LOA A LA DIALÉCTICA
Bertolt Brecht
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uien aún esté vivo no
diga jamás.
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que
dominan,
hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir
jamás?
¿De quién depende que siga la
opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De
nosotros también.
¡Que se levante aquel que esté
abatido!
¡Aquel que está perdido que
combata!
¿Quién podría contener al que
conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los
vencedores de mañana y el jamás
se convierte en hoy mismo.
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aur

egun,

metaketatasa

kosta ala kosta mantendu nahi
duen kapitalismoaren azpijoko
izugarri baten aurrean gaude.
Nahaspilaren gakoa egitura ekonomikoa desarautzea da, eta
"merkatua bere kabuz erregulatzen dela" dioen printzipio
gezurrezkoan oinarritzen da.
Egun, batzuek tematuta jarraitzen
dute ekonomiaren erregularizaziorik
onena existitzen ez den hura
dela esaten. Egoera horren ondorioak, ordea, negargarriak dira.
Gero eta gehiagok diote ekonomia "erregulatzera" itzuli behar
dugula, baina, jada, ezinezkoa
da. Ez dago atzera bueltarik:
1) Lehenik eta behin, 1980ko
hamarkadan neoliberalismoaren
bidea abian jarri zuten haiek
aginte-eserlekuetan jarraitzen
dute. Oraindik ere, kaudimenindizeak esleituz poltsikoa diruz
bete zuten rating agentzien balorazioak onartzen jarraitzen dugu,
modu eskandalagarrian, gainera. Moody's agentziaren izena, esaterako, egunero entzuten dugu,
behin eta berriz, komunikabideetan. Eta jakin badakigu balorazioak nahiz txostenak ez dituztela debalde egiten. Nor ote dira
agentzia horiek diruz laguntzen
dituztenak? Bada, espekulazioaren bidez aberasten diren berberak.

aferak eztanda egin aurretik,
estatuen "erreskatea" ahalbidetuko zuela bidegabekeria hark,
eta, horretarako, diru publikoa
probestuko zela. Horrela izango
ez balitz, egitura ekonomiko
osoa eroriko zen, eta gure inguruko egitura kapitalista osoa
suntsituko zuen, ezinbestean.
Hau da, neoliberalismoak hainbestetan kritikatu duen estatuaren irudia egunerokotasunean
langile-klasea zapaltzen duten
lapurren mesedetan jarduteko
ezinbesteko pieza bilakatzen da.
3) Azkenik, desarautzea ongizate estatuaren aurkako lurrikara
ikaragarri bat bilakatzen da.
D e sl okal i zazi orako mehatxuak
tarteko, estatuek ez dute nahi,
edota ezin dute, enpresa industrial en eta finantzarioen tamaina
fiskalizatu. Horren ondorioa da
enpresa transnazionalen jarduera
arautzeko eta kontrolatzeko estatuek duten ezintasuna.
Esparru sozialistaren erorketak
proiektu neoliberala azeleratu
zuen. Eskuineko ideologoek
"marxismoaren desagertzea"
ospatzen jarraitzen dute, eta, une
honetan, unibertso neoliberal
kapitalista moduan ikusten dute
amaiera. Zein dira mundu mailako aldaketa historiko horren
arrazoiak?; Ameskeria hutsa
izan al da politika iraultzailea?

Mundu mailako ezker iraultzailearen gainbehera bi perspektiba
2) Bestalde, estatuak ez dira gai orokorretatik aztertu ohi da:
gehiegikeria ekonomiko eta fi Lehenengoak egitura
nantzario horiek gelditzeko; edo,
ekonomiko aren gahobe esanda, ez dute nahi. Desarrantzian kokatzen du
rautzea garatu eta sustatu zutegainbeheraren errua.
nek bazekiten, zabor-finantzen
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Bigarrenak, berri z,
eragile iraultzaileek eta
borroka soziopolitikoek
sozialismoaren bidean
egindako akatsetan kokatzen du gainbeheraren
erantzukizuna.

Guk, EHKn, bi auziek lotura
dutela uste dugu:
1. Estrukturalista legez ezagunak
diren horiek diote kapitalismoa
oso indar dinamikoa dela: harreman sozial anakronikoak
ahuldu, eta produkzio-indarrak
garatzen ditu, errentagarria ez
den oro alboratuz. Haien ustez,
merkatuaren eta demokrazia
burgesaren konbinazioak, sistema produktibo borren gailentasuna dela-eta, bere nagusitasun
ekonomikoa eta politikoa ezarri
du mundu osoan. Ezinbestean,
ekonomia nazionalak dituzten
gainontzeko herrialdeek teknologikoki aurreratuagoa den sistema produktibo baterantz bideratu behar dituzte beren produkzio-indarrak, mundu-mailako
erregimen inperialistaren arauak onartzen eta obeditzen badituzte.
Modu honetan, sozialismoaren
porrota predeterminatzen dute
mundu-mailako ekonomiaren
erritmoa ezartzen duten egitura
ekonomiko kapitalistek. Hortaz,
sozialismoaren krisiak jarrera defentsiboan du jatorria, produkzioindarraren garapenaren geldialdiak menderaturik gelditzen
denean. Izan ere, lehiatu ahal
izateko merkatu baten faltak eta
egitura soziopolitiko dinamiko
bat ez izateak osotasunean garatzea eragozten zuten.

