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GOMENDIOAK

C J C R E N  A R T X I B O 
H I S T O R I K O A
Gure 30. Urteurrenean, GKK Gaztedia 
Komunistaren Artxibo Historikoa sortzeko ari 
da lanean. Bertan, gure kanpo adierazpen 
organoen garapena aurki daiteke, 
“Juventud”-etik “Tinta Roja”-ra, komisioen 
dokumentu politikoak, agitazio materialak, 
etab. Hitz batez, bertan ikus daiteke nola 
sortu dugun GKK, gazteen borrokarako 
tresna eraginkor hau, eztabaida 
kolektiboaren bitartez. Bisitatu gure web 
orria eta kontsultatu gure artxiboa:               

 www.archivo.cjc.es

E G U N E R O K O T A S U N A R E N 
E T A  A L B I S T E E N  W E B  O R R I A : 
T I N T A  R O J A
Momentu oro gazterian eragina duten 
albisteen berri izateko eta eguneroko 
gertaeren aurrean gazteria komunistaren 
iritzia jakiteko Tinta Rojaren atari digitala 
egunero bisitatzea gomendatzen dizugu: 

www.tintaroja.es

U N I D A D  Y  L U C H A
Monopolioek beren komunikabideen 
bitartez zabaltzen duten informazioaren 
aurrean, antolatua dagoen langileriak bere 
egunkari propioa du: PCPEren Batzorde 
Nagusiaren adierazpen organoa. Besten 
kontuei jaramonik ez. UyL langileriaren 
alderdiaren egunkaria da, langileentzat eta 
langileek egina.

- Valeoren lantegia ez dezatela Martorellesetik eraman!
- Berriz kontratatu dituzte Coca-Colako langileak!
- Gazte Bermea esplotazioa bermatzen
- Langabeziagatik diru-laguntza kobratzeko eskubidea
- ETT = Esplotazioa Ta Tranpak
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A - Zeri egin beharko dio aurre ikasleriak kurtso honetan?

- Gainezka egiten duten gelen kaosa
- Ordaindu gabeko ikasle praktiken hitzarmenak
- Ikasleen masa-egitura baten beharra Zaragozan
- Estatu mailako Ikasle Sindikatua sortzeko kongresurantz.

- Sartu naiteke? Soilik errentagarria bazara
- Faxismoa gaur egun: egunez “Etxe Sozialera”, gauez jendea 
jipoitzera10
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- Greziako hauteskunde aurreratuetarako deia
- GDMFren asablada orokorra
- Nazioarteko ordezkaritzen presentzia Gazteriaren Kanpamentuan
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-   Hauteskunde orokorrak eta klase borroka
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2015EKO UDAZKENA|  
ARGITARATZEN DUTE 

 Gazte Komunisten 

 Kolektiboak-CJC 

 D.L. AB-119/2012

HARREMANETARAKO

 www.tintaroja.es

 contacto@tintaroja.es 

ZUZENDARIA 

 Adrián J. Bertol

ZUZENDARIORDEAK
 Cristian Ferrer

 Ana Escuariaza

 Rocío Negrete

DISEINUA ETA MAKETAZIO

 Alejandro Sanz

ARGAZKIGINTZA ETA 
MARRAZKETA

 Alejandro Sanz 

 David Alejandro Delgado

 María del Mar

 Alex T

 Tina Jara

LAGUNTZAILEAK

 Vanessa Rodríguez

 Pau Román 

 Adrià  Junyent  

 Joan Pérez

 Alberto Sopeña  

 Alex  T.  

 Pablo  Martín  Díez  

 Rodrigo

 Jesús  D.  Redondo

 Roberto  Guijarro

 Ester Cubero 

 Alberto S. C. 

 Tamara Modrego 

 Víctor Moreno

 R. M. T. 

 Ariadna Núñez

 Rocío Negrete 

 Eric Rodríguez

- Gerraosteko errepresioa eta Alderdi 
Komunistaren berrantolatzea frankismo 
garaietako klandestinitatean (1939 - 1975)
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- Alberto Korda eta ‘Che’ren irudi famatua
- Talco-ren “Live in Iruña”, Óscar Ruiz Navíaren “Los hongos” eta Eduardo Galeanoren 
“Mujeres”
- Ni ere Gazteriaren II. Kanpamenduan izan nintzen! Eta datorren urtean berriz ere!



Batzuk hauteskundeei begi-
ra daude, langile, ikasle eta 
auzo borrokei begira egon 

behar denean.

Ez dakigu ziur zein izango den 
gure egoera urtebete barru. 
Gauzak nola dauden ikusita, zaila 
egiten da hilabete barruko egoera 
aurresatea ere. Lan-orduak, 
ikasketak, langabezia…, langile 
gaztea izatea benetako biziraupen 
erronka da.

Gure ingurukoek behin eta 
berriz esaten digute geure burua 
formatzeko. Lan-faltaren aurrean 
ikasketak zabaldu behar direla 
diote. Baina ezagutzen ditugu bi 
karrera bukatuta ere langabezian 
jarraitzen duten lagunen kasuak. 
Orduan, merezi al du formatzen 
jarraitzeak? Bestalde, dirua ere 
behar dugu. Ez dugu gure gurasoek 
gehiago mantentzerik nahi. 
Hortaz lan eskaintzak begiratzen 
ditugu. Infojobs, Addecco, 
multinazionalak… Ikusten dugun 
lehenengo baldintza esperientzia 
edukitzea da. Gutxienez sektore 
batean bi urtez ibili izatea alegia. 
Galdera zera da: nola pentsatzen 
dute dela posible esperientzia 
izatea eta, aldi berean, azken urteak 
gure burua formatzen pasatzea? 
Eurek espero dutena da gu “super-
gazte” bat izatea, eta beraiek 
jarritako traba guztiak gainditzea. 
Hau da beraiek “auto-superazioa” 
eta “izpiritu-lehiakorra” bezalako 
hitzekin deskribatzen dutena.

Zalantzarik gabe esfortzua 
bertute bat da. Baina ez da 
gauza bera esfortzu bat egitea 
egoerak laguntzen zaituenean 
edo dena zure aurka duzunean! 
Hipokrita batzuk dira dena gure 
esku dagoela esatean eta gero 

esplotazioa gogortzen duten 
kontratuak onartzen dituztenean. 
Lotsagabe hutsak dira “lehiakorra” 
izateaz hitz egiten dutenean, FPko 
eta unibertsitateko tasak igotzen 
dituzten bitartean, ehundaka 
gazte hezkuntzatik kanpo uzten 
dituztenean. Gure gaitasunak 
garatzeko oinarri bat jarriko 
lukeen sistema sozial bat gongo 
balitz, zer egiteko gai izango 

ginateke gaur egungo gazteak?

Hemendik animatzen zaituztegu 
abenduko hauteskundeetara 
aurkezten diren alderdi guztien 
programak irakurtzera. Ba al 
dago alderdiren bat gauzak 
aldatzeko mobilizaziora deitzen 
duenik ala botoa lortzeaz bakarrik 
arduratzen dira? Guztietatik 
zenbat alderdik hartu dute parte 
kaleko borroketan eta ez dira soilik 

ezagunak telebistan agertzen 
direlako? Edo zuk uste al duzu 
benetan agintzen dutenek –banku 
eta multinazionaletako nagusiek- 
beraien botere izugarria bertan 
behera utziko dutela kalean, 
ikastetxeetan eta lantokietan 
euren aurkako mugimendurik 
egon gabe?

Norbaitek aldaketaren benetako 
eragilea ikusi nahi baldin badu, 
beste alde batera jarri beharko da 
begira. Multinazionalari borroka 
irabazi dien Coca-Colako langileei 
begiratu behar die, Brigada 
Forestalei begiratu behar die, 
etorkizuneko sindikatu estatala 
sortzen hari diren ikasle elkarteei 
begiratu behar die, NATOren aurka 
altxa diren auzo-mugimenduei 
begiratu behar die. Hori da 
benetako indarra, eta ez botoak.

Hasi berri den kurtso hau egurra 
emateko unea da. Antolatu gabe 
dauden gazte guztiak borrokara 
batzeko ordua da. Baita toki 
guztietan ikasle mugimenduaren 
presentzia handitzeko ordua ere. 
Gure VIII Kongresuan genioen 
bezala: “Auzo, ikastetxe eta lantoki 
guztietan: Gazteria Komunista”.

Ildo beretik, kurtsoan zehar 
CJCren IX Kongresua eta PCPEren 
X Kongresua burutuko dira. 
Gertaera hauek garrantzitsuak 
izango dira gazteria langilearentzat 
Sozialismoaren aldeko Herri eta 
Langile Frontea eraikitzeranzko 
bidean.

GURE GAITASUNAK 
GARATZEKO 
OINARRI BAT 

JARRIKO LUKEEN 
SISTEMA SOZIAL BAT 

GONGO BALITZ, 
ZER EGITEKO GAI 

IZANGO GINATEKE 
GAUR EGUNGO 

GAZTEAK?

ERREDAKZIOA

ZEIN DA   
ALDAKETARAKO INDAR   

ERREAL BAKARRA? 



4 IKASLE MUGIMENDUA////////////////////////////

Kurtsoa hasi ere egin ez 
dugun honetan dagoeneko 
ikusi ditzakegu zeintzuk 

izango diren ikasleriaren 
aurkako eraso nagusiak 
aurten eta, beraz, zeintzuk 
izango diren ikasleon bizitza 
baldintzen hobekuntzarako 
borrokaren ardatzak. 

Egoera orokorra honakoa bada 
ere, esan beharra dago politika 
honek forma zehatzak hartzen 
dituela hezkuntza sektore 
bakoitzean eta, horretaz gain, 
ikastetxe bakoitzean modu 
desberdin batean ezartzen 
dela. Horren ondorioz, ikasleen 
bizi baldintzak nabarmenki 
ezberdinak dira ikastetxe batetik 
bestera eta, horrexegatik, behar-
beharrezkoa da ikastetxe 
bakoitzean antolatzea, 
aldarrikapen orokorragoetatik 
eratorritako borroka zehatzak 
artikulatzeko.
Honela, unibertsitateetan 
aldarrikapenak 3+2aren 
ingurukoak izango dira 
nagusiki, honako hau baita 
2015 Unibertsitate Estrategia 
planaren atalik ikusgarriena eta 
ikasleon artean erreparo gehien 
sortzen ari dena. Jakina den 
bezala, 3+2a graduko tituluen 
ordu kopurua murriztean 
datza, 3 urtetan kurtsatuak 
izan daitezen, eta masterren 
ordu kopurua igotzean, 2 urte 
iraun dezaten. Honek modu 
bikoitzean erantzuten dio 
enpresen beharrei. Alde batetik 
graduko tituluak debaluatuak 
izango dira, ondorioz, berriki 
graduatuak izan direnek soldata 
eskasagoa izango dute lan 
merkatuan sartzen direnean; eta 
dagoeneko lanean daudenei 
soldata murriztuko zaie ere 
graduatu berrien aurrean 

lanpostua mantendu nahi 
baldin badute. Bestalde, master 
edo gradu-ondoko titulu bat 
kurtsatzera behartzen gaituzte 
ikasketak amaitzeko eta lan 
merkatuan berme handiagoekin 
sartzeko. Titulu hauek gradua 
baino garestiagoak izateaz 
gainera, euren eskaintza ia 
osoa pribatua da, salneurria 
izugarri igotzen delarik: eta 
honi gehitzen badiogu beste 
bi urtetako matrikula ordaindu 
behar dela, kasu askotan master 
bat kurtsatzea eskuraezina 
bilakatzen da langile eta herri 
jatorriko ikasleentzat.
Derrigorrezko hezkuntza eta 
batxilergoari dagokionez, inori 
ez zaio ahazten 2015/2016 
kurtsoan hasten dela ezartzen 
LOMCEa lehen eta baita 
bigarren hezkuntzan: bigarren 
hezkuntzako 1. eta 3. mailetan 
eta batxilerreko 1. mailan. 
Ezarpen honen emaitzak 
errealitatea dira dagoeneko. 
Beste artikulu batzuetan salatu 
dugun moduan, ikastetxe 
guztiek testu-liburuengan egin 
behar izan dituzten aldaketak 
editorialek irabaziak lortzeko 
baliatu dituzte, beste hainbeste 
esan daiteke, aurten lehen 
eskuntzan egiten hasiko diren 
froga famatuez. 2016-2017 
kurtsoan DBH eta batxilegoko 
ikasleen txanda izango da, 
titulua eskuratzeko oztopo 
diren “errebalidei” aurre egin 
beharko diete. Baina oztopo 
bat baino askoz gehiago 
dira errebalidak, izan ere, 
errebalidek unibertsitateei 
ateak irekitzen dizkiete euren 
sartze-froga propioak ezartzeko, 
hau da, ikasleei filtro bat 
gehiago ezartzen zaie euren 
maila akademiko edo estatus 
ekonomikoaren arabera.

Lanbide Heziketaren (FP) 
eremuan, aldarrikapenak 
praktiken kalitatearen jardungo 
dira. Praktika hauek enpresa 
pribatuetan eskaintzen direnez, 
gehienetan enpresariak 
berak ezartzen ditu ebaluazio 
irizpideak bere irabaziei begira, 
hala, ikaslearen heziketa albo 
batera uzten da. Beraz, duela 
hamar urte baino gehiagotik, 
hezkuntza sektore honetan 
aldarrikatzen diren bi gako 
dira ebaluazio irizpideak 
erregulatzea eta, praktikak 
egin bitartean, egindako 
lanaren araberako ordainketa 
bat edukitzea.
Eta zer egin honen aurrean? 
Komunistak garen heinean, 
gure ikastetxeetako ikasle 
elkarteetako ikaskideekin 
borrokatuko dugu politika 
hauen aldaketa  lortzeko; Estatu 
mailan koordinatuko gara 
ikasleria osoari jakinarazteko 
zein den hezkuntza sistemaren 
errealitatea, ditugun indarrak 
sendotzeko, egungo hezkuntza 
sistemari amaiera emateko 
eta herri langilearen zerbitzura 
egongo den kalitatezko eta 
doako hezkuntza publiko berri 
bat sortzeko. Bide horretan ez 
dugu zalantzarik, ikaskideei 
erakutsiko diegu egungo 
sistema sozioekonomiko 
osoaren aldaketa behar dugula, 
benetan herri langileak erabakia 
izan dezan hezkuntza eta beste 
funtsezko eskubideengan.
 
Pau Román, CJCko Batzorde 
Zentraleko Ikasle Mugimendu 
Arduraduna

ZERI EGIN BEHARKO DIO AURRE 
IKASLERIAK KURTSO HONETAN?



Adibide bat baino ez da 
behar ulertzeko zergatik 
kalte egiten dieten 

gainezka dauden gelek 
errekurtso gutxien duten 
ikasleei, akademietara jo ezta 
zentro pribatuetara joan ezin 
diren langile eta herri klaseetako 
ikasleei. Horrela, urtez urte, 
ehundaka gazte hezkuntzatik 
kanporatuak izan dira, 
koalifikazioa eskasa izanagatik 
baldintza txarretan lan egitera 
derrigortuta.
Ikasleek geletan duten ratio 
igoera justifikatzeko diru 
faltaz hitz egin ohi da. Diru 
falta zertarako? Bankuak 
erreskatatzeko badagoelako 
dirua. Langile klasearen beharrak 
betetzeko ez da sosik. Nire 
institutuaren kasuan, adibidez, 
klasea bitan banatzeko borroka 
egin behar izan genuen.

Ni batxilergoko lehen mailan 
negoela gertatu zen, nire 
klasean 48 ikasle ginen, 
gehiegizko kopurua eta 
legez-kanpokoa, 43koa baita 
gehiengo baimendua. Honek 
ezinezkoa egiten zuen klaseko 
isiltasuna, irakasle bakoitzak 
denbora gutxi izatea ikasle 
bakoitzarentzako eta lanak edo 
azterketak zuzentzeko, horretaz 
gain ikasleren batek zailtasunak 
baldin bazituen oraindik ere 
baliabide gutxi izaten zituzten.
Nire institutuko arazoa irakasle 
baten falta zen, administrazioak 
ordaindu nahi ez zuena. Arazo 
honen aurrean asanblada 
bat sortu zen ikastetxean eta 
gure taldea bitan banatzeko 
xedea zuten mobilizazioak 
egin genituen, Urriaren 13an 
irakasleekin batera zentroan 
giltzapetu ginen.

3 urte ziren institutu batek ezer 
antzekorik egiten ez zuela eta, 
ondorioz, prentsa bertaratu 
zitzaigun. Hurrengo egunean 
administrazioko ordezkariak 
etorri zitzaizkigun esatera falta 
zen irakaslea kontratatzeko 
prest zeudela.
Adibide honek borrokarekin 
gure errebindikazioak lortu 
ditzakegula erakusten 
digu. Erakunde bat baino ez 
zitzaigun falta izan, denbora 
gehiago borrokatzen jarraitu 
eta institutuko arazo gehiago 
konpontzeko.

Adrià Junyent

Ordaindu gabeko ...
Estudiante de FP durante sus prácticas noremuneradas.

Gainezka egiten ...
Estudiantes informan mediante pasaclases de la 
convocatoria de huelga el 24 de Marzo de 2015

...duten gelen kaosa

...ikasle-praktiken hitzarmenak
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Ohikoa da ikasleok 
hainbat enpresetan 
praktikak egitea FPko 

ikasketak burututakoan edo 
unibertsitatea amaitu eta lan 
munduan sartzerako orduan.
FPko praktikak LOCFPak 
erregulatzen ditu. Lege honek 
alderdi asko jorratzen ditu, 
baina, gure gaiarekin jarraituz, 
unibertsitatearen esparruan 
ikusten dugunaren berdina 
gertatzen da; zera da, praktikei 
izaera formatiboa ematen 
zaienez, hauek ezingo dute 
inoiz benetako lanpostu 
baten prestaziorik izan. Hau 
da, lanpostu arrunt batean 
egiten den lan berbera 
egiten den arren ez da inoiz 
soldata bera jasoko, dena 
enpresariaren eta zentruaren 
arteko hitzarmenaren esku 

uzten da. Dudarik gabe, honek 
merkatu ezinhobea eskaintzen 
die enpresariei, hezkuntzaren 
arloan beraien presentzia 
handituz praktikak non eta nola 
egingo diren erabakitzerako 
orduan traba gutxiago dituzte. 
Horrela, LOCFPak enpresak 
hezkuntza plana beraien 
interesen arabera eraldatzea 
ahalbidetzen du, eta honekin 
batera praktiken kudeaketa ere. 
Hau gutxi ez balitz, enpresaria 
denez ikaslea ebaluatzen duena, 
ikaslea bere esku geratzen da, 
eta bere ikasketa planetik urrun 
dauden lanak egitera behartzen 
du.
Unibertsitateetan, aldiz, 
RD 592/2014a da graduatu 
ondoren enpresetako 
praktikak erregulatzen dituena. 
Bertan, hainbat enpresetan 

praktikak kudeatzen dituzten 
departamentuak ditugu, 
Valentziako Unibertsitate 
Politeknikoko SIE eta Madrilgo 
Unibertsitate Complutenseko 
COIE, adibidez. Departamentu 
hauek enpresen zuzendaritzak 
bultzatzen ditu, soldata 
kaxkarren truke lan egingo 
duten tituludunak lortzeko. 

