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Faxismoari eta kapitalari aurre egiteko ezker
HERRI BURUJABETZA,
subiranismoa indartzeko garaia da

BIZITZA ERDIGUNEAN JARTZEKO
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erantzuten du eta hor topatzen du lekua faxismoak. Sistema kapitalista
Agerian geratu da, beraz, zer nolako autogobernua den
krisi sakon batean dagoenean nagusikeria eta muturreko dominazioa dadefendatzen dutena: Confebask eta CENen interesen
kar faxismoak.

neurrikoa. Urtarrilaren 30eko Greba Orokorraren

jendarte eredu feminista eratzeko.

PSOE saiatuko da eskuinaren mehatxuaren beldur hori hautets ontzietan
kapitalizatzen. Hego Euskal Herrira etorriz, EAJ eta GeroaBai kokatzen
Bizi dugun krisia globala da eta alternatiba
ditugu apustu horretan. Neoliberalismoari aurre egin eta eraldaketa
globala
eskatzen
du; baina
alternatiba
sozialaren
alde egiten
dugunontzat,
antzua
den bidea. global hori,

2

eraikitzekotan, herriz herri, behetik gora eraikiko da.

Faxismoaharira,
mundu 1.200
mailakoeuroko
fenomemoa
da, Trump,soldata
Bolsonaro,
Fronte1.080
Na. Sistema
bidezioen
gabebezala:
honi hortzak
erakutsi
eraldaketa
sozialaren
gutxieneko
edota
Abestiak
mundu
berrietabat
nahi dugu,
herri
zionala... euroko
estatu bakoitzean
bere
forma
hartzen
due,
eta
Estatu
Espainiaraldeko
borroka
indartzea.
gutxieneko pentsioa ezartzeko eskumenik ez
bakoitzak beretik emanez! Borroka gaitezen haren
raren, hiru hortzeko eskuinaren (PP, CS, Vox) eskutik dator. Bere ezaugarri
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Faxismoari eta kapitalari aurre egiteko ezker
SOBERANÍA POPULAR PARA
subiranismoa indartzeko garaia da

PONER LA VIDA EN EL CENTRO

Aurtengoan, faxismoaren eta kapitalismoaren oldarraldi berri batek eta
hauteskunde politikoen ziklo batek markatzen dute Aberri Egunaren tesEl Aberri Eguna de este año viene marcado por la
tuingurua.

situación excepcional la que vivimos. Estamos ante
Egiturazko
arrazoi
genituen:
una crisis
quebiva
más allá de una emergencia sanitaria
y, por ello, otras cuestiones a analizar han pasado
Faxismoari eta kapitalari lantokietan, kalean eta hautetsontzietan
a un
segundo
porsubiranismoa
el momento.
No obstante,
aurre
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indartuz.
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eta aliantzak
beharrezkoak
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trabajadora
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recordar
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FaxismoarEn gorakada - kapitalismoarEn oldarraldi
del COVID-19: crisis climática, agotamiento de
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Kapitalismoaren
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ekologikoa
aldaketacada
eta ekosistemaren
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reparto (klima
de riqueza
vez más injusto,
concentración
(gerrak
eta
interbentzioak),
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(migrazioak).
Era
berean,
ziklo
del poder, auge del autoritarismo... y frente a todo
ekonomikoaren baitan krisi berri baten aukera indartzen ari da. Kapitalaresto, infinidad de agentes y ciudadanas y ciudadanos
en eta bizitzaren arteko talka gero eta bortitzagoa da, beraz. Elite ekonoque
intentan
construir,
tantobizi
enetaEuskal
Herriaprekarizazicomo
miko
batetik
kanpo dagoen
ororentzat
lan baldintzen
nivelsistema
internacional,
una alternativa
global a laeredu
crisishau
oaadakar
honek, jendartearen
gehiengo zabalarentzat
ez sistémica.
da jasangarria eta ez da jasangarria eta natur baliabideen ikuspegitik

inolako eztabaida sozialik gabe aldatzen da botere ekonomikoen mesedetan.

La pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia
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duago betetzen ez diren Autonomia Estatua eta Nafarroako Hobekuntzahakasuan.
quedado
en evidencia
quemoduan,
no hayjustizia
una visión
integral
ren
Altsasuko
auzian gertatu
nahieran
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dejado aEta
miles
de personas
mayores
arkalari planto
en casa, aisladas, o en las residencias expuestas a
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ere.
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murgiltzea.
desempeñan principalmente las mujeres, casi siempre,
en condiciones precarias: limpiadoras, cajeras de tienda,
La huelga del 30 de enero, en favor de un trabajo, unas
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después
de
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contra la reforma de las pensiones en Iparralde.
Faxismoa mundu mailako fenomemoa da, Trump, Bolsonaro, Fronte Nagabe honi hortzak erakutsi eta eraldaketa sozialaren
se. Sistema
refierebide
—al
igual que ocurre con los colectivos
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zionala... estatu bakoitzean bere forma hartzen due, eta Estatu Espainiaraldeko borroka indartzea.
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pese
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lamentables,
que,
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de poner en riesgo la salud de las y los trabajadores,
la clase trabajadora y los agentes que nos movemos en
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apurtzea,
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sistema
kapital- eredu
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Este comienzo
de año ha ez
sido
muy duro
para
la clase
istatrabajadora.
eta heteropatriarkalak
indarrean jarraitzeko
egokiena baita.
mayor peligro para la vida. Un día de estos superaremos
Por el momento,
son 21 lasbermerik
y los trabajadores
Bizitzaren prekarizazioari aurre egiteko borroka sozialaren indartzea
el techo de la pandemia del COVID-19; el asunto es,
que han perdido la vida en el trabajo y dos trabajadores
Faxismoaren eta kapitalaren oldarraldiarekin demokrazia falta areagotu ematen ari da kalean, eta gatazkak ugaritzen, lantokietan. Ugaritu egin
¿cuándo
superaremos
sistema
decadente
que pone
continúan
desaparecidos,
bajo
la
basura.
Otras
y
otros
greba eta
mobilizazioak,este
horietariko
asko,
sektore feminizatuetan.
egiten da. Inboluzio antidemokratikoa da: inboluzio soziala (lan eta bizi dira
enemaitzak
entredicho
la ari
continuidad
la vida?
muchosprekarizazioa);
han muertopatriarkala
a consecuencia
de enfermedades
ematen
dira, akordiode
duinak
lortzen ari gara.
baldintzen
(feminismoaren
aurkako erreakzio Eta
kontserbadorea)
etarealidad
nazionala ocultada
(birzentralizazioa
zanpaketaren
laborales, una
desdeeta
lasnazio
instituciones,
Borroka
indartu egin
Iazko plantoa
mugarri izan bazen,
areagotzea).
Se hafeminista
generado
unada.situación
excepcional
para
porque estas muertes no se registran, pese a que lo
aurtengo greba feministak bultzada berria eman die aldarrikapen
proteger al capital y fortalecer a los Estados.
hemos exigido infinidad de veces. La salud de las y los
Espainiar Estatuaren batasuna guztiaren gainetik jartzen dute estatuko feministei, emakumeon diskriminazio egoeraren gaineko argazki osoa
En lugar de
hacer
a merkatu
la pandemia
de
trabajadores
no
es
una
prioridad
ni
para
la
patronal
ni
aukera
emanfrente
digu, lan
arautuanaetatravés
lan merkaalderdi politikoek eta botere faktikoek konstituzioaren eta legalitatearen proiektatzeko
sanitarios,
prioridad
de loseta
gobiernos
es la
para las
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que
está quedando
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los intereses del capital y el fortalecimiento
la actualeskubideaz
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Faxismoari eta kapitalariy aurre
egiteko
ezker
debemos hacerle
frente entre todas
y todos. Todas
las personas no estamos en el mismo barco. Tal y como
subiranismoa indartzeko
garaia
da
hemos señalado
anteriormente, las
medidas que se están

de la legitimidad del Estado. “Estamos en guerra”, ha
declarado Macron; el Gobierno español ha llenado de
uniformes las comparecencias de prensa y de militares
las calles, imponiendo la centralización y estableciendo
el controlfaxismoaren
social. Laetalegitimidad
deoldarraldi
los Estados
está eta
en
Aurtengoan,
kapitalismoaren
berri batek
entredicho
desdeziklo
hace
tiempo,
pordute
lo Aberri
que, Egunaren
tal y como
hauteskunde
politikoen
batek
markatzen
testuingurua.
hicieron anteriormente con el yihadismo o con el incendio
de Notre Dame, los Gobiernos francés y español han visto
Egiturazko arrazoi bi genituen:
la oportunidad de disciplinar a la ciudadanía con el virus
como enemigo.
Macron
quiere deshacer
oposición a su
Faxismoari
eta kapitalari
lantokietan,
kalean etalahautetsontzietan
política
neoliberal;
Sánchezsubiranismoa
pretende ocultar
corrupción
aurre
egin behar
zaio ezkerreko
indartuz.laEstatuko
herri desberdinen
artean,
ezkerreko
eragile
politiko,
sindikal
eta
sozial
de la Monarquía y la crisis del Régimen del 78; ambos
soberanisten
arteko konplizitate
eta aliantzak
beharrezkoak
dira.
responsabilizan
a la ciudadanía
del fin
de la pandemia.
Según ellos,gorakada
al igual que- kapitalismoarEn
con el cambio climático
o la crisis
FaxismoarEn
oldarraldi
económica, esta vez tampoco es responsabilidad de un
bErria
sistema quebaitan
recorta
en Sanidad,
los trabajos
Kapitalismoaren
hainbat
krisi ari diramenosprecia
pilatzen: zaintzarena
(lan guztiakdeaitortu
eta
banatu
beharra)
energetikoa
(erregai
fosilen
agorpena),
cuidados, debilita los valores comunitarios y apuesta
ekologikoa
(klima aldaketa
etapatronal.
ekosistemaren suntsiketa), geopolitikoa
por las ganancias
de la
(gerrak eta interbentzioak), demografikoa (migrazioak). Era berean, ziklo
ekonomikoaren baitan krisi berri baten aukera indartzen ari da. Kapitalary Chivite
autogobierno
la medida
enUrkullu
eta bizitzaren
arteko defienden
talka gero etaun
bortitzagoa
da, beraz.a Elite
ekonodebatetik
la patronal.
Ante ororentzat
el art. 155bizi
encubierto
establecido
por
miko
kanpo dagoen
eta lan baldintzen
prekarizazioael
dakar
sistema
honek,
jendartearen
gehiengo
zabalarentzat
eredu
hau
Gobierno español con la excusa de la pandemia, no se ha
ez producido
da jasangarria
eta ez darespuesta
jasangarriaen
etadefensa
natur baliabideen
ikuspegitik
ninguna
del autogobierno;
ere.

