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Gizateria soilik kolektibitatean existitzen da, eta kolektibitateak ezin-

besteko beharrizanak asetzeko lan amankomunaren inguruan sortu

dira. Lan amankomun horren produktibitatea hazten denean, sobera-

kin kolektiboa eta denbora librea handitzen da. Aberastasun, objektu

eta ekoizpen indar material guztiek soberakin materiala osatzen dute.

Jendarte soberakin kolektiboaren denbora eta subjektuak ekoizpena-

rekin bat datorrenean, komunitatearen soberania dagoela esan liteke.

Baina kolektiboaren baitan kontraesanak sortzen diren heinean, neu-

rri horretan, soberakin materiala liskar objektu bihurtzen da edo jabet-

za eta boterearen jabe egin den taldearen zati batek soberakina kon-

trolatzera pasatzen da. Egoera honek

sortzen duen jendartearen zatiketare-

kin, nortasun kolektiboaren zatiketa

ematen da. Zatiketa handitzen joango

da, kapitalismoarekin klase arteko

borroka bihurtzeraino. Kanpo erasoen

edo gutxiengoaren gutizi jabetze

nahiaren aurrean (eta denborarekin

semeei oinordetza bidez transmititu),

komunalak herrien halabeharrezko

erresistentzia objektu izango dira.

Zentzu honetan, giza taldeak suntsituta

ez izateko euren lurretatik alde egitera,

ustiapen ekonomikoaren bidez zerga

izugarriak ordaintzera, soldadu eta

emakumeak ematera, kolektibo mepe-

ratzailearen obretan lan egitera…

behartuta ikusten direnean; lurren oku-

pazio militarra, atzerriko legeen inposa-

keta edo gainerako ustiapen ekonomiko

zein menderatze politiko-kultural erek

jazarpen kolektiboa sortzen dutenean,

eraso “inperialista” kolektibo, tribal edo

etnikoaz hitz egiten has daiteke.
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- “Socialismo y mercado” – Fidel Vascos Gonzalez
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- “Che Guevara, Economía en revolución” – Helen Yafee
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Denborarekin eta baldintza sozio-historiko (giza-talde kulturalki homogeneoa)

eta geografiko aproposak medio (ur emari egonkorra, lur emankorra, klima

epela…), zenbait giza-taldek, batuko dituen zentralizatutako botere goren

baten erakuntzara bideratzen dira: Goraldi Emankorreko (Creciente Fértil)

lehenengo hiri-estatuak (batzen duen nortasun kolektibo sendoa, armada era-

ginkorrak, zerga-bilketa sistema konplexuak, biltegiak, biztanle errolda…).

Momentu horretatik aurrera, eta aldaketa hauekin elkar eragiten, truke eko-

nomiatik merkataritza ekonomiarako jauzia ematen da. Nolabaiteko distant-

ziako merkatua hazten eta komertzial kapital ñimiño bat agertzen den heine-

an, elkartruke desberdina eta balioaren transferentzia agertzen da. Beste hitz

batzuekin: ustiapen ekonomiko ez-zuzena, hau da, erabilpen balioaren gaine-

tik truke balioa

jartzen duen mer-

kantzia ekonomiak

sortutako ustiape-

na. Eta garapen

guzti honek, aldi-

bereko, garraio

sareen hedapena

eta beraiekin dato-

rren armaden bidez

ziurtatutako kon-

trol politiko-admi-

nistratiboak behar

ditu. Hiri-estatu

aurrekapitalisten

(zergadunak) sen-

dotzea. Eta nahiz eta mota askotarikoak sortzen diren (eratze prozesu oso

ezberdinak gertatu ziren), funtsean ezaugarri amankomunak dituzte: lurraren

jabetza, soberakin materiala eta bere birbanaketa, erabilpen sinboliko eta

emozionala kontrolatzen eta bere mesedetan erabiltzen duen botere zentrala.

Zergadun sistema honek segida handia izango du (sistemaren lehenengo

aldaera: esklabotza, garaiko Europako baldintzetara egokitutakoa: feudalis-

moa…) oinarrizko ezaugarrien biziraupena dela eta: erakunde ultra-bertikal

eta autoritarioen bidezko botere gorenaren adierazpena (funtsean berdin

mantenduko direnak, faraoien garaitik XVI-XVIII mendeetako Europako errege

absolutistetara).

dira. Sistema aldatzea esaten dugunean, sistema suntsitu eta beste

eredu bat eraiki esan nahi dugu, eta jendartea aldatzea esatean zer

esan nahi dugu? 

Militantzia sozialaren beharraz ari gara. Momentu honetara iritzita

ezinbestekotzat jotzen dugu kolektibitatean borrokatzeko prest

egongo diren militante iraultzaileen beharraz ohartzea. Baina nola

“sortzen” ditugu militante sozialak? Urteak eta belaunaldiak zeharkat-

zen dituen oroimen kolektiboak arrazionalak ez diren sentimendu,

sen, edonon sufritzen eta zapalduta dagoenarekiko enpatia… sortzen

ditu, pairatzen dugun mundua iraultzeko gogoak, interesa eta ilusioa

pizten dituztenak; edo Che-ren hitzetan “el revolucionario verdadero

está guiado por grandes sentimientos de amor”. Barruan sentitzen

dugun horretatik eta sormenetik abiatuz, lineala ez den eta beti auto-

elikatzean murgilduta egon behar den prozesu bati ekin beharko

diogu: etengabeko formakuntza errealitatea ezagutu eta kontzeptu eta

ideia argiak erabili; nola? materialismo dialektiko marxistaren bidez;

zertarako? eraldatu nahi dugun errealitate horren gaineko kritika

zorrotza egin, guztiaren gaineko jarrera

kritikoa landuz, eta egia lau haizeetara

zabaltzeko (egia ez-gezur bezala ulertua

eta ez egi aldaezin bat bezala); nola?

dirigismoak ekidinez, antolakuntzaz eta

lan kolektiboaren garrantziaz eta

potentzialitateaz jabetuz eta praktikan

jarriz; eta noski, borroka. Ez digute ezer

oparituko eta, helburu estrategikoen

bidean herri boterea garatzeko borroka

baino beste biderik geratzen ez zaigula

begi bistakoa da. Oro har eta berriro ere

Che-ren hitzei erreferentzia eginez “ezin

zaio bakarka ihes egin zori kolektiboa-

ri”.

Bide horretan, esku artean dituzun arti-

kuluak eta antolatu ditugun jardunal-

diak ekarpen xume bat izan daitezela

espero dugu. Animo eta ekin lanari!
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XIV. mendean, mailegu kapitala eta komertziala, zergadun sistemaren ekoiz-

pen moduari (feudalismoa) gailentzen hasten zaio, ekoizpen moduen trantsi-

zio bortitz bati ateak irekiz. Hiri eta unibertsitateak hazten dira, eta XIII. men-

dearen bukaeran Florentzian bezala, burgesia batzuk hiri iraultzak hasten dituz-

te. XVII. mendearen erdialdeko krisiak, absolutismoa mende eta erdirako sen-

dotuko duen arren, atzera bueltarik gabeko momentua bihurtzen da. Krisi

honek izugarrizko kontraesanak sortuko ditu: alde batetik, burges iraultza kla-

sikoen behin betiko fasea irekiko dituzte; eta beste alde batetik, armada nazio-

nal modernoak sortzeko beharra frogatuko dute. Gainera, estatuen zentraliza-

zioa eta kapital komertzialarekiko, eta sortzen ari den manufaktura-kapitalare-

kiko, batasun apurtezina bultzatuko dute. Azkenik, botere absolutistaren oina-

rri erlijiosoa azpitik jaten duen arrazionaltasun zientifiko-mekanizistaren

agerpenak, burgesiaren eta bere errolda demokraziaren aurrerapena lagun-

duko du.

XV. mendetik XVIII. mendearen lehenengo

erdialderaino, normalean elkarrekin batutako

burgesia komertzial eta aurreindustrialak, abe-

rastasuna eta dirua komertziotik lortzen dela

uste dute, merkantilismoaren ideologia. Estatu

edo erreinu bat, zenbat eta diru gehiago kanpo

eta barne komertziotik lortu, orduan eta abe-

ratsagoa da. Horretarako, bere armada, estatu

burokrazia osoa eta estatuak lagundutako

enpresa pribatu boteretsuen esku-hartzea guz-

tiz beharrezkoa ditu. Batera, barne merkatua

zaindu eta kanpokoak babesik gabe utzi behar

dira, indar militarraz baliatuz herriek aurka egi-

ten badute. Horrela, espoliazio eta kanpotik

barrurako balio transferentzia izugarria lort-

zen da. Kolonien ustiapenak ahalbidetutako

kapitalen metaketak manufaktura-industriaren

agerpena eta garapena ahalbidetzen du (mer-

kataria manufaktura-industria honen nagusia

bihurtzen da, gremioen maisuak alboratuz).

Beste alde batetik, mekanikan ematen diren

aurrerapenek lanaren banaketa handiagoa

dakartzate (eta banaketa honek aurrerapen mekaniko gehiago). Guzti honek,

XV. mendetik

XVIII. mendeara,

normalean

elkarrekin

batutako burgesia

komertzial eta

aurreindustrialak,

aberastasuna eta

dirua

komertziotik

lortzen dela uste

dute,

merkantilismoa.
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Guzti hau esan eta gero, normalena da eszeptiko-

ek bidea zabalik ikustea. Sistema suntsitzea?

Aldaketa erradikala, goitik beherakoa? Beste

gizarte eredu bat? Beste ekoizpen eredu bat?

Mentalidade kolektiboa? Zein zaila den gehiene-

tan gauza berriak irudikatzea, zein zaila den inoiz

ikusi ez duguna irudikatzea, edo behin izan zena

gogoratu eta errekuperatzea. Oso zaila egiten

zaigu gauzak beste modu batean izan daitezkee-

la sinistea. Eta noski, batzuetan dugun irudimen

faltak atzeratu egiten du gure ibilbidea; ezin dugu

inoiz ahaztu sistema moral, ekonomiko, politiko…

hau guk sortu dugula, eta guk sortutakoa guk des-

egin dezakegula, kasu honetan gutxienez ala da.

Nork imajinatuko zuen Inperio Erromatarra eror

zitekeela? Nork esango luke indargabetuak izango

zirela Jainkoaren aurrean bakarrik erantzukizuna

zuten agintariak? Historiak erakutsi digu gaur ezi-

nezkoa dirudiena bihar egi bihur daitekeela, edo

hobe esanda, egi bihur dezakegula. Garai histori-

ko, sozioekonomiko eta kultural hau, hori baino ez

da, garai bat, eta ezin da betirako izan. Aldaketak

gertatuko dira bai edo bai, arinago edo berandua-

go; gauza da, ze norabide hartuko du munduak?

Galdera honek puntu berdinera itzularazten gaitu:

hori guk erabakiko dugu, eta horretarako momen-

tuko eredutik aldentzen diren alternatibak prestatzea, eta egungo eredua deu-

seztatuko duten borrokak abiaraztea edo berpiztea behar beharrezkoa da.

Guzti hau egin ahal izateko jendearen perfilak berebiziko garrantzia du, ezin

dugu ahaztu zer nolako jendarte mota “sortu” duen kapitalismoak gertatzen ari

den guztia bermatzeko; gure pasibotasuna, gure ohe eta butaken erosotasu-

naren parekoak izatea ez da kasualitatea. Erosi egin gaituzte. Gure isiltasuna,

mugimendua, kritika eta defentsa erosi dituzte, eta merke atera zaie. Gure

ametsak, edozein gauza dira gureak baino, gero eta homogeneoagoak, konfor-

mistagoak, baina hori bai gero eta “askeagoak”, “askeak” zertarako? Nahi dugu-

na erosi eta saltzeko, argi dago. Sistema aldatzeko, gu aldatu behar gara, eta gu

aldatzeko sistema aldatu behar dugu. Nondik hasi? Bi aldaketak uztartu behar

Sistema

suntsitzea?

Aldaketa

erradikala,

goitik

beherakoa?

Beste gizarte

eredu bat?

Beste ekoizpen

eredu bat?

Mentalidade

kolektiboa?

Zein zaila den

gehienetan

gauza berriak

irudikatzea
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nazioarteko lanaren banaketa izango dena suposatzen du.

Aldi berean, guda komertzialak hazten diren heinean, estatuen etxe komertzia-

lak batzen doaz. XVIII. mendearen amaierarako, lehenengo nazionalismo bur-

gesaren esanahia duten guda nazionalak bihurtzen dira: AEBetako indepen-

dentzia guda, frantses iraultza, guda napoleonikoak… Azken hauek gainera,

kapital industriala kapital komertzialaren gaineko garaipena suposatzen du

(gutxi industrializatutako Estatu komertziala babestutako frantses burgesia,

jada industriala den ingeles Estatuaren aurka), hau da, burges ekonomia klasi-

koaren nagusitasuna. Teoria honen defendatzaileek (Adam Smith…), mer-

kantilismoa gogor kritikatzen dute, ekoizpena gutxiesten duelako (euren

aburuz, balioa sortzen den lekua).

1850eko hamarkadarako, kolonialismoa-

ren aparteko irabaziak, beste herrien

zapalkuntza nazionala eta ideologia

nazionalista eta arrazista, langile klasea

burgesten hasiko dira. Oso goiztik, bur-

gesia, estatuak txirotasuna, gosearen,

gaixotasunaren, analfabetismoaren…

kontrako neurriak hartzeak “bake sozia-

lean” zituen ondorio positiboetaz ohart-

zen da. Hemen hasten da nazionalismo

burgesaren bigarren fasea.  Langileriaren

erradikalitatea arindu eta batez ere, lan-

gile herriaren sentimendu lausoak,

eredu burgesari kontrajarria izango den

eredu nazionala bihurtzea ekidingo duen

estatuaren esku-hartzearen fasea alegia.

Soberakin sozial metatuaren ekoizpen

eta banaketa kolektiboa proposatzen

duen edozein alternatiba errotik mozte-

ko azken helburua izanda.

Momentu honetarako modelo koloniala,

eta honek suposatzen duen lanaren

banaketa (kolonien lehengaiak ustiatu

eta potentzia kolonialean manufakturatutako produktuak kolonietan saldu)

gaindituta dago. Koloniak “independentzia” prozesuetan murgilduta daude eta

Oso goiztik, burgesia,

estatuak txirotasuna,

gosearen,

gaixotasunaren,

analfabetismoaren…

kontrako neurriak

hartzeak “bake

sozialean” zituen

ondorio positiboetaz

ohartzen da.

Hemen hasten da

nazionalismo

burgesaren

bigarren fasea.

aurpegia ondo atzematea bezain garrantzitsua da.

Etsaiaren tamaina ez da txikia ordea eta zalantzan jar

dezakegu kapitalismo basati honekin bukatzea posi-

ble den edo ez. Hain dugu barneratuta, gure gizarteko

joerak erabat baldintzatzen gaituela. Baina aurreko

orrietan behin baino gehiagotan errepikatu den

moduan, konfrontazioa ahaztu ezin dugun hitza, edo

hobe esanda, ekintza da. Sistema osoarekiko konfron-

tazioa ezinbestekoa da, argi eduki behar dugu sort-

zen ditun alternatibak sortuta ere, kapitalismoaren

barruan dauden bitartean ez dutela ibilbide luzea

izango eta izaten badute tokian tokiko eta eskala txi-

kian konponbideak ekar ditzakete, baina ez direla

inoiz benetako konponbide bat izango. Seguruenik ez

da alternatiben papera sistema deseroso sentiaraztea

edo etsaiari arazoak planteatzea, alternatibak

momentuko sistemarekin zerikusirik ez duten proiek-

tu, modu, iniziatibak… dira, eredu hegemonikotik

aldentzen direnak. Baina kolektibitatean, elkartasu-

nean eta naturarekiko errespetuan oinarritutako bizi,

kontsumo, produkzio, jendarte… eredu berri bat pres-

tatzen dugun bitartean, ezinbestekoa da dagoena suntsitzea. Hau ere matema-

tika kontua da, ezinezkoa da eredu berri bat eredu zaharraren barnean txertat-

zea, ez dago bientzako lekurik. Eta posible bada, akats bat izango litzateke hori

egitea.

Baina zergatik hainbeste gogo borrokan ibiltzeko? Zergatik ez ditugu gure irlat-

xoak eraikitzen, irla guztiak bat egin eta herrialde desberdin bat eratzen den

arte? Esan dugu alternatiben papera ez dela konfrontazioa, eta horrek arriskuz

betetzen ditu. Estatuak edo sistemak erosotasunez elkarbizitzen du alternatiba

asko eta askorekin, hirietako ortu okupatuekin, gaztetxeekin, kooperatiba

askorekin, kontsumo taldeekin… Igual sinpleegia da hau esatea, baina esta-

tuak kolpatzen ez bagaitu beharbada zerbait txarto egiten ari gara, ezinego-

na sortarazi beharrean axolagabekeria eragiten diegunean, arazo bat ez garela

ikustarazten digute, arriskurik suposatzen ez dugula. Eta alternatibak arrisku

bat izan behar dira ezinbestean, eredu ezberdin hauen atzean dagoen motorra

sistemaren goitik beherako aldaketa delako, eta ez behin behineko edo tokian

tokiko konponbide txikiak izateko pretentsioa. 
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kasu gehienetan, independentzia politikoa lortzen badute ere, botere kolonia-

len botere ekonomikoak bere horretan dirau (akordio neo-kolonialen bidez,

metropolietan hezitutako jatorrizko buruzagien bidez…), inperialismoari

bidea irekiz. Hainbat autoreren ekarpenaz erradiografiaturiko inperialismoa:

hedapen kapitalista, lehiakortasun askea eta kapital finantziarioaren boterea

errazten duten monopolioen eratzearekin ematen da (Lenin); garatutako kapi-

talismoetan saltzen ez den soberakina, kanpoko herrialdeetara exportatzen da,

eskulan handia behar duten ondasunak inportatuz (R.Luxemburgo); menpera-

tutako herrialdeen garapen aukerak oso murritzak dira, beraien eta herrialde

menderatzaileen arteko arraila asko handitzen delako, herri iraultzaileen

“sozialismoa herrialde bakarrean” ezinezko bihurtuz inperialismoaren garapen

mundiala dela eta (Trotsky); kapitalismoak internazionalizazioa behartzen

badu ere, Estatuen protekzionismoa ere behartzen du, kontraesankorra baldin

bada ere, munduko gatazkak eta “arazo nazional” bezala ezagutzen direnak

areagotuz (Bujarin).

Inperio baten eraikuntza, funtsean,

posizio nabarmena eta kontrola

mantentzeko helburuarekin balia-

bideen irabazia (zerbitzu publikoen

desegite orokorra), merkatuak eta

eskulan merkea ziurtatzeko eta pla-

taforma militar bat ezartzeko

(ondoko herrialdeetara hedatzeko,

sarrera debekatu edo mugatzeko,

arerioen aurkako ekintza klandesti-

noak burutzeko…), herrialde edo

eskualde batean egiten den ezar-

pen prozesua da. Bide horretan,

historiak menderatze inperiala

mantentzeko edo/eta handitzeko

erarik eraginkorrena, buruzagi poli-

tiko/ekonomiko/militarrak izango

diren kolaboradore lokalak bilatzea

dela erakusten du. Beste batzuetan

berriz, zeharkako interbentzio mili-

tarra edo zuzena, estatu kolpe

“demokratikoak”, humanitarioa/demokratikoa/giza-eskubideen erretorika,

xantai ekonomikoak… erabiltzea beste biderik ez dago.

Munduko egoeraren analisi sinple eta azaleko bat nahikoa da gainean

ditugun mota guztietako hondamendiak ikusi, nabaritu eta datozenak

aurreikusteko. Momentu honetara iritzita badirudi atzera bueltarik

ez dagoela, gurpilak bueltaka jarraituko duela amildegitik erortzen

den arte. Ez gara engainatu behar, naturaren egoera, baliabideen

eskasia, hazkunde etengabean dagoen populazio eta eskaria, gure bizi-

modua kolokan jar ditzaketen aldaketa naturalak… hor daude.

Naturak, “ez dugula denborarik

izango”, hanka-sartzearen tamaina

handiegia dela eta honek atzera

bueltarik ez duela pentsatzeko arra-

zoi nahikotxo ematen dizkigu. Baina

etorkizunean gertatuko denaren

aurreikuspena egitea beharbada

gehiegitxo da. Ikerketa askok gure

gaur egungo kontsumo joerak hart-

zen dituzte kontuan hondamendiak

aurreikusteko, baina gure joera eta

tendentziak aldatzen baditugu,

beharbada denbora izango dugu

mundu justu bat eraikitzera hurbilt-

zeko. Gainera munduaren kolapsoa

berehalakoa izango dela pentsatze-

ak ez digu bat ere onik egiten hori

bera aldatzen indarrak jartzeko. Eta

berrehun urte barru itsasoaren ur

maila igo eta guztiak izerditan itot-

zen bagara, “que nos quiten lo bai-

lau”. Gauzak ezin dira horrela utzi.

Alternatiba batzuk martxan daude,

beste asko eta asko eraikitzeke

daude oraindik. Guk jarraituko

dugun bidea argi izatea, etsaiaren
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Ustiapen inperialista guzti hau gorabehera, kapitalismoari datxekion

krisiei irtenbidea emateko, erreformismo sozialdemokrata eta keyne-

sianismoaren ezintasuna ikusita, burgesiek “ongizatearen estatua”ren

(prozesu iraultzaileak ekiditeko eraikitakoa) desegiteari eta neolibera-

lismoaren ezarketari ekiten diote 1960. hamarkadaren bukaeran.

Neoliberalismoa lau printzipiotan oinarritzen da: inflazioa kontrolatu

eta enpresa publikoak irabazi pribatuetarako pribatizatuz burgesia

laguntzeko estatuaren gastu publikoa erabat murriztu; zeharkako sol-

data eta zuzena murriztu eta lan

eskubideak erasotu; kontzientzia

kolektiboa eta eskubide sozialak

suntsitzeko eta kontsumitzailearen

tesiarekin bat datorren indibidualis-

moa bultzatzeko, esku-hartze ideo-

logiko autoritario eta atzerakoia

burutu; eta liberalizazioren bidez,

kapitalen mugimendua erraztuz…

kanpo inbertsioak bilatu.

Eta neoliberalismoaren eskutik

globalizaziora heltzen gara.

Korronte honek, teknologia berrien

bat-batekotasunak ahalbidetuta,

burtsa-ideologia gurtzen du (diruak

dirua sortzen du; kapital finantzia-

rioa produktiboaren gainetik), oina-

rrian merkantilismoaren ideologia-

ren (komertzioan zentratu, kapital

produktiboa erdeinatuz) berrager-

pen bat besterik ez dena.

Gaur egun krisi sistemiko batean

murgilduta, kapitalismoa birkokat-

zen ari da. XX. mendeko bigarren erdialdearen AEBen inperialismo

unipolarra gaindituta, bi dira talka egiten duten proiektuak: Txina

bezala, “garapen bidean” dauden potentziek bultzatzen duten inperia-

lismo ekonomikoa (lehengaien ustiapenerako akordioak eta barne

garapen produktiboa) eta espekulatzaile finantzieroekin oso lotuta

dagoen AEBen inperialismo militarra.

Kapitalismoari

datxekion krisiei

irtenbidea emateko,

erreformismo

sozialdemokrata eta

keynesianismoaren

ezintasuna ikusita,

burgesiek

“ongizatearen

estatua”ren

desegiteari eta

neoliberalismoaren

ezarketari ekiten

diote.

zen hasiko gara. Lau urtean behin, beraienak ez diren gure arazoak

konponduko dituen politikari “miragarrI” bati botoa emateari itxaron

gabe, herritar kontzienteez osatutako, herriarekin, naturarekin eta

pertsonekin arduratsu jokatuko duen jendartea.

Sektore politiko eta herritar askok legearen barruan borrokatzeko egi-

ten duten planteamendua, desio bezala laudagarria izan daitekeen

arren eta militante anitzen planteamendu zintzoa den arren, sistema

honekin bukatzearen helburutik arreta kendu eta saihestezina den

konfrontazioa atzeratu besterik ez du egiten. Azken finean, oroimen

kolektibo erradikal antisistema bat sortzea galarazten du. Legedia

onartuta eta bere mugen barruan ezin da haustura bat planteatu, ez

baldin bada urteetan zehar erresistentziaren borrokaren ondorioz sor-

tutako kultura politikoa baztertzeko, eta honen ordez “posiblea dena”

lortzearen kultura garatzeko, etorkizunean politikoki zuzena dena iza-

ten bukatuko duena.

Amaitzearren, Ondarru eta Donostiako herri harresietan gertatutakoa

adibide onak dira aurreko ideia garatzeko: erresistentzia desobedien-

te eta bidegabekeriaren salaketa diren herri borondatea, estatuak

gure adiskideak bahitzea apur bat atzeratzea baino askoz gehiago lort-

zen ez duen erresistentzia pasiboan bihurtzen da.

Eztabaida mahai gainean da.

53
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Euskal Herriko historian zehar, beste hainbat tokitan bezala, multzoak

beren nahierara antolatzeko ohiturak garatu dira; ohitura horiexek

dira, hain zuzen ere, Euskal Herriko bilakaera sozio-politikoa eta kultu-

rala ulertzen laguntzen digutenak.

Auzolan horren adierazgarri nagusia lan komun bat egitea izan da,

behin eta berriz egiten diren lan gogorrak, alegia; beharren arabera

elkarri lehengaiak lagatzea, zorigaiztoko garaietan komunitateen arte-

ko laguntza eta lan kolektiboa izan dira, azken batean, auzolanaren

ezaugarri. 

Ezaugarri horiek jendartea antolatze-

ko moduekin bat egiten dute; hala

nola, batzarra, ermandadeak, elizate-

ak… Beste leku batzuekiko aldea uler-

tuko bada eta, beharbada, goraipa-

tuegia izan den “euskal berdinzaleta-

suna” ulertuko bada, ezinbestekoa da

lurraren jabegoa ulertzea. Beste leku

batzuetan lurraren jabeek nekazariei

ustiatzen lagatzen zieten feudoa;

horren aldean, Euskal Herrian lurra

senitarteko klanaren ondarea zen.

Lurraren jabegoa zuten nekazariek

benetako nekazari-aristokrazia osat-

zen zuten, jaunarekiko mendekota-

sun-harremanik ez zuena. Bazkarako

lurrak ere erkidegoarenak ziren.

Argi dago Erdi Aroko euskal jendartean ere desberdintasun sozialak

eta ekonomikoak zeudela, baina sistema feudalak ezarritako desber-

dintasun hierarkiko-sozialak ezabatu nahi dituen berdinzaletasun-

kontzientzia arian–arian zabaldu ahala, komunitatearen onura helbu-

ru duen antolatzeko modu berri bat sortu zen.

52

2) Kapitalismoak ez du sekula bere pribilegio eta etekinei uko egitea onartu-

ko. Beti errepresioa, manipulazioa, legea eta komunikabeak erabiliko ditu herri

borroka kontsolidatu ez dadin eta, errotik ezberdina izango den alternatiba

erreala ekiditeko.

3) Konfrontazioa nahitaezkoa da. Bere proiektuaren zintzotasunaz langileriak

kapitalismoa konbentzituko duela eta, sistemak proiektuaren arrazoiak eta

gizatasuna ulertuko duela defendatzea erabat faltsua da. Eta onartu egingo

duela, are faltsuagoa.

Azken finean, militante iraultzaile orok sis-

temaren aurkako konfrontazioa maila guz-

tietan nahitaezkoa dela argi izan behar du,

sistemak ez diolako bere etekinei uko egin-

go elkarrizketaren bidez. Kontrakoa, bere

izatearen aurkakoa izango litzateke.

Konfrontazioa beraz, erroko borroka ideo-

logikoan abiapuntua duena. Pairatzen

dugun egoeraren analisian eta garatu

beharreko diskurtsoan, gure lengoaia eta

formetan atzera egitea ez da logikoa, ezta

eraginkorra ere. Hau ez da krisia, kapitalis-

mo hutsa da, krisi ziklikikoak berezko ezau-

garria dituen sistema. Beraz horrelako kri-

siak etengabe errepikatzen jarraituko dute

kapitalismoarekin bukatu ezean. Herriaren

borroka eta autodefentsa ez da biolentzia,

sistemaren biolentziaren aurrean (hau bai

biolentzia, explizitua, inplizitua, krudela

eta bidegabea) klase menderatuaren beha-

rrizan eta eskubide bat baizik.

Sistemaren aurkako konfrontazio zuzen, eraikitze ideologiko erradikal eta posi-

ble den egoeraren azterketa egokienatik abiatuta, sektore ahalik eta zabale-

nen artean gure borroka ahal bezain eraginkorra bihurtzeko adostasunak

bilatu behar ditugu. Horrela, sistemaren erorketa bizkortuko duen borroka

aurrera eramanez, jendarte berri baten eraikuntzaren bidean oinarriak ezart-

Beste leku

batzuetan

lurraren jabeek

nekazariei

ustiatzen lagatzen

zieten feudoa;

horren aldean,

Euskal Herrian

lurra senitarteko

klanaren

ondarea zen.

Militante

iraultzaile orok

sistemaren aurkako

konfrontazioa

maila guztietan

nahitaezkoa dela

argi izan behar du,

sistemak

ez diolako

bere etekinei

uko egingo

elkarrizketaren

bidez.
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Euskal berdinzaletasun horrek hiru oinarri nagusi zituen:

1- Euskaraz hitz egiten zen tokietan, zonalde euskaldunak berak bere horretan

irauteak harreman zuzena zuen identitate- eta, jendarteratze- formen eta ohi-

turen iraupenarekin; horrexek eragin zuen memoriak eta identitate kolektibo-

ak beren horretan irautea.

2- Armak eramateko eskubideak  boteredunen eta botere arrotz baten (espai-

nola eta frantsesa) gehiegikerien aurrean nork bere burua defenditzeko posibi-

litatea zekarren. Praktikan, botereak duen biolentzia-monopolioaren kontra-

ko adierazpena zen.

3- Aipaturiko oinarri bien ondorioz, lur komunala erabiltzeko eskubidearen

eta bizimoduaren, kultura-adierazpideen eta bizibidearen arteko harremana

banaezina zen; hala, ezaugarri horien defentsa babesten duten instituzioak

sortu ziren.

XVII. mende-

aren amaie-

ran, Marx-ek

berak  Euskal

Herria honela

definitu zuen:

“ekoizpen sis-

tema nazio-

nal aurrekapi-

t a l i s t a ”

herriarenak

ziren lur-

eremu komu-

nal zabalak

z e u d e l a ko ,

n e k a z a r i

libreak zeu-

delako eta

kultura indoeuropearrarengandik bereizita zegoen euskal kulturaren tradizio

sendo bat bizirik zegoelako; horrez guztiaz gain, autodefentsa antolatzeko gai-

tasuna zuen foru-sistema bat ere bazegoen. 

51

Eta hemen sartzen gara gaiaren muinean. Sistema, “demokrazian edozer esan

ahal da” eta “demokrazia ez da perfektua” totem-ak ideologikoki justifikatzen

dituzten eta momentu zehatzetan egiten den kritika txikiren bat onartzera hel

daiteke. Baina langileria batu eta bere eskubideen alde era erradikalean

borrokatu eta alternatiba bat sortzeko antolatzen denean, sistemak, bere

defentsarako eskura dituen mekanismo guztiak gupidagabe martxan jartzen

ditu. Disidentea kriminalizatzetik, deslegitimatzetik, manipulatzetik hasita,

errepresio polizialetik pasatuz, politikaren judizializazioan (arazo politiko bat

“problema de orden público” bilakatu) bukatzeraino. Eta egoera bihurrituz

gero, neurrira egindako arau legislatiboetara joko du, disidentearen zigorra

bermatuta izateko.

Atzerago ez joatearren,

azken urteotan Euskal

Herrian bizi izan dugun eta

gaur egun pairatzen dugun

egoera eredu ona da: erre-

presioa, erailketa polizial

extrajudizialak, tortura, ile-

galizazioak, disidentziaren

komunikabideen itxiera eta

disidentzia honen kontrako

masa iritzi eta mugimen-

duen sorrera, gerra zikina,

lengoaia politiko eta media-

tikoaren batasun eta homo-

genizazioa sistemak eginda-

ko barrabaskeri oro justifi-

katzeko… Honek guztiak zera

adierazten digu:

1) Borroka zilegia eta eragin-

korra da. Herri antolatuak

sistema jakean ipini dezake,

sistema ez delako garaitezi-

na. Borrokak, sistema mas-

kara kentzera behartzen du, berezko izaera gutxi batzuen interesen aldekoa eta

herriatarron gehiengoaren interesen kontrakoa dela agerian utziz.
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Garai horretan ekin zion Euskal Herriko

Klase dominatzaileak, Espainiako eta

Frantziako kapitalismoarekin batera,

antolaketa mota hori suntsitzeari, men-

deratzea  lortzeko eta azkartzeko eta,

kapitala pilatzeko asmoz; beti ere tent-

sio-, matxinada- eta iraultza-giroan,

gerra irekia ez baldin bazen. Kapitalak

euskal lan indarra ustiatu behar zuen eta,

batez ere, ondasun komunalak berega-

natu behar zituen, pribatizatu eta siste-

ma kapitalistan integratu. Horregatik

euskal tradizio kulturala eta identitatea

deuseztatu nahi zituen, autodefentsa

armatua debekatu zuen eta lege arrotzak

ezarri zituen. Horrek guztiak azaltzen

ditu, esaterako, espainiar historiografiak

“gerra karlistak” deiturikoak, edo aurre-

ko beste iraultza batzuk euskal bizimo-

duaren eta antolaketa sozialaren kon-

trako oldarraldiari aurre egiteko erresis-

tentzia-ekintzatzat hartuak izatea, hala

nola, matxinada, gatzaren iraultza,

gamazada…

Jabegoaren izaera komunalak ahalbidet-

zen zuen Enkarterrietan eta Meatzaldean

mea ateratzeko lanak modu autoantolatuan egitea; horrela, erauzketa egiteko

gastuak eta tresneria partekatzen zituzten. XVIII. mendeaz geroztik, euskal bur-

gesiak ustiatzeko moduak aldatzeko presionatu zuen eta, ondorioz, ekoizle

autonomoen proletarizazioa bizkortu zuen, eta meategietarako sarbide librea

mugatu zuen.

Eta aurreko bi paragrafoak batuz, Estatu mailako 1825eko meategien legea

1840an hasi zen aplikazten Euskal Herrian, lehenengo gerra karlistaren porrot

militarraren ostean, hain justu. Euskal identitateak berak egin zion aurre, kon-

traesanak kontraesan, euskal burgesiaren barne erasoei eta Espainiako eta

Frantziako kanpo erasoei. 

Zenbat alditan menderatutako klaseak, langileriak, edozein militante

iraultzailek, galdetu egin dio bere buruari zer egin sistema kapitalis-

ta, krudel, antisozial, matxista, eta naturarekiko hain bortitza den

honen aurrean? Baina erantzuna aurkitu ahal izateko lehendabizi,

nahiz eta askotan agerikoa iruditu, sistema kapitalista honen defentsa

mekanismoei erreparatu behar diegu, sistema honekin ahalik eta azka-

rren bukatzeko eraginkortasunaren bila.

Sistemak gauzatzen duen menderat-

zea erabatekoa dela esan dezakegu,

menderatze hau gure bizitzako edo-

zein arlora heltzen delako: txikitatik

jasotzen dugun hezkuntzatik hasita,

etorkizunean langile fin eta mantsoak

izateko hezten gaituena, behin hezita

etengabe gu engainatu egiten gaituz-

ten komunikabideetara helduz (berri

baten muina zein forma desitxuratuz,

edozein disidentzia alboratzeko iritzi

publikoa sortzen dute, disidentzia

honi antidemokratiko etiketa ipini

eta euren “normaltasunaren” aldeko

ideologia orokorra garatuz).

Azken finean, sistemaren defentsa-

rako baloreak bultzatzen ditu,

demokrazia burges elektoralaren

aldekoak, eta behar duenean, erre-

presioa beharrezkotzat justifikatzea-

ren aldekoak. Errebelatu edo arauak

onartzen ez dituena ideologikoki baztertu, eta judizialki zein polizialki

zigortu egiten da, sistema bermatu eta errebeldea kondenatuko duen

salbuespeneko legislazio oso bat sortuz.

50
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Are gehiago, euskaldunon 1876ko porrotaren ondoren langileen lehenengo

kontsumo-kooperatibak agertzen hasi ziren Barakaldon, Araian, Sestaon,

Ermuan… Dena dela, burgesia komertzialaren presioa oso indartsua izan zen

langileen eta herriaren kontsumo-kooperatibismo horren aurka. Izan ere, lan-

tegiek beraiek sortu zituzten haien kontrolpeko kooperatibak eta ekonomato-

ak; kooperatiba horiek langileentzat onuragarriak baziren ere, enpresentzat

izan ziren onuragarriagoak, lan-sarien hazkundea oztopatzen zutelako eta

enpresak sortutako diru-fluxua enpresaren barruan geratzen zelako. Gainera,

hasten eta hazten ari zen langileen arteko batasun- eta elkartasun-sentimen-

dua etetea lortu zuen. Horrek guztiak azaltzen du langileen eta herriaren auto-

antolakuntza, Bizkaian hasi eta Euskal Herrira zabaldu ziren grebak, matxina-

dak eta iraultzak eragin zituena. 

1904an “meategietako ugazaben elkarteko juntak” ekonomatoak hautatu

zituen ofizialki, kooperatiben aldean. Gauzak horrela, burgesiak eredu komu-

nalari eta euskal kulturari oldartzeaz gain, bere eredua inposatu zuen; horrek

borroka sozialen atal berri bati hasiera eman zion.
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Langileen mugimendua aurrera zihoan ildo kooperatibistari jarraituz hainbat

ikuspuntutatik. ELArentzat, kasu, kooperatibismoa kapitalismoaren erreforma

sakonari heltzeko baliabide izan behar zuen 1919an eta, bidenabar, abertzale-

en nazio-proiektuaren eraikuntzan beste elementu bat. UGTrentzat, berriz,

geroan eraiki beharreko jendartea errealitate bihurtzeko bide bat zen, garai

hartako sozialdemokraziak planteatu ohi zuen legez; nahiz eta kapitalismoa

iraultzeko baliabide nahikoa ez izan.

Egoera horretan heldu ginen 1936ko

militarren kolpe faszistara; bertan

Gipuzkoako defentsarako juntaren

esperientzia arrakastatsuari aipamen

berezia egin behar zaio, nahiz eta

esperientzia laburra izan. Donostian

langile-masek militarren altxamen-

duari aurre egin eta gailendu ere egin

zitzaizkion, PNV eta ELA pasibotasune-

an murgilduta zeuden bitartean, ordu-

rarte kolpearen aurrean zein jarrera

hartuko zuten ez baitzeukaten eraba-

kita. Gipuzkoan, Bizkaian ez bezala,

estatu txiki bat sortzeko oinarriak

jarri ziren; egitura hura erresistentzia-

indar guztiak antolatzen saiatu zen,

eta sortutako komisariatuek kutsu

iraultzailea eman zioten erresistentzia-

prozesuari.

Finantza komisarioak gerra-ekonomia

ezarri zuen, harreman ekonomikoak

errotik eraldatuz. Gipuzkoako defent-

sarako juntak, oldarraldi militarra gel-

ditzeko denbora  eta baliabide nahiko-

rik ez zuena, estatu baten oinarriak

ezarri zituen: gerra, orden publikoa,

finantzak, lana, hornidurak, garraioa, osasuna eta asistentzia soziala, informa-

zioa eta propaganda. Antolaketa hura eredugarria izan zen autoantolaketari,

autogestioari eta herri langilearen autodeterminazioari dagokienez, 1914ko

SPF-a beste sozialismo batzuk baino haratago heltzen zen, “merkant-

zia”-ren kontzeptua ezabatzen baitzuen. Ez zuen balioaren legearen

arabera funtzionatzen, eta dirua eraginkortasuna neurtzeko beste datu

bat izatera mugatzen zen. Sistema honekin, baliabideak guztionak

ziren eta ez zegoen ondasunen salerosketarik enpresen artean.

Ondasunak, bakoitzaren beharrizanen arabera banatzen ziren, existit-

zen ziren ondasun guztiak kontuan hartuz. Hortik dator, izan ere, siste-

maren izena: sistema presupuestario de financiamiento. Enpresa

bakoitzari urtero baliabide ekonomiko, material eta giza-baliabideak

ezartzen zitzaizkion aurrekontuen bidez, eta baliabide horiekin, ahalik

eta produkzio onena lortu behar zuten.

Sistema honekin, erabilgarri zeuden bitartekoak optimizatu egiten

ziren, herri osoak, modu indibidualistan lan egin beharrean, denon

onerako egin zezan sustatzen zen, eta kontzientzia sozialeko alde

negatiboak ezabatzen hasten ziren, langileen arteko lehia, berekoike-

ria edo inbidia, adibidez.

Ematen ziren sariak batez ere moralak izaten ahalegintzen ziren.

Enpresa zuzentzen zuen pertsonak bere lana diruagatik egin ez zezan

nahi zuten, horrekin bere inguruko

jendeari egin ziezaiokeen ekarpenaga-

tik baizik. Sari moral hauek, alternati-

ba justuago eta bizitza bidezkoago

baten alde lan egiten dugunok esperi-

mentatzen ditugunak dira. Ez dugu

borrokatzen modu berekoian zer edo

zer lortzeko, alderantziz, denon onera-

ko egiten dugu lan, bizitza hobe baten

alde, eta bide horretan, askok, bizitza

emateraino egin dute borroka. Hau

zen hedatu nahi zen filosofia, baina

oso zaila zen ezaugarri kapitalistak

zituzten sistemen bidez filosofia hori

lortzea. Hau, jendartetik merkantziak

eta dirua ezabatzeko lehen urratsa

izango litzateke, modu honetan, azken

fasera hurbiltzeko. 
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Donostian

langile-masek

militarren

altxamenduari

aurre egin eta

gailendu ere

egin zitzaizkion,

PNV eta ELA

pasibotasunean

murgilduta zeuden

bitartean.

Gipuzkoan, Bizkaian

ez bezala,

estatu txiki bat

sortzeko oinarriak

jarri ziren

Ez dugu

borrokatzen

modu

berekoian

zer edo zer

lortzeko,

alderantziz,

denon onerako

egiten dugu lan,

bizitza hobe

baten alde.



urriko  iraultzan sortutako botere sobietarraren eskemari jarraituz.

Bukatu baino lehen PNVren jarrera aipatu beharra dago, uzkurra ez

ezik, kolaboratzailea ere izan zena, Araban eta Nafarroan behinik

behin. Espainiako oligarkiaren erasokortasunak behartu zuen PNV

errepublikarren aldera jotzera. PNVri gogotik kostatu zitzaion prestat-

zea egoera berrirako. Arabako eta Nafarroako militzantziari ez zion

eskatu kolpeari aurre egiteko, ez zuen tropekin defenditu Gipuzkoa eta

ez zuen Bizkaiko industria militarizatu; ez zituen bankuak kontrolatu,

ez zen sabotaien kontra adorez borrokatu (bosgarren zutabea) eta ez

zuen euskal gudaroste nazional bat sortu, batua eta modernoa; ez

zuen sustatu langileen partaidetza demokratikoa eta ez zuen erabate-

ko engaiamendurik erakutsi gerra amaitu arte, italiarren aurrean

Santoñako errendizio tamalgarriak erakusten duenez, espainiarren

eskuetara igarotzean itundutako hitzarmenak errespetatuko zituztela-

ko uste inozoan.

Euskal Herriko

h i s t o r i a n

zehar herria-

ren antola-

kuntzan lan

ko lekt i boak

edo auzola-

nak berebizi-

ko garrantzia

izan du. Eta

argi geratu da

bortizki eraso-

tua izan dela,

ia desagerra-

raztearaino,

sistema kapi-

talistaren garapena oztopatzen duelako. Horregatik, sistemaren inte-

resak higatzen duen borroka tresna bihurtu behar dugu, beti ere sis-

tema iraultzeko eta gure herria askatzeko estrategia orokor baten

baitan. Gure oroimen kolektiboaren oinarrizko parte bat dena berres-

kuratu eta eguneratu dezagun.
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Hala ere, Jugoslavia, ezaugarri kapitalistak zituen sistema sozialista zen. Esate

baterako, gehienez soldatapeko bost langile zituzten enpresa pribatuak bai-

menduta zeuden. Baina sistema honen ezaugarririk garrantzitsuena, enpresen

arteko lehia askea zen.

Enpresek euren prezioak ezar zitzaketen eta ez zegoen herritarrei eguneroko

produktuak lortzeko erraztasunak ematen zizkien inolako derrigorrezko planik.

Sistema ekonomiko honek, ekonomia kapitalistaren akats nagusienetako bat

birproduzitzen zuen: ekoizpen kaotiko eta desordenatua. Honek, beharrizanak

asetzeko ekoitzi beharrean, mozkinak lortzeko ekoiztea zekarren. Modu

honetan, gaur egun bizi dugun egoerara hel gaitezke: ez daukagu hain oinarriz-

koa den etxebizitza lortzerik, baina era guztietako kontsumo artikulu hutsalak

lor ditzakegu. Horrez gain, inflazioak, espekulazioak… eragindako krisiak ere

sor daitezke.

Gizarte-babesa ere, urria zen. Zerbitzu sozialak merkatuaren prezioen arabera

ezarrita zeuden, laguntza ugari jasotzeko aukera zegoen arren.

Ernesto Che Guevara
Che, ez zetorren bat aurreko bi sistemekin, eta azken etapatik askoz ere hur-

bilago zegoen sozialismoa ezarri nahi izan zuen. Chek argi zeukan, sozialismo-

an eman beharreko eral-

daketarik garrantzitsuena,

ez zela ekonomikoa, kul-

turala baizik; eta era bere-

an, argi zeukan, egitura

ekonomikoak kontzient-

zia soziala baldintzatzen

duela. 

Kubako iraultzaren lehen

urteetan, bi ekonomia

eredu egon ziren indarre-

an aldi berean. Alde bate-

tik, nekazaritza ministe-

rioak erabilitako sistema sobietarra, SAF (Sistema de Autofinanciamiento) ize-

nekoa. Bestetik, SPF (Sistema Presupuestario de Financiamiento),  Chek

Industria Ministerioan ezarri zuena.
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Gaur egun bizi dugun ezegonkortasun egoerak, edozein ekonomia

motatan lehen bat balio zuenak gaur 100 balio izateak normaltzat

hartzera eraman gaitzake eta hau, espekulazioan eta esplotazioan

oinarrituta dagoen ekonomia batean bakarrik da posiblea. Arazoaren

jatorrira heltzeko, ezinbestekoa da merkantziaren kontzeptua ezagut-

zea eta bi balio moten artean desberdintzen jakitea.

Merkantzia erosi eta saldu egiten den

guztia da, produktu bat, zerbitzu bat

edo lan indarra (fuerza de trabajo) izan

daitekeena. Adibide gisa, zapatari

batek bi zapata pare egiten baditu eta

pare bat saltzen badu eta bestea anaia-

ri oparitzen badio, lehenengoa mer-

kantzia kontsideratuko da. Bigarrena,

aldiz, ez.

Aipamen berezia egin behar diogu lan

indarrari, garrantzia handiko kontzep-

tua baita. Enpresariek ez digute gure

lanagatik ordaintzen, gure lan indarra-

gatik baizik. Ez digute ordaintzen ekoiz-

tu dugunagatik; ekoizteko gaitasuna

erosten digute eta geuk ekoiztutako

horren jabe egiten dira. Bi kontzeptu hauen arteko ezberdintasuna

garbiago ikus dezakegu geure burua makina batekin alderatzen badu-

gu: lan indarra erostea makina bat erostea izango litzateke, eta lana

erostea, berriz, makina horrek sortutako produktuak erostea. Guk sor-

tutako produktuak saldu egiten dituzte eta horrekin lortutako diru-

sarreren zati bat eman egiten digute eta beste bat, beraientzat hartzen

dute. Gu ekoiztearen arduradunak gara, enpresariek ekoizteagatik

ordainduko balute ez lukete irabazirik lortuko, akziodunek ez baitute

ekoizten. 
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Merkantzia

erosi eta saldu

egiten den

guztia da,

produktu bat,

zerbitzu bat

edo lan indarra

(fuerza de

trabajo)

izan daitekeena. 

errentagarritasuna. Behar izatekotan, kredituak eskatu behar zituzten eta

balioaren legea eta merkatua mantentzen ziren. Enpresek ondasunak saldu

eta erosten zituzten euren artean, euren produktuak publikoari saldu behar

zioten modu bertsuan. 

Plana gainditzen zuten enpresak, sarituak izan ohi ziren. Sobietar batasunean

aitorpen materialek, moralek baino garrantzia handiagoa zeukaten.

Jugoslavia
Jugoslavian, iraultzaren hasiera eta urte gutxira, sozialismo autogestionarioa

ezarri zen. SESB-en eta “sozialista” deitu daitekeen beste edozein sistemetan

bezala, ekoizpen bitartekoak jabetza sozialekoak ziren, batez ere. Iraultzak

egin zuen lehen gauza, beraz, enpresak desjabetzea izan zen, kapitalistei

enpresen jabetzak kenduz.

Jugoslaviako sozia-

lismo autogestiona-

rioaren alderik onu-

ragarriena, langile-

riaren parte-hartzea

izan zen, bai lan-

bizitzan baita politi-

kan ere. Sarritan,

demokrazia, politi-

ka profesionalare-

kin erlazionatzen

dugu. Baina gure

bizitzan denbora

gehien ematen

dugun esparrua lan

eremua da, non

gaur egun dagoen

diktadura latzak,

kexatu barik men egiten duen esklabu bihurtzen gaituen. Jugoslavian, demo-

krazia, lan eremuan garatu zen gehien bat, organo eta asanbladen egituren

bidez, eta euren inguru geografikoko administrazio instituzioekin elkartu zituz-

ten (adibidez, udalen eta enpresen arteko organo komunak), komunitatearen

garapen integrala errazten zelarik.
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Beste edozein merkantziarekin gertatzen den moduan, lan indarraren pre-

zioa balioaren legearen arabera zehazten da. Kasu honetan, gure lan indarra-

ren prezioarengan eragina duten faktoreak zehaztuta daude pertsona baten

bizitzarako oinarrizkoak diren baliabideen kostuagatik. Gogora dezagun klase-

aren kontraesanetako bat, “ezin dugu guztiok irabazi”, enpresa batek lanaren

bidez bakarrik jasotzen baitu dirua, eta diru hori langileen eta ugazabaren arte-

an banatzen da. Haien aberastasuna gure miseria da.

Erabilera balioa (valor de uso), merkantzia bat erakargarri egiten duena da:

bere baliagarritasuna, gizadiaren beharrizan bat beteko duena. Bestalde, alda-

keta balioa (valor de cambio), soilik balio bezala ere deitua, merkantzia batek

beste merkantzia batzuekin trukatua iza-

teko duen gaitasuna da (diru kontuetan,

prezio berbera izatea izango litzateke).

Beraz, alde batetik balore edo prezioa-

ren inguruan hitz egingo dugu, eta bes-

tetik, erabilera balioari buruz (baliaga-

rritasuna).

Eta produktu baten prezioa eta erabilera

balioa batera doaz? 2005. urtean 2013.

urtean balio duenaren bikoitza balio

zuen etxe baten erabilera balioa aldatu

egin da? Edo prezioa bakarrik? Nola

zehaztu merkantzia baten aldaketa

balioa?

Urak, aireak, eguzkiak…materiak bere

horretan ez dauka aldaketa baliorik.

Edonork erabil ditzake ezer ordaindu

gabe. Gizalana (trabajo humano) da

aldaketa balioa sortzen duen elementu

bakarra. Norbait iturri batera badoa,

botila bat betetzen badu, eta beste nor-

baiti ur basokada bat eskaintzen badio,

pertsona horrek egindako lana da balo-

rea sortzen duena.  
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partidu bat jokatzeko? Pertsonak komunistak gara izatez; primateok jendarte

baten baitan bizitzeko beharra dugu eta milaka urtetan zehar bizi izan gara

“komunismo primitiboan”. Kapitalismoa eta gutxi batzuen diruzalekeria dira,

gure artean etengabeko lehian bizitzera behartu gaituztenak.

Hau esanda, artikulu honen helburua gaur arte indarrean egon izan diren

sozialismo desberdinen ezaugarri ekonomikoak laburki deskribatzea izango da.

Horretarako, SESB-ko, Jugoslaviako eta Chek sustatu zuen eta Kubatar

Industria ministerioan erabilitako sozialismoak aukeratu ditugu. Adibide

hauek guztiek, ekoizpen bitartekoen jabetza soziala dute komunean. Izan ere,

jabetza burgesiaren esku egonda, botere ekonomikoa ere haren esku egongo

da, eta beraz, ezinezkoa izango da gehiengoaren ongizatearen alde egingo

duen jendartea eraikitzea. 

Sobietar Estatu Sozialisten Batasuna (SESB)
SESB-en, ekoizpen bitartekoen jabetza soziala zen gehienbat, nekazal koopera-

tibak ziren Koljos-ak izan ezik. Sistema zentralizatu baten bidez ekonomia pla-

nifikatzen zen. Planifikazioa 5 urtetako planetan oinarritzen zen eta, plan haue-

tan, biztanleriak hurrengo 5 urtetan behar izango zituen produktuak kalkulat-

zen ziren. Plana onartzen zenean, enpresa bakoitzari ekoizpen helburu jakin

bat esleitzen zitzaion eta

salmenta prezioak ezart-

zen ziren, balioaren legea

kontuan izanik (sozialki

beharrezkoa den lana).

Esan beharra dago, bat-

zuetan, prezio hauek

diruz laguntzen zirela,

oinarrizko produktu bat-

zuk lortzen errazteko.

Hortik aurrera, enpresa

bakoitza autonomoa zen.

Langileek enpresaren

zuzendaritza hautatzen

zuten eta enpresak, kapi-

talismoan bezala, bere

kabuz lortu behar zuen

45

Eta produktu baten

prezioa eta

erabilera balioa

batera doaz?

2005. urtean

2013. urtean

balio duenaren

bikoitza balio zuen

etxe baten
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merkantzia baten
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Normalean ekonomia konplexuagoa izaten da; erremintak, makinak etab era-

bili behar dira. Hori dela eta, azken lanari bitarteko materialen kostua batu

behar zaio. Izan ere, ekoiztu ahal izateko erabili diren erremintak sortzeko, lan

bat egin da eta lehenago lan hori ordaindu da makina bat erosterakoan. Beraz,

fabrika batean, ondare materialak ordaindu ostean gelditzen den dirua da

gizalanaren fruitua.

Kapitalismoan nagusiak diru-sarrera horiek bereganatu egiten ditu, langileei

lapurtuta.

Argumentu kapitalistetako bat prezioa kostu materialekin, langileriaren kos-

tuarekin eta irabazien marjinarekin osatuta dagoela da. Beraz, kapitalisten

arabera, langileei dagokiena ordaintzen zaie eta prezioari enpresarioak beret-

zat hartzen dituen irabaziak

gehitzen zaizkio. Hau da, langile-

ok ekoizten dugunagatik kobrat-

zen dugu beraien ustez. Baina

planteamendu honekin ez da

ezer aldatzen, izan ere, langileok

kontsumitzaileak gara aldi bere-

an eta berdina da lanagatik gut-

xiegi kobratzea edo kontsumit-

zerakoan gehiegi ordaintzea.

Lapurreta berbera da modu bie-

tara.  

Eskaintza-eskari legearen arabe-

rako prezioaren aldaketa, enpre-

sa bateko ugazaba batek mer-

kantzia batzuekin egin dezakeen

lapurreta maila baino ez da. Eskari handia eta eskaintza txikia badaude, gain-

balio askoz handiagoa lortzeko aukera edukiko du eta langile-klasearen beha-

rrizanetatik probetxua aterako du, hau are gehiago odolustuz.

Zerbait fabrikatzeko egin den lana kontabilizatzeko, sozialki beharrezkoa den

lan-denbora definitzen da. Norbanako bakoitzak denbora jakin bat tardatuko

du zeregin bat egiten, eta denbora hori aldatu egingo da pertsonaren arabera.

Horregatik, produktu bat ekoizteko behar den lan-denbora zehazteko “Sozialki

beharrezkoa den lan-denbora” deituriko bataz bestekoa kalkulatzen da.
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Zer da sozialismoa? Sozialismoa, kapitalismoaren eta komunismoa-

ren (azken fasea) bitarteko fase gisa definitzen da. Kapitalismoan,

ekoizpen bitartekoak (medios de producción), jabetza pribatukoak

dira eta burgesiak langile klasea zapaltzeko darabilen arma nagusia

estatua da. Hurrengo fasea, sozialis-

moa litzateke, eta bere ezaugarri

ekonomiko nagusia, ekoizpen bitar-

tekoak jabetza sozialekoak direla

da. Bi dira, etapa sozialistan, eginki-

zun nagusiak: alde batetik, burgesia

jendartetik ateratzea, beste gauza

batzuen artean estatua erabiliz (une

honetan langile klasearen esku

dagoena); eta bestetik, balore sozia-

lak aldatzea, azken faseari aurre

egin ahal izateko. Azken fase hau,

komunismoa litzateke, non jendar-

te heldu eta solidario batek ez duen

estatuaren beharrik (desagerraraz-

ten da), non diruak bere funtzio

galtzen duen, non merkantziaren

kontzeptua desagertu egiten den

eta norberak behar duena kontsu-

mitu eta jendartean ahal duen ekar-

pena egiten duen. Autogestioa,

parte-hartzea eta herri demokrazia

dira sistema honen oinarriak.

Askok, hau utopia hutsa dela pentsatuko duzue eta pertsonak bere-

koiak garela, berez, izatez. Ezta gutxiago ere. Errealitateari erreparatu

eta hausnartzea besterik ez dugu behar: ordaindu behar al duzu seni-

deren baten etxean jogurt bat hartzerakoan? Harrikoa egiten ematen

dituzun minutuak eta erratza pasatzen ematen dituzunak baliokideak

diren kontrolatzen al duzu? Arbitro bat behar al dugu auzoan futbito
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Kapitalismoan,

ekoizpen

bitartekoak

jabetza pribatukoak

dira.

Hurrengo fasea,

sozialismoa

litzateke,
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bitartekoak

jabetza sozialekoak

direla da.



Merkantzia baten aldaketa balioak, merkatu konkretu batean merkantzia

horren aldaketa balore guztien bataz bestekoa adierazi behar du.

Aldaketa balorea sozialki beharrezkoa den lan-denboraren arabera zehazteak,

hasieran arraroak suerta daitezkeen egoetara garamatza: urre kilo bat erauzte-

ko eta brontze kilo bat erauzteko denbora berdina behar da, baina egun, urrea

askoz garestiagoa da bere urritasuna dela eta. Ildo beretik, erdialdean kokatu-

ta dagoen etxebizitza baten prezioa kanpoaldean dagoenarena baino altua-

goa da, hauek eraikitzeko sozialki beharrezkoa den lan-denbora berdina dela-

rik. Bidezkoa dela uste al duzu?

Kontu hau ebaluatzeko kapitalismotik eta

bere makro-estrukturatik aldendu behar

gara. Eskaera altua daukaten produktuak

daude, baina ez guztiontzako beste. Hori

dela eta, produktuarekin nor geratzen den

erabaki behar da. Prezioaren bidez produk-

tuen eskuragarritasuna mugatzea, kapita-

lismoari interesatzen zaion konponbidea

da. Alde batetik, irabaziak handitzen ditu

eta bestetik, produktu onenak eskuratzen

ditu. Produktuen banaketa modu bidezkoa-

go batean egiteko mila era daude, hala nola,

beharraren arabera, merituen sistema bate-

an oinarrituta, eskaera ordena kontuan

izanda, ausaz… eta burura etorriko zaizkizun

beste asko.

Puntu honetara helduta, honako galdera

hau egin beharko genioke geure buruari:

modu berean baloratu behar da abokatu batek, iturgin batek, idazkari batek

edo meatzari batek egindako lan-denbora? Kontu hau oso subjektiboa da eta

honen inguruko pare bat ideia besterik ez ditugu emango, gainontzekoa, arti-

kulu baten bidez konpondu ezin dugun ataza baita.

Batetik, lan batzuk beste batzuk baino gehiago baloratzeko modu desberdinak

daude, hau egin beharreko gauza bat izatekotan, noski. Izan ere, helburu sozia-

listak “de cada cual según su capacidad; a cada cual según sus necesidades“
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Produktuen

banaketa modu

bidezkoago

batean egiteko mila

era daude:

beharraren arabera,

merituen sistema

batean oinarrituta,

eskaera ordena

kontuan izanda,

ausaz…

S. Kasmir-ek argi eta garbi azaltzen du “El mito de Mondragón“ lane-

an: “Kooperatibismoa sozalismoaren eta langile klasearen borrokaren

enpresa alternatiba bezala jaio zen. Hastapenetik, kooperatibak

EAJren proiektu anti-sozialistari estuki lotuak egon ziren, eta euskal

kapitala izango zuten negozioak eta klase borroka gainditzeko aita

Arizmendiarretak sortuak“. 

Kooperatibak hainbat irizpide jarraituz sailka daitezke. Adibidez, ekoiz-

pen eta kontsumoko kooperatibak. Ekoizpen kooperatiben indarra,

kapitalismoaren logika eta bere ustiapen prozesua higatzean datza

(beti ere, eraldaketa iraultzaile orokor baten baitan badoaz).

Kontsumoko kooperatibismoa berriz, banaketan eragiten du soilik,

eta ondorioz, ezin du ustiapena bere erroetan baldintzatu. Hala ere,

bidegabekeria arindu eta garrantzi handia hartu dezake langile borro-

ka lagunduz.

Baina sailkapenak sailkapen, gure ustez, bi dira kontuan hartu beharre-

ko mota nagusiak: ustiapena gainditze bidean klase borrokan murgil-

duta daudenak, eta zuzenean (langile

ez-kooperatibistak ustiatzen) edo

zeharka (nazioarteko banaketan lana-

ren ustiapenaz etekina ateraz) solda-

tapeko lana indartzen dituztenak.

Kasu gehienetan, kooperatibismoa-

ren porrotaren arrazoia, kapitalismo-

aren izate beran datza.

Kapitalismoak, aldi-baterako egoera

batzuetan, kooperatibismoaren auto-

nomia txikiak jasan ditzake (egoera

berezietan luzaroko iraupenak ere),

baina lehenago edo beranduago,

kooperatibak metaketa hedatuaren

logikan integratu edo deuseztatuko

ditu.

Kooperatibek ekoizpen, banaketa, salmenta, inbertsio eta mozkinen

banaketa (kooperatibisten artean eta jendartean) irizpide kooperati-

boetatik autogestionatzeko gaitasuna ez badute, ez dute metaketa pri-

batu kapitalista errotik desegiten lagunduko.
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aldarrikatzen du. Baina erdibideko fase batean, beharbada bereziki

gogorrak diren lanak zenbait pribilegioekin (lan ordu gutxiago, ordain-

sari handiagoa, zenbait luxo izateko aukera…) saritu behar al dira?

Bestetik, lan intelektuala lan fisikoa baino baloratuago egotearen

zergatia galdegin behar diogu gure buruari, gutako gehienok uztailean

Nafarroako Erriberan errepideak egiten egotea baino, aire girotua

duen bulego batean egotea nahiago baitugu. Ez dugu pertsona bote-

retsu bat lan eta lan ikusi izanaren oroitzapena. Agian horrek zerikusia

izango du.

Subjektibitate hau, gehienak

bezala, azpi-egitura eta super-

egitura (infra-estructura y

super-estructura) termino

marxistekin zeharo lotuta

dago. Azpi-egiturak gizarte

batean existitzen diren bitarte-

ko material guztiei egiten die

erreferentzia, ekoizpen bitar-

tekoei eta ekoizpen harrema-

nei (kapitalismoan ematen den klase baten ustiapena beste batekiko)

esate baterako. Super-egitura berriz, ideologiari, kulturari eta gizarte-

ak daukan azpi-egituraren antolaketak baldintzatu dezakeen beste ele-

mentu guztiei esaten zaio.

Adibide bat ipintzearren, kapitalistek, aberasteko eta dituzten pribile-

gioak mantentzeko, langileriak ekoiztutako guztia modu irrazional

batean eros dezan behar dute. Hau jatorri materiala izango litzateke

(azpi-egitura) eta bide horretan super-egitura erabiliko dute, eskura

dituzten baliabide guztiekin, jendartean kontzientzia kontsumista

ezartzeko. Kapitalismoan ez balitz arazo hau egongo, super-egituran

fenomenoa ez litzateke existituko.

Beraz bi egiturak estuki lotuta daude, horregatik, ez da bideragarria

kontsumismoaren aurka borrokatzea kapitalismoaren aurka borro-

katu gabe, lehenengoa bigarrenaren ondorioa baita. Gauza bera ger-

tatzen da arazo sozial gehienekin.
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- euskal zapalkuntza nazionalarekiko axolagabetasuna: arazo sozialen aurre-

an ezikusiarena eginez eta Estatu frankistaren laguntza bereziak ez galtzeko,

kooperatibismo ofiziala ez da politikan sartzen. Zerga mailan, apolitizismo oso

onuragarria.

Gaur egun, indarrean jarraitzen duten kontzeptu hauetaz gain, Antxon

Mendizabalen “Ekonomia sozial eta kooperatiboaren inguruan” lanean globa-

lizazioak kooperatibei beste lau erronka aurkezten dizkiola azaltzen digu:

- internazionalizazioa: “Ze erlazio mota garatuko da EAEn dagoen zentro koo-

peratibo baten eta periferian dagoen baten artean? Dependentziazko erlazioa

izango da? Zuzenean plusbalia aterako den lekuak izango dira?”, badirudi gal-

dera hauen erantzuna, kooperatibismoa langileen ustiapena eta plusbalia ate-

ratzailea bihurtzearen bidetik doazela.

- finantziazioa eta Burtsan “jolastea”:

“Inbertsio oso garrantzitsuetan, inbertsore

pribatuek, gai batzuetan beto eskubidea

daukate, baina orokorrean, ez dute enpre-

saren martxan bazkide-langileen soberania

zalantzan jartzen”.

- egungo kapitalismoaren eragina koope-

ratibaren autogestioan: “Globalizazioak

teknologia berriak dakartza, eta horrek

antolakuntza ereduan aldaketak suposat-

zen ditu (taylorismo, fordismo) eta estrate-

gia industrial berriak sartu (...) erakunde

zentraletan boterea kontzentratzen eta

oinarrian dauden kooperatiben boterea

kentzen edo murrizten duen hierarkizazio

prozesu bat dakarrena“. Gainera kontuan

izan behar da, kooperatibistek informazio

erritmoa denbora batez bakarrik jasan

dezaketela, lehenago edo beranduago

atzean geratuz. Asanbladetan, informaziorik gabe, ezin daiteke ia ezer esan eta

horrela, boterea informazioa daukanaren eta egunero arazoen muinean dau-

denen eskuetan geratzen da. 

- malgutasun ekoizlea: “lan malgutasuna enpresaren lehiakortasuna eta bide-

ragarritasuna mantentzeko onartzen bada, ez al daiteke euskal langilerian lan

malgutasuna sartzeko “abangoardian” bilakatu?“.
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Herrian: Barakaldoko

Eskulangile Elkarte

Kooperatiboa (84),

Eskulangile Batasuna

Araian (86), Sestaoko

K o n t s u m o

Kooperatiba (87)...

Baina burgesia

komertzialak koope-

ratibismoari egiten

zion presioa oso gogorra zenez, eta herri eta langile mugimenduaren indarrak

oso ahulak, kooperatibak krisian sartu ziren urte gutxira. Frankismoarekin, koo-

peratibismoa erabat murriztu zen, hondarrak erregimenaren makineria erre-

presibo eta kontrolatzailearen mende geratuz.

50-60. hamarkadetan Mondragon Korporazio Kooperatiba izango zenaren

oinarriak jarri ziren. Jendarte klasista asaldatu batean eta herri gisa zapalduta-

ko herri batean, kooperatibismo neutral eta aseptikoan sortzen diren anbiguo-

tasun kontrajarrien adibide paradigmatiko bezala ikusi behar da Arrasateko

kooperatibismoa. Ikus dezagun, gainetik bada ere, Arizmendiarretaren

(Arrasateko kooperatibismoaren bultzatzaile eta ideologo nagusia) kooperati-

bismoaren nahaste ideologikoa:

- ikuskera ekonomiko burgesa: “Kooperatibistok sistema kapitalistari uko egin

diogu, baina ez gero eta kapital gehiago izateko aukerari (…) Jabetza eta eki-

men pribatuan oinarrituta, enpresa, jarduera eta interesen giza komunitate

bat izan behar dela uste dugu (…) Kooperatibista, langilea izateaz gain, enpre-

saria da.”

- harrokeri elitista: Esku-lan eta lan intelektualaren bereizketa (burgesiak, arti-

sau-jakintza eta eskulangile jakintza deuseztatu eta kapitalaren parte bihurtu

behar dituenean jaiotzen dena) bezain zaharra da elitismo zuzendua.

“Ezagutzen dugun kooperatibismo industriala, pertsona zintzo eta jantzien

babesarekin espontaneoki eratu da”.

- hezkuntza proposamena: Bere esku-hartze iraultzailea baino, hezkuntza da

masak beraien askatasunera eramango dituena. “Hobe da peoi arima dutenek

peoi gisa geratzea”.

- neutraltasun faltsua: “Neutraltasuna autonomia kooperatiboaren bermea

da”. Enpresa ekonomiko baten kanpo eta barneari dagokionez, ez da eta ezin

da banaketa absolutu eta gaindiezin bat existitu.
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Garapen hitza, hitz gehienak bezala era desberdinetan uler daiteke.

Mendebaldean hitz honek lotura estua du hazkundearekin, etengabe-

ko hobekuntza edo aurrerapenarekin. Garapena prozesu geldiezin

moduan ulertzen da, hau da, helburua bete duzunean, geldirik gerat-

zen zarenean, lortutakoa nahiko iruditzen zaizunean, ez zara garatzen

hari. Beharbada egia izan daiteke gara-

pena etengabekoa izan behar duela

garapen izaten jarraitzeko, baina zerga-

tik lotu garapena eta hobekuntza?

Hobea zer da? Atzamar batekin nahiko

izatea nahi dudana etxean izateko?

Mahai bat sei egunetan bukatzetik bi

ordu baino ez behar izatera pasatzea?

Denbora eta esfortzua aurreztea hobea

da, berez? Beharbada gizakiaren gehie-

gikeria eta etengabe hobetzeko nahia,

bere pertseberantzia, irudimena,

zalantzak eta erantzunak bilatzeko abi-

lezia, gizakia beraren gaitzen sorburua

izan daitezke, eta seguruenik gaitzen

erremedioa ere.

Aspalditik erabiltzen zen primitibo hitza

herri indigenez hitz egiteko, primitibo

hitza erabiltzen zen gaur egungo gizar-

teen garapen mailara iritzi ez zirelako.

Eta urte luzez adituek gizataldeek ebo-

luzio lineal bat pairatu zutela pentsatu

zuten, gizatalde primitiboetatik gizarte

zibilizatuetara ailegatuz. Primitiboa, zibilizatua, gure garapen mailara

iritzi… behin ere gure etnozentrismoa agerian utziz esan dezakegu era-

biltzen ziren terminoak ez zirela neutralak, eta era garbian lotzen zute-

la etengabeko garapena eta hobekuntza. Garapen ahalik eta hobere-

na noiz ematen da orduan, gizakiak naturara moldatzetik natura
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Willian Thompson-ek 1830ean “Komunitateak ezartzeko arau praktikoak“ argi-

taratu zuen eta bertan: “Ezinbesteko produktu gehienentzat, ageriko bitarteko

bakarra merkatu seguru bat da. Lan kooperatiboak konponbidea eskaintzen

du. Kanpo merkatuak alferrik bilatu ordez (…) jangaiak, arropa, altzariak eta

ostatua bezala beharrezkoak diren ondasunen inguruko elkarren arteko merka-

tu zuzena ziurtatzeko bezain besteko kopurua osatzen dute langile klaseek”

zioen.

Manchester-eko auzo txiro bat zen Rochdale-en, langabezian zeuden 30 ehule

baino gutxiagok kooperatiba bat sortu zuten. Esperientzia horretatik aterako

dira momentu horretatik aurrera kooperatibismo ofizial, interklasista eta apo-

litikoa egituratuko duten “Rochdale-eko zazpi oinarriak”: matrikula zabalik,

neutraltasun politikoa, bazkide bat

bozka bat, kapitalaren gaineko interes

murriztua, eskurako ordainketak, bazki-

dera itzultzen diren mozkinak, hezkunt-

za eta trebakuntza.

1846-48ko depresioraino, kooperatibis-

moak, bere legalitatearen barruan kapi-

talismoari alternatiba bat bezala agert-

zen da. Momentu horretan ematen den

susperraldi ekonomikotik aurrera, koo-

peratibismoaren gehiengoa langile

mugimendu erradikal berriarengandik

isolatzen da. Kooperatibak elkartu eta

erlazio estuagoak sortu zituzten euren

artean, kolonialismo britainiarrarengan-

dik etekinak ateraz (te landaketak

Ceilan-en, gari landak Kanadan, aseguru

eta banka arloak…). Kooperatibismoaren

bertsio interklasista hau, ekoizpen bitar-

tekoen jabetza kolektiboaren borroka

alde batera utziz, kontsumorako ondasu-

nen areagotzean, soldaten hobekuntzan

eta kanpo hedapen politika babesten

duen barne kooperazioan zentratzen da.

1873-76ko gerra galdu eta 8 urtera jaio

zen kontsumo kooperatibismoa Euskal
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moldatzera igarotzen direnean? Zergatik konformatzen ziren achéak ehizara-

ko erabiltzen zituzten geziekin? Seguruenik nahikoa zutelako tresna horrekin

euren betebeharraz asetzeko, eta gai zirelako ehiza egun txar bat onartzeko.

Guk ostera eskopeta hartu eta bost jaguar hilko genituzke, bat jateko, bestea

saltzeko, bestea gure etxea atontzeko, eta laugarrena seguruenik usteltzen

utziko genuke, horrelakoak gara herrialde garatuetakoak. Beharbada indar

gehiegi jarri ditugu gure eskuetan genituen tresna oro hobetzen, beharbada

gure hobekuntzek gurekin bukatuko dute. Ahaztu gabe gure garapena, honen

norabidea eta hitza bera ulertzeko era aldatzea gure eskuetan dagoela.

Ez da beharrezkoa adibideak jartzea mendebaldeko herrien garapenak ze

ondorio ekartzen dituen gogorarazteko. Ondorioak, ingurumenean eta gizarte-

an ikusgai ditugu. Gaur egungo terminoetan herrialde garatu eta garapen

bidean daudenen artean hitz egin dezakegu. Orain arte azpigaratuak deituak

izan direnak.

Eta egia esan

gugatik izango

balitz hobeto

zetorkien azpi-

garatu izena,

edo norbaiti

s i n e s t a r a z i

diote garapen

hori ematea

komeni zaigu-

nik? Ezin dugu

ahaztu gara-

pen bidean

dauden herriak

gure lehengai

iturriak direla.

Nola bermatu mendebaldeko herrien hazkunde ekonomikoa, baliabide natura-

len ustiaketa basatia gauzatzea erraza suertatzen zaien herrialderik gabe? Nola

ustiatu beraiena, beraiek ustiatzen badute? Ezin dugu ahaztu kolonizazioa,

aurrerago herrialde aberatsek izan duten jokaerak edo kanpo sorra adibidez;

gure garapena, euren azpigarapenaren ordainetan gauzatzen da. Argi dago

mundua ez dela ikusten duguna baino gehiago, ez dagoela sorpresa gehiagorik

ezkutatuta, eta dagoena beti daukala bukatzeko arriskua, ez egoteko arriskua.
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eta nekazal elkar laguntza aurrekapitalistak, AEBko eta Europako XIX. mende-

aren bukaerako eta XX. mendearen hasierako langile eta herritar erresistent-

ziaren historia guztiarengan eragina izan zuen.

Kooperazio era bat den kooperatibismoan zentratuz, oso aspaldi hasi zela iku-

siko dugu. K.a. XXV. mendean, egiptoarrek administrazio ekonomikorako elkar-

te kooperatibak zituzten; k.a. XV. mendean, feniziarrek aseguru merkantil eta

ontzi aseguru kooperatibak garatu zituzten; k.a. XIII. mendean, Chou dinastia-

ren garaietan, aurrezki eta kreditu “proto-kooperatibetaz” hitz egin daiteke

Txinan… Baina gaurko kooperatiben oso antzekoak direnak, k.a. 550 urtean

aurkituko ditugu Babilonian. Nekazal produktuen merkantilizazioa eta trukera-

ko kooperatibak izateaz gain, mailegu-emaileen exijentzien aurreko defentsa

eta kreditu bigunak eskeintzen zieten behartsuei.

XIX. mendean

gaur egun eza-

gutzen dugun

kooperatibis-

moaren oina-

rriak jartzen

hasi ziren.

B r e t a i n i a

Handian, kla-

s e a r t e k o

borroka erdei-

natuz, beste

gauza batzuen

artean, ekoiz-

pen eta kontsumo kooperatiben bitartez erreforma ekonomikoa bultzatzen

duen sozialismoaren adierazgarririk nabarmenena da Owen. Bi urtera porrote-

an amaituko zuen lehenengo ekoizpen kooperatiboa ren saiakera egin zuen

1825ean: 900 kideen arteko erlazio interpertsonalak frakzio kontrajarrietan

bihurtu ziren, barneko lan komunalak (sukaldea, komunak…) liskar ugari sort-

zen zuen… Hala ere, porrotak ez zuen owenismoaren eragina deuseztatu.

1830tik 1832ra 300 kooperatibetatik 500era pasatzen da. Garai honetan, owe-

nismoa apurkako aldaketaren alternatiba baketsu eta errealista bezala agert-

zen da. Kapitalismoa barrutik eraldatuko zuen langileen autogestio interklasis-

ta eta sozialki neutroa den kooperatibismoa.
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Eta munduko baliabide natural guztiekin bukat-

zekotan, izan gaitezen gu bukatzen ditugunak!

hori da egungo planteamendua; ez dago asko

ikertu beharrik, herrialde garatuak egoteko

garapen bidean dauden herriak egon behar

dira. Eta gainera herrialde hauen garapena ger-

tatzekotan, halakorik nahi genuke? Herrialde

garatuak benetako eredua dira?  Enpresari eta

lehengai xurgatzaileek ez dute nahi herri guz-

tiek garapen maila berberera iriztea, segurue-

nik badakitelako ezinezkoa dela, matematikoki.

Eta guk, garatuak ez dauden herrien etorkizu-

na gure bezalakoa izatea nahi dugu (gizarte ere-

duari erreparatuz, materialki ezinezkoa dela

ahaztuz)? Ulergarria da gu herri garatuak iza-

tea? Zergatik deitzen gaituzte horrela?

Badaude garapena neurtzen duten parametro

edo indize batzuk, Barne Produktu Gordina

(BPG edo PIB erdaraz), IPM erdaraz edo

Munduko Txirotasunaren Indizea, IDH erdaraz

edo Giza Garapen Indizea eta Giniren koefizien-

tea adibidez. Laburki azalduko ditugu eta zuek

esan zenbateko baliagarritasuna ematen dio-

zuen parametro hauetatik ateratzen diren

emaitzei. Giza Garapen Indizea, osasuna (jaiot-

zako bizi itxaropena begiratuz neurtua), hez-

kuntza (matrikula kopuru gordina eta heldu alfabetatzen tasari erreparatuz)

eta aberastasuna (biztanleko dagoen Barne Produktu Gordina neurtuz) hartzen

ditu kontutan. Nabaria da hutsune asko dituela neurketa honek, baina ikus

dezagun BPGa edo Barne Produktu Gordin famatua. PIBa, erdaraz, hiru modu-

tan kalkulatu daiteke: gastuaren metodoa, sarreren metodoa edo eskaintzaren

metodoaren bidez. Gastuaren metodoa nazioko kontsumo osoaren balioa,

kapital formakuntza gordina eta esportazioen bolumen monetarioa gehitu eta

inportazioen bolumena kenduz kalkulatzen du BPGa. Sarreren metodoa batu

egiten ditu produkzio prozesuan parte hartzen duten faktoreen diru sarrerak;

soldatak, komisioak, interesak, egile eskubideak eta alokairuak adibidez. Azken

metodoak, eskariarena, sektore bakoitzeko ekarpen netoen bidez kalkulatzen
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Kooperazioa eta elkar laguntza, gizakietan ez ezik, animali bizitzatik

ezin bereizizko ezaugarri bat da. Gizadiaren historian, elkartasun indi-

bidual eta kolektiboa, denbora libre gehiago eta edozein zereginetan

lan denbora murrizteko ahaleginak bateratzea, ekoizpen kolektiboa

bizkortzeko asmatutako teknika hoberenak jendarteratzea… ohiko

praktikak izan dira. Kooperaziorik gabe, gizakiaren auto-genesia ezi-

nezkoa izango litzateke. “…tximinotik gizakiranzko eboluzioan, sen

soziala motore garrantzitsu bat izan zen. Giza ekoizpenak momentu

batean hartzen duen mailak, bizitzeko ezinbesteko diren baldintzez

gain, luxuzko produktuak ekoiztea ahalbidetzen du” (Engels).

Ikuspuntu honetatik, autogestioa,

bizi-baldintzen hobekuntza kualita-

tiboari, sufrimenduen murrizpenari

eta gozamenaren areagotzeari lotu-

ta doa. Kooperazioa ez da irrika ide-

alista edo etikoki abstraktua.

Gozamen kolektiboaren areagotzea

eta sufrimenduen gutxitzea helburu

duen behar eta desio oso kontzien-

te bat da.

Marx-ek kooperazioa bi ikuspuntu-

tik aztertzen du: erabilera balioen

ekoizpenerako ematen den beha-

rrezko kooperazio soziala (genetiko-

kulturala) eta kapitalismoan, alda-

keta balioen ekoizpenerako ustia-

pen baldintzetan ematen dena (his-

toriko-genetikoa). “Bere era kapita-

listan, ekoizpenak, jendarteak kont-

sumitu dezakeen garapen eta exis-

tentzia bitarteko gehiago sortzen

ditu (…) eta, beraz, noizean behin, produktu masa batez gain, indar

produktibo berak suntsitzen ditu” (Engels). Kooperazioaren ondarrek
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du BPGa. Eta azkenean BPGa eta atzerrian lortutako soldata, interes, iraba-

ziak… osatzen dute Nazio Produktu Gordina edo PNB erdaraz. Garapen neurt-

zaile hauek garapena eta ekonomia guztiz lotzen dituzte, eta lehenengoaren

kasuan emaitzak ateratzeko erabiltzen diren parametroak ez dira zintzoak,

ongizatearen neurketa oso lausoa egiten baitu. Bestalde badaude Munduko

Txirotasun Indizea eta Giniren koefizientea bezalako neurketak. Lehena, IPM

erdaraz, hamar puntu hartzen ditu kontutan hezkuntza (eskolatuta egondako

urteak eta eskolatutako ume kopurua), osasun asistentzia (umeen heriotza

tasa eta nutrizioa) eta bizitza kalitate (elektrizitatea, komunak, ur edangarria,

zorua, etxeko erregaiak eta ongiak izatea eta hauen kalitatea neurtzen da) arlo-

en barruan, esan dezakegu kontuan hartzen dituzten parametroak nahiko fide-

lak direla. Eta azkena Giniren koefizientea, normalean herrialde batean dago-

en diru-sarrera desberdintasuna neurtzeko erabiltzen da baina edozein desber-

dintasun neurtzeko erabil daiteke. Giniren koefizientea 0 eta 1 arteko zenbaki

bat da, 0 berdintasun perfektua erakutsiko luke (guztiek dute diru-sarrera

kopuru bera) eta 1 zenbakia desberdintasun egoera perfektua adieraziko luke

(pertsona batek diru-sarrera guztiak ditu eta besteek bat ere ez).

Adierazgarria da

ikustea garapenaren

mapa nola aldatzen

den neurtzeko era-

biltzeko indizearen

arabera. Argi dago

garapen ekonomiko

soilaz hari direla

gehienbat (salbues-

penak salbuespen),

eta horretaz hitz egi-

ten ez dutenean

tranpak egiten dituz-

te non nahi. Baina garapen ekonomikoaren iruzurra alde batera utzita, ikus

dezagun hainbeste aipatzen den gure garapen morala eta intelektuala eredu-

garria den. Helburu ez da galderari erantzutea, baizik eta zalantzari buelta bat

ematea. Benetan gu askeagoak gara, demagun, primitiboa deitua izango zen

tribu bateko partaide batekin alderatuta? Zergatik aipatzen dugu askatasuna

orain? Garapen morala esatean, askok gure gizartea gizarte aske bezala ikus-

ten dutelako da, jainkoetatik libratu dena, nahi dutena egiten duten pertso-
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nez osatutakoa eta aurrerakoia den gizartea. Baina askotan badirudi

guztiak patroi berarekin moztuak izan garela. Ez dugu esango tribueta-

ko biztanleak askeak zirenik, sinesmenek, jainkoek eta presio sozialak

baldintzatu egiten zituztelako. Baina bota dezagun begirada bat gure

gizarteari. Esan dezakegu jainko bat badugula, eta jainko horrek gizar-

tean gertatzen diren gauzak asko kontrolatzen dituela, eta guk miste-

rio eta menpekotasunaren artean ez dugu ondo ulertzen zergatik eta

nola. Ekonomiaz hari gara noski. Bestalde presio soziala ezinbestekoa

da gure gizarte “askea” ondo funtzionatzeko, bizi eredu jakin bat jarrai-

tu behar izatetik, jarrera eta hizkera zehatz bat onartu behar izaterai-

no. Herri bat funtzionatzeko ekonomiak funtzionatu behar badu, herri-

tarrak ekonomia funtzionaraztera bideratuko dira, eta hori da gurean

gertatzen dena; kontsumismoa eta lan miserableak, gurpilak jiraka

jarraitu dezan. Baina dudarik gabe, herrialde garatuak gara, hobeak

zentsu guztietan, eredugarriak, ez dago zalantzarik.

Esan dezakegu garapen hitzaren desitxuratze prozesua luzea izan

dela eta hainbat gertakari sozial politiko eta ekonomikok parte hartu

dutela ibilbide horretan. Horregatik ezin gara harri-

tu antidesarrollismo eta desazkundea bezalako pos-

turak sortzen direnean. Garapenaren kontzeptuari

buelta eman eta mundu hau kudeatzeko modu

berri edo gutxienez modu honetan kudeatzen uste-

ko bideak defendatzen dituzten korronteak, orain

arte berez hona izango balitz bezala aurkeztu digu-

tenaren aurka, etengabeko hazkundearen aurka,

lurra eta gizakiaren aldeko oreka lortzearen alde.

Garapena askotan garapen eza izan daitekeelako.

Benetan askeak izan nahi dugu? Lurra eta gizakiaren artean oreka

mantendu nahi dugu? Burujabe izan nahi dugu? Etsaiaren hizkuntzak

eramaten gaituen kontraesanetatik libratu nahi gara? Posible da aske,

kontziente eta arduratsu den jendarte bat lortzea? Nola atera gaitezke

murgilduta gauden sistematik? Are gehiago nola suntsi dezakegu siste-

ma hau? Eta zer da zehazki eraiki nahi duguna? Indarrak soberan izan

behar ditugu, nahaste guzti hau sortzeko gai izan bagara, beste mila

nahastetan sartzeko kemena ezin zaigu falta.
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- Ze nolako papera betetzen dute [edo bete behar dute] ortuek, kont-
sumo sareak, eta horrelako planteamenduak sistemaren aurkako
borrokan?

Zaila da hori esatea, partxe moduan ikusi daitezkeelako, eta askotan
horrela izan daiteke. Orokorrean, sistemaren logikaren aurka doazen
iniziatiba, proiektu, planteamenduak... beti izango dute zer esan, logi-
ka horretatik kanpo beste ereduak daudela eta balioa dutela erakusten
dutelako. Hau oso garrantzitsua dela uste dut, bestela irtenbide baka-
rra dagoela pentsatzen amaituko dugu: munduko gosearekin amaitze-
ko, produkzio industriala! Eta hori ez da horrela, janaria soberan sort-
zen delako. Horregatik eredu alternatibo bat ematea garrantzitsua da,
zer dagoen gaizki hobeto ikusi eta bere aurka egin ahal izateko. Eredu
absolututik kanpo beste batzuk daudela erakusteaz aparte, plantea-
mendu antagonistek benetako aldaketa sortu ere sortzen dute, jende-
ak baliabideak eskuratzen dituelako sistema ez elikatzen jarraitzeko
eta ahal bezain ondo bizitzeko.

- Etorkizuna dute holako alternatibek?

Dudarik gabe baietz.
Agian ez da etorkizun
“masiboa” izango, ezin
dugu jakin nolakoa izan-
go den hogei urte barru
elikagaien ekoizpena
munduan eta Euskal
Herrian. Gainera badiru-
di garai hodeitsuak ditu-
gula gainean, Lurraren
muga ekologikoa gero
eta hurbilago omen
dago, eta produkzio
industrialak eta kontsu-
mismoak bultzatu besterik ez gaitu egiten muga horretara. Eta mun-
duan hamar mila milioi sabel izateko bidean gaudela ere ez da txant-
xa. Orduan ez dakit noraino izango duten garrantzia ortu komunitario
eta agroekologian oinarritutako produkzioek. Baina elikadura gizakion
oinarrizko beharra denez, eta hori ez da aldatuko, uste dut beti egon-
go direla horrelako ortu kooperatibo eta ingurumenarekin jasanga-
rriak, gure senide eta kideekin bizi izaten lagunduko digutenak.
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modu sinple batean esateko. Gero helburu hori beste helburu orokorrago edo
“filosofiko”etan sartu daiteke. Adibidez, elikadura hobeago bat lortzeko izan
daiteke, osasuntsuago jateko edo produktu kimikorik gabe, edo jakintza tradi-
zionalak berreskuratu eta galtzen ez uzteko. Horrekin lotuta, autonomia pert-
sonala irabazteko modu bat dela iruditzen zait, lehenago autosufizientzia maila
handiagoa zegoelako, natura gehiago ezagutzen zen eta berarekin kooperatzen
jakin behar zen.

Produkzio industrialaren gaineko dependentzia murriztea ere posible da horre-
la, ortu bat landuz, nahiz eta kontziente izan behar garen dependentzia hauek
oso barneratuta ditugula gure ohituretan eta jendarte antolaketan, eta proze-
su bat dela bertatik aldentzen joatea. Eta gainera, guztiz ez aldentzea gerta dai-
tekeen zerbait dela pentsatu beharko genuke, frustrazio gehiegirik ez sufritze-
ko.

- Zenbat ortu daude gaur egun gure inguruan? 

Deustun Aranbeitikoa dago, ortu koo-
peratiboa eta asanblearioa. Aranbeiti
edo Berrizeko igoeran dago, jende
oso ezberdinak hartzen du parte eta
gure antzeko profila dutela esan dai-
teke, naiz eta haiek askoz garatuago
daukaten antolakuntza eta komunika-
zioa, blog eta guzti dute -eta!
[http://baratzataldea.blogspot.com].
Denbora gehien daramatenak dira
gainera, lauzpa bost urte jada, eta
horrek asko egiten du. Uribarrin ere
beste ortu kooperatibo bat ezagutzen
dut, Desazkunde kolektiboko jendea-
rena. Hauek pare bat urte daramate,
eta komunitario izateari ere garrantzi
handia ematen diote. Gero ortu “par-
tikularrak” edo indibidualak daude,
nahiko ezberdinak. Asko okupak dira, urte askotan zehar magaletan agureek
zaindu dituztenak. Arangoiti, monte Cabras, Errekalde, Uribarri... aldeko maga-
letan fijatzea besterik ez dago, Bilbo inguru osoa egia esan, mendiz inguratuta
egotean, hiria heldu ez den lekuetan ortuak ikus daitezke. Hauetako gehienak
autohornikuntzarako edo denbora-pasa bezala dira.
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Gaur egun, inoiz baino gehiago areagotzen ari den fenomenoa da
enpresa pribatu zein estatalen partetik ematen den jatorrizko
herrien eta nekazal lurren desjabetze prozesua, baliabide naturalen
bereganatze prozesu neokolonialak hain zuzen. Teoria marxistek ez
zuten behar beste azpimarratu kapitalismoa etengabeko hazkundean
zeuden energi eta materialen eraldaketa burutzen zuen sistema sos-
tenga ezina zela. Egia esan, Marxek “haustura metabolikoaren” kont-
zeptua ezarri zuen honen harira. Kapitalismoak ez ditu mantenugaiak
ordezkatzen, lurrak higatu eta edozein baliabide berriztagarri (arrant-
za, basoak...) zein berriztaezina (erregai fosilak eta beste mineral bat-
zuk) suntsitzen du.

Dagoeneko badaude arazo larriak: ur,
laborantza lur, metal arraro, arrantza, gas
natural eta petrolio eskasia adibidez.
Europar Batasunak etorkizunean lehen-
gaien gabezia pairatzeko arriskua dagoe-
la aitortu du. Bitartean, herrialde gara-

tuek duten botere politiko, militar eta
ekonomikoak, presioa egitea eta herri
pobreetan agortzen ari diren baliabideak
ustiatzea ahalbidetzen dute. Chavez
Komandanteak Kolonbian dauden base
iparamerikarren helburuetako bat,
Hego Amerikan dauden baliabide natu-
ralak eskuratzea zela adierazi zuen.
Beraiek erantsitako balio altua duten
esportazioak ekoizteko behar dutena
inportatzea lortzen badute ere, denbora
kontua besterik ez da sistemaren amaie-
rako krisi baterantz abiatzea. Izan ere, kapitalismoa ez da sostengarria.
Lurrak gizateriarentzat eta milaka urteko existentzia posible egin duen
bizitzarentzat dituen baliabideak mugatuak baitira. 

Petrolioaren adibidea nabarmena da. Milaka urtetan planetako eremu
desberdinetako lur azpian sortuz joan den petrolioaren erdia kontsu-
mitu du gizakiak ehun urtetan. Azken hamarkadetako ikerketen arabe-
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- Zenbat pertsona lan egiten duzue ortuan? Nolakoak? 

Zazpi pertsona gara, eta nahiko dibertsoak garela esango nuke. Hogeitik hogei-
tamar eta pikorainoko urte tartea dago, ikasleak gara batzuk, langileak beste-
ak, gurasoekin edo gurasoen etxetik kanpo bizi garenak... Genero kontuan ere
nahiko orekatua dago kontua, hiru neska eta lau mutil gara. Aipagarria da ere
han edo hemen militatzen gabiltzala ortuko kideok, eta antolakuntzan zertxo-
bait esperientzia daukagula igarri egiten da. Zentzu zabalean, ideia politiko ant-
zekoak ditugula esango nuke, lerro orokor batzuk konpartitzen ditugula behint-
zat. Kapitalismoa eta sistemarekiko kritikoak garela esango nuke, eta alternati-
bak eraikitzearen beharra ikusten dugula.

- Ze nolako antolaketa
modua erabiltzen duzue?

Asanblada egiten dugu bi
hilabetean behin -edo,
bertan zer egingo dugun
erabakitzen dugu. Aurten
adibidez, zerotik hasi nahi
genuen terreno zati bat,
sasiekin zegoena, eta ber-
tan ortua jartzeko egin
behar genituen lanak
pentsatu eta antolatu
genituen, zein landare
jarri nahi genuen pentsa-
tu, eta abar. Gero bakoitza ahal duenean etortzen da eta badaki gutxi gora
behera zer dagoen egiteko, erabakitakoaren arabera. Eta gainera, hainbat
mobidatan gabiltzanez, lan-egunak finkatzen ditugu batez ere asteburuetan,
eta horrela bultzada ematen diogu asanbladan erabakitakoari. Asanbladaz
aparte, bide informala ere asko erabiltzen dugu antolatzeko, ortuan bertan
arbelatxo batean oharrak elkarri utziz edo gailu elektronikoekin (mobila, guat-
xap...) gure artean komunikatuz, eta egiteko bururatzen zaizkigunak elkarri
komentatuz.

- Zein da ortuaren helburua? 

Kolektibo moduan, hainbat barazki haztea eta etxera eraman ahal izatea litza-
teke oinarrizko helburu bat, eta hau ingurumenari kalterik egin gabe egitea,
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ra, behin erreserbaren erdia kontsumituta extrazioen erritmoak behera egingo
zuen. Eta hau da bizi dugun errealitatea: biztanleria haziz doan bitartean, geo-
logoek diote erregai fosilen hornikuntza indargabetuz joango dela (petrolio
eta gas naturaletik hasita), eta klimatologoek ohartarazi dute momentuan
neurtu den gas pilaketaren hazkundeak ez dutela inoiz parekorik izan, gutxie-
nez azken ehun mila urteetan. 

Ura planetan bizitza egon ahal izateko ezinbesteko baliabide naturala da; eta
aurreko adibidearen antzera, gaur egun arazo bihurtu da zientzialari eta Estatu
askotako gobernuentzat. Arazo hau XXI. mendeko gatazka geopolitiko handie-
tako bat bezala aurkezten zaigu, dirudienez 2025. urtean ur eskaera, eskaint-
za baino %56 handiagoa izango baita. Honek, bizitzarako ezinbestekoa den ele-
mentu honen jabe direnak, euren
burua indarrezko sakeoen aurrean
ikustea ekar dezake. Zientzialarien
kalkuluen arabera, gaur egun dau-
den 6.250 milioi biztanleak urez
hornitzeko %20 gehiago beharko
litzateke. Borroka edo lehia, ura
ondasun komertzial moduan kont-
sideratua izan behar dela defen-
datzen dutenen eta ondasun sozial
moduan ikusi eta bizitzeko eskubi-
dearekin lotura duela esaten dute-
nen artekoa da. Arazo ez da ur
gozo edangarriaren gabezia, ara-
zoa baliabide hidrikoen kudeaketa
eta banaketa ona edo okerra da.
Ur gozo gehiena laborantzarako
erabiltzen da, eta kontuan hartze-
koa den kopuru bat ureztatze pro-
zesuetan galtzen da. Ureztatze sis-
tema gehienak modu ez eraginko-
rrean funtzionatzen dute, eta honek ateratako uraren %60a galtzea dakar
(lurrundu egiten da eta ibaietako ubideetara edo lurpeko akuiferoetara buel-
tatzen da). Ez da kasualitatea etorkizuneko eskaeren gorakada aurreikusten
duten ikerketekin eta eskaintzan emango den jaitsierarekin batera “uraren
enpresariak”  eta “ur ehiztarien” arteko borroka isilak deritzena sortu izana.
Hauen helburua urre urdina deritzonaren gaineko eskubideak bereganatzea
da. Kontuan izanda gaur egun dagoeneko mozkinetan milioiak irabazten dituz-
tela, nork daki zenbat izango diren etorkizunean.
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- Nondik sortzen da ortu bat aurrera ateratzeko ideia?

Familiaren terrenotxo bat zegoela banekien ezer egin baino lehen, eta
bertan zerbait egiteko gogoak piztu zitzaizkidan. Esperimentazioa, ide-
ologia naturazalea, antikapitalismoa... pixkat nahasten dira, baina egia
esan ez dakit zehazki zerk bultzatu ninduen ortuarekin hastera.
Gaztetxeko ortua nola sortzen zuten ikusi nuen, asanbladan bainengo-
en baina ez nintzen proiektuan zuzenean inplikatu, lan puntualen
batez aparte. Agian horrek proiektu bat ezerezetik hasteko gogoak
eman zizkidan, eremu naturalago eta sentimentalago batean (birraito-
nak Telletxeko lurrak landu zituelako). 

Gainera konturatu nintzen elikaduratik hasita gaudela lotuak sistema-
ri, ekoizpen industriala dela nagusi eta bertatik elikatzen garela gehie-
nok, horrek eragiten duen txikizioa, lurzoruen desagertzea eta nekaza-
ri txikien suntsipenean nolabaiteko ardura gure gain jarriz. Horretatik
aldentzeko modu bat ikusi nuen ortuan, elikagai propioak lortzeko eta
pixkanaka ikasteko, ohiturak aldatzeko eta lurrarekin kontaktu estua-
goan sartzeko, hippy-a bada ere jaja. Baina natura sentitzea oso
garrantzitsua iruditzen zait.

Lagunen bati komentatu nion eta 2010eko udan, denbora-pasa beza-
la, hasi ginen belarrak eta sasiak garbitzen, abuztuan lehenengo aza,
porru eta abar jarri genituenen arte. Orduan bost lagun kolektibo
moduan funtzionatzeko nahia agertu genuen, eta asanblada edo bile-
rak egiten hasi ginen, lanak koordinatzen saiatzeko. Gorabehera asko
izan ditugu ordudanik, kide batzuk joan egin dira eta beste batzuk eto-
rri, eta kolektibo eran baino gehiago kuadrilla bezala funtzionatu
dugula esango nuke.

Aurtengo kurtsoaren hasieran Deustuko lau lagunek ortua egiteko
ideia zeukatela komentatu ziguten. Beste kolektibotatik datorren jen-
dea da, militantea esan daiteke, eta kolektibo funtzionamendua “ber-
piztu” dugu, asanbladak periodikotasun batekin egin, erabakiak hartuz
eta landatzea aurrera ateraz. Ordutik hona benetako kolektibo bat
garela esango nuke, edo forma hori gero eta gehiago hartzen ari gare-
la.
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Beroketa globala, krisi energetikoa, finantzieroa,
elikadurarena, demografikoa, enpleguarena…
aipatutako arazoari gehitzen zaizkio baina nahiz
eta oso larriak izan, ez dira gaindiezinak.
Ingurumenaren suntsipena aldiz, konponezina
da.

Honen aurrean, zer egin? Nahiz eta aukerak anit-
zak izan, bi izango dira artikulu honetan aztertu-
ko ditugunak. Era erraz batean azalduko ditugu,
bien arteko bereizketa kasu askotan hain sinplea
ez bada ere, askotan bi korronteek komunean
dituzten hainbat puntu aurkituko baititugu, bat-
zuetan ildo beretik doaz edo elkargurutzatu egi-
ten dira. Beraz esan dezakegu ezin direla bi kon-
trako posizio bezala ulertu. Hala ere, bata beste-
arengandik isolatuta azaltzeko saiakera egingo
dugu: 

Desazkundea
Desazkundea pentsamendu politiko, ekonomiko
eta sozialaren korronte bat da, produkzio eko-
nomikoaren beherakada erregularra eta kontrolatuaren aldekoa dena. Bere
helburua gizakia eta naturaren arteko oreka berreskuratzea da, baita gizakien
artekoa ere. Liberalismoak eta prokutibismoak berez helburu duten garapen
ekonomikoa baztertzen du.

Desazkundearen alde daudenak kontsumoa gutxitzea eta produkzio kontrola-
tua eta arrazionala proposatzen dute, klima, ekosistemak eta gizakiak errespe-
tatzea ahalbidetuz. Trantsizio hau, baliabide eskasia dagoen egoera bati egokit-
zen zaizkion printzipioen aplikazioaren bidez burutzen da: eskala murriztua,
birlokalizazioa, kooperazioa, auto-produkzioa (eta elkartrukea), iraunkortasuna
eta urritasuna. Laburbilduz, erosteko ahalmen eta bizi maila kontzeptuak berriz
hausnartzea bilatuko dute. Era arrazoituan jokatzen ez bada berriz, euren irit-
ziz, baliabide eskasiak behartuta, derrigorrezko edo geldiezina den desazkun-
de momentu batera iritziko ginateke.
Desazkundearen aldekoek euren aspirazioak helburu bezala hartu beharrean,
bidea egiteko tresna moduan ulertzen dituzte. Normalean kontsumo energeti-
ko eta materialaren desazkundearen erritmoa markatzen dute, kontsumo
maila hondakin gestio eta baliabideen produkzioaren abiadura naturalera ego-
kitzen den arte. Eta honek, bide emango dio pertsonek euren oinarrizko
beharrizanak bermatzea helburu izango duen azken etapari. Horrela, iraun-
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kortasunaren eta bizi mailaren kontzeptuak birdefinitzen dituzte: 
-Kalitatezko bizi-maila ez dago baliabideen kontsumo hazkundera lotuta. 
-Iraunkortasuna ez da soilik ekoefizientziara lotuta egon behar, giza-sufizient-
ziari baizik. 
-Bizi kalitatea giza beharretara mugatuko da soilik: biziraupena, babesa, ulerga-
rritasuna, identitatea, aisialdia, askatasuna, parte-hartzea eta sormena. 

Antidesarrollismoa
Antikapitalismoa gaur egungo fasean. Balore komunitarioen eta bizitza lasai
baten gaineko apustua. Bizi garen lurraldearen errekuperatzea eta defentsa.
Bere ingurumenarekin kontaktuan dagoen gizarte aske eta erantzule baten
aldeko borroka; kapitalismoaren plan inposatuen aurkako jarrera, bizitzeko
modu bakartzat hartuz. 
Garapena, gizakiaren aurrerapentzat eta gizakia
bideratuta dagoen helburu moduan ere aurkeztua
izan da, gaur egun dogma ukaezina bilakatu den
arte. Bestalde, geldiezina den garapen batekiko
pentsamendu kritikoa garatzen ari da gaur egun.
Anarkismo primitibistatik diote, gizakia ehiztari-bilt-
zaile izatetik nekazaritza edota giza-asentamentuak
egitera pasatu zenean, autoritarismo eta hierarkiak
sortu zirela. Horiek, natura suntsituz joan den aurre-
rapen teknologikoarekin batera, erabat menpeko
bihurtu gaitu, Lurrarekin genituen harreman eta
loturak moztuz. Guzti hau kontutan izanda, helburua
ez da antzinarora bueltatzea edo atzerapena ema-
tea; helburua zibilizaziotik eta masa jendartetik
aldentzen den bizi estilo baterantz aurrera egitea
da. 

Honenbestez, oztopo bat planteatzen zaigu: aurretiaz eginiko guztia desegitea
zeharo pentsaezina da, herrialde garatu gehienetan ematen den ekosistemen
aldaketa eta suntsipena ahaztu gabe. Zibilizazioa gaitzesten badugu ere, ezi-
nezkoa da basatiak izatera bueltatzea. 
Irtenbidea ez da lana ez onartzea, eta gure jendartea bere izate primitibora
bueltatzea; soluziora heltzeko lehen pausua klase- kontzientzia sortu eta
zapalduta dauden multzoen antolakuntzaren bidez alternatibak ezagutaraz-
tea da, elkartasunari esker gure helburuak gauzatzea posiblea dela argi utzi
behar dugu.
Honen bidez, antolakuntza soziala, teknikoa eta ekonomikoa maneiagarria
bilakatzea da helburua; ekonomia, teknika edo politikan adituen menpekota-
sunik gabe. Interdependentzia desiragarria da, baina espezializazio maila
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altuegia zapaltzailea bihurtzen da ezinbestean. Aukeratzeko askatasu-
nak erabaki beharreko prozesu ekonomiko eta teknikoen gaineko eza-
gutza eskatzen du. Era berean, eremu urbanistiko handietan populazio
pilaketak gizarte eta lurraldearen suntsipena dakar. Giza-mailan bal-
dintza hauek ez badira betetzen ezinezko izango da mundu aske eta
sozialista bat eraikitzea. 

Arriskuak
50. eta 60. hamarkadetako iraultzetan sortutako mugimendu buruja-
beekin (mugimendu ekologista, feminista, homosexuala, afroamerika-
rra…) gertatu den moduan, sistemak mugimenduetako sektore erre-
formistak xurgatzea lortu dezake, gainerako sektoreak leuntzearekin
batera, eta aldi berean pentsamendurik aktiboena eta erradikalena
baztertu, isolatuz desagerraraziz.

Sistemaren kontrako kritika zorrotz bat
egiten ez duen ekologismoa adibide
argi bat izan daiteke. Azken hau kapita-
lak erabiltzen du bere buruari balore
handiagoa emateko. Duela urte nahikot-
xo ari dira korporazioek “lurraren eguna”
erakunde anbientalistei dohaintzak ema-
nez haien irudiaren garbiketa bat egiteko
erabiltzen. Hau da kapitalismo berdea-
ren izenpean ezagutu dezakegun adibi-
deetako bat, pertsonek kontsumitzeko
prest dagoen ekologismo leuna, zeina-
ren helburuetako bat irtenbidea aldaketa mailakatua dela zineztaraz-
tea den, gure etxea argitzen duen lanparatik edo hondakinak banatze-
ko eratik hasita. Testuinguru honetan, ekologistek kanpainak egiten
dituzte donazioak jasotzeko, taktika legegileak gauzatzeko eta masa-
medioetan antolaturiko eztabaidak sortzeko. Gainazaleko ekologismo
honek inolako eraldaketa sozial eta pertsonal sakonik egin gabe, ara-
zoa konpondu dezakegula pentsarazten digu, eta erreforma txikien
bitartez limurtzen gaitu.

Aurrerago aipatu dugun bezala, kapitalismoaren menpean dauden
giza-harremanek mugimendu burujabeak porrotera eramateko oso
metodologia fina dute. Hortaz, garaipena lortzeko aukeraren bat izate-
kotan, indibidualismo gainditzea ezinbestekoa da, gure tresnak zapal-
kuntza ororen suntsipena helburu izango duten eraikuntza sozial,
iraultzaile eta iraunkor batean transformatuz.
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kortasunaren eta bizi mailaren kontzeptuak birdefinitzen dituzte: 
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iraultzaile eta iraunkor batean transformatuz.
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Beroketa globala, krisi energetikoa, finantzieroa,
elikadurarena, demografikoa, enpleguarena…
aipatutako arazoari gehitzen zaizkio baina nahiz
eta oso larriak izan, ez dira gaindiezinak.
Ingurumenaren suntsipena aldiz, konponezina
da.

Honen aurrean, zer egin? Nahiz eta aukerak anit-
zak izan, bi izango dira artikulu honetan aztertu-
ko ditugunak. Era erraz batean azalduko ditugu,
bien arteko bereizketa kasu askotan hain sinplea
ez bada ere, askotan bi korronteek komunean
dituzten hainbat puntu aurkituko baititugu, bat-
zuetan ildo beretik doaz edo elkargurutzatu egi-
ten dira. Beraz esan dezakegu ezin direla bi kon-
trako posizio bezala ulertu. Hala ere, bata beste-
arengandik isolatuta azaltzeko saiakera egingo
dugu: 

Desazkundea
Desazkundea pentsamendu politiko, ekonomiko
eta sozialaren korronte bat da, produkzio eko-
nomikoaren beherakada erregularra eta kontrolatuaren aldekoa dena. Bere
helburua gizakia eta naturaren arteko oreka berreskuratzea da, baita gizakien
artekoa ere. Liberalismoak eta prokutibismoak berez helburu duten garapen
ekonomikoa baztertzen du.

Desazkundearen alde daudenak kontsumoa gutxitzea eta produkzio kontrola-
tua eta arrazionala proposatzen dute, klima, ekosistemak eta gizakiak errespe-
tatzea ahalbidetuz. Trantsizio hau, baliabide eskasia dagoen egoera bati egokit-
zen zaizkion printzipioen aplikazioaren bidez burutzen da: eskala murriztua,
birlokalizazioa, kooperazioa, auto-produkzioa (eta elkartrukea), iraunkortasuna
eta urritasuna. Laburbilduz, erosteko ahalmen eta bizi maila kontzeptuak berriz
hausnartzea bilatuko dute. Era arrazoituan jokatzen ez bada berriz, euren irit-
ziz, baliabide eskasiak behartuta, derrigorrezko edo geldiezina den desazkun-
de momentu batera iritziko ginateke.
Desazkundearen aldekoek euren aspirazioak helburu bezala hartu beharrean,
bidea egiteko tresna moduan ulertzen dituzte. Normalean kontsumo energeti-
ko eta materialaren desazkundearen erritmoa markatzen dute, kontsumo
maila hondakin gestio eta baliabideen produkzioaren abiadura naturalera ego-
kitzen den arte. Eta honek, bide emango dio pertsonek euren oinarrizko
beharrizanak bermatzea helburu izango duen azken etapari. Horrela, iraun-
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ra, behin erreserbaren erdia kontsumituta extrazioen erritmoak behera egingo
zuen. Eta hau da bizi dugun errealitatea: biztanleria haziz doan bitartean, geo-
logoek diote erregai fosilen hornikuntza indargabetuz joango dela (petrolio
eta gas naturaletik hasita), eta klimatologoek ohartarazi dute momentuan
neurtu den gas pilaketaren hazkundeak ez dutela inoiz parekorik izan, gutxie-
nez azken ehun mila urteetan. 

Ura planetan bizitza egon ahal izateko ezinbesteko baliabide naturala da; eta
aurreko adibidearen antzera, gaur egun arazo bihurtu da zientzialari eta Estatu
askotako gobernuentzat. Arazo hau XXI. mendeko gatazka geopolitiko handie-
tako bat bezala aurkezten zaigu, dirudienez 2025. urtean ur eskaera, eskaint-
za baino %56 handiagoa izango baita. Honek, bizitzarako ezinbestekoa den ele-
mentu honen jabe direnak, euren
burua indarrezko sakeoen aurrean
ikustea ekar dezake. Zientzialarien
kalkuluen arabera, gaur egun dau-
den 6.250 milioi biztanleak urez
hornitzeko %20 gehiago beharko
litzateke. Borroka edo lehia, ura
ondasun komertzial moduan kont-
sideratua izan behar dela defen-
datzen dutenen eta ondasun sozial
moduan ikusi eta bizitzeko eskubi-
dearekin lotura duela esaten dute-
nen artekoa da. Arazo ez da ur
gozo edangarriaren gabezia, ara-
zoa baliabide hidrikoen kudeaketa
eta banaketa ona edo okerra da.
Ur gozo gehiena laborantzarako
erabiltzen da, eta kontuan hartze-
koa den kopuru bat ureztatze pro-
zesuetan galtzen da. Ureztatze sis-
tema gehienak modu ez eraginko-
rrean funtzionatzen dute, eta honek ateratako uraren %60a galtzea dakar
(lurrundu egiten da eta ibaietako ubideetara edo lurpeko akuiferoetara buel-
tatzen da). Ez da kasualitatea etorkizuneko eskaeren gorakada aurreikusten
duten ikerketekin eta eskaintzan emango den jaitsierarekin batera “uraren
enpresariak”  eta “ur ehiztarien” arteko borroka isilak deritzena sortu izana.
Hauen helburua urre urdina deritzonaren gaineko eskubideak bereganatzea
da. Kontuan izanda gaur egun dagoeneko mozkinetan milioiak irabazten dituz-
tela, nork daki zenbat izango diren etorkizunean.
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- Nondik sortzen da ortu bat aurrera ateratzeko ideia?

Familiaren terrenotxo bat zegoela banekien ezer egin baino lehen, eta
bertan zerbait egiteko gogoak piztu zitzaizkidan. Esperimentazioa, ide-
ologia naturazalea, antikapitalismoa... pixkat nahasten dira, baina egia
esan ez dakit zehazki zerk bultzatu ninduen ortuarekin hastera.
Gaztetxeko ortua nola sortzen zuten ikusi nuen, asanbladan bainengo-
en baina ez nintzen proiektuan zuzenean inplikatu, lan puntualen
batez aparte. Agian horrek proiektu bat ezerezetik hasteko gogoak
eman zizkidan, eremu naturalago eta sentimentalago batean (birraito-
nak Telletxeko lurrak landu zituelako). 

Gainera konturatu nintzen elikaduratik hasita gaudela lotuak sistema-
ri, ekoizpen industriala dela nagusi eta bertatik elikatzen garela gehie-
nok, horrek eragiten duen txikizioa, lurzoruen desagertzea eta nekaza-
ri txikien suntsipenean nolabaiteko ardura gure gain jarriz. Horretatik
aldentzeko modu bat ikusi nuen ortuan, elikagai propioak lortzeko eta
pixkanaka ikasteko, ohiturak aldatzeko eta lurrarekin kontaktu estua-
goan sartzeko, hippy-a bada ere jaja. Baina natura sentitzea oso
garrantzitsua iruditzen zait.

Lagunen bati komentatu nion eta 2010eko udan, denbora-pasa beza-
la, hasi ginen belarrak eta sasiak garbitzen, abuztuan lehenengo aza,
porru eta abar jarri genituenen arte. Orduan bost lagun kolektibo
moduan funtzionatzeko nahia agertu genuen, eta asanblada edo bile-
rak egiten hasi ginen, lanak koordinatzen saiatzeko. Gorabehera asko
izan ditugu ordudanik, kide batzuk joan egin dira eta beste batzuk eto-
rri, eta kolektibo eran baino gehiago kuadrilla bezala funtzionatu
dugula esango nuke.

Aurtengo kurtsoaren hasieran Deustuko lau lagunek ortua egiteko
ideia zeukatela komentatu ziguten. Beste kolektibotatik datorren jen-
dea da, militantea esan daiteke, eta kolektibo funtzionamendua “ber-
piztu” dugu, asanbladak periodikotasun batekin egin, erabakiak hartuz
eta landatzea aurrera ateraz. Ordutik hona benetako kolektibo bat
garela esango nuke, edo forma hori gero eta gehiago hartzen ari gare-
la.
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Gaur egun, inoiz baino gehiago areagotzen ari den fenomenoa da
enpresa pribatu zein estatalen partetik ematen den jatorrizko
herrien eta nekazal lurren desjabetze prozesua, baliabide naturalen
bereganatze prozesu neokolonialak hain zuzen. Teoria marxistek ez
zuten behar beste azpimarratu kapitalismoa etengabeko hazkundean
zeuden energi eta materialen eraldaketa burutzen zuen sistema sos-
tenga ezina zela. Egia esan, Marxek “haustura metabolikoaren” kont-
zeptua ezarri zuen honen harira. Kapitalismoak ez ditu mantenugaiak
ordezkatzen, lurrak higatu eta edozein baliabide berriztagarri (arrant-
za, basoak...) zein berriztaezina (erregai fosilak eta beste mineral bat-
zuk) suntsitzen du.

Dagoeneko badaude arazo larriak: ur,
laborantza lur, metal arraro, arrantza, gas
natural eta petrolio eskasia adibidez.
Europar Batasunak etorkizunean lehen-
gaien gabezia pairatzeko arriskua dagoe-
la aitortu du. Bitartean, herrialde gara-

tuek duten botere politiko, militar eta
ekonomikoak, presioa egitea eta herri
pobreetan agortzen ari diren baliabideak
ustiatzea ahalbidetzen dute. Chavez
Komandanteak Kolonbian dauden base
iparamerikarren helburuetako bat,
Hego Amerikan dauden baliabide natu-
ralak eskuratzea zela adierazi zuen.
Beraiek erantsitako balio altua duten
esportazioak ekoizteko behar dutena
inportatzea lortzen badute ere, denbora
kontua besterik ez da sistemaren amaie-
rako krisi baterantz abiatzea. Izan ere, kapitalismoa ez da sostengarria.
Lurrak gizateriarentzat eta milaka urteko existentzia posible egin duen
bizitzarentzat dituen baliabideak mugatuak baitira. 

Petrolioaren adibidea nabarmena da. Milaka urtetan planetako eremu
desberdinetako lur azpian sortuz joan den petrolioaren erdia kontsu-
mitu du gizakiak ehun urtetan. Azken hamarkadetako ikerketen arabe-
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- Zenbat pertsona lan egiten duzue ortuan? Nolakoak? 

Zazpi pertsona gara, eta nahiko dibertsoak garela esango nuke. Hogeitik hogei-
tamar eta pikorainoko urte tartea dago, ikasleak gara batzuk, langileak beste-
ak, gurasoekin edo gurasoen etxetik kanpo bizi garenak... Genero kontuan ere
nahiko orekatua dago kontua, hiru neska eta lau mutil gara. Aipagarria da ere
han edo hemen militatzen gabiltzala ortuko kideok, eta antolakuntzan zertxo-
bait esperientzia daukagula igarri egiten da. Zentzu zabalean, ideia politiko ant-
zekoak ditugula esango nuke, lerro orokor batzuk konpartitzen ditugula behint-
zat. Kapitalismoa eta sistemarekiko kritikoak garela esango nuke, eta alternati-
bak eraikitzearen beharra ikusten dugula.

- Ze nolako antolaketa
modua erabiltzen duzue?

Asanblada egiten dugu bi
hilabetean behin -edo,
bertan zer egingo dugun
erabakitzen dugu. Aurten
adibidez, zerotik hasi nahi
genuen terreno zati bat,
sasiekin zegoena, eta ber-
tan ortua jartzeko egin
behar genituen lanak
pentsatu eta antolatu
genituen, zein landare
jarri nahi genuen pentsa-
tu, eta abar. Gero bakoitza ahal duenean etortzen da eta badaki gutxi gora
behera zer dagoen egiteko, erabakitakoaren arabera. Eta gainera, hainbat
mobidatan gabiltzanez, lan-egunak finkatzen ditugu batez ere asteburuetan,
eta horrela bultzada ematen diogu asanbladan erabakitakoari. Asanbladaz
aparte, bide informala ere asko erabiltzen dugu antolatzeko, ortuan bertan
arbelatxo batean oharrak elkarri utziz edo gailu elektronikoekin (mobila, guat-
xap...) gure artean komunikatuz, eta egiteko bururatzen zaizkigunak elkarri
komentatuz.

- Zein da ortuaren helburua? 

Kolektibo moduan, hainbat barazki haztea eta etxera eraman ahal izatea litza-
teke oinarrizko helburu bat, eta hau ingurumenari kalterik egin gabe egitea,
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modu sinple batean esateko. Gero helburu hori beste helburu orokorrago edo
“filosofiko”etan sartu daiteke. Adibidez, elikadura hobeago bat lortzeko izan
daiteke, osasuntsuago jateko edo produktu kimikorik gabe, edo jakintza tradi-
zionalak berreskuratu eta galtzen ez uzteko. Horrekin lotuta, autonomia pert-
sonala irabazteko modu bat dela iruditzen zait, lehenago autosufizientzia maila
handiagoa zegoelako, natura gehiago ezagutzen zen eta berarekin kooperatzen
jakin behar zen.

Produkzio industrialaren gaineko dependentzia murriztea ere posible da horre-
la, ortu bat landuz, nahiz eta kontziente izan behar garen dependentzia hauek
oso barneratuta ditugula gure ohituretan eta jendarte antolaketan, eta proze-
su bat dela bertatik aldentzen joatea. Eta gainera, guztiz ez aldentzea gerta dai-
tekeen zerbait dela pentsatu beharko genuke, frustrazio gehiegirik ez sufritze-
ko.

- Zenbat ortu daude gaur egun gure inguruan? 

Deustun Aranbeitikoa dago, ortu koo-
peratiboa eta asanblearioa. Aranbeiti
edo Berrizeko igoeran dago, jende
oso ezberdinak hartzen du parte eta
gure antzeko profila dutela esan dai-
teke, naiz eta haiek askoz garatuago
daukaten antolakuntza eta komunika-
zioa, blog eta guzti dute -eta!
[http://baratzataldea.blogspot.com].
Denbora gehien daramatenak dira
gainera, lauzpa bost urte jada, eta
horrek asko egiten du. Uribarrin ere
beste ortu kooperatibo bat ezagutzen
dut, Desazkunde kolektiboko jendea-
rena. Hauek pare bat urte daramate,
eta komunitario izateari ere garrantzi
handia ematen diote. Gero ortu “par-
tikularrak” edo indibidualak daude,
nahiko ezberdinak. Asko okupak dira, urte askotan zehar magaletan agureek
zaindu dituztenak. Arangoiti, monte Cabras, Errekalde, Uribarri... aldeko maga-
letan fijatzea besterik ez dago, Bilbo inguru osoa egia esan, mendiz inguratuta
egotean, hiria heldu ez den lekuetan ortuak ikus daitezke. Hauetako gehienak
autohornikuntzarako edo denbora-pasa bezala dira.
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nez osatutakoa eta aurrerakoia den gizartea. Baina askotan badirudi

guztiak patroi berarekin moztuak izan garela. Ez dugu esango tribueta-

ko biztanleak askeak zirenik, sinesmenek, jainkoek eta presio sozialak

baldintzatu egiten zituztelako. Baina bota dezagun begirada bat gure

gizarteari. Esan dezakegu jainko bat badugula, eta jainko horrek gizar-

tean gertatzen diren gauzak asko kontrolatzen dituela, eta guk miste-

rio eta menpekotasunaren artean ez dugu ondo ulertzen zergatik eta

nola. Ekonomiaz hari gara noski. Bestalde presio soziala ezinbestekoa

da gure gizarte “askea” ondo funtzionatzeko, bizi eredu jakin bat jarrai-

tu behar izatetik, jarrera eta hizkera zehatz bat onartu behar izaterai-

no. Herri bat funtzionatzeko ekonomiak funtzionatu behar badu, herri-

tarrak ekonomia funtzionaraztera bideratuko dira, eta hori da gurean

gertatzen dena; kontsumismoa eta lan miserableak, gurpilak jiraka

jarraitu dezan. Baina dudarik gabe, herrialde garatuak gara, hobeak

zentsu guztietan, eredugarriak, ez dago zalantzarik.

Esan dezakegu garapen hitzaren desitxuratze prozesua luzea izan

dela eta hainbat gertakari sozial politiko eta ekonomikok parte hartu

dutela ibilbide horretan. Horregatik ezin gara harri-

tu antidesarrollismo eta desazkundea bezalako pos-

turak sortzen direnean. Garapenaren kontzeptuari

buelta eman eta mundu hau kudeatzeko modu

berri edo gutxienez modu honetan kudeatzen uste-

ko bideak defendatzen dituzten korronteak, orain

arte berez hona izango balitz bezala aurkeztu digu-

tenaren aurka, etengabeko hazkundearen aurka,

lurra eta gizakiaren aldeko oreka lortzearen alde.

Garapena askotan garapen eza izan daitekeelako.

Benetan askeak izan nahi dugu? Lurra eta gizakiaren artean oreka

mantendu nahi dugu? Burujabe izan nahi dugu? Etsaiaren hizkuntzak

eramaten gaituen kontraesanetatik libratu nahi gara? Posible da aske,

kontziente eta arduratsu den jendarte bat lortzea? Nola atera gaitezke

murgilduta gauden sistematik? Are gehiago nola suntsi dezakegu siste-

ma hau? Eta zer da zehazki eraiki nahi duguna? Indarrak soberan izan

behar ditugu, nahaste guzti hau sortzeko gai izan bagara, beste mila

nahastetan sartzeko kemena ezin zaigu falta.
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- Ze nolako papera betetzen dute [edo bete behar dute] ortuek, kont-
sumo sareak, eta horrelako planteamenduak sistemaren aurkako
borrokan?

Zaila da hori esatea, partxe moduan ikusi daitezkeelako, eta askotan
horrela izan daiteke. Orokorrean, sistemaren logikaren aurka doazen
iniziatiba, proiektu, planteamenduak... beti izango dute zer esan, logi-
ka horretatik kanpo beste ereduak daudela eta balioa dutela erakusten
dutelako. Hau oso garrantzitsua dela uste dut, bestela irtenbide baka-
rra dagoela pentsatzen amaituko dugu: munduko gosearekin amaitze-
ko, produkzio industriala! Eta hori ez da horrela, janaria soberan sort-
zen delako. Horregatik eredu alternatibo bat ematea garrantzitsua da,
zer dagoen gaizki hobeto ikusi eta bere aurka egin ahal izateko. Eredu
absolututik kanpo beste batzuk daudela erakusteaz aparte, plantea-
mendu antagonistek benetako aldaketa sortu ere sortzen dute, jende-
ak baliabideak eskuratzen dituelako sistema ez elikatzen jarraitzeko
eta ahal bezain ondo bizitzeko.

- Etorkizuna dute holako alternatibek?

Dudarik gabe baietz.
Agian ez da etorkizun
“masiboa” izango, ezin
dugu jakin nolakoa izan-
go den hogei urte barru
elikagaien ekoizpena
munduan eta Euskal
Herrian. Gainera badiru-
di garai hodeitsuak ditu-
gula gainean, Lurraren
muga ekologikoa gero
eta hurbilago omen
dago, eta produkzio
industrialak eta kontsu-
mismoak bultzatu besterik ez gaitu egiten muga horretara. Eta mun-
duan hamar mila milioi sabel izateko bidean gaudela ere ez da txant-
xa. Orduan ez dakit noraino izango duten garrantzia ortu komunitario
eta agroekologian oinarritutako produkzioek. Baina elikadura gizakion
oinarrizko beharra denez, eta hori ez da aldatuko, uste dut beti egon-
go direla horrelako ortu kooperatibo eta ingurumenarekin jasanga-
rriak, gure senide eta kideekin bizi izaten lagunduko digutenak.
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du BPGa. Eta azkenean BPGa eta atzerrian lortutako soldata, interes, iraba-

ziak… osatzen dute Nazio Produktu Gordina edo PNB erdaraz. Garapen neurt-

zaile hauek garapena eta ekonomia guztiz lotzen dituzte, eta lehenengoaren

kasuan emaitzak ateratzeko erabiltzen diren parametroak ez dira zintzoak,

ongizatearen neurketa oso lausoa egiten baitu. Bestalde badaude Munduko

Txirotasun Indizea eta Giniren koefizientea bezalako neurketak. Lehena, IPM

erdaraz, hamar puntu hartzen ditu kontutan hezkuntza (eskolatuta egondako

urteak eta eskolatutako ume kopurua), osasun asistentzia (umeen heriotza

tasa eta nutrizioa) eta bizitza kalitate (elektrizitatea, komunak, ur edangarria,

zorua, etxeko erregaiak eta ongiak izatea eta hauen kalitatea neurtzen da) arlo-

en barruan, esan dezakegu kontuan hartzen dituzten parametroak nahiko fide-

lak direla. Eta azkena Giniren koefizientea, normalean herrialde batean dago-

en diru-sarrera desberdintasuna neurtzeko erabiltzen da baina edozein desber-

dintasun neurtzeko erabil daiteke. Giniren koefizientea 0 eta 1 arteko zenbaki

bat da, 0 berdintasun perfektua erakutsiko luke (guztiek dute diru-sarrera

kopuru bera) eta 1 zenbakia desberdintasun egoera perfektua adieraziko luke

(pertsona batek diru-sarrera guztiak ditu eta besteek bat ere ez).

Adierazgarria da

ikustea garapenaren

mapa nola aldatzen

den neurtzeko era-

biltzeko indizearen

arabera. Argi dago

garapen ekonomiko

soilaz hari direla

gehienbat (salbues-

penak salbuespen),

eta horretaz hitz egi-

ten ez dutenean

tranpak egiten dituz-

te non nahi. Baina garapen ekonomikoaren iruzurra alde batera utzita, ikus

dezagun hainbeste aipatzen den gure garapen morala eta intelektuala eredu-

garria den. Helburu ez da galderari erantzutea, baizik eta zalantzari buelta bat

ematea. Benetan gu askeagoak gara, demagun, primitiboa deitua izango zen

tribu bateko partaide batekin alderatuta? Zergatik aipatzen dugu askatasuna

orain? Garapen morala esatean, askok gure gizartea gizarte aske bezala ikus-

ten dutelako da, jainkoetatik libratu dena, nahi dutena egiten duten pertso-

24



Eta munduko baliabide natural guztiekin bukat-

zekotan, izan gaitezen gu bukatzen ditugunak!

hori da egungo planteamendua; ez dago asko

ikertu beharrik, herrialde garatuak egoteko

garapen bidean dauden herriak egon behar

dira. Eta gainera herrialde hauen garapena ger-

tatzekotan, halakorik nahi genuke? Herrialde

garatuak benetako eredua dira?  Enpresari eta

lehengai xurgatzaileek ez dute nahi herri guz-

tiek garapen maila berberera iriztea, segurue-

nik badakitelako ezinezkoa dela, matematikoki.

Eta guk, garatuak ez dauden herrien etorkizu-

na gure bezalakoa izatea nahi dugu (gizarte ere-

duari erreparatuz, materialki ezinezkoa dela

ahaztuz)? Ulergarria da gu herri garatuak iza-

tea? Zergatik deitzen gaituzte horrela?

Badaude garapena neurtzen duten parametro

edo indize batzuk, Barne Produktu Gordina

(BPG edo PIB erdaraz), IPM erdaraz edo

Munduko Txirotasunaren Indizea, IDH erdaraz

edo Giza Garapen Indizea eta Giniren koefizien-

tea adibidez. Laburki azalduko ditugu eta zuek

esan zenbateko baliagarritasuna ematen dio-

zuen parametro hauetatik ateratzen diren

emaitzei. Giza Garapen Indizea, osasuna (jaiot-

zako bizi itxaropena begiratuz neurtua), hez-

kuntza (matrikula kopuru gordina eta heldu alfabetatzen tasari erreparatuz)

eta aberastasuna (biztanleko dagoen Barne Produktu Gordina neurtuz) hartzen

ditu kontutan. Nabaria da hutsune asko dituela neurketa honek, baina ikus

dezagun BPGa edo Barne Produktu Gordin famatua. PIBa, erdaraz, hiru modu-

tan kalkulatu daiteke: gastuaren metodoa, sarreren metodoa edo eskaintzaren

metodoaren bidez. Gastuaren metodoa nazioko kontsumo osoaren balioa,

kapital formakuntza gordina eta esportazioen bolumen monetarioa gehitu eta

inportazioen bolumena kenduz kalkulatzen du BPGa. Sarreren metodoa batu

egiten ditu produkzio prozesuan parte hartzen duten faktoreen diru sarrerak;

soldatak, komisioak, interesak, egile eskubideak eta alokairuak adibidez. Azken

metodoak, eskariarena, sektore bakoitzeko ekarpen netoen bidez kalkulatzen
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Kooperazioa eta elkar laguntza, gizakietan ez ezik, animali bizitzatik

ezin bereizizko ezaugarri bat da. Gizadiaren historian, elkartasun indi-

bidual eta kolektiboa, denbora libre gehiago eta edozein zereginetan

lan denbora murrizteko ahaleginak bateratzea, ekoizpen kolektiboa

bizkortzeko asmatutako teknika hoberenak jendarteratzea… ohiko

praktikak izan dira. Kooperaziorik gabe, gizakiaren auto-genesia ezi-

nezkoa izango litzateke. “…tximinotik gizakiranzko eboluzioan, sen

soziala motore garrantzitsu bat izan zen. Giza ekoizpenak momentu

batean hartzen duen mailak, bizitzeko ezinbesteko diren baldintzez

gain, luxuzko produktuak ekoiztea ahalbidetzen du” (Engels).

Ikuspuntu honetatik, autogestioa,

bizi-baldintzen hobekuntza kualita-

tiboari, sufrimenduen murrizpenari

eta gozamenaren areagotzeari lotu-

ta doa. Kooperazioa ez da irrika ide-

alista edo etikoki abstraktua.

Gozamen kolektiboaren areagotzea

eta sufrimenduen gutxitzea helburu

duen behar eta desio oso kontzien-

te bat da.

Marx-ek kooperazioa bi ikuspuntu-

tik aztertzen du: erabilera balioen

ekoizpenerako ematen den beha-

rrezko kooperazio soziala (genetiko-

kulturala) eta kapitalismoan, alda-

keta balioen ekoizpenerako ustia-

pen baldintzetan ematen dena (his-

toriko-genetikoa). “Bere era kapita-

listan, ekoizpenak, jendarteak kont-

sumitu dezakeen garapen eta exis-

tentzia bitarteko gehiago sortzen

ditu (…) eta, beraz, noizean behin, produktu masa batez gain, indar

produktibo berak suntsitzen ditu” (Engels). Kooperazioaren ondarrek
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moldatzera igarotzen direnean? Zergatik konformatzen ziren achéak ehizara-

ko erabiltzen zituzten geziekin? Seguruenik nahikoa zutelako tresna horrekin

euren betebeharraz asetzeko, eta gai zirelako ehiza egun txar bat onartzeko.

Guk ostera eskopeta hartu eta bost jaguar hilko genituzke, bat jateko, bestea

saltzeko, bestea gure etxea atontzeko, eta laugarrena seguruenik usteltzen

utziko genuke, horrelakoak gara herrialde garatuetakoak. Beharbada indar

gehiegi jarri ditugu gure eskuetan genituen tresna oro hobetzen, beharbada

gure hobekuntzek gurekin bukatuko dute. Ahaztu gabe gure garapena, honen

norabidea eta hitza bera ulertzeko era aldatzea gure eskuetan dagoela.

Ez da beharrezkoa adibideak jartzea mendebaldeko herrien garapenak ze

ondorio ekartzen dituen gogorarazteko. Ondorioak, ingurumenean eta gizarte-

an ikusgai ditugu. Gaur egungo terminoetan herrialde garatu eta garapen

bidean daudenen artean hitz egin dezakegu. Orain arte azpigaratuak deituak

izan direnak.

Eta egia esan

gugatik izango

balitz hobeto

zetorkien azpi-

garatu izena,

edo norbaiti

s i n e s t a r a z i

diote garapen

hori ematea

komeni zaigu-

nik? Ezin dugu

ahaztu gara-

pen bidean

dauden herriak

gure lehengai

iturriak direla.

Nola bermatu mendebaldeko herrien hazkunde ekonomikoa, baliabide natura-

len ustiaketa basatia gauzatzea erraza suertatzen zaien herrialderik gabe? Nola

ustiatu beraiena, beraiek ustiatzen badute? Ezin dugu ahaztu kolonizazioa,

aurrerago herrialde aberatsek izan duten jokaerak edo kanpo sorra adibidez;

gure garapena, euren azpigarapenaren ordainetan gauzatzen da. Argi dago

mundua ez dela ikusten duguna baino gehiago, ez dagoela sorpresa gehiagorik

ezkutatuta, eta dagoena beti daukala bukatzeko arriskua, ez egoteko arriskua.
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eta nekazal elkar laguntza aurrekapitalistak, AEBko eta Europako XIX. mende-

aren bukaerako eta XX. mendearen hasierako langile eta herritar erresistent-

ziaren historia guztiarengan eragina izan zuen.

Kooperazio era bat den kooperatibismoan zentratuz, oso aspaldi hasi zela iku-

siko dugu. K.a. XXV. mendean, egiptoarrek administrazio ekonomikorako elkar-

te kooperatibak zituzten; k.a. XV. mendean, feniziarrek aseguru merkantil eta

ontzi aseguru kooperatibak garatu zituzten; k.a. XIII. mendean, Chou dinastia-

ren garaietan, aurrezki eta kreditu “proto-kooperatibetaz” hitz egin daiteke

Txinan… Baina gaurko kooperatiben oso antzekoak direnak, k.a. 550 urtean

aurkituko ditugu Babilonian. Nekazal produktuen merkantilizazioa eta trukera-

ko kooperatibak izateaz gain, mailegu-emaileen exijentzien aurreko defentsa

eta kreditu bigunak eskeintzen zieten behartsuei.

XIX. mendean

gaur egun eza-

gutzen dugun

kooperatibis-

moaren oina-

rriak jartzen

hasi ziren.

B r e t a i n i a

Handian, kla-

s e a r t e k o

borroka erdei-

natuz, beste

gauza batzuen

artean, ekoiz-

pen eta kontsumo kooperatiben bitartez erreforma ekonomikoa bultzatzen

duen sozialismoaren adierazgarririk nabarmenena da Owen. Bi urtera porrote-

an amaituko zuen lehenengo ekoizpen kooperatiboa ren saiakera egin zuen

1825ean: 900 kideen arteko erlazio interpertsonalak frakzio kontrajarrietan

bihurtu ziren, barneko lan komunalak (sukaldea, komunak…) liskar ugari sort-

zen zuen… Hala ere, porrotak ez zuen owenismoaren eragina deuseztatu.

1830tik 1832ra 300 kooperatibetatik 500era pasatzen da. Garai honetan, owe-

nismoa apurkako aldaketaren alternatiba baketsu eta errealista bezala agert-

zen da. Kapitalismoa barrutik eraldatuko zuen langileen autogestio interklasis-

ta eta sozialki neutroa den kooperatibismoa.
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Garapen hitza, hitz gehienak bezala era desberdinetan uler daiteke.

Mendebaldean hitz honek lotura estua du hazkundearekin, etengabe-

ko hobekuntza edo aurrerapenarekin. Garapena prozesu geldiezin

moduan ulertzen da, hau da, helburua bete duzunean, geldirik gerat-

zen zarenean, lortutakoa nahiko iruditzen zaizunean, ez zara garatzen

hari. Beharbada egia izan daiteke gara-

pena etengabekoa izan behar duela

garapen izaten jarraitzeko, baina zerga-

tik lotu garapena eta hobekuntza?

Hobea zer da? Atzamar batekin nahiko

izatea nahi dudana etxean izateko?

Mahai bat sei egunetan bukatzetik bi

ordu baino ez behar izatera pasatzea?

Denbora eta esfortzua aurreztea hobea

da, berez? Beharbada gizakiaren gehie-

gikeria eta etengabe hobetzeko nahia,

bere pertseberantzia, irudimena,

zalantzak eta erantzunak bilatzeko abi-

lezia, gizakia beraren gaitzen sorburua

izan daitezke, eta seguruenik gaitzen

erremedioa ere.

Aspalditik erabiltzen zen primitibo hitza

herri indigenez hitz egiteko, primitibo

hitza erabiltzen zen gaur egungo gizar-

teen garapen mailara iritzi ez zirelako.

Eta urte luzez adituek gizataldeek ebo-

luzio lineal bat pairatu zutela pentsatu

zuten, gizatalde primitiboetatik gizarte

zibilizatuetara ailegatuz. Primitiboa, zibilizatua, gure garapen mailara

iritzi… behin ere gure etnozentrismoa agerian utziz esan dezakegu era-

biltzen ziren terminoak ez zirela neutralak, eta era garbian lotzen zute-

la etengabeko garapena eta hobekuntza. Garapen ahalik eta hobere-

na noiz ematen da orduan, gizakiak naturara moldatzetik natura
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Willian Thompson-ek 1830ean “Komunitateak ezartzeko arau praktikoak“ argi-

taratu zuen eta bertan: “Ezinbesteko produktu gehienentzat, ageriko bitarteko

bakarra merkatu seguru bat da. Lan kooperatiboak konponbidea eskaintzen

du. Kanpo merkatuak alferrik bilatu ordez (…) jangaiak, arropa, altzariak eta

ostatua bezala beharrezkoak diren ondasunen inguruko elkarren arteko merka-

tu zuzena ziurtatzeko bezain besteko kopurua osatzen dute langile klaseek”

zioen.

Manchester-eko auzo txiro bat zen Rochdale-en, langabezian zeuden 30 ehule

baino gutxiagok kooperatiba bat sortu zuten. Esperientzia horretatik aterako

dira momentu horretatik aurrera kooperatibismo ofizial, interklasista eta apo-

litikoa egituratuko duten “Rochdale-eko zazpi oinarriak”: matrikula zabalik,

neutraltasun politikoa, bazkide bat

bozka bat, kapitalaren gaineko interes

murriztua, eskurako ordainketak, bazki-

dera itzultzen diren mozkinak, hezkunt-

za eta trebakuntza.

1846-48ko depresioraino, kooperatibis-

moak, bere legalitatearen barruan kapi-

talismoari alternatiba bat bezala agert-

zen da. Momentu horretan ematen den

susperraldi ekonomikotik aurrera, koo-

peratibismoaren gehiengoa langile

mugimendu erradikal berriarengandik

isolatzen da. Kooperatibak elkartu eta

erlazio estuagoak sortu zituzten euren

artean, kolonialismo britainiarrarengan-

dik etekinak ateraz (te landaketak

Ceilan-en, gari landak Kanadan, aseguru

eta banka arloak…). Kooperatibismoaren

bertsio interklasista hau, ekoizpen bitar-

tekoen jabetza kolektiboaren borroka

alde batera utziz, kontsumorako ondasu-

nen areagotzean, soldaten hobekuntzan

eta kanpo hedapen politika babesten

duen barne kooperazioan zentratzen da.

1873-76ko gerra galdu eta 8 urtera jaio

zen kontsumo kooperatibismoa Euskal
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Hobea

zer da?

Kooperatibismoaren

bertsio

interklasista hau,

ekoizpen bitartekoen

jabetza

kolektiboaren

borroka

alde batera utziz,

kontsumorako

ondasunen

areagotzean,

soldaten hobekuntzan

eta kanpo hedapen

politika babesten

duen barne

kooperazioan

zentratzen da.



Herrian: Barakaldoko

Eskulangile Elkarte

Kooperatiboa (84),

Eskulangile Batasuna

Araian (86), Sestaoko

K o n t s u m o

Kooperatiba (87)...

Baina burgesia

komertzialak koope-

ratibismoari egiten

zion presioa oso gogorra zenez, eta herri eta langile mugimenduaren indarrak

oso ahulak, kooperatibak krisian sartu ziren urte gutxira. Frankismoarekin, koo-

peratibismoa erabat murriztu zen, hondarrak erregimenaren makineria erre-

presibo eta kontrolatzailearen mende geratuz.

50-60. hamarkadetan Mondragon Korporazio Kooperatiba izango zenaren

oinarriak jarri ziren. Jendarte klasista asaldatu batean eta herri gisa zapalduta-

ko herri batean, kooperatibismo neutral eta aseptikoan sortzen diren anbiguo-

tasun kontrajarrien adibide paradigmatiko bezala ikusi behar da Arrasateko

kooperatibismoa. Ikus dezagun, gainetik bada ere, Arizmendiarretaren

(Arrasateko kooperatibismoaren bultzatzaile eta ideologo nagusia) kooperati-

bismoaren nahaste ideologikoa:

- ikuskera ekonomiko burgesa: “Kooperatibistok sistema kapitalistari uko egin

diogu, baina ez gero eta kapital gehiago izateko aukerari (…) Jabetza eta eki-

men pribatuan oinarrituta, enpresa, jarduera eta interesen giza komunitate

bat izan behar dela uste dugu (…) Kooperatibista, langilea izateaz gain, enpre-

saria da.”

- harrokeri elitista: Esku-lan eta lan intelektualaren bereizketa (burgesiak, arti-

sau-jakintza eta eskulangile jakintza deuseztatu eta kapitalaren parte bihurtu

behar dituenean jaiotzen dena) bezain zaharra da elitismo zuzendua.

“Ezagutzen dugun kooperatibismo industriala, pertsona zintzo eta jantzien

babesarekin espontaneoki eratu da”.

- hezkuntza proposamena: Bere esku-hartze iraultzailea baino, hezkuntza da

masak beraien askatasunera eramango dituena. “Hobe da peoi arima dutenek

peoi gisa geratzea”.

- neutraltasun faltsua: “Neutraltasuna autonomia kooperatiboaren bermea

da”. Enpresa ekonomiko baten kanpo eta barneari dagokionez, ez da eta ezin

da banaketa absolutu eta gaindiezin bat existitu.
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aldarrikatzen du. Baina erdibideko fase batean, beharbada bereziki

gogorrak diren lanak zenbait pribilegioekin (lan ordu gutxiago, ordain-

sari handiagoa, zenbait luxo izateko aukera…) saritu behar al dira?

Bestetik, lan intelektuala lan fisikoa baino baloratuago egotearen

zergatia galdegin behar diogu gure buruari, gutako gehienok uztailean

Nafarroako Erriberan errepideak egiten egotea baino, aire girotua

duen bulego batean egotea nahiago baitugu. Ez dugu pertsona bote-

retsu bat lan eta lan ikusi izanaren oroitzapena. Agian horrek zerikusia

izango du.

Subjektibitate hau, gehienak

bezala, azpi-egitura eta super-

egitura (infra-estructura y

super-estructura) termino

marxistekin zeharo lotuta

dago. Azpi-egiturak gizarte

batean existitzen diren bitarte-

ko material guztiei egiten die

erreferentzia, ekoizpen bitar-

tekoei eta ekoizpen harrema-

nei (kapitalismoan ematen den klase baten ustiapena beste batekiko)

esate baterako. Super-egitura berriz, ideologiari, kulturari eta gizarte-

ak daukan azpi-egituraren antolaketak baldintzatu dezakeen beste ele-

mentu guztiei esaten zaio.

Adibide bat ipintzearren, kapitalistek, aberasteko eta dituzten pribile-

gioak mantentzeko, langileriak ekoiztutako guztia modu irrazional

batean eros dezan behar dute. Hau jatorri materiala izango litzateke

(azpi-egitura) eta bide horretan super-egitura erabiliko dute, eskura

dituzten baliabide guztiekin, jendartean kontzientzia kontsumista

ezartzeko. Kapitalismoan ez balitz arazo hau egongo, super-egituran

fenomenoa ez litzateke existituko.

Beraz bi egiturak estuki lotuta daude, horregatik, ez da bideragarria

kontsumismoaren aurka borrokatzea kapitalismoaren aurka borro-

katu gabe, lehenengoa bigarrenaren ondorioa baita. Gauza bera ger-

tatzen da arazo sozial gehienekin.
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- euskal zapalkuntza nazionalarekiko axolagabetasuna: arazo sozialen aurre-

an ezikusiarena eginez eta Estatu frankistaren laguntza bereziak ez galtzeko,

kooperatibismo ofiziala ez da politikan sartzen. Zerga mailan, apolitizismo oso

onuragarria.

Gaur egun, indarrean jarraitzen duten kontzeptu hauetaz gain, Antxon

Mendizabalen “Ekonomia sozial eta kooperatiboaren inguruan” lanean globa-

lizazioak kooperatibei beste lau erronka aurkezten dizkiola azaltzen digu:

- internazionalizazioa: “Ze erlazio mota garatuko da EAEn dagoen zentro koo-

peratibo baten eta periferian dagoen baten artean? Dependentziazko erlazioa

izango da? Zuzenean plusbalia aterako den lekuak izango dira?”, badirudi gal-

dera hauen erantzuna, kooperatibismoa langileen ustiapena eta plusbalia ate-

ratzailea bihurtzearen bidetik doazela.

- finantziazioa eta Burtsan “jolastea”:

“Inbertsio oso garrantzitsuetan, inbertsore

pribatuek, gai batzuetan beto eskubidea

daukate, baina orokorrean, ez dute enpre-

saren martxan bazkide-langileen soberania

zalantzan jartzen”.

- egungo kapitalismoaren eragina koope-

ratibaren autogestioan: “Globalizazioak

teknologia berriak dakartza, eta horrek

antolakuntza ereduan aldaketak suposat-

zen ditu (taylorismo, fordismo) eta estrate-

gia industrial berriak sartu (...) erakunde

zentraletan boterea kontzentratzen eta

oinarrian dauden kooperatiben boterea

kentzen edo murrizten duen hierarkizazio

prozesu bat dakarrena“. Gainera kontuan

izan behar da, kooperatibistek informazio

erritmoa denbora batez bakarrik jasan

dezaketela, lehenago edo beranduago

atzean geratuz. Asanbladetan, informaziorik gabe, ezin daiteke ia ezer esan eta

horrela, boterea informazioa daukanaren eta egunero arazoen muinean dau-

denen eskuetan geratzen da. 

- malgutasun ekoizlea: “lan malgutasuna enpresaren lehiakortasuna eta bide-

ragarritasuna mantentzeko onartzen bada, ez al daiteke euskal langilerian lan

malgutasuna sartzeko “abangoardian” bilakatu?“.
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Merkantzia baten aldaketa balioak, merkatu konkretu batean merkantzia

horren aldaketa balore guztien bataz bestekoa adierazi behar du.

Aldaketa balorea sozialki beharrezkoa den lan-denboraren arabera zehazteak,

hasieran arraroak suerta daitezkeen egoetara garamatza: urre kilo bat erauzte-

ko eta brontze kilo bat erauzteko denbora berdina behar da, baina egun, urrea

askoz garestiagoa da bere urritasuna dela eta. Ildo beretik, erdialdean kokatu-

ta dagoen etxebizitza baten prezioa kanpoaldean dagoenarena baino altua-

goa da, hauek eraikitzeko sozialki beharrezkoa den lan-denbora berdina dela-

rik. Bidezkoa dela uste al duzu?

Kontu hau ebaluatzeko kapitalismotik eta

bere makro-estrukturatik aldendu behar

gara. Eskaera altua daukaten produktuak

daude, baina ez guztiontzako beste. Hori

dela eta, produktuarekin nor geratzen den

erabaki behar da. Prezioaren bidez produk-

tuen eskuragarritasuna mugatzea, kapita-

lismoari interesatzen zaion konponbidea

da. Alde batetik, irabaziak handitzen ditu

eta bestetik, produktu onenak eskuratzen

ditu. Produktuen banaketa modu bidezkoa-

go batean egiteko mila era daude, hala nola,

beharraren arabera, merituen sistema bate-

an oinarrituta, eskaera ordena kontuan

izanda, ausaz… eta burura etorriko zaizkizun

beste asko.

Puntu honetara helduta, honako galdera

hau egin beharko genioke geure buruari:

modu berean baloratu behar da abokatu batek, iturgin batek, idazkari batek

edo meatzari batek egindako lan-denbora? Kontu hau oso subjektiboa da eta

honen inguruko pare bat ideia besterik ez ditugu emango, gainontzekoa, arti-

kulu baten bidez konpondu ezin dugun ataza baita.

Batetik, lan batzuk beste batzuk baino gehiago baloratzeko modu desberdinak

daude, hau egin beharreko gauza bat izatekotan, noski. Izan ere, helburu sozia-

listak “de cada cual según su capacidad; a cada cual según sus necesidades“
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Produktuen

banaketa modu

bidezkoago

batean egiteko mila

era daude:

beharraren arabera,

merituen sistema

batean oinarrituta,

eskaera ordena

kontuan izanda,

ausaz…

S. Kasmir-ek argi eta garbi azaltzen du “El mito de Mondragón“ lane-

an: “Kooperatibismoa sozalismoaren eta langile klasearen borrokaren

enpresa alternatiba bezala jaio zen. Hastapenetik, kooperatibak

EAJren proiektu anti-sozialistari estuki lotuak egon ziren, eta euskal

kapitala izango zuten negozioak eta klase borroka gainditzeko aita

Arizmendiarretak sortuak“. 

Kooperatibak hainbat irizpide jarraituz sailka daitezke. Adibidez, ekoiz-

pen eta kontsumoko kooperatibak. Ekoizpen kooperatiben indarra,

kapitalismoaren logika eta bere ustiapen prozesua higatzean datza

(beti ere, eraldaketa iraultzaile orokor baten baitan badoaz).

Kontsumoko kooperatibismoa berriz, banaketan eragiten du soilik,

eta ondorioz, ezin du ustiapena bere erroetan baldintzatu. Hala ere,

bidegabekeria arindu eta garrantzi handia hartu dezake langile borro-

ka lagunduz.

Baina sailkapenak sailkapen, gure ustez, bi dira kontuan hartu beharre-

ko mota nagusiak: ustiapena gainditze bidean klase borrokan murgil-

duta daudenak, eta zuzenean (langile

ez-kooperatibistak ustiatzen) edo

zeharka (nazioarteko banaketan lana-

ren ustiapenaz etekina ateraz) solda-

tapeko lana indartzen dituztenak.

Kasu gehienetan, kooperatibismoa-

ren porrotaren arrazoia, kapitalismo-

aren izate beran datza.

Kapitalismoak, aldi-baterako egoera

batzuetan, kooperatibismoaren auto-

nomia txikiak jasan ditzake (egoera

berezietan luzaroko iraupenak ere),

baina lehenago edo beranduago,

kooperatibak metaketa hedatuaren

logikan integratu edo deuseztatuko

ditu.

Kooperatibek ekoizpen, banaketa, salmenta, inbertsio eta mozkinen

banaketa (kooperatibisten artean eta jendartean) irizpide kooperati-

boetatik autogestionatzeko gaitasuna ez badute, ez dute metaketa pri-

batu kapitalista errotik desegiten lagunduko.
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kooperatibismoak:

ustiapena

gainditze bidean

klase borrokan

murgildutakoak,

eta zuzenean

edo zeharka

soldatapeko lana

indartzen

dituztenak.



Normalean ekonomia konplexuagoa izaten da; erremintak, makinak etab era-

bili behar dira. Hori dela eta, azken lanari bitarteko materialen kostua batu

behar zaio. Izan ere, ekoiztu ahal izateko erabili diren erremintak sortzeko, lan

bat egin da eta lehenago lan hori ordaindu da makina bat erosterakoan. Beraz,

fabrika batean, ondare materialak ordaindu ostean gelditzen den dirua da

gizalanaren fruitua.

Kapitalismoan nagusiak diru-sarrera horiek bereganatu egiten ditu, langileei

lapurtuta.

Argumentu kapitalistetako bat prezioa kostu materialekin, langileriaren kos-

tuarekin eta irabazien marjinarekin osatuta dagoela da. Beraz, kapitalisten

arabera, langileei dagokiena ordaintzen zaie eta prezioari enpresarioak beret-

zat hartzen dituen irabaziak

gehitzen zaizkio. Hau da, langile-

ok ekoizten dugunagatik kobrat-

zen dugu beraien ustez. Baina

planteamendu honekin ez da

ezer aldatzen, izan ere, langileok

kontsumitzaileak gara aldi bere-

an eta berdina da lanagatik gut-

xiegi kobratzea edo kontsumit-

zerakoan gehiegi ordaintzea.

Lapurreta berbera da modu bie-

tara.  

Eskaintza-eskari legearen arabe-

rako prezioaren aldaketa, enpre-

sa bateko ugazaba batek mer-

kantzia batzuekin egin dezakeen

lapurreta maila baino ez da. Eskari handia eta eskaintza txikia badaude, gain-

balio askoz handiagoa lortzeko aukera edukiko du eta langile-klasearen beha-

rrizanetatik probetxua aterako du, hau are gehiago odolustuz.

Zerbait fabrikatzeko egin den lana kontabilizatzeko, sozialki beharrezkoa den

lan-denbora definitzen da. Norbanako bakoitzak denbora jakin bat tardatuko

du zeregin bat egiten, eta denbora hori aldatu egingo da pertsonaren arabera.

Horregatik, produktu bat ekoizteko behar den lan-denbora zehazteko “Sozialki

beharrezkoa den lan-denbora” deituriko bataz bestekoa kalkulatzen da.
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Zer da sozialismoa? Sozialismoa, kapitalismoaren eta komunismoa-

ren (azken fasea) bitarteko fase gisa definitzen da. Kapitalismoan,

ekoizpen bitartekoak (medios de producción), jabetza pribatukoak

dira eta burgesiak langile klasea zapaltzeko darabilen arma nagusia

estatua da. Hurrengo fasea, sozialis-

moa litzateke, eta bere ezaugarri

ekonomiko nagusia, ekoizpen bitar-

tekoak jabetza sozialekoak direla

da. Bi dira, etapa sozialistan, eginki-

zun nagusiak: alde batetik, burgesia

jendartetik ateratzea, beste gauza

batzuen artean estatua erabiliz (une

honetan langile klasearen esku

dagoena); eta bestetik, balore sozia-

lak aldatzea, azken faseari aurre

egin ahal izateko. Azken fase hau,

komunismoa litzateke, non jendar-

te heldu eta solidario batek ez duen

estatuaren beharrik (desagerraraz-

ten da), non diruak bere funtzio

galtzen duen, non merkantziaren

kontzeptua desagertu egiten den

eta norberak behar duena kontsu-

mitu eta jendartean ahal duen ekar-

pena egiten duen. Autogestioa,

parte-hartzea eta herri demokrazia

dira sistema honen oinarriak.

Askok, hau utopia hutsa dela pentsatuko duzue eta pertsonak bere-

koiak garela, berez, izatez. Ezta gutxiago ere. Errealitateari erreparatu

eta hausnartzea besterik ez dugu behar: ordaindu behar al duzu seni-

deren baten etxean jogurt bat hartzerakoan? Harrikoa egiten ematen

dituzun minutuak eta erratza pasatzen ematen dituzunak baliokideak

diren kontrolatzen al duzu? Arbitro bat behar al dugu auzoan futbito
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bitartekoak

jabetza pribatukoak

dira.
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bitartekoak

jabetza sozialekoak

direla da.



Beste edozein merkantziarekin gertatzen den moduan, lan indarraren pre-

zioa balioaren legearen arabera zehazten da. Kasu honetan, gure lan indarra-

ren prezioarengan eragina duten faktoreak zehaztuta daude pertsona baten

bizitzarako oinarrizkoak diren baliabideen kostuagatik. Gogora dezagun klase-

aren kontraesanetako bat, “ezin dugu guztiok irabazi”, enpresa batek lanaren

bidez bakarrik jasotzen baitu dirua, eta diru hori langileen eta ugazabaren arte-

an banatzen da. Haien aberastasuna gure miseria da.

Erabilera balioa (valor de uso), merkantzia bat erakargarri egiten duena da:

bere baliagarritasuna, gizadiaren beharrizan bat beteko duena. Bestalde, alda-

keta balioa (valor de cambio), soilik balio bezala ere deitua, merkantzia batek

beste merkantzia batzuekin trukatua iza-

teko duen gaitasuna da (diru kontuetan,

prezio berbera izatea izango litzateke).

Beraz, alde batetik balore edo prezioa-

ren inguruan hitz egingo dugu, eta bes-

tetik, erabilera balioari buruz (baliaga-

rritasuna).

Eta produktu baten prezioa eta erabilera

balioa batera doaz? 2005. urtean 2013.

urtean balio duenaren bikoitza balio

zuen etxe baten erabilera balioa aldatu

egin da? Edo prezioa bakarrik? Nola

zehaztu merkantzia baten aldaketa

balioa?

Urak, aireak, eguzkiak…materiak bere

horretan ez dauka aldaketa baliorik.

Edonork erabil ditzake ezer ordaindu

gabe. Gizalana (trabajo humano) da

aldaketa balioa sortzen duen elementu

bakarra. Norbait iturri batera badoa,

botila bat betetzen badu, eta beste nor-

baiti ur basokada bat eskaintzen badio,

pertsona horrek egindako lana da balo-

rea sortzen duena.  
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partidu bat jokatzeko? Pertsonak komunistak gara izatez; primateok jendarte

baten baitan bizitzeko beharra dugu eta milaka urtetan zehar bizi izan gara

“komunismo primitiboan”. Kapitalismoa eta gutxi batzuen diruzalekeria dira,

gure artean etengabeko lehian bizitzera behartu gaituztenak.

Hau esanda, artikulu honen helburua gaur arte indarrean egon izan diren

sozialismo desberdinen ezaugarri ekonomikoak laburki deskribatzea izango da.

Horretarako, SESB-ko, Jugoslaviako eta Chek sustatu zuen eta Kubatar

Industria ministerioan erabilitako sozialismoak aukeratu ditugu. Adibide

hauek guztiek, ekoizpen bitartekoen jabetza soziala dute komunean. Izan ere,

jabetza burgesiaren esku egonda, botere ekonomikoa ere haren esku egongo

da, eta beraz, ezinezkoa izango da gehiengoaren ongizatearen alde egingo

duen jendartea eraikitzea. 

Sobietar Estatu Sozialisten Batasuna (SESB)
SESB-en, ekoizpen bitartekoen jabetza soziala zen gehienbat, nekazal koopera-

tibak ziren Koljos-ak izan ezik. Sistema zentralizatu baten bidez ekonomia pla-

nifikatzen zen. Planifikazioa 5 urtetako planetan oinarritzen zen eta, plan haue-

tan, biztanleriak hurrengo 5 urtetan behar izango zituen produktuak kalkulat-

zen ziren. Plana onartzen zenean, enpresa bakoitzari ekoizpen helburu jakin

bat esleitzen zitzaion eta

salmenta prezioak ezart-

zen ziren, balioaren legea

kontuan izanik (sozialki

beharrezkoa den lana).

Esan beharra dago, bat-

zuetan, prezio hauek

diruz laguntzen zirela,

oinarrizko produktu bat-

zuk lortzen errazteko.

Hortik aurrera, enpresa

bakoitza autonomoa zen.

Langileek enpresaren

zuzendaritza hautatzen

zuten eta enpresak, kapi-

talismoan bezala, bere

kabuz lortu behar zuen

45

Eta produktu baten

prezioa eta

erabilera balioa

batera doaz?

2005. urtean

2013. urtean

balio duenaren

bikoitza balio zuen

etxe baten

erabilera balioa

aldatu egin da?

Edo prezioa

bakarrik?

Nola zehaztu

merkantzia baten

aldaketa balioa?



Gaur egun bizi dugun ezegonkortasun egoerak, edozein ekonomia

motatan lehen bat balio zuenak gaur 100 balio izateak normaltzat

hartzera eraman gaitzake eta hau, espekulazioan eta esplotazioan

oinarrituta dagoen ekonomia batean bakarrik da posiblea. Arazoaren

jatorrira heltzeko, ezinbestekoa da merkantziaren kontzeptua ezagut-

zea eta bi balio moten artean desberdintzen jakitea.

Merkantzia erosi eta saldu egiten den

guztia da, produktu bat, zerbitzu bat

edo lan indarra (fuerza de trabajo) izan

daitekeena. Adibide gisa, zapatari

batek bi zapata pare egiten baditu eta

pare bat saltzen badu eta bestea anaia-

ri oparitzen badio, lehenengoa mer-

kantzia kontsideratuko da. Bigarrena,

aldiz, ez.

Aipamen berezia egin behar diogu lan

indarrari, garrantzia handiko kontzep-

tua baita. Enpresariek ez digute gure

lanagatik ordaintzen, gure lan indarra-

gatik baizik. Ez digute ordaintzen ekoiz-

tu dugunagatik; ekoizteko gaitasuna

erosten digute eta geuk ekoiztutako

horren jabe egiten dira. Bi kontzeptu hauen arteko ezberdintasuna

garbiago ikus dezakegu geure burua makina batekin alderatzen badu-

gu: lan indarra erostea makina bat erostea izango litzateke, eta lana

erostea, berriz, makina horrek sortutako produktuak erostea. Guk sor-

tutako produktuak saldu egiten dituzte eta horrekin lortutako diru-

sarreren zati bat eman egiten digute eta beste bat, beraientzat hartzen

dute. Gu ekoiztearen arduradunak gara, enpresariek ekoizteagatik

ordainduko balute ez lukete irabazirik lortuko, akziodunek ez baitute

ekoizten. 
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Merkantzia

erosi eta saldu

egiten den

guztia da,

produktu bat,

zerbitzu bat

edo lan indarra

(fuerza de

trabajo)

izan daitekeena. 

errentagarritasuna. Behar izatekotan, kredituak eskatu behar zituzten eta

balioaren legea eta merkatua mantentzen ziren. Enpresek ondasunak saldu

eta erosten zituzten euren artean, euren produktuak publikoari saldu behar

zioten modu bertsuan. 

Plana gainditzen zuten enpresak, sarituak izan ohi ziren. Sobietar batasunean

aitorpen materialek, moralek baino garrantzia handiagoa zeukaten.

Jugoslavia
Jugoslavian, iraultzaren hasiera eta urte gutxira, sozialismo autogestionarioa

ezarri zen. SESB-en eta “sozialista” deitu daitekeen beste edozein sistemetan

bezala, ekoizpen bitartekoak jabetza sozialekoak ziren, batez ere. Iraultzak

egin zuen lehen gauza, beraz, enpresak desjabetzea izan zen, kapitalistei

enpresen jabetzak kenduz.

Jugoslaviako sozia-

lismo autogestiona-

rioaren alderik onu-

ragarriena, langile-

riaren parte-hartzea

izan zen, bai lan-

bizitzan baita politi-

kan ere. Sarritan,

demokrazia, politi-

ka profesionalare-

kin erlazionatzen

dugu. Baina gure

bizitzan denbora

gehien ematen

dugun esparrua lan

eremua da, non

gaur egun dagoen

diktadura latzak,

kexatu barik men egiten duen esklabu bihurtzen gaituen. Jugoslavian, demo-

krazia, lan eremuan garatu zen gehien bat, organo eta asanbladen egituren

bidez, eta euren inguru geografikoko administrazio instituzioekin elkartu zituz-

ten (adibidez, udalen eta enpresen arteko organo komunak), komunitatearen

garapen integrala errazten zelarik.
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urriko  iraultzan sortutako botere sobietarraren eskemari jarraituz.

Bukatu baino lehen PNVren jarrera aipatu beharra dago, uzkurra ez

ezik, kolaboratzailea ere izan zena, Araban eta Nafarroan behinik

behin. Espainiako oligarkiaren erasokortasunak behartu zuen PNV

errepublikarren aldera jotzera. PNVri gogotik kostatu zitzaion prestat-

zea egoera berrirako. Arabako eta Nafarroako militzantziari ez zion

eskatu kolpeari aurre egiteko, ez zuen tropekin defenditu Gipuzkoa eta

ez zuen Bizkaiko industria militarizatu; ez zituen bankuak kontrolatu,

ez zen sabotaien kontra adorez borrokatu (bosgarren zutabea) eta ez

zuen euskal gudaroste nazional bat sortu, batua eta modernoa; ez

zuen sustatu langileen partaidetza demokratikoa eta ez zuen erabate-

ko engaiamendurik erakutsi gerra amaitu arte, italiarren aurrean

Santoñako errendizio tamalgarriak erakusten duenez, espainiarren

eskuetara igarotzean itundutako hitzarmenak errespetatuko zituztela-

ko uste inozoan.

Euskal Herriko

h i s t o r i a n

zehar herria-

ren antola-

kuntzan lan

ko lekt i boak

edo auzola-

nak berebizi-

ko garrantzia

izan du. Eta

argi geratu da

bortizki eraso-

tua izan dela,

ia desagerra-

raztearaino,

sistema kapi-

talistaren garapena oztopatzen duelako. Horregatik, sistemaren inte-

resak higatzen duen borroka tresna bihurtu behar dugu, beti ere sis-

tema iraultzeko eta gure herria askatzeko estrategia orokor baten

baitan. Gure oroimen kolektiboaren oinarrizko parte bat dena berres-

kuratu eta eguneratu dezagun.
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Hala ere, Jugoslavia, ezaugarri kapitalistak zituen sistema sozialista zen. Esate

baterako, gehienez soldatapeko bost langile zituzten enpresa pribatuak bai-

menduta zeuden. Baina sistema honen ezaugarririk garrantzitsuena, enpresen

arteko lehia askea zen.

Enpresek euren prezioak ezar zitzaketen eta ez zegoen herritarrei eguneroko

produktuak lortzeko erraztasunak ematen zizkien inolako derrigorrezko planik.

Sistema ekonomiko honek, ekonomia kapitalistaren akats nagusienetako bat

birproduzitzen zuen: ekoizpen kaotiko eta desordenatua. Honek, beharrizanak

asetzeko ekoitzi beharrean, mozkinak lortzeko ekoiztea zekarren. Modu

honetan, gaur egun bizi dugun egoerara hel gaitezke: ez daukagu hain oinarriz-

koa den etxebizitza lortzerik, baina era guztietako kontsumo artikulu hutsalak

lor ditzakegu. Horrez gain, inflazioak, espekulazioak… eragindako krisiak ere

sor daitezke.

Gizarte-babesa ere, urria zen. Zerbitzu sozialak merkatuaren prezioen arabera

ezarrita zeuden, laguntza ugari jasotzeko aukera zegoen arren.

Ernesto Che Guevara
Che, ez zetorren bat aurreko bi sistemekin, eta azken etapatik askoz ere hur-

bilago zegoen sozialismoa ezarri nahi izan zuen. Chek argi zeukan, sozialismo-

an eman beharreko eral-

daketarik garrantzitsuena,

ez zela ekonomikoa, kul-

turala baizik; eta era bere-

an, argi zeukan, egitura

ekonomikoak kontzient-

zia soziala baldintzatzen

duela. 

Kubako iraultzaren lehen

urteetan, bi ekonomia

eredu egon ziren indarre-

an aldi berean. Alde bate-

tik, nekazaritza ministe-

rioak erabilitako sistema sobietarra, SAF (Sistema de Autofinanciamiento) ize-

nekoa. Bestetik, SPF (Sistema Presupuestario de Financiamiento),  Chek

Industria Ministerioan ezarri zuena.
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Langileen mugimendua aurrera zihoan ildo kooperatibistari jarraituz hainbat

ikuspuntutatik. ELArentzat, kasu, kooperatibismoa kapitalismoaren erreforma

sakonari heltzeko baliabide izan behar zuen 1919an eta, bidenabar, abertzale-

en nazio-proiektuaren eraikuntzan beste elementu bat. UGTrentzat, berriz,

geroan eraiki beharreko jendartea errealitate bihurtzeko bide bat zen, garai

hartako sozialdemokraziak planteatu ohi zuen legez; nahiz eta kapitalismoa

iraultzeko baliabide nahikoa ez izan.

Egoera horretan heldu ginen 1936ko

militarren kolpe faszistara; bertan

Gipuzkoako defentsarako juntaren

esperientzia arrakastatsuari aipamen

berezia egin behar zaio, nahiz eta

esperientzia laburra izan. Donostian

langile-masek militarren altxamen-

duari aurre egin eta gailendu ere egin

zitzaizkion, PNV eta ELA pasibotasune-

an murgilduta zeuden bitartean, ordu-

rarte kolpearen aurrean zein jarrera

hartuko zuten ez baitzeukaten eraba-

kita. Gipuzkoan, Bizkaian ez bezala,

estatu txiki bat sortzeko oinarriak

jarri ziren; egitura hura erresistentzia-

indar guztiak antolatzen saiatu zen,

eta sortutako komisariatuek kutsu

iraultzailea eman zioten erresistentzia-

prozesuari.

Finantza komisarioak gerra-ekonomia

ezarri zuen, harreman ekonomikoak

errotik eraldatuz. Gipuzkoako defent-

sarako juntak, oldarraldi militarra gel-

ditzeko denbora  eta baliabide nahiko-

rik ez zuena, estatu baten oinarriak

ezarri zituen: gerra, orden publikoa,

finantzak, lana, hornidurak, garraioa, osasuna eta asistentzia soziala, informa-

zioa eta propaganda. Antolaketa hura eredugarria izan zen autoantolaketari,

autogestioari eta herri langilearen autodeterminazioari dagokienez, 1914ko

SPF-a beste sozialismo batzuk baino haratago heltzen zen, “merkant-

zia”-ren kontzeptua ezabatzen baitzuen. Ez zuen balioaren legearen

arabera funtzionatzen, eta dirua eraginkortasuna neurtzeko beste datu

bat izatera mugatzen zen. Sistema honekin, baliabideak guztionak

ziren eta ez zegoen ondasunen salerosketarik enpresen artean.

Ondasunak, bakoitzaren beharrizanen arabera banatzen ziren, existit-

zen ziren ondasun guztiak kontuan hartuz. Hortik dator, izan ere, siste-

maren izena: sistema presupuestario de financiamiento. Enpresa

bakoitzari urtero baliabide ekonomiko, material eta giza-baliabideak

ezartzen zitzaizkion aurrekontuen bidez, eta baliabide horiekin, ahalik

eta produkzio onena lortu behar zuten.

Sistema honekin, erabilgarri zeuden bitartekoak optimizatu egiten

ziren, herri osoak, modu indibidualistan lan egin beharrean, denon

onerako egin zezan sustatzen zen, eta kontzientzia sozialeko alde

negatiboak ezabatzen hasten ziren, langileen arteko lehia, berekoike-

ria edo inbidia, adibidez.

Ematen ziren sariak batez ere moralak izaten ahalegintzen ziren.

Enpresa zuzentzen zuen pertsonak bere lana diruagatik egin ez zezan

nahi zuten, horrekin bere inguruko

jendeari egin ziezaiokeen ekarpenaga-

tik baizik. Sari moral hauek, alternati-

ba justuago eta bizitza bidezkoago

baten alde lan egiten dugunok esperi-

mentatzen ditugunak dira. Ez dugu

borrokatzen modu berekoian zer edo

zer lortzeko, alderantziz, denon onera-

ko egiten dugu lan, bizitza hobe baten

alde, eta bide horretan, askok, bizitza

emateraino egin dute borroka. Hau

zen hedatu nahi zen filosofia, baina

oso zaila zen ezaugarri kapitalistak

zituzten sistemen bidez filosofia hori

lortzea. Hau, jendartetik merkantziak

eta dirua ezabatzeko lehen urratsa

izango litzateke, modu honetan, azken

fasera hurbiltzeko. 

48

Donostian

langile-masek

militarren

altxamenduari

aurre egin eta

gailendu ere

egin zitzaizkion,

PNV eta ELA

pasibotasunean

murgilduta zeuden

bitartean.

Gipuzkoan, Bizkaian

ez bezala,

estatu txiki bat

sortzeko oinarriak

jarri ziren

Ez dugu

borrokatzen

modu

berekoian

zer edo zer

lortzeko,

alderantziz,

denon onerako

egiten dugu lan,

bizitza hobe

baten alde.



12

Are gehiago, euskaldunon 1876ko porrotaren ondoren langileen lehenengo

kontsumo-kooperatibak agertzen hasi ziren Barakaldon, Araian, Sestaon,

Ermuan… Dena dela, burgesia komertzialaren presioa oso indartsua izan zen

langileen eta herriaren kontsumo-kooperatibismo horren aurka. Izan ere, lan-

tegiek beraiek sortu zituzten haien kontrolpeko kooperatibak eta ekonomato-

ak; kooperatiba horiek langileentzat onuragarriak baziren ere, enpresentzat

izan ziren onuragarriagoak, lan-sarien hazkundea oztopatzen zutelako eta

enpresak sortutako diru-fluxua enpresaren barruan geratzen zelako. Gainera,

hasten eta hazten ari zen langileen arteko batasun- eta elkartasun-sentimen-

dua etetea lortu zuen. Horrek guztiak azaltzen du langileen eta herriaren auto-

antolakuntza, Bizkaian hasi eta Euskal Herrira zabaldu ziren grebak, matxina-

dak eta iraultzak eragin zituena. 

1904an “meategietako ugazaben elkarteko juntak” ekonomatoak hautatu

zituen ofizialki, kooperatiben aldean. Gauzak horrela, burgesiak eredu komu-

nalari eta euskal kulturari oldartzeaz gain, bere eredua inposatu zuen; horrek

borroka sozialen atal berri bati hasiera eman zion.
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Garai horretan ekin zion Euskal Herriko

Klase dominatzaileak, Espainiako eta

Frantziako kapitalismoarekin batera,

antolaketa mota hori suntsitzeari, men-

deratzea  lortzeko eta azkartzeko eta,

kapitala pilatzeko asmoz; beti ere tent-

sio-, matxinada- eta iraultza-giroan,

gerra irekia ez baldin bazen. Kapitalak

euskal lan indarra ustiatu behar zuen eta,

batez ere, ondasun komunalak berega-

natu behar zituen, pribatizatu eta siste-

ma kapitalistan integratu. Horregatik

euskal tradizio kulturala eta identitatea

deuseztatu nahi zituen, autodefentsa

armatua debekatu zuen eta lege arrotzak

ezarri zituen. Horrek guztiak azaltzen

ditu, esaterako, espainiar historiografiak

“gerra karlistak” deiturikoak, edo aurre-

ko beste iraultza batzuk euskal bizimo-

duaren eta antolaketa sozialaren kon-

trako oldarraldiari aurre egiteko erresis-

tentzia-ekintzatzat hartuak izatea, hala

nola, matxinada, gatzaren iraultza,

gamazada…

Jabegoaren izaera komunalak ahalbidet-

zen zuen Enkarterrietan eta Meatzaldean

mea ateratzeko lanak modu autoantolatuan egitea; horrela, erauzketa egiteko

gastuak eta tresneria partekatzen zituzten. XVIII. mendeaz geroztik, euskal bur-

gesiak ustiatzeko moduak aldatzeko presionatu zuen eta, ondorioz, ekoizle

autonomoen proletarizazioa bizkortu zuen, eta meategietarako sarbide librea

mugatu zuen.

Eta aurreko bi paragrafoak batuz, Estatu mailako 1825eko meategien legea

1840an hasi zen aplikazten Euskal Herrian, lehenengo gerra karlistaren porrot

militarraren ostean, hain justu. Euskal identitateak berak egin zion aurre, kon-

traesanak kontraesan, euskal burgesiaren barne erasoei eta Espainiako eta

Frantziako kanpo erasoei. 

Zenbat alditan menderatutako klaseak, langileriak, edozein militante

iraultzailek, galdetu egin dio bere buruari zer egin sistema kapitalis-

ta, krudel, antisozial, matxista, eta naturarekiko hain bortitza den

honen aurrean? Baina erantzuna aurkitu ahal izateko lehendabizi,

nahiz eta askotan agerikoa iruditu, sistema kapitalista honen defentsa

mekanismoei erreparatu behar diegu, sistema honekin ahalik eta azka-

rren bukatzeko eraginkortasunaren bila.

Sistemak gauzatzen duen menderat-

zea erabatekoa dela esan dezakegu,

menderatze hau gure bizitzako edo-

zein arlora heltzen delako: txikitatik

jasotzen dugun hezkuntzatik hasita,

etorkizunean langile fin eta mantsoak

izateko hezten gaituena, behin hezita

etengabe gu engainatu egiten gaituz-

ten komunikabideetara helduz (berri

baten muina zein forma desitxuratuz,

edozein disidentzia alboratzeko iritzi

publikoa sortzen dute, disidentzia

honi antidemokratiko etiketa ipini

eta euren “normaltasunaren” aldeko

ideologia orokorra garatuz).

Azken finean, sistemaren defentsa-

rako baloreak bultzatzen ditu,

demokrazia burges elektoralaren

aldekoak, eta behar duenean, erre-

presioa beharrezkotzat justifikatzea-

ren aldekoak. Errebelatu edo arauak

onartzen ez dituena ideologikoki baztertu, eta judizialki zein polizialki

zigortu egiten da, sistema bermatu eta errebeldea kondenatuko duen

salbuespeneko legislazio oso bat sortuz.
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Euskal berdinzaletasun horrek hiru oinarri nagusi zituen:

1- Euskaraz hitz egiten zen tokietan, zonalde euskaldunak berak bere horretan

irauteak harreman zuzena zuen identitate- eta, jendarteratze- formen eta ohi-

turen iraupenarekin; horrexek eragin zuen memoriak eta identitate kolektibo-

ak beren horretan irautea.

2- Armak eramateko eskubideak  boteredunen eta botere arrotz baten (espai-

nola eta frantsesa) gehiegikerien aurrean nork bere burua defenditzeko posibi-

litatea zekarren. Praktikan, botereak duen biolentzia-monopolioaren kontra-

ko adierazpena zen.

3- Aipaturiko oinarri bien ondorioz, lur komunala erabiltzeko eskubidearen

eta bizimoduaren, kultura-adierazpideen eta bizibidearen arteko harremana

banaezina zen; hala, ezaugarri horien defentsa babesten duten instituzioak

sortu ziren.

XVII. mende-

aren amaie-

ran, Marx-ek

berak  Euskal

Herria honela

definitu zuen:

“ekoizpen sis-

tema nazio-

nal aurrekapi-

t a l i s t a ”

herriarenak

ziren lur-

eremu komu-

nal zabalak

z e u d e l a ko ,

n e k a z a r i

libreak zeu-

delako eta

kultura indoeuropearrarengandik bereizita zegoen euskal kulturaren tradizio

sendo bat bizirik zegoelako; horrez guztiaz gain, autodefentsa antolatzeko gai-

tasuna zuen foru-sistema bat ere bazegoen. 
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Eta hemen sartzen gara gaiaren muinean. Sistema, “demokrazian edozer esan

ahal da” eta “demokrazia ez da perfektua” totem-ak ideologikoki justifikatzen

dituzten eta momentu zehatzetan egiten den kritika txikiren bat onartzera hel

daiteke. Baina langileria batu eta bere eskubideen alde era erradikalean

borrokatu eta alternatiba bat sortzeko antolatzen denean, sistemak, bere

defentsarako eskura dituen mekanismo guztiak gupidagabe martxan jartzen

ditu. Disidentea kriminalizatzetik, deslegitimatzetik, manipulatzetik hasita,

errepresio polizialetik pasatuz, politikaren judizializazioan (arazo politiko bat

“problema de orden público” bilakatu) bukatzeraino. Eta egoera bihurrituz

gero, neurrira egindako arau legislatiboetara joko du, disidentearen zigorra

bermatuta izateko.

Atzerago ez joatearren,

azken urteotan Euskal

Herrian bizi izan dugun eta

gaur egun pairatzen dugun

egoera eredu ona da: erre-

presioa, erailketa polizial

extrajudizialak, tortura, ile-

galizazioak, disidentziaren

komunikabideen itxiera eta

disidentzia honen kontrako

masa iritzi eta mugimen-

duen sorrera, gerra zikina,

lengoaia politiko eta media-

tikoaren batasun eta homo-

genizazioa sistemak eginda-

ko barrabaskeri oro justifi-

katzeko… Honek guztiak zera

adierazten digu:

1) Borroka zilegia eta eragin-

korra da. Herri antolatuak

sistema jakean ipini dezake,

sistema ez delako garaitezi-

na. Borrokak, sistema mas-

kara kentzera behartzen du, berezko izaera gutxi batzuen interesen aldekoa eta

herriatarron gehiengoaren interesen kontrakoa dela agerian utziz.
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Euskal Herriko historian zehar, beste hainbat tokitan bezala, multzoak

beren nahierara antolatzeko ohiturak garatu dira; ohitura horiexek

dira, hain zuzen ere, Euskal Herriko bilakaera sozio-politikoa eta kultu-

rala ulertzen laguntzen digutenak.

Auzolan horren adierazgarri nagusia lan komun bat egitea izan da,

behin eta berriz egiten diren lan gogorrak, alegia; beharren arabera

elkarri lehengaiak lagatzea, zorigaiztoko garaietan komunitateen arte-

ko laguntza eta lan kolektiboa izan dira, azken batean, auzolanaren

ezaugarri. 

Ezaugarri horiek jendartea antolatze-

ko moduekin bat egiten dute; hala

nola, batzarra, ermandadeak, elizate-

ak… Beste leku batzuekiko aldea uler-

tuko bada eta, beharbada, goraipa-

tuegia izan den “euskal berdinzaleta-

suna” ulertuko bada, ezinbestekoa da

lurraren jabegoa ulertzea. Beste leku

batzuetan lurraren jabeek nekazariei

ustiatzen lagatzen zieten feudoa;

horren aldean, Euskal Herrian lurra

senitarteko klanaren ondarea zen.

Lurraren jabegoa zuten nekazariek

benetako nekazari-aristokrazia osat-

zen zuten, jaunarekiko mendekota-

sun-harremanik ez zuena. Bazkarako

lurrak ere erkidegoarenak ziren.

Argi dago Erdi Aroko euskal jendartean ere desberdintasun sozialak

eta ekonomikoak zeudela, baina sistema feudalak ezarritako desber-

dintasun hierarkiko-sozialak ezabatu nahi dituen berdinzaletasun-

kontzientzia arian–arian zabaldu ahala, komunitatearen onura helbu-

ru duen antolatzeko modu berri bat sortu zen.
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2) Kapitalismoak ez du sekula bere pribilegio eta etekinei uko egitea onartu-

ko. Beti errepresioa, manipulazioa, legea eta komunikabeak erabiliko ditu herri

borroka kontsolidatu ez dadin eta, errotik ezberdina izango den alternatiba

erreala ekiditeko.

3) Konfrontazioa nahitaezkoa da. Bere proiektuaren zintzotasunaz langileriak

kapitalismoa konbentzituko duela eta, sistemak proiektuaren arrazoiak eta

gizatasuna ulertuko duela defendatzea erabat faltsua da. Eta onartu egingo

duela, are faltsuagoa.

Azken finean, militante iraultzaile orok sis-

temaren aurkako konfrontazioa maila guz-

tietan nahitaezkoa dela argi izan behar du,

sistemak ez diolako bere etekinei uko egin-

go elkarrizketaren bidez. Kontrakoa, bere

izatearen aurkakoa izango litzateke.

Konfrontazioa beraz, erroko borroka ideo-

logikoan abiapuntua duena. Pairatzen

dugun egoeraren analisian eta garatu

beharreko diskurtsoan, gure lengoaia eta

formetan atzera egitea ez da logikoa, ezta

eraginkorra ere. Hau ez da krisia, kapitalis-

mo hutsa da, krisi ziklikikoak berezko ezau-

garria dituen sistema. Beraz horrelako kri-

siak etengabe errepikatzen jarraituko dute

kapitalismoarekin bukatu ezean. Herriaren

borroka eta autodefentsa ez da biolentzia,

sistemaren biolentziaren aurrean (hau bai

biolentzia, explizitua, inplizitua, krudela

eta bidegabea) klase menderatuaren beha-

rrizan eta eskubide bat baizik.

Sistemaren aurkako konfrontazio zuzen, eraikitze ideologiko erradikal eta posi-

ble den egoeraren azterketa egokienatik abiatuta, sektore ahalik eta zabale-

nen artean gure borroka ahal bezain eraginkorra bihurtzeko adostasunak

bilatu behar ditugu. Horrela, sistemaren erorketa bizkortuko duen borroka

aurrera eramanez, jendarte berri baten eraikuntzaren bidean oinarriak ezart-

Beste leku

batzuetan

lurraren jabeek

nekazariei

ustiatzen lagatzen

zieten feudoa;

horren aldean,

Euskal Herrian

lurra senitarteko

klanaren

ondarea zen.

Militante

iraultzaile orok

sistemaren aurkako

konfrontazioa

maila guztietan

nahitaezkoa dela

argi izan behar du,

sistemak

ez diolako

bere etekinei

uko egingo

elkarrizketaren

bidez.
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Ustiapen inperialista guzti hau gorabehera, kapitalismoari datxekion

krisiei irtenbidea emateko, erreformismo sozialdemokrata eta keyne-

sianismoaren ezintasuna ikusita, burgesiek “ongizatearen estatua”ren

(prozesu iraultzaileak ekiditeko eraikitakoa) desegiteari eta neolibera-

lismoaren ezarketari ekiten diote 1960. hamarkadaren bukaeran.

Neoliberalismoa lau printzipiotan oinarritzen da: inflazioa kontrolatu

eta enpresa publikoak irabazi pribatuetarako pribatizatuz burgesia

laguntzeko estatuaren gastu publikoa erabat murriztu; zeharkako sol-

data eta zuzena murriztu eta lan

eskubideak erasotu; kontzientzia

kolektiboa eta eskubide sozialak

suntsitzeko eta kontsumitzailearen

tesiarekin bat datorren indibidualis-

moa bultzatzeko, esku-hartze ideo-

logiko autoritario eta atzerakoia

burutu; eta liberalizazioren bidez,

kapitalen mugimendua erraztuz…

kanpo inbertsioak bilatu.

Eta neoliberalismoaren eskutik

globalizaziora heltzen gara.

Korronte honek, teknologia berrien

bat-batekotasunak ahalbidetuta,

burtsa-ideologia gurtzen du (diruak

dirua sortzen du; kapital finantzia-

rioa produktiboaren gainetik), oina-

rrian merkantilismoaren ideologia-

ren (komertzioan zentratu, kapital

produktiboa erdeinatuz) berrager-

pen bat besterik ez dena.

Gaur egun krisi sistemiko batean

murgilduta, kapitalismoa birkokat-

zen ari da. XX. mendeko bigarren erdialdearen AEBen inperialismo

unipolarra gaindituta, bi dira talka egiten duten proiektuak: Txina

bezala, “garapen bidean” dauden potentziek bultzatzen duten inperia-

lismo ekonomikoa (lehengaien ustiapenerako akordioak eta barne

garapen produktiboa) eta espekulatzaile finantzieroekin oso lotuta

dagoen AEBen inperialismo militarra.

Kapitalismoari

datxekion krisiei

irtenbidea emateko,

erreformismo

sozialdemokrata eta

keynesianismoaren

ezintasuna ikusita,

burgesiek

“ongizatearen

estatua”ren

desegiteari eta

neoliberalismoaren

ezarketari ekiten

diote.

zen hasiko gara. Lau urtean behin, beraienak ez diren gure arazoak

konponduko dituen politikari “miragarrI” bati botoa emateari itxaron

gabe, herritar kontzienteez osatutako, herriarekin, naturarekin eta

pertsonekin arduratsu jokatuko duen jendartea.

Sektore politiko eta herritar askok legearen barruan borrokatzeko egi-

ten duten planteamendua, desio bezala laudagarria izan daitekeen

arren eta militante anitzen planteamendu zintzoa den arren, sistema

honekin bukatzearen helburutik arreta kendu eta saihestezina den

konfrontazioa atzeratu besterik ez du egiten. Azken finean, oroimen

kolektibo erradikal antisistema bat sortzea galarazten du. Legedia

onartuta eta bere mugen barruan ezin da haustura bat planteatu, ez

baldin bada urteetan zehar erresistentziaren borrokaren ondorioz sor-

tutako kultura politikoa baztertzeko, eta honen ordez “posiblea dena”

lortzearen kultura garatzeko, etorkizunean politikoki zuzena dena iza-

ten bukatuko duena.

Amaitzearren, Ondarru eta Donostiako herri harresietan gertatutakoa

adibide onak dira aurreko ideia garatzeko: erresistentzia desobedien-

te eta bidegabekeriaren salaketa diren herri borondatea, estatuak

gure adiskideak bahitzea apur bat atzeratzea baino askoz gehiago lort-

zen ez duen erresistentzia pasiboan bihurtzen da.

Eztabaida mahai gainean da.
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kasu gehienetan, independentzia politikoa lortzen badute ere, botere kolonia-

len botere ekonomikoak bere horretan dirau (akordio neo-kolonialen bidez,

metropolietan hezitutako jatorrizko buruzagien bidez…), inperialismoari

bidea irekiz. Hainbat autoreren ekarpenaz erradiografiaturiko inperialismoa:

hedapen kapitalista, lehiakortasun askea eta kapital finantziarioaren boterea

errazten duten monopolioen eratzearekin ematen da (Lenin); garatutako kapi-

talismoetan saltzen ez den soberakina, kanpoko herrialdeetara exportatzen da,

eskulan handia behar duten ondasunak inportatuz (R.Luxemburgo); menpera-

tutako herrialdeen garapen aukerak oso murritzak dira, beraien eta herrialde

menderatzaileen arteko arraila asko handitzen delako, herri iraultzaileen

“sozialismoa herrialde bakarrean” ezinezko bihurtuz inperialismoaren garapen

mundiala dela eta (Trotsky); kapitalismoak internazionalizazioa behartzen

badu ere, Estatuen protekzionismoa ere behartzen du, kontraesankorra baldin

bada ere, munduko gatazkak eta “arazo nazional” bezala ezagutzen direnak

areagotuz (Bujarin).

Inperio baten eraikuntza, funtsean,

posizio nabarmena eta kontrola

mantentzeko helburuarekin balia-

bideen irabazia (zerbitzu publikoen

desegite orokorra), merkatuak eta

eskulan merkea ziurtatzeko eta pla-

taforma militar bat ezartzeko

(ondoko herrialdeetara hedatzeko,

sarrera debekatu edo mugatzeko,

arerioen aurkako ekintza klandesti-

noak burutzeko…), herrialde edo

eskualde batean egiten den ezar-

pen prozesua da. Bide horretan,

historiak menderatze inperiala

mantentzeko edo/eta handitzeko

erarik eraginkorrena, buruzagi poli-

tiko/ekonomiko/militarrak izango

diren kolaboradore lokalak bilatzea

dela erakusten du. Beste batzuetan

berriz, zeharkako interbentzio mili-

tarra edo zuzena, estatu kolpe

“demokratikoak”, humanitarioa/demokratikoa/giza-eskubideen erretorika,

xantai ekonomikoak… erabiltzea beste biderik ez dago.

Munduko egoeraren analisi sinple eta azaleko bat nahikoa da gainean

ditugun mota guztietako hondamendiak ikusi, nabaritu eta datozenak

aurreikusteko. Momentu honetara iritzita badirudi atzera bueltarik

ez dagoela, gurpilak bueltaka jarraituko duela amildegitik erortzen

den arte. Ez gara engainatu behar, naturaren egoera, baliabideen

eskasia, hazkunde etengabean dagoen populazio eta eskaria, gure bizi-

modua kolokan jar ditzaketen aldaketa naturalak… hor daude.

Naturak, “ez dugula denborarik

izango”, hanka-sartzearen tamaina

handiegia dela eta honek atzera

bueltarik ez duela pentsatzeko arra-

zoi nahikotxo ematen dizkigu. Baina

etorkizunean gertatuko denaren

aurreikuspena egitea beharbada

gehiegitxo da. Ikerketa askok gure

gaur egungo kontsumo joerak hart-

zen dituzte kontuan hondamendiak

aurreikusteko, baina gure joera eta

tendentziak aldatzen baditugu,

beharbada denbora izango dugu

mundu justu bat eraikitzera hurbilt-

zeko. Gainera munduaren kolapsoa

berehalakoa izango dela pentsatze-

ak ez digu bat ere onik egiten hori

bera aldatzen indarrak jartzeko. Eta

berrehun urte barru itsasoaren ur

maila igo eta guztiak izerditan itot-

zen bagara, “que nos quiten lo bai-

lau”. Gauzak ezin dira horrela utzi.

Alternatiba batzuk martxan daude,

beste asko eta asko eraikitzeke

daude oraindik. Guk jarraituko

dugun bidea argi izatea, etsaiaren
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nazioarteko lanaren banaketa izango dena suposatzen du.

Aldi berean, guda komertzialak hazten diren heinean, estatuen etxe komertzia-

lak batzen doaz. XVIII. mendearen amaierarako, lehenengo nazionalismo bur-

gesaren esanahia duten guda nazionalak bihurtzen dira: AEBetako indepen-

dentzia guda, frantses iraultza, guda napoleonikoak… Azken hauek gainera,

kapital industriala kapital komertzialaren gaineko garaipena suposatzen du

(gutxi industrializatutako Estatu komertziala babestutako frantses burgesia,

jada industriala den ingeles Estatuaren aurka), hau da, burges ekonomia klasi-

koaren nagusitasuna. Teoria honen defendatzaileek (Adam Smith…), mer-

kantilismoa gogor kritikatzen dute, ekoizpena gutxiesten duelako (euren

aburuz, balioa sortzen den lekua).

1850eko hamarkadarako, kolonialismoa-

ren aparteko irabaziak, beste herrien

zapalkuntza nazionala eta ideologia

nazionalista eta arrazista, langile klasea

burgesten hasiko dira. Oso goiztik, bur-

gesia, estatuak txirotasuna, gosearen,

gaixotasunaren, analfabetismoaren…

kontrako neurriak hartzeak “bake sozia-

lean” zituen ondorio positiboetaz ohart-

zen da. Hemen hasten da nazionalismo

burgesaren bigarren fasea.  Langileriaren

erradikalitatea arindu eta batez ere, lan-

gile herriaren sentimendu lausoak,

eredu burgesari kontrajarria izango den

eredu nazionala bihurtzea ekidingo duen

estatuaren esku-hartzearen fasea alegia.

Soberakin sozial metatuaren ekoizpen

eta banaketa kolektiboa proposatzen

duen edozein alternatiba errotik mozte-

ko azken helburua izanda.

Momentu honetarako modelo koloniala,

eta honek suposatzen duen lanaren

banaketa (kolonien lehengaiak ustiatu

eta potentzia kolonialean manufakturatutako produktuak kolonietan saldu)

gaindituta dago. Koloniak “independentzia” prozesuetan murgilduta daude eta

Oso goiztik, burgesia,

estatuak txirotasuna,

gosearen,

gaixotasunaren,

analfabetismoaren…

kontrako neurriak

hartzeak “bake

sozialean” zituen

ondorio positiboetaz

ohartzen da.

Hemen hasten da

nazionalismo

burgesaren

bigarren fasea.

aurpegia ondo atzematea bezain garrantzitsua da.

Etsaiaren tamaina ez da txikia ordea eta zalantzan jar

dezakegu kapitalismo basati honekin bukatzea posi-

ble den edo ez. Hain dugu barneratuta, gure gizarteko

joerak erabat baldintzatzen gaituela. Baina aurreko

orrietan behin baino gehiagotan errepikatu den

moduan, konfrontazioa ahaztu ezin dugun hitza, edo

hobe esanda, ekintza da. Sistema osoarekiko konfron-

tazioa ezinbestekoa da, argi eduki behar dugu sort-

zen ditun alternatibak sortuta ere, kapitalismoaren

barruan dauden bitartean ez dutela ibilbide luzea

izango eta izaten badute tokian tokiko eta eskala txi-

kian konponbideak ekar ditzakete, baina ez direla

inoiz benetako konponbide bat izango. Seguruenik ez

da alternatiben papera sistema deseroso sentiaraztea

edo etsaiari arazoak planteatzea, alternatibak

momentuko sistemarekin zerikusirik ez duten proiek-

tu, modu, iniziatibak… dira, eredu hegemonikotik

aldentzen direnak. Baina kolektibitatean, elkartasu-

nean eta naturarekiko errespetuan oinarritutako bizi,

kontsumo, produkzio, jendarte… eredu berri bat pres-

tatzen dugun bitartean, ezinbestekoa da dagoena suntsitzea. Hau ere matema-

tika kontua da, ezinezkoa da eredu berri bat eredu zaharraren barnean txertat-

zea, ez dago bientzako lekurik. Eta posible bada, akats bat izango litzateke hori

egitea.

Baina zergatik hainbeste gogo borrokan ibiltzeko? Zergatik ez ditugu gure irlat-

xoak eraikitzen, irla guztiak bat egin eta herrialde desberdin bat eratzen den

arte? Esan dugu alternatiben papera ez dela konfrontazioa, eta horrek arriskuz

betetzen ditu. Estatuak edo sistemak erosotasunez elkarbizitzen du alternatiba

asko eta askorekin, hirietako ortu okupatuekin, gaztetxeekin, kooperatiba

askorekin, kontsumo taldeekin… Igual sinpleegia da hau esatea, baina esta-

tuak kolpatzen ez bagaitu beharbada zerbait txarto egiten ari gara, ezinego-

na sortarazi beharrean axolagabekeria eragiten diegunean, arazo bat ez garela

ikustarazten digute, arriskurik suposatzen ez dugula. Eta alternatibak arrisku

bat izan behar dira ezinbestean, eredu ezberdin hauen atzean dagoen motorra

sistemaren goitik beherako aldaketa delako, eta ez behin behineko edo tokian

tokiko konponbide txikiak izateko pretentsioa. 
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XIV. mendean, mailegu kapitala eta komertziala, zergadun sistemaren ekoiz-

pen moduari (feudalismoa) gailentzen hasten zaio, ekoizpen moduen trantsi-

zio bortitz bati ateak irekiz. Hiri eta unibertsitateak hazten dira, eta XIII. men-

dearen bukaeran Florentzian bezala, burgesia batzuk hiri iraultzak hasten dituz-

te. XVII. mendearen erdialdeko krisiak, absolutismoa mende eta erdirako sen-

dotuko duen arren, atzera bueltarik gabeko momentua bihurtzen da. Krisi

honek izugarrizko kontraesanak sortuko ditu: alde batetik, burges iraultza kla-

sikoen behin betiko fasea irekiko dituzte; eta beste alde batetik, armada nazio-

nal modernoak sortzeko beharra frogatuko dute. Gainera, estatuen zentraliza-

zioa eta kapital komertzialarekiko, eta sortzen ari den manufaktura-kapitalare-

kiko, batasun apurtezina bultzatuko dute. Azkenik, botere absolutistaren oina-

rri erlijiosoa azpitik jaten duen arrazionaltasun zientifiko-mekanizistaren

agerpenak, burgesiaren eta bere errolda demokraziaren aurrerapena lagun-

duko du.

XV. mendetik XVIII. mendearen lehenengo

erdialderaino, normalean elkarrekin batutako

burgesia komertzial eta aurreindustrialak, abe-

rastasuna eta dirua komertziotik lortzen dela

uste dute, merkantilismoaren ideologia. Estatu

edo erreinu bat, zenbat eta diru gehiago kanpo

eta barne komertziotik lortu, orduan eta abe-

ratsagoa da. Horretarako, bere armada, estatu

burokrazia osoa eta estatuak lagundutako

enpresa pribatu boteretsuen esku-hartzea guz-

tiz beharrezkoa ditu. Batera, barne merkatua

zaindu eta kanpokoak babesik gabe utzi behar

dira, indar militarraz baliatuz herriek aurka egi-

ten badute. Horrela, espoliazio eta kanpotik

barrurako balio transferentzia izugarria lort-

zen da. Kolonien ustiapenak ahalbidetutako

kapitalen metaketak manufaktura-industriaren

agerpena eta garapena ahalbidetzen du (mer-

kataria manufaktura-industria honen nagusia

bihurtzen da, gremioen maisuak alboratuz).

Beste alde batetik, mekanikan ematen diren

aurrerapenek lanaren banaketa handiagoa

dakartzate (eta banaketa honek aurrerapen mekaniko gehiago). Guzti honek,

XV. mendetik

XVIII. mendeara,

normalean

elkarrekin

batutako burgesia

komertzial eta

aurreindustrialak,

aberastasuna eta

dirua

komertziotik

lortzen dela uste

dute,

merkantilismoa.
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Guzti hau esan eta gero, normalena da eszeptiko-

ek bidea zabalik ikustea. Sistema suntsitzea?

Aldaketa erradikala, goitik beherakoa? Beste

gizarte eredu bat? Beste ekoizpen eredu bat?

Mentalidade kolektiboa? Zein zaila den gehiene-

tan gauza berriak irudikatzea, zein zaila den inoiz

ikusi ez duguna irudikatzea, edo behin izan zena

gogoratu eta errekuperatzea. Oso zaila egiten

zaigu gauzak beste modu batean izan daitezkee-

la sinistea. Eta noski, batzuetan dugun irudimen

faltak atzeratu egiten du gure ibilbidea; ezin dugu

inoiz ahaztu sistema moral, ekonomiko, politiko…

hau guk sortu dugula, eta guk sortutakoa guk des-

egin dezakegula, kasu honetan gutxienez ala da.

Nork imajinatuko zuen Inperio Erromatarra eror

zitekeela? Nork esango luke indargabetuak izango

zirela Jainkoaren aurrean bakarrik erantzukizuna

zuten agintariak? Historiak erakutsi digu gaur ezi-

nezkoa dirudiena bihar egi bihur daitekeela, edo

hobe esanda, egi bihur dezakegula. Garai histori-

ko, sozioekonomiko eta kultural hau, hori baino ez

da, garai bat, eta ezin da betirako izan. Aldaketak

gertatuko dira bai edo bai, arinago edo berandua-

go; gauza da, ze norabide hartuko du munduak?

Galdera honek puntu berdinera itzularazten gaitu:

hori guk erabakiko dugu, eta horretarako momen-

tuko eredutik aldentzen diren alternatibak prestatzea, eta egungo eredua deu-

seztatuko duten borrokak abiaraztea edo berpiztea behar beharrezkoa da.

Guzti hau egin ahal izateko jendearen perfilak berebiziko garrantzia du, ezin

dugu ahaztu zer nolako jendarte mota “sortu” duen kapitalismoak gertatzen ari

den guztia bermatzeko; gure pasibotasuna, gure ohe eta butaken erosotasu-

naren parekoak izatea ez da kasualitatea. Erosi egin gaituzte. Gure isiltasuna,

mugimendua, kritika eta defentsa erosi dituzte, eta merke atera zaie. Gure

ametsak, edozein gauza dira gureak baino, gero eta homogeneoagoak, konfor-

mistagoak, baina hori bai gero eta “askeagoak”, “askeak” zertarako? Nahi dugu-

na erosi eta saltzeko, argi dago. Sistema aldatzeko, gu aldatu behar gara, eta gu

aldatzeko sistema aldatu behar dugu. Nondik hasi? Bi aldaketak uztartu behar
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suntsitzea?

Aldaketa

erradikala,

goitik

beherakoa?

Beste gizarte

eredu bat?

Beste ekoizpen

eredu bat?

Mentalidade

kolektiboa?

Zein zaila den

gehienetan

gauza berriak

irudikatzea
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Denborarekin eta baldintza sozio-historiko (giza-talde kulturalki homogeneoa)

eta geografiko aproposak medio (ur emari egonkorra, lur emankorra, klima

epela…), zenbait giza-taldek, batuko dituen zentralizatutako botere goren

baten erakuntzara bideratzen dira: Goraldi Emankorreko (Creciente Fértil)

lehenengo hiri-estatuak (batzen duen nortasun kolektibo sendoa, armada era-

ginkorrak, zerga-bilketa sistema konplexuak, biltegiak, biztanle errolda…).

Momentu horretatik aurrera, eta aldaketa hauekin elkar eragiten, truke eko-

nomiatik merkataritza ekonomiarako jauzia ematen da. Nolabaiteko distant-

ziako merkatua hazten eta komertzial kapital ñimiño bat agertzen den heine-

an, elkartruke desberdina eta balioaren transferentzia agertzen da. Beste hitz

batzuekin: ustiapen ekonomiko ez-zuzena, hau da, erabilpen balioaren gaine-

tik truke balioa

jartzen duen mer-

kantzia ekonomiak

sortutako ustiape-

na. Eta garapen

guzti honek, aldi-

bereko, garraio

sareen hedapena

eta beraiekin dato-

rren armaden bidez

ziurtatutako kon-

trol politiko-admi-

nistratiboak behar

ditu. Hiri-estatu

aurrekapitalisten

(zergadunak) sen-

dotzea. Eta nahiz eta mota askotarikoak sortzen diren (eratze prozesu oso

ezberdinak gertatu ziren), funtsean ezaugarri amankomunak dituzte: lurraren

jabetza, soberakin materiala eta bere birbanaketa, erabilpen sinboliko eta

emozionala kontrolatzen eta bere mesedetan erabiltzen duen botere zentrala.

Zergadun sistema honek segida handia izango du (sistemaren lehenengo

aldaera: esklabotza, garaiko Europako baldintzetara egokitutakoa: feudalis-

moa…) oinarrizko ezaugarrien biziraupena dela eta: erakunde ultra-bertikal

eta autoritarioen bidezko botere gorenaren adierazpena (funtsean berdin

mantenduko direnak, faraoien garaitik XVI-XVIII mendeetako Europako errege

absolutistetara).

dira. Sistema aldatzea esaten dugunean, sistema suntsitu eta beste

eredu bat eraiki esan nahi dugu, eta jendartea aldatzea esatean zer

esan nahi dugu? 

Militantzia sozialaren beharraz ari gara. Momentu honetara iritzita

ezinbestekotzat jotzen dugu kolektibitatean borrokatzeko prest

egongo diren militante iraultzaileen beharraz ohartzea. Baina nola

“sortzen” ditugu militante sozialak? Urteak eta belaunaldiak zeharkat-

zen dituen oroimen kolektiboak arrazionalak ez diren sentimendu,

sen, edonon sufritzen eta zapalduta dagoenarekiko enpatia… sortzen

ditu, pairatzen dugun mundua iraultzeko gogoak, interesa eta ilusioa

pizten dituztenak; edo Che-ren hitzetan “el revolucionario verdadero

está guiado por grandes sentimientos de amor”. Barruan sentitzen

dugun horretatik eta sormenetik abiatuz, lineala ez den eta beti auto-

elikatzean murgilduta egon behar den prozesu bati ekin beharko

diogu: etengabeko formakuntza errealitatea ezagutu eta kontzeptu eta

ideia argiak erabili; nola? materialismo dialektiko marxistaren bidez;

zertarako? eraldatu nahi dugun errealitate horren gaineko kritika

zorrotza egin, guztiaren gaineko jarrera

kritikoa landuz, eta egia lau haizeetara

zabaltzeko (egia ez-gezur bezala ulertua

eta ez egi aldaezin bat bezala); nola?

dirigismoak ekidinez, antolakuntzaz eta

lan kolektiboaren garrantziaz eta

potentzialitateaz jabetuz eta praktikan

jarriz; eta noski, borroka. Ez digute ezer

oparituko eta, helburu estrategikoen

bidean herri boterea garatzeko borroka

baino beste biderik geratzen ez zaigula

begi bistakoa da. Oro har eta berriro ere

Che-ren hitzei erreferentzia eginez “ezin

zaio bakarka ihes egin zori kolektiboa-

ri”.

Bide horretan, esku artean dituzun arti-

kuluak eta antolatu ditugun jardunal-

diak ekarpen xume bat izan daitezela

espero dugu. Animo eta ekin lanari!
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Gizateria soilik kolektibitatean existitzen da, eta kolektibitateak ezin-

besteko beharrizanak asetzeko lan amankomunaren inguruan sortu

dira. Lan amankomun horren produktibitatea hazten denean, sobera-

kin kolektiboa eta denbora librea handitzen da. Aberastasun, objektu

eta ekoizpen indar material guztiek soberakin materiala osatzen dute.

Jendarte soberakin kolektiboaren denbora eta subjektuak ekoizpena-

rekin bat datorrenean, komunitatearen soberania dagoela esan liteke.

Baina kolektiboaren baitan kontraesanak sortzen diren heinean, neu-

rri horretan, soberakin materiala liskar objektu bihurtzen da edo jabet-

za eta boterearen jabe egin den taldearen zati batek soberakina kon-

trolatzera pasatzen da. Egoera honek

sortzen duen jendartearen zatiketare-

kin, nortasun kolektiboaren zatiketa

ematen da. Zatiketa handitzen joango

da, kapitalismoarekin klase arteko

borroka bihurtzeraino. Kanpo erasoen

edo gutxiengoaren gutizi jabetze

nahiaren aurrean (eta denborarekin

semeei oinordetza bidez transmititu),

komunalak herrien halabeharrezko

erresistentzia objektu izango dira.

Zentzu honetan, giza taldeak suntsituta

ez izateko euren lurretatik alde egitera,

ustiapen ekonomikoaren bidez zerga

izugarriak ordaintzera, soldadu eta

emakumeak ematera, kolektibo mepe-

ratzailearen obretan lan egitera…

behartuta ikusten direnean; lurren oku-

pazio militarra, atzerriko legeen inposa-

keta edo gainerako ustiapen ekonomiko

zein menderatze politiko-kultural erek

jazarpen kolektiboa sortzen dutenean,

eraso “inperialista” kolektibo, tribal edo

etnikoaz hitz egiten has daiteke.
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