 Joan Pérez
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Pasaden urtera arte, 2014/15 
kurtsoan, ez zen Zaragozan 
benetako masa izaera 

zuen inolako ikasle egiturarik. 
Ikasle mugimenduan parte 
hartzen zuten egiturak indar 
politiko zehatz batzuek sortuak 
ziren, honek arazoak sortzen 
zituen berauetan oso ideologia 
tarte txikia uzten baitzuten eta 
alderdi zehatz baten interesen 
zerbitzura zeuden, ikasleriaren 
gehiengoari bizkarra emanez.
Ikasle mugimendua modu 
partidistan ulertzen zuten 
horietatik at Estudiantes por lo 
Público sortu zen eta, ordudanik, 
Zaragozako ikasleriarentzako 
erabilgarria suertatuko den 
sindikatu bat sortze aldera asko 
aurreratu da.  Langile familien 
seme-alabon zerbitzura 
egongo den hezkuntza publiko 
bat eraikitzea helburu duten 
ikasle guztien tresna izan nahi 

du honek, ikasle bakoitzaren 
lotura politikoak kontuan hartu 
gabe.
Begirada estatu mailako 
koordinazioan jarrita dugu, 
hots, beste egiturekin ikasle 
interesak asetuko dituen ikasle 
sindikatu baten eraketa helburu 
hartuta. Baina horretaz gainera, 
Estudiantes por lo Público-k 
ikastetxe bakoitzean eguneroko 
lanaren alde egiten du 
apustu eta baita oinarrietatik 
hasitako antolakuntzaren 
alde ere, horrela, ikasleak izan 
daitezen erabakiak hartzen 
dituztenak. Horrexegatik du 
gaur egun EPPk unibertsitatean 
halako presentzia indartsua, 
eta institutu eta Lanbide 
Heziketako ikastetxeetara 
zabaltzen hasia da honezkero. 
Gainera, hezkuntza arloko 
hainbat kolektiborekin lotura 
estua lortzen hasi da, Aragoiko 

COAko hezitzaile sozialekin 
esaterako eta elkartasun 
kanpaina hainbatetan modu 
nabarmenean parte hartzen 
du, esate baterako mexikar 
gobernuak desagerrarazitako 
43 ikasle normalisten 
desagerpenaren kasuan esate 
baterako.
Hauxe guztiagatik Estudiantes 
por lo Público Gazteria 
Komunistaren erreferentziazko 
sindikatua da Zaragozan, 
bertan edonork har baitezake 
parte bere eskubideen alde eta 
benetan doakoa, kalitatezkoa 
eta laikoa izanen den hezkuntza 
baten alde.
Alberto Sopeña, Estudiantes 
por lo Público-ko Koordinatzaile 

nagusia.

Ikasle masa-egitura baten beharra 
Zaragozan

2015/2016 kurtsoa hasi da 
jada, ikasleok ez gara soilik 
klasera itzuli, gure ikasle 

erakundeetara ere itzuli gara 
borrokari jarraipena eman eta 
indarrak biltzen jarraitzeko, 
Estatu mailako Ikasle Sindikatu 
berriaren kongresu eratzailea 
gero eta gertuago dago eta.  
Igaro den kurtso amaieran 
Estatu mailako Ikasleen II 
Topaketa jazo zen Madrilen, 
zehazki maiatzaren 16 eta 17ko 
asteburuan. Estatu osoko ikasle 
egiturak bertaratu ziren jarrerak 
hurbildu eta dokumentu 
batzuengan eztabaidatzeko 
Estatu mailako Ikasle Sindikatu 
berri hori sortzen hasteko.
Lehen egunean, aurreko Estatu 
mailako Ikasle Topaketatik 
aurrera elkarrekin lanean 
diharduten erakundeek elkar 
egin zuten topo. Egunean 
zehar kutsu politiko sakoneko 

eztabaidak sortatu ziren: 
etorkizuneko Estatu mailako 
Ikasle Sindikatua langile 
mugimenduarekin uztartzeko 
garrantziari buruzkoak edota 
nola landu herri borrokak 
etorkizuneko sindikatuan. 
Horretaz gain, kongresu 
fundatzailerantz hartu 
beharreko pausoak emateko 
bide orria onartu zen.
Igandean aurrera jarraitu zuen 
topaketak eta gonbidatutako 
erakunde berri  gehiagok 
ere hartu zuten parte. 
Iritzien elkarbanaketa baten 
ondoren dokumentu bat 
onartu zen Europar Batasuna 
hezkuntzaren pribatizatzaile 
eta merkantilizatzailetzat 
definituz, eta europar patronala 
horren guztiorren erantzule 
izendatuz. Gainera LOMCE, 2015 
Unibertsitate Estrategia eta 
ikastetxeetako bortizkeriaren 

aurkako jarrera komun batzuk 
adostu ziren.
Aipatu topaketak oinarri 
solidoak finkatu zituen kurtso 
honi begira, Estatu osoko milaka 
ikasleren lan konstanteari 
esker, azken pausoak eman 
daitezen Estatu mailako Ikasle 
Sindikatu berria sortzeko, 
Sindicato de Estudiantes edo 
Estudiantes en Movimiento 
bezalako erakundeek duten 
oportunismo eta ikasle 
mugimendua ulertzeko modu 
alderdikoiarekin apurtuko 
duena eta familia langile eta 
herritarren ikasleentzako 
tresna egokia izango dena.

Estatu mailako Ikasle Sindikatua sortzeko 
kongresurantz
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Valeo Climako langileak 
greba mugagabean 
daude iragan uztailetik 

multinazional frantsesak 
lantegia Martorellesetik 
Zaragozara eramateko plan bat 
aurkeztu duelako.
Langileek, dagoeneko, ERE 
bat jasan behar izan zuten 
2009an; orduan, lantegia 422 
langile izatetik 257 izatera pasa 
zen. Orain, enpresaren eraso 
berri bati egin behar diote 
aurre. Enpresak gainera, leku 
aldatzearen berri oporrak hasi 
baino egun batzuk lehenago 
eman zuen, langileen balizko 
erantzuna baretzeko. Hala 
eta guztiz ere, gauzak ez dira 
nagusiek nahi bezala gertatu eta, 
lehen momentutik, langileek 
argi izan dute euren lanpostuak 
defendatu behar zituztela 
honakoa lantegiaren ezkutuko 
itxiera bat delako eta 

multinazionalak bota dizkien 
arrazoiak gezurra direlako. 
Gezur borobila da enpresak 
dioena: ez dute galerarik izan, 
are gehiago, multinazionalak 
%34ko irabaziak izan zituen 
2015eko lehen hiruhilabetean; 
gainera, produkzioa kalitatezkoa 
da eta enpresaren bezero 
gehienak Katalunian bertan 
kokatzen dira (SEAT %54 eta 
NISSAN %18).
Hortaz, Valeok estrategia 
honekin abantailarik izango 
ez badu, zerk motibatzen du 
enpresa lantegi katalana itxi 
eta produkzioa Zaragozan 
zentralizatzeko? Martorelleseko 
langileek diotenez enpresak 
soldata baxuagoak ezar ditzake 
Zaragozan, bertako plantilla ez 
dagoelako hain kohesionatua 
eta ez delako patronalaren 
erasoen aurrean mobilizatzen.

Gertatutako guztiaren aurrean, 
ez Alderdia ez Gazteria ezin ginen 
besoak gurutzaturik gelditu. 
Beraz, langileak bisitatu ditugu 
gure borrokarako baldintzarik 
gabeko babesa adierazteko, 
geldiune informatiboak 
gauzatu ditugu lan-gatazka 
honen berri emateko kartel eta 
orrien bitartez. Geroago, behin 
abuztua bukatuta, plantillak 
hainbat mobilizazio egiteari 
ekin dio gure partehartzearekin, 
gainera, kontu korronte bat ireki 
dute erresistentzia kutxaren 
difusioa egiteko. 

Álex T.

Valeoren lantegia ez dezatela Martorellesetik 
eraman!

Goizeko 6ak dira, Madril langilea 
jaikitzen ari da, lan-jantzia 
soinean darama Madrilek, eta 

aurpegiko nekea esna da jadanik, 
ala esnatzeko zorian behintzat. 
Milioika langile badabiltza lanera 
bidean ala lanerako prestatzen, 
euren eguneroko errutina hastear. 
Guztiaren egile direnek beste egun 
batez ekingo diote euren jardunari.

Besteak bezalako egun bat izan 
zitekeen. Goizeroko haize kutsatuak 
zipriztindurik gauaren iluntasunak 
oraindik estaltzen du hiria... baina 
zerbait aldatu da, antzematea zaila 
den arren.

Zeren eta, Fuenlabrada herrian, 
Coca Colako lantegiaren 
ateetan, ehundaka dira itxaroten 
dabiltzan pertsonak. Izan ere, 
gaur monopolio herraldoiak 
kaleratutako 84 langile berriz ere 
itzuliko dira euren lanpostuetara, 
beste 135 oraindik ere zain badaude 
ere. Honetaz guztiaz gainera, 
ekitaldi hunkigarria egin zuten 

langileek azken bi urteotan luzatu 
izan den etengabeko borroka 
gogora ekartzeko. Omenaldi bat 
borrokaren bideari, atzera pausorik 
emateko asmorik gabe, heldu 
zioten langile guztientzako.

Langileek botatako zuziriek 
Fuenlabradako gaueko 
zeruan egiten zuten eztanda. 
Bienbitartean, berriz onartutako 
langileak banan-banan sartzen 
ziren lantegira euren izenak 
entzun bezain pronto, bertan 
bildutakoen txalo zaparradaz 
lagunduta. Langile klaseak zutik 
dirau; antolakuntza gogorraz eta 
pertseberantziaz, langile klasea 
eta haren mugimendua geldiezina 
da, edozein borroka gauzatu eta 
edozein helburu lortzeko gai.

Pablo Martín Díez

Berriz kontratatu dituzte Coca-
Colako langileak!