Hau da, produkzio-indarren
garapenak eta merkatuak kontraesanak sortzen ditu produkzio-harremanetan (klaseharremanak):
sozialismoak kontraesan horiek saihesten dituen bitartean, kapitalismoak ez du modernizazioari aurre egiteko
beldurrik.
2. Bestalde, ikuspegi alternatiboaren arabera, ezker iraultzailearen gainbehera ez da
prozesu estruktural globaletan
oinarritzen, baizik eta klaseborrokaren ondorioetan. Toki
eta une historiko espezifikoetan garatutako borroka soziopolitikoak izan ornen dira
goibelaldiaren erantzule.
Ikusmolde horren arabera,
historia ez du zehazten produkzioindarren garapenak.
Aitzitik, historia egitura ekonomikoak eraldatzeko esku
hartzen duten borroka sozial,
klase-borroka eta borroka nazionalek osatzen dute. Hortaz,
gaur egungo kapitalismoaren
nagusitasuna ez da bere gailentasun ekonomiko eta politikoaren ondorioa, baizik eta
bere nagusitasunerako baldintzak sortu dituen borroka militar eta ideologiko baten
emaitza.

du) Esparru Sozialistako he- Hausnarketa saihestezina da;
rrialdeen gainbeherarekin
iraganetik ikastea, berriz, degertatu zenaren modukoa izan rrigorrezkoa.
da. Halaber, ondorio soziopolitikoak oso ezberdinak izan
dira. Zergatik ekarri dituzte
hain baldintza berdinek hain
ondorio ezberdinak?

Esparru sozialistan, harreman
sozio-politikoak kapitalismoa
berrezartzeko erabakigarriak
izan dira: inor ez zen sistema
Mendebaldeko ekonomia ne- defendatzeko gai izan. Menoliberalen egungo beherakada debaldean, berriz, haserrea
eta geldialdia (kapitalismo
eta ezinegona nabariak izan
espekulatiboak kapitalismo
arren ere, hegemoniari eusindustriala ordeztuz garaitu
teko gai izan da burgesia.
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1.1) SARRERA OROKORRA
1.2) EUSKAL HERRIA ETA INDAR HISTORIKO ERABAKIGARRIAK
1.3) AITZINEKO LEHEN KOMUNISMO
ABERTZALEAREN ZIRRIBORROA. AURREKARI HISTORIKOAK
1.4) 1936K0 GERRAREN ONDORIOAK

B

errehun urtez baino gehiagoz, traizioa
saritu dute Madrilek eta Parisek. Eroskeria, salmentak eta opariak, indarkeriarekin eta beldurrarekin botera, tresna erabilgarriak izan dira Euskal Herriaren gizarteprozesuetan esku hartzeko. Estatuek protagonismo
nabarmena izan dute Espainiaren eta Frantziaren
garapenean. Hegoaldeari dagokionez, Espainiaren
estatu-egiturak euskarri iraunkorrak izan dira gizarte-sektore kaltetuenen aurkako barnegatazketan. Armadak eta polizia-indarrak beti prest agertu
izan dira gizartearen ezinegonari indarraren bidez
erantzuteko, edo bestelako gizarte-egoera larrietan,
estatuaren proposamenekin bat ez zetorren adierazpen oro errepresioaren bitartez ezabatzeko.
Gaur egungo egoera ulertzeko, ezinbesteko baldintza da indar politiko bakoitzaren ekintzen ibilbide
historikoa eta indar horiek gidatzen dituzten gizarte
-klaseen jarrero ezagutzea.
Burgesia erregionalistaren jokabidea, komunismo
abertzalearen agerpena, EAJk frankismoan erakutsitako arduragabekeria, 1936ko gerran eta diktadura
garaian borrokalari iraultzaileak hiltzea, euskal autonomismoaren gurdira igotzeko presak, Iparraldearen abandonua, ETAren agerpena... guztiek biziraupenaren alde borroka egiten duen herri baten historia osatzen dute; hots, Euskal Herriko klaseborrokaren historia.
Banku-zorretan itota, diru eta luxuen beharrez muinetaraino usteldurik, alderdi erreformistak betidanik
izutu izan dira egia historikoaren aurrean. Halentzat, erruduntasun-sentimenduz eta hilotzez beteriko hilobi bat baizik ez da memoria historikoa. Jada
desagerturik dagoen Euskadiko Ezkerra (EE) da horren adierazle argienetariko bat.
Gaur ETAren aurka hitz egiten duten indarrek gