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