Langabeziagatik diru-laguntza kobratzeko eskubidea

 Gazteentzako Bermea 
esplotazioa bermatzen

Europar Batasunetik dator 
Gazte Bermerako Plana. Haren 
helburua zera da: ikasten edo 

lanean ez dabiltzan 16 eta 30 urte 
arteko gazteek lan eskaintzak edota 
formakuntza eskuratzeko aukera 
izatea. Hau da, langabezian dagoen 
gazteen %50 horren parte baldin 
bazara, nolabait lan merkatura 
sartzeko aukera izatea.

Hitz politak dira. Arazoa hitzetatik 
ekintzetara pasatzean dator.

Plana, orokorrean, patronalari 
langileak odolostutzeko okurritzen 
zaizkion modu hainbaten katalogo 
bat da. Noski, ez soilik “berme” 
hauen barruan sartzen diren 
langileak, Espainiako langile klase 
osoa baizik. Jar ditzagun adibide 
batzuk...

Hasteko, zifrak makillatzeko 
amarru bat aurkitu dezakegu. Plan 
honen barruan sartzean, planaren 

“abantailez” gozatuko dutenek 
automatikoki langabe izateari 
uzten diote. Inor ez da harrituko 
hurrengo hilabeteetan estatistikek 
Espainia liluragarri bat erakusten 
baldin badute.

Bestalde, kurtso hauetako askoren 
bukaeran ordaindu gabeko 
praktikak daude. “Ikasten” 
dabilela aitzaki hartuta, langileek 
xentimorik ordainduko ez dien 
nagusi batentzat ariko dira bizkarra 
hausten.

Hau ere hartu behar da kontutan: 
“Gazte Ekinzaletasun eta 
Enplegu Planaren bitartez lotura 
formatibozko behin-behineko 
lan kontratua jarri zen martxan, 
kuotaren %75tik %100ra bitarteko 
murrizketarekin kontigentzia 
amankomunak kausa”. Esaldia 
nahiko korapilatsua da baina erraz 
laburbildu daiteke: atzeraxeago 
markatutako murrizketa izango 

duzula soldatan, baina berdin 
egingo duzula lan alegia.

Ezta jeinu bat izan behar gisa 
honetako kontratuek lantokiko 
gainontzeko plantillarengan 
eta lan-baldintza orokorrengan 
izango duten eragina nolakoa 
izango den aurreikusteko.

Formakuntza enpresek 
dirulaguntzak jasotzen dituzte; 
Plan honen barruko langileak 
kontratatzeagatik enpresek 
dedukzio jakin batzuen gaineko 
salbuespena izango dute ere... 
hauek guztiak langile klaseari 
lapurreta egiteko bideak baino 
ez dira. Diru guzti hori langileon 
poltsikoetatik ateratzen da zergen 
bitartez; nola bestela.

Noski eman behar direla bermeak... 
baina bermeak zeri?

Rodrigo

Gaur egun gazte langileon 
erdiari baino gehiagori lan 
egiteko eskubidea ukatu 

egiten zaie eta, betekizunekin 
betetzen ez dutelako, 
langabeziagatik diru-laguntza 
jasotzeko eskubidea ere ukatu 
egiten zaie. Kondizio hauekin, 
langileria gaztea miseria gorrian 
murgildua dago.

Langabeziagatik diru-laguntza 
eskatzerakoan, gazteek topatzen 
duten arazoetariko bat,  jasan behar 
izaten dituzten esplotazio kondizio 
bortitzen erruz, lanean behar adina 
denbora egin ez izana edo lana utzi 
izana dira. Bigarren zergatia ohikoa 
izaten da langileria gaztearengan, 
gaur egun pairatzen dugun 
kapitalismoaren krisi orokorrak 
esplotazioaren areagotzea eta lan 
baldintzen zakartzea dakartzalako.

Enplegu falta eta lan suntsiketaren 
arrazoiak kapitalismoaren baitan 
daude errotuak. Kapitalismoaren 
legeen ondorioz, etekinen tasa 
beheraka doa eta etekinok 
errekuperatzeko modu bakarra 
langileak gehiago esplotatzea da, 
lanaldi luzeagoekin eta soldata 
baxuagoekin. Esplotazioaren 
areagotzeak lanpostuen suntsiketa 
eta langile masa handien kaleratzea 
dakartza.

Langabeziagatik diru-laguntza 
mugagabe baten exijentzia 
kapitalistek gizartean enplegua 
sortzeko duten erantzukizunean 
datza, kapitalistek langile 
klaseari bere osotasunean kendu 
baitiote bere kabuz lana sortzeko 
bidea. Beraz, langileontzat 
enplegua sortzeko kapitalismoak 
duen ezintasunaren aurrean, 

aldarrikapena langileok lanpostu 
duin bat edukitzeko eskubidean 
oinarritu behar da (lege burges 
bakar batek onartzen ez duena). 
Eskubide hau eskuratu ezin bada, 
langileari lan duin bat onartzen 
zaion arte oinarrizko beharrizanak 
asetuko dizkion langabezia 
laguntza mugagabea aldarrikatu 
behar dugu.

Jesús D. Redondo

8 LANGILE MUGIMENDUA//////////////////////////



ETT=
 Esplotazioa Ta Tranpak

ateratzeko baliatuko zaituela. 
Behin momentu konkretu hori 
pasata, kontratua bertan behera 
geldituko da. Bestalde, enpresa 
askok ETTetako langileak eskatzen 
dituzte euren langile propioen 
lan-baldintzak prekarizatzeko. 
Horren froga gisa, kontu egin 
dezagun ETTetatik iritsitako 
langile asko edozelako lanak 
egitera pasatzen direla enpresa 
kontratatzailearen barruan; hau 
da, ekoizpenaren baldintzen 
araberako aldi baterako kontratua 
lege-iruzurrean sartzen dela. Izan 
ere, langileak lan iraunkor bat 

burutzen du lanean efektiboki 
dabilen enpresa horretan.

Azpimarratzeko beste elementu 
bat ere bada, zeren eta, ETTen 
bitartez, langileok gure lantokian 
lan-eskubideen aldarrikapenean 
antolatzeko eta eskubide 
sindikalak izateko aukera guztiak 
galtzen ditugu. Enpresa batek 
kontratatu baina beste batean 
lan egitean, lan sindikala egitea 
ezinezkoa da; legeak, ustez, 
babesten gaituen arren. Era 
honetan, ETTek eta lan egiten 
dugun enpresek oinarrizko 
eskubide sindikalak lapurtzen 
dizkigute. Lege azpijokoak erabiliz 
kateatzen gaituzte. Ezinezko 
egiten dute eskubide urraketari 

ETTek gazteon lana 

bultzatzen dutela uste 

al duzu oraindik?

LANGILE MUGIMENDUA////////////////////////// 9

LANGILEOK GURE 
LANTOKIAN

LAN-ESKUBIDEEN 
ALDARRIKAPENEAN 

ANTOLATZEKO 
ETA ESKUBIDE 
SINDIKALAK 

IZATEKO AUKERA 
GUZTIAK GALTZEN 

DITUGU. 

aurre egitea.

Baina, hau gutxi balitz ere, 2012ko 
azken lan-kontraerreformaren 
bitartez, Enplegu Zerbitzu 
Publikoek ETTen lan-bilaketa 
zerbitzuak azpikontratatu ahal 
izango dituzte. Hala, ETTek 
lan-merkatua kontrolatzeko 
baldintza hobeagoak eskuratzen 
dituzte. Laburbilduz, neurri hauek 
Enplegu Zerbitzu Publikoen 
ezkutuko pribatizazioa dakarte 
alde batetik eta, bestetik, ETTei lan-
merkatuaren gaineko informazio 
eta kontrol zabala eskaintzen 
zaie. Bistan da, informazio eta 
kontrol hau langile gazteon 
lan-baldintzak are gehiago 
prekarizatzeko baliatuko dutela.

Lan-eskubide duinak nahi ditugu,

ETTei EZ!

Roberto Guijarro, Langile Mugi-
mendu Arduraduna CJCko Bat-
zorde Zentralean

Gaur egun, lan bila dabilen 
edozein gaztek badaki 
zer diren Aldi Baterako 

Laneko Enpresak, ETT izenez 
ezagunagoak. Enpresa hauek 
1994an sortu zituen PSOEren 
gobernuak, Felipe González 
gobernuko presidente zelarik, 
uztailaren 1eko 14/1994 lege 
gorrotagarriaren bitartez. Lege 
honen arabera honakoa litzateke 
ETTen definizioa: “beste enpresa 
erabiltzaile baten eskura, aldi 
baterako, kontrataturiko langileak 
jartzen dituen enpresa oro”. Gaur 
egun, gure lan merkatuan zeharo 
sustraiturik dagoen kontratazio 
eredu baten hitzaurrea izan zen 
honakoa. ETTek euren lantoki 
propioetan lan egingo ez duten 
langileak kontratatzen dituzte, 
horren ordez, langileok bestelako 
enpresetara bidaltzen dituzte 
lan egitera. Alegia, langileek 
kontratatu ez dituen enpresa 
batentzat egiten dutela lan. 
Begibistan da beraz, izenean 
bertan, zein puntura arte den 
ETTen izaera esplotatzaile eta 
bizkarroia. Dena den, kontratazio 
eredu hau ez zen diseinatu soilik 
aldi baterako laneko enpresen 
onurarako, izatez, ETTengandik 
langileak jasotzen dituzten 
enpresek ere sekulako probetxua 
ateratzen baitiote. Prozedimentu 
honen bitartez, laneskua 
eskatzen duten enpresek, 
malgutasun osoz balia ditzakete 
langileak euren probetxurako. 
Zeharo normala da gaur egun 
lanegun erdiko, hau da, 4 ordu 
ziztrineko, kontratuak izatea 
kamioi bat deskargatzeko, 
biltegi bat garbitzeko... bezalako 
ekintzetarako. Jadanik arau 
bilakatu duten tenporalitatea 
surrealismora ailegatzen da hala.

Legezko esplotazioaz gainera, 
ETTek iruzur egiten duten hainbat 
kontraturekin, legea urratuz. 
Esate baterako, enpresa askok 
ETTengandik eskuraturiko aldi 
baterako langileak izan ditzakete, 
ekoizpenaren baldintzen 
arabera. Zer esan nahi du honek? 
Lanean zabiltzan enpresa 
horrek “ekoizpen koiunturak” 
eskatutako produkzioa aurrera 
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Europar drama berria 
errefuxiatuak dira. Telebistan 
hilik eta animaliak baino 

okerrago trataturik agertzen 
direnean sumina bihurtzen 
da familia ororen egongelen 
jaun eta jabe.  Bada kontsentsu 
sozialik pertsona horiek jasaten 
duten tratua kritikatzerakoan. 
Erru sentimenduak (onartzen 
baita Estatu europarrek badutela 
herrialde horietan gertatzen 
ari denaren erantzunkizunik, 
batez ere Sirian), karitate 
kristauak edo errefuxiatuen 
m u l t i k u l t u r a l i t a t e a r e n 
goraipatze hutsak mobilizatu 
du iritzi publiko deritzona.
Egia da gizartearen sektore bat 
tragedia hau erabiltzen ari dela 
foku mediatikoak erakarri eta 
diskurtso erreakzionario eta 
faxista bat garatzeko. Diskurtso 
hauen oinarria herrialde 
bakoitzeko bertoko biztanleek 
etorkinen aurrean izan beharko 
luketen ustezko lehentasunean 
datza. Ideia guzti hauek 
beste herrien kultura, ohitura 

eta bizimoduen kritikarekin 
zipriztintzen dira.
Kontuan hartu behar 
duguna zera da: gobernuak 
ez dabiltzala honetan 
guztian esku hartzen arrazoi 
humanitarioek bultzatuta. 
Bi arrazoi daude gobernuen 
jokabidearen atzean. Lehenik, 
egoera honekin sumindu den 
gizartearen gehiengoaren 
haserrea baretu nahi da. Baina, 
honetaz gainera, argi izan 
beharra dago etorkinak plater 
zaporetsu bat direla Estatu 
burges ororentzat. Langile 
merkeak dira, jaiotza-tasen 
igoera dakarte eta gastu gutxi 
(irregularrak badira bereziki). 
Egungo krisi egoeran langile 
kopurua handitzen da eta, 
beraz, esplotazioa areagotzeko 
aukera gehiago.
“Ez badituzu lan-baldintza hauek 
nahi, beste 20 etorriko dira zure 
atzetik elkarri joka lan egiteko”. 
Horra hor zergatik dabiltzan 
gobernuak mugak irekitzen eta 

errefuxiatuei laguntza ematen. 
Egoera honek, aldi berean, 
diskurtso arrazista areagotzen 
du, asko baitira etorkinen 
etorrerak kalteturiko langileak, 
kaleraketa edo lan baldintzen 
okertzea baitakartza ailegatze 
horrek.
Ez dugu nahi klaseen arteko 
bakerik, ezta herrien arteko 
gerrarik.

Ana Escauriaza

Sartu naiteke? Soilik errentagarria bazara

Krisia hasi zenetik talde 
neonaziak herrialde 
guztiko langile auzoetan 

dabiltza txoko bat irabazi 
nahian. Janaria bildu, kurtso 
eta emanaldiak gauzatu egiten 
dituzte familia xumeen eta, 
batez ere, gazteen artean euren 
diskurtsoa zabaltzeko asmoz. 
Soilik espainiarrei zuzenduriko 
ustezko elkartasun horren 
atzean dagoena arrazakeria, 
gorrotoa eta etorkin nahiz 
antifaxisten kontrako indarkeria 
dira.
MSR alderdiak Madril eta 
Zaragozan sortutako “Etxe 
Sozialen” atzean faxismoa 
mozorro sozialago baten 
atzean ezkutatzeko nahia 
dago. Horrela, familia xumeon 
egoera kaxkarra baliatzen dute 
etorkinen kontrako gorrotoa 

bultzatzeko. Honetatik guztitik 
onura ateratzen duen bakarra 
burgesia da, gorroto horrek 
langileak zatitzen baititu.
Etxe Sozial hauek ez dira soilik 
janaria bildu eta ekintzak 
gauzatzeko lokalak. Horretaz 
gainera, operazio kuartelak 
dira, lantzean behin herrialde 
guztitik etorritako neonaziekin 
batera jardunaldiak egiteko 
erabiltzen dituzten lekuak. 
Jardunaldi hauen artean gazte 
antifaxisten jazarpena dago. 
Paradoxikoki, gazte antifaxista 
hauek izaten dira, gehienetan, 
atxilotuak izaten direnak.
Estatuaren indarren eta 
neonazien arteko konplizitate 
hau ez da harritzekoa, azken 
batean, erakunde faxistak 
izaten dira indar errepresibo 

“ofizialek” egin ezin duten “lan 
zikina” betetzen dutenak. Era 
honetan, beldurra sartu eta 
jendea desmobilizatzea lortzen 
dute ezkerreko jarrera politikoak 
deslegitimatzeaz gainera, gisa 
honetako istiluekin nahasita 
agertzen direnean biolentotzat 
katalogatzen baitituzte.
Bilbo, Toledo, Zaragoza, Madril... 
Gutxi dira azken 12 hilabeteotan 
estetika antifaxistadun gazteei 
egindako erasorik jaso ez 
dituzten hiriak. Erasotzaileak 
oso gutxitan atxilotzen dituzte 
baina.

Cristian Ferrer

Faxismoa gaur egun: egunez 
“Etxe Sozialera”, gauez 
jendea jipoitzera

EEUU y la Unión Europea luchando contra ISIS
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Greziako Alderdi 
Komunista (KKE), ilusio 
faltsuak sortu beharrean, 

sistema kapitalistaren eta 
monopolioen aurkako 
borrokara gidatzen du 
langileria.
Irailaren 20an, igandea, 
greziar herriak hauteskunde 
aurreratuen deiarekin egin 
zuen topo, Alexis Tsiprasen 
dimisioaren ondoren, 
gobernuan zortzi hilabete 
egin ostean.
Greziar herria gaurko krisi 
kapitalistak sortu duen egoera 
langileen eskubide galera eta 
txirotzearekin nabarmendu 
da. Grezian Syrizak egin duen 
kapitalismoaren kudeaketak 
egoerari erantzun bat eman 
ordez, monopolio handien 
interesei erantzun die, greziar 
herriaren interesen kontra 

doazen memoranduma 
eta neurriak sinatu dituzte. 
Hauteskunde hauen emaitzak, 
Syrizaren garaipenak, 
burgesiaren aldeko neurrion 
jarraipena dakar.
Greziako Gazteria Komunistak 
(KNE), Greziako Alderdi 
Komunistarekin (KNE) batera, 
borroka gogorrean jardun 
da ikastetxe, unibertsitate, 
eskola profesional, lantoki 
eta auzoetan neurri guzti 
hauek gelditzeko asmoz, 
gazteria langileari benetako 
irtenbidea erakusteko, hau 
da, kapitalismoaren eta berau 
bultzatzen dutenen aurka 
borrokatzea.
KKE da Greziako langileriak 
dituen arazo guztiei aurre 
egiteko erantzun bakarra. 
CJCek, gure Alderdiarekin 
batera, Greziako gure 

burkideak babesten 
ditugu langile borrokan, 
ikasle borrokan, grebetan, 
memorandum eta neurri 
multzoen aurkako borroketan, 
eta, laburbilduz, monopolioen 
eta kapitalismoaren aurkako 
borrokan.
Ester Cubero, GKKen Batzorde 
Nagusiko Eremu Internazionale-

ko Arduraduna

Greziako hauteskunde aurreratuetarako deia

GDMFren asablada 
orokorra

Aurtengo azaroan hitzordu garrantzitsu 
bat dugu nazioarteko politikan, Gazteria 
Demokratikoaren Munduko Federazioaren 

(GDMF) Asanblada Orokorra. Asanblada honek 
GDMFren 70. urteurrenarekin bat egiten du. 
Erakunde honen baitan antolatu zen munduko 
gazteria, Sobietar Batasunaren eta nazio 
askapenerako mugimenduen ekarpenarekin, 
nazifaxismoa garaitu eta gero. Bigarren Mundu Gerra 
ostean, gudu-zelaiak gazteriaren odolez isuriak izan 
eta gero mundu guztiko gazteek hondamendi hori 
errepikatu nahi ez zutela argi esan zuten.

Basakeria kapitalistan are eta gehiago murgiltzen 
ari den mundu honetan, GDMFren Asanbladak 
munduko indar antiinperialistek aurrera pauso 
bat eman dezaten balio izan beharko du gerra 
inperialisten eta gerra hauek sortzen dituen sistema 
kapitalistaren aurkako borrokan. Soilik honela lortuko 
da Federazioa munduko gazteriarentzako borroka 
tresna bat bilakatzea.

Alberto S. C.

Nazioarteko ordezkaritzen 
presentzia Gazteriaren 
K a n p a m e n t u a n

Abuztuaren 13, 14, 15 eta 16an Gazteriaren II. 
Kanpamentua burutu zen Madrilen. Bertan izan 
genituen Italiako Fronte della Gioventù Comunista 

eta Greziako KNEko nazioarteko ordezkaritzak.

Elkartasun internazionalistaren inguruko hainbat ekintzaren 
artean, ordezkarien hitzaldi bat egin zuten oportunismoa 
eta euren gazteria komunistek aurrera eramandako 
borrokak ardatz gisa hartuta. Italiarrek, errebisionismoaren 
eskuetan euren izen historikoa galdu ostean eta, Grezian, 
erreferenduma eta oportunismoaren aurkako greziar 
gazteriaren borrokan oinarrituz.

Programaturiko ekintzen baitan, ordezkariek bilera 
bat burutu zuten Sócrates Fernández, CJCko idazkari 
nagusiarekin, Espainiako gaztediaren egungo egoera 
ezagutzeko. Ordezkaritza hauen etortzearekin erakunde-
anaien arteko harremanak sendotzen dira, komuniston 
ezaugarri den internazionalismo proletarioaz baliatuz.

Tamara Modrego

EEUU y la Unión Europea luchando contra ISIS
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Datorren abenduaren 
20an, Frankismotik 
m o n a r k i a 

p a r l a m e n t a r i o r a k o 
trantsizioaz geroztik 
egon diren hauteskunde 
garrantzitsuenak burutuko 
dira. Klase zapaltzailea 
azken urteotan prestaturiko 
sistema burgesaren 
berrantolaketa gauzatzen 
saiatuko da.
Krisia gailurrean eta 
berrantolaketa burgesa
PCPE aspaldidanik dabil 
azaltzen nola, hasieran krisi 
ekonomiko zena, gailurreko 
krisi bilakatu den. Goikoek 
ezin zuten lehen bezala 
gobernatzen jarraitu, 
Frankismotik monarkiara 
pasatzean hartutako 
erabakiak indarrak galtzen 
ari zirelako, eta honekin 
batera, instituzioen aurkako 
pentsaerak hedatzen 
zihoazen, herriaren 
aurkako politikak urteetan 
luzatu ondoren. Diktadura 
kapitalistaren bultzatzaile 
diren klase zanpatzaileak 
legitimitatea galtzen ari 
ziren.
Argi zegoen krisi bat hasten 
ari zela gailurrean. Estatuko 
instituzio nagusiak krisi 
honen eragina pairatzen 
zuten (monarkiak, alderdi 
politikoen sistemak, 
lurraldeen ereduak... etab.), 
eta argi zegoen zerbait 
egin behar zela. Boterean 
zeudenek operazio 
estrategiko bat jarri 
zuten martxan, Espainia 
gogorki menderatzen 
duen bloke oligarkikoaren 
d o m i n a z i o a r e n 
berrantolakuntza. Krisiaren 
kudeaketa politiken kontrako 
herri-erantzuna kanalizatu 
beharra zegoen muga 
onargarri batzuen barruan. 
Horretarako, herriaren 
amorrua bideratzeko 
mota guztietako ekimenak 
bultzatu ziren, behekoek 
lehen bezala bizi nahi ez 
izatea ekidin nahian. Beraz, 
monopolio mediatikoetatik 
amorrua kapitalismoaren 
erreforma demokratikoaren 

aldeko programa 
demokratiko batera bideratu 
zen, honako hau posible 
izango balitz bezala. Era 
berean, mota guztietako 
langile mugimendu eta 
mugimendu sindikalak 
erasotu zituzten, 
borrokaren izaera klasista 
alde batera utzi zuten 
kupula sindikalen ustelkeria 
kasuak azpimarratzen, 
greba eskubidea mugatzen 
saiatzen, enpresen 
negoziazio kolektiboa eta 
antolakuntza sindikalerako 
eskubidea erasotzen eta 
mugimendu sindikalari 
errepresio gogorra ezartzen.
Operazio honek beste bi 
indar politiko sortu zituen, 
azken hamarkadetan 
txandakatuz joan diren 
PP eta PSOEren erreserba 
indar modura, haibat 
ustelkeria kasu eta herriaren 
aurkako politikak egitearen 
errudunak direla denek 
baitakite. Horrela jaio ziren 
Podemos/Ahal Dugu eta 
Ciudadanos, amorratutako 
masa erraldoiei kapitalismo 
demokratiko bat posible 
dela pentsaraziz; gardena, 
ustelkeriarik gabekoa, 
herriaren parte-hartzeaz 
eta justizia sozialaz. 
“Kapitalismo humanoago” 
baten beste bertsio bat, 
sozialdemokraziak aspaldian 
aldarrikatu zuena. Herria 
langileen kontra joango 
den berrantolaketa baten 
konplize bilakatzen duen 
azpijoko bat, monopolioen 
boterea berrezartzeko joko 
zikin bat, hauen boterea 
denbora luzean bermatuko 
duena, ezer aldatuko ez 
duena, zapalduak berberak 
izaten jarraitzen dugun 
bitartean.
Hauteskunde orokor hauen 
berezitasuna
Egoera honetan, azken 
inkestek, Irailaren 27ko 
Kataluniako hauteskundeen 
emaitzei begiratuta, 
ondorioztatu dezakegu 
Podemos/Ahal dugu eta 
Ciudadanos PSOE eta PPren 
laguntzaile besterik ez 

direla izango. PSOE eta PP 
berdinketa tekniko baten 
aurrean daude, bata %24,6 
eta bestea %23,4arekin, 
hurrenez hurren. Eta 
Podemos eta Ciudadanos 
erreserba indar moduan, 
lehena %18,6arekin, eta 
%16arekin bestea. Bitartean, 
Izquiera Unida, azkenetan 
dago boto aurreikuspenaren 
%5arekin, bistan da, egiten 
ari den malabarismo guztiak, 
oportunismoa kaxkarrenaren 
islada, alferrik izango zaizkiola. 
Horrela, bipartidismoa 
kuatripartidismo bilakatzen 
da, manipulazio mediatiko 
dezenteren ostean, herriari 
aukera sinpletzat aurkeztu 
zaiona zera da: egin bozka 
zentro-eskubiko poloari, 
nahieran PP edo Ciudadanos 
artean hautatzeko 
aukerarekin, edo egiozu 
bozka zentro-ezkerreko 
poloari, nahieran PSOE 
edo Podemosen (ikusiko 
dugu non geratuko den IU) 
artean hautatzeko aukera 
izanez. Hau guztia mezuaren 
hartzaile den jaun/andrearen 
kabreoaren arabera.
Baina errealitatea 
burugogorra da, eta 
kapitalaren boterea 
koherentziaz adierazten da. 
Beraz, herria txanpon bereko 
bi aurpegien inguruan 
eztabaidan dagoen 
bitartean, dena lotuta 
eta ondo lotuta geratzen 
doa. Orduan, benetako 
salbuespen historiko 
modura, Estatuko Aurrekontu 
Orokorren Legea onartzen 
da. Lasterketa legegile 
konpultsibo bati ekiten zaio 
eta, horrela, Herritarren 
Segurtasunaren Legea eta 
Zigor Kodearen erreforma 
atzerakoia bezalako legeak 
onartzen dira, beste hainbat 
lege aldaketaren artean. 
Era honetan, monopolioen 
administrazio kontseiluetan 
oinarria duen botereak 
bere bidea jarrai dezan, 
hauteskundeetako emaitza 
dena delakoa izanda ere.
Benetan jokaldi perfektua da, 
eta horrela adierazten diogu 
gure herrialdea dominatzen 

Hauteskunde orokorrak        eta klase borroka
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Hauteskunde orokorrak        eta klase borroka

duen bloke oliarkikoari. 
Katalunia independente 
edo ez-independente baten 
artean aukera dezakezu, 
betiere aberatsak aberats 
izaten jarraitzen badute, 
eta behartsuak behartsu, 
eta noski, Europar Batasuna 
eta NATO ezta okurritu ere 
ukitzea. Zentro-eskubiko 
edo zentro-ezkerreko 
poloak aukeratu ditzakezu, 
bakoitzean bi alderdiren 
artean aukeratzeko 
aukerarekin gainera, baina 
beraiek jarraituko dute 
esplotatzaileak izaten, eta 
langileok, berriz, esplotatuak. 
Diru Jauna beti jaun eta jabe.
Langile klasea hauteskunde 
borrokaren aurrean
Eguneroko bizitzan bezala, 
langileriak antolakuntza, 
politika eta ideologia 
aldetik aske mantendu 
behar du bere burua, baita 
hauteskunde borrokan 
ere. Helburua ez da nagusi 
onari botoa ematea, edo 
gaiztoegia ez den ugazabari, 
baizik eta nagusiak 
boteretik kanporatzeko 
botoa ematea. Esperientzia 
historikoak erakutsi digu 
hauteskundeen bitartez klase 
dominatzaileei zigor txiki 
bat eta kudeaketa arazoak 
bakarrik ekarriko dizkiegula, 
beraz, hauteskunde 
borroka klase borrokaren 
zati da. Hauteskunde 
borrokaren bidez gure 
langile mugimenduak bere 
borroka, antolakuntza eta 
klase interesen defentsarako 
ohiturak berreskuratu behar 
ditu.
Ez dago alde neutrorik 
borroka politikoan. 

Kapitalisten iruzurrez aparte, 
gaur egun esplotazio 
sistema honek ezin die 
langile masei ezer eskeini, 
sufrimendua besterik 
ez. Gaur egun ekoizpen 
indarren garapen bat ari 
gara bizitzen, herriaren 
beharrak asetu beharko 
lituzke garapen honek, bere 
bizi kalitatea hobetu eta 
langabezi gabeko gizarte bat 
eratorri. Gaur egun posible 
izango litzateke hezkuntza 
maila altuak eta kalitatezko 
osasuna jasotzea. Ez dago 
aitzakiarik herriak etxebizitza 
duin bat ez jasotzeko, 
gizon eta emakumeen 
arteko berdintasuna ez 
lortzeko, bakoitzak bere 
eskubide sexualak ez 
jasotzeko, ingurumenarekin 
batera armonian ez 
bizitzeko. Baldintza bakarra 
dago: espropiatzaileak 
espropiatuak izan behar dira, 
eurek defendaturiko gizarte 
pribatua delako oztopo 
bakarra gizarte libre eta 
igualitario batean bizitzeko, 
gizarte sozialista-komunista 
batean. Eta beraien jabetzez 
gain, herria lokartzen duten 
ideia eta baloreak, ekonomia 
eta boterea herriaren 
eskuetan egongo den 
gizarte bateranzko bidean 
gogor eta tinko jarduten 
eragozten dietenak.
Egoera honetan biziko 
dira datozen hauteskunde 
orokorrak. Langileek ez 
dute zentro-eskubiko edo 
zentro-ezkerreko polorik 
aukeratu behar, ezta ere 
polo bakoitzean dauden 
aukera ezberdinik. Benetako 
erabakia kapitalismoaren 
gestioaren poloaren ala 
monopolioen, Europar 

Batasunaren eta NATOren 
aurka dagoen poloaren 
artean dago.
Militantzia komunistak 
lan gogorra du, beraz. 
Lehenik beharrezkoa 
da hauteskundeetara 
aurkezteko oztopoak 
gainditzea, milaka sinadura 
jasota; ondoren lan 
gogorragoa dugu, gure 
existentziaren isiltasun 
mediatikoa apurtzea. Eta 
beharrezkoa izango dugu, 
betiere, langileei, ikasleei, 
auzoko bizilagunei eta 
gurekin borrokatu dutenei 
laguntza eskatzea; borroka 
horiek guztiak hauteskunde 
borrokara eramatea, 
ahalik eta laguntza 
gehien jasotzea, gai izatea 
agerikoa eman arren, gure 
proposamen politikoa gogoz 
aurrera eramatea, ausardiaz 
eta izpiritu borrokalariaz, 
langile mugimendua 
herri langilearen indarra 
adieraziko duen bozka 
konsziente batean 
berrantolatuz.