adoptando son para proteger al capital, no a la clase
trabajadora.
Todavía
estamos
las consecuencias
inolako
eztabaida sozialik
gabe
aldatzensufriendo
da botere ekonomikoen
mede la crisis de 2008, las recetas neoliberales han supuesto
sedetan.
la expansión de la precariedad. Hemos aprendido de
Kataluniako
independentisten
ari diren
epaiketa
indetodo esto
y, por muchoaurka
queegiten
la patronal
y las
instituciones
pendentista guztion aurkakoa da, areago, demokrazian sinesten dugun
pretendan
profundizar
enguztiz
sus politikoa
políticasdaneoliberales
guztion
kontrako epaiketa
da. Afera
eta irtenbide al
finalizar
estaditu,
crisis,
la clase
trabajadora
Euskal
Herria
politikoak
eskatzen
herriari
hitza ematea
ez baita de
delitua,
eskubide
seguirá firme
demokratikoa,
baizik. en la lucha por un modelo que ponga la vida
en el centro.
Legalitatea hitzetik hortzera darabilten berberak dira, indarrean dagoen
legea ez betetzearen alde egiten dutenak Euskal Preso eta Iheslariekiko
Queremoslegedia
soberanía
popular
laurte
vida
en el
salbuespenezko
betikotzearen
alde para
agertuzponer
edota 40
berancentro.
los Autonomia
dos Estados
y lasetaadministraciones
bajo su
duago
betetzenAnte
ez diren
Estatua
Nafarroako Hobekuntzamando,
LAB reivindica
soberanía
y unaerabiltzea
República
ren kasuan.
Altsasuko
auzian gertatu
moduan, popular
justizia nahieran
da estatuaren
izaera antidemokratikoaren
beste adierazgarri
bat.
independiente,
socialista y feminista
que la garantice.
Euskal HErrian Faxismoari Eta kapitalismo HEtEropatriReivindicamos
arkalari
planto soberanía popular para lograr el control
público
y social
sobre
la economía; para desarrollar un
Testuinguru
honetan
bi aukera
daude:
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sistema de cuidados integral; para constituir un estatuto

. Beldurra
eta inboluzio
aurrean
babes
propio nagusitzea,
de las y loskikiltzea
trabajadores
queufadaren
reconozca
y dignifique
mekanismo
gisa
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nagusitu
eta
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eusteko borrokan murgiltzea.

ante la decisión de paralizar las actividades económicas no
de todas las personas, así como la ecodependencia; para
esenciales,
en aurrean
cambio,kapitalismoak
les hemos kapitalismo
visto tremendamente
seguridad
social que
garantice
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pensión
Krisi
sistemikoaren
gehiagorekin PSOEconstruir
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eskuinaren
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alterados
y alteradas
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que las kapitalizatzen.
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Neoliberalismoari
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egin
eta
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sozialaren
alde egiten
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feminista
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como
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Por lomundu
tanto,mailako
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global
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trabajadora de Euskal Herria. Al hilo de la convocatoria de
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los trabajadores,
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areagotzea).

No permitiremos
que los
y lasgainetik
trabajadores
paguemos
Espainiar
Estatuaren batasuna
guztiaren
jartzen dute
estatuko
estapolitikoek
crisis. eta
Al botere
parecer,
el virus
no entiende
de clases
alderdi
faktikoek
konstituzioaren
eta legalitatearen
izenean. Legalitate hori ukiezina da autodeterminazio eskubideaz, herrien erabakitze eskubideaz ari bagara, baina legalitate hori oso erraz eta

Borroka feminista indartu egin da. Iazko plantoa mugarri izan bazen,
aurtengo greba feministak bultzada berria eman die aldarrikapen
feministei, emakumeon diskriminazio egoeraren gaineko argazki osoa
Euskal
Herrian,
abril
de 2020
proiektatzeko aukera eman digu, lan merkatu
arautuan
eta lan
merkatu araututik kanpo dugun errealitatea ikusaraziz eta politika feminista
eraginkorrak eskatuz.