R.M.T
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Porrota eta erresistentzia arma-
tuaren artean

Espainiako historiako udarik 
saminena izan zen. 1939Ko 
abuztuaren 5a zen eta ez zen 
oraindik egunsentia iritsi Carmen, 
Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, 
Elena, Virtudes, Ana, Joaquina, 
Dionisia, Victoria eta Luisa elkarri 
betirako agur egin ziotenean. 13 
larrosak fusilatuak izan ziren, euren 
artetik gehienak adin txikikoak. 
Gazte komunistez osatutako talde 
handiago batean zeuden, 70 bat 
lagunek osatua, gehienak egun 
horretan bertan fusilatuak. JSU eta 
PCE klandestinitatean antolatzeko 
lehen saiakeretako bat izan zen 
eta errepresio frankistak gupidarik 
izango ez zuela erakutsi zuen.

Porrota hilabete gutxi batzuk 
lehenago gertatu zen. Casadoren 
traizioa eta Estatu kolpearen 
ostean komunistak Francori 
entregatuak izan ziren eta, hauekin 
batera, PCE eta JSUren fitxategiak. 
Indar frankistek herrialde guztia 
kontrolatzen zutelarik, kartzelak 
ehundaka mila pertsonez beteak 
zeuden eta beste hainbeste 
herbeste luze batera ihes 
egitera behartuak izan ziren. 
Goizaldero hamarnaka borrokalari 
afusilatzen zituzten. Hona hemen 
Casadok eta Errepublikaren 
kontrako konspiratzaileek 
bilatzen zuten bake ohoragarria, 
hona hemen planetak izandako 
diktadurarik krudelenetariko baten 
presentazioa.

Herrialdearen barruan egoera biziki 
zaila zen bai komunistentzat eta 
baita herriarentzat ere orokorrean. 
1939ko otsailera arte egin behar 
da atzera, Katalunia erori osteko 
egunetara, intriga eta traizioek 
zein zailtasun handiko egoerek 
bultzatuta desmoralizazioa nagusi 
zen uneetara. PCEren politika 
kosta ahala kosta erresistitzea 
izan zen, helburua espainiar 
gatazka hastear zegoen mundu 
mailako gerrarekin lotzea baitzen; 
gainera, arazoak arazo, oraindik 
milioi bat soldaduz osatutako 
ejerzito bat geratzen zen, Levante 
eta  Zentroan, Errepublikaren alde 
erresistitzeko asmoekin. Halere, 
zuzendaritza komunistaren zati 

handi batek behar baino lehen alde 
egin zuen Espainiatik. Gaur egun 
ere historiako une lanbrotsuak dira 
honako hauek, analisi kritiko eta 
serioa behar dutenak. Egia da, dena 
den, ez zela klandestinitate egoera 
berrian lan egiteko planifikaziorik 
egin eta militante asko orientabide 
gabe gelditu ziren, ondorioz, PCE 
eta JSU berriz martxan jartzeko 
saiakera guztiek porrot egin zuten.

Atzerrian egoera ez zen askoz 
xamurragoa. Milaka espainiar erori 
ziren Hitlerren atzaparretan, lan 
eta kontzentrazio esparruetara 
bidali zituztelarik asko eta asko. 
Beste askok hiru urte lehenago 
Espainian hasitako faxismoaren 
kontrako gerrarekin jarraitu zuten: 
europar fronte guztietan lehen 
mailako borroka postuak betez, 
Frantzia hegoaldean batez ere; 
bertan kokatzen baitzen PCEren 
herbesteko zuzendaritzaren 
gehiengoa. Espainiako komunistek 
funtsezko paper bat bete zuten 
Frantziaren liberazioan.

Nazien porrot geroz eta hurbilagoak 
euforia zabaldu zuen nonahi eta, 
honekin batera, gerrillari borroka 
Espainiara mugitzeko planak ere, 
izan ere, Gerra Zibila bukatu zenetik 
ihes egindako hainbat borrokalarik 
mendietan jarraitzen zuten. 
Aliatuek espainiar gatazkan esku 
hartuko zutela uste zen eta herria 
berehala jaikiko zela Francoren 
aurka. Piriniotan Espainiaren 
Errekonkista Operazioaren 
urteak izan ziren hauek, Gerrillari 
Taldeak sortu ziren ere, horien 
artean garrantzitsuena Aragoi eta 
Levanteko Gerrillari Taldea izan 
zelarik. 

Intrigak PCEren barruan eta 
estrategia aldaketa: borroka 
armatutik masa borrokara

PCEren zuzendaritzaren 
sakabanaketak, gerra egoerak 
eta koadro askoren galerak 
sortutako egoera haztegi perfektua 
izan zen Carrilloren taldeak 
erakundearen gaineko kontrola 
eskuratu ahal izateko. 1947tik 
aurrera argi geratu zen gerrillak 
ezin zituela bere helburuak bete 
eta espainiar mendietan milaka 
borrokalarik beren bizia ematen 

zuten bitartean Carrillok ez zuen 
1952ra arte erresistitzen zirauten 
unitate bakanen erretreta agindu, 
alderdiaren kontrola eskuratzen 
askoz kezkatuago baitzegoen.

Diktaduraren kontrako etapa 
berri bat hasi zen. Erakundearen 
orientabide berria Adiskidetze 
Nazionalaren politika izan zen, 
espainiar arazoarentzako irtenbide 
baketsu bat bilatzen zen, baina 
praktikan PCEren orientabide 
klasistaren galera ekarri zuen 
honek.

PCE zen oraindik, bere gainbehera 
ideologikoa handia izanda 
ere, frankismoaren kontrako 
oposizio indar nagusia eta baita 
errepresiorik gogorrena jasaten 
zuena ere. Kartzelek beteta 
jarraitzen zuten eta heriotz zigorrak 
bata bestearen ostean zetozen, 
Julian Grimauren exekuzioa izan 
zelarik garai honetan oihartzun 
zabalena jaso zuena.

50eko hamarkadaren bukaeratik 
eta, batez ere, 60ko hamarkadan, 
herri eta langile mobilizazio 
ziklo garrantzitsu bat hasi zen. 
Herrialdeak pairatzen zuen egoera 
jasangaitza begibistan geratu 
zen. Testuinguru honetan Langile 
Komisioak jaio ziren, komunistek 
lantokietan bultzatuak, Francoren 
aurkako masa erakunde nagusi 
bilakatu zirenak. Nabarmentzeko 
modukoak dira ere 1962an 
Asturias, Madril, Euskal Herria 
edota Katalunian jaso ziren grebak. 
Auzoetan auzokide elkarteak sortuz 
joan ziren eta unibertsitatean 
protestak haziz joan ziren ere. 
Borroka guztietan komunistak 
present egon ziren, indartsu eta 
zorrotz.

Haren azken astinduen ostean, 
Franco 1975ko azaroaren 20an hil 
zen. Etapa berri bati eman zitzaion 
hasiera, Trantsizio deritzona. Garai 
honetan zehar, PCEren klaudikazio 
carrillistak komuniston sigla 
historikoa suntsitzea lortu zuen.

Víctor Moreno

Gerraosteko errepresioa eta Alderdi 
Komunistaren berrantolatzea 
frankismo garaietako 
klandestinitatean (1939 -1975)
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Aisia
Diska bat...
10 Years: Live in Iruña –Talco 
(2014)

Datorren Azaroan aterako 
dute disko berria, baina bitartean, jarrai 
dezagun Iruñako kontzertu paregabea 
entzuten, 2014an CDan grabatua taldearen 
10. urteurrena ospatzeko. Bertan, Talcoren 
kanturik onenak aurkituko ditugu, Italiako 
gazteria borrokalaria eta haratagokoa pizten 
duten kantuak.

Euren doinuek ska Mano Negra-ren eta punk 
klasikoaren eragina nahasten dituzte, baita 
erritmo balkanikoak ere, eta Italia iparraldeko 
langile auzoetako eraginak galdu gabe, 
faxismoa, arrazismoa eta diskriminazioaren 
aurka gogorki egiten dute kanta.

Pelikula bat...
Los hongos – Óscar Ruiz Navía 
(2014)

Guztiz konplexua den gai 
batetaz ari den kolonbiar filmea: 
ametsak. Klase gizarte baten 
islada, baina estereotipoetatik 
hurrun dagoen hiri batean, Cali. Ez 
da Cali salsazalea, punk kontzertuen 
Calia baizik.

Heroi prototipotik hurrun dagoen protagonista, 
hiriko sektore kaltetueneko langilea, hiria 
zeharkatuko du berau margotu nahian, gizarte 
errealitate zail batek uzten ez diona adierazten, 
“Ez gara berriro isilduko” lelo pean.

Liburu bat...
Mujeres – Eduardo Galeano (2015)

Eduardo Galeanok pasa den apirilean 
utzi gintuen arren, haren ahotsa, 
desheredatuen ahotsa, ez da oraindik 
isildu. Argitaratzeke geratu zen 
autoreak berak txukun jasotako testu 
onenen aukeraketa, gai jakin batekin: 
emakumeak.

Historiako ahaztuak dira, Rosa 
Luxemburgo iraultzailetik 
Maiatzako Plazako Amen indarreraino, Parisko 
Komunako emakume langileetatik Rigoberta 
Menchúrenganaino, Alexandra Kollontaitik 
hasi eta argentinako diktaduran desagertutako 
militanteenganaino.

                     Rocío Negrete,   
Tinta Rojako Aisi eta Kultura Zuzendariordea

KULTURA ETA AISIA///////////////////////////////

Z iurrenik, Ernesto “Che” Guevaraz 
hitz egitean hainbeste 
komertzializatu izan den irudi hori 

etorriko zaizue burura. Baina, ba al daki 
norbaitek nork egin zuen argazki hura? 
Ziur ezetz.

La Coubre itsasontziaren aurka 
egindako atentatu terroristan 
hildakoen hiletan bota zuten argazkia. 
Gerrillari heroikoa izena jarri zitzaion 
erretratuari. Che 23. Kalea zeharkatzen 
ari zen hileta martxan zegoen une 
horretantxe. Zenbait urte geroago hala 
mintzatu zen argazkilaria: “sinestezina 
da, hau izan da historian gehien 
zabaldu den argazkia baina modu 
inprobisatuan, ezustean, bota nuen”.

La Coubre Amberesetik, Belgikatik, 
armak eta munizioak garraiatzen 
zituen itsasontzi frantses bat zen. 
Armamentu arriskutsua deskargatzen 
zebiltzala eztanda bat gertatu zen 
eta, boluntarioak zaurituak laguntzen 
eta erreskatatzen zebiltzala, bigarren 
eztanda bat. Guztira 75 lagun zauritu eta 
200 hil ziren. Kubako gobernuak Estatu 
Batuei bota zien errua estatubatuar 
agentziek Kubaren arma eta munizio 
hornikuntza saboteatu nahi zutenaren 
frogak existitzen baitziren.

Alberto Díaz Gutiérrez argazkilari 
ospetsua, Alberto Korda ezizenez 
ezagunagoa. Honako kubatar 
argazkilaria hau 1928ko irailaren 14an 
jaio zen Habanan, familia umil batean. 
Oso gaztetatik saltzaile ibiltari, kontulari, 
merkatu ikertzaile eta merkataritza 
agente gisa aritu zen lanean. 
Horrexegatik, 40ko hamarkadan zehar 
merkataritza ikasketak burutu zituen 
Habana Business Academyko Candler 
Collegen. Bere aitak argazki kamera 
txiki bat eskuratu eta Kordak edonora 
eramaten zuen harekin batera. Saltzaile 
lanetan zebilen bitartean, edozer 
gauza jostailu bihurtzen zuten ume 
pobreei argazkiak botatzen zizkien. 
Une horietan argi geratu zitzaion bere 
lana desberdintasun sozialak suntsitu 
nahi zituen Iraultzari zuzendu behar 
zuela.

Argazkilaritza ikasi zuen, Newton 
Estapérekin lehenik eta gerora Luis 
Piercerekin. Azken hau Luis Korda gisa 
zen ezagunagoa eta, harekin batera, 
Estudios Korda sortu zuen. Bertan ibili 
zen lanean 15 urtez, 1953tik aurrera. 
Moda eta publizitateari zuzenduak 
zeuden estudio hauek. Norka Méndez 
modeloarekin batera, kubatar moda 
argazkilaritzaren sortzaile gisa da 
ezaguna.

Ziurrenik, Kubako Iraultzaren lehen 
egunen inguruko argazki gehien egin 
zituen argazkilaria da Alberto Korda. 
55.000 argazki egin zituen guztira.

Kubatar Iraultzaren garaipenaren 
ostean, 1959an, Fidel Castrorentzat 
argazkilari gisa jardun zen lanean. 
Habanako Revolución egunkariarentzat 
boluntario gisa egin zuen lan. 1959an, 
Fidelek haren nazioarteko lehen bisita 
(Venezuelara) egingo zuela jakinarazi 
zuenean, egunkariko zuzendariak 
Korda bidali zuen bertara gertakari 
historiko honen berri izan zezan. 
Fidelek atsegin zituen egunkarian 
argitaratzen ziren argazkiak eta, hala, 
hurrengo bederatzi urteetan Kordak 
noranahi lagundu zuen Fidel.

1980tik aurrera moda eta publizitate 
argazkigintzan jardun zen, haren 
karreraren hasieran bezalaxe, modu 
independentean. Opina aldizkariko 
argazkilaritza zuzendari lanetan aritu 
zen ere 1982ra arte.

“Che”ren argazkiari dagokionez bada 
istorio kurioso bat, izan ere, ez zen 
Alberto Korda izan argazkia ospetsu 
bilakatu zuena, Giangiacono Feltrinelli 
baizik, Ernestoren argazkiak bilatu eta 
Kordari eskatu zizkion italiar editore 
bat. Kordak argazki ezagunaren bi 
kopia oparitu zizkion Guevara hil baino 
lehenxeago. Komandantea akabatua 
izan zenean editoreak argazkiaren 
milaka kopia ateratzea eskatu zuen.

2000. urtean Smirnoft vodka markak 
argazkia erabili zuen publizitate 
kanpaina batean, orduan, Kordak 
enpresa auzitara eraman zuen. Haren 
esanetan: “Che Guevararen irudia 
vodka saltzeko erabiltzea, Cheren izena 
eta memoria iraintzea da”. Auzia irabazi 
ostean, Kordak Habanako ospitale 
pediatriko bati eman zion dirua.

Alberto Korda 2001ean hil zen Parisen 
bihotzekoak jota.

Ariadna Núñez

Alberto Korda eta “Che”ren 
irudi famatua’



Uda hasieran jakin genuen abuztuan burutuko 
zela Gazteriaren II. Kanpamentua. Zita 
Madrilgo Mendiserrako Mangirón herrian 

izango zen. Leku enblematikoa dugu Mangirón, 
Gerra iraultzaile nazionalean Madril urez hornitzen 
zuten urtegiak kontrolatzeko hamaika borroka jazo 
baitziren inguru honetan.
Akreditazioak jaso ostean dendak muntatu 
genituen eta hasiera eman genion Kanpamentuari. 
Lau egunetan zehar Espainia guztiko 200 bat 
gaztek formazioa jaso, kirola egin eta esperientzia 
hunkigarriak partekatu genituen.
Biziki atsegina izan zitzaidan beste herrialde 
batzuetatik etorritako komunistek ere parte 
hartu izana. Formakuntza ere oso interesgarria 
iruditu zitzaidan, konbentzituta bainago mundua 
aldatzeko, lehenik, mundua ezagutu beharra 
dagoela; horrexegatik, pentsatzen dut hitzaldirik 
erakargarrienak euren herrialdeen testuinguruan 
klase borrokaren berri emateko italiar nahiz 
greziar burkideek egindakoak izan zirela. 
Saharen inguruko ezagutza ere zabaldu genuen 
bertara antolatutako azken Brigadan izandako 
partehartzaileetako baten azalpenei esker. PCPEko 
koadro ezagunen eskutik ere, ure ikastetxe eta 
lantokietara itzultzean bereziki erabilgarriak izango 
zitzaizkigun hitzaldiak ere jaso genituen, klase 
ikuspuntu batetik azalduak: TTIParen ingurukoa 
bata eta Hiritarren Segurtasunerako Legearen 
(Mozal Legearen) ingurukoa bestea.
Aurten GKKen 30. urteurrena ospatuko dugu eta, 
gai hori ardatz hartuta, hainbat ekintza antolatu 
ziren: kanpamentuak iraun bitartean azken 30 
urteotako materialak kontsultatzeko aukera egon 

zen, Gazteria Komunistaren historiaren inguruko 
ponentzia bat burutu zen, Espainiako ikasle 
mugimenduaren bilakaera birpasatu genuen 
eta baita Munduko Gazteria Demokratikoaren 
Federazioarena ere (azken honek 70 urte bete ditu 
aurten).
Formakuntzaz aparte, aisi eta kirol ekintzak ere 
antolatu ziren. Poztu ninduen aniztasuna bazela 
ikusteak, arrakasta handiko futbol edo saskibaloi 
torneoez gainera herri-kirolez, mahai-jokoez eta 
igerilekuaz gozatzerik ere egon baitzen. Halere, 
inongo zalantza barik, gehien gozatu nuen 
ekintza gerra garaian Uraren Frontea izenarekin 
ezaguna zen parajera egindako bisita izan zen. 
Bi bandoen trintxera eta defentsetatik ibiltzen 
genbiltzala borrokak nola burutzen ziren azaldu 
ziguten. Gainera, ez nuen galdu boxeo ikastaro 
batean parte hartzeko aukera!
Mendialdeko gau freskoak jolas, pelikula eta 
kontzertuekin arindu genituen. Etengabeko 
ariketak lehertuta uzten gintuen eta ez ginen 
batere atzeratzen ohera joateko orduan, horrela, 
hurrengo egunari aurre egiteko gogo-betez 
egotea bermatzen genuen.
Azken eguna sentibera pasa genuen; II Mundu 
Gerraren bukaeraren 70. urteurreneko 
omenaldiak, greban zeuden langile kolektiboei 
babes mezuek, Mexikoko Alderdi Komunistari 
babesa adierazteko bideoak (bertoko burkide 
bat akabatu baitute) eta himnoen abesteak 
eman zioten amaiera II. Kanpamentuari. Datorren 
urtean berriz ere joango naiz zalantza barik.

Eric Rodríguez

NI ERE GAZTERIAREN II. KANPAMENDUAN IZAN NINTZEN! 
ETA DATORREN URTEAN BERRIZ ERE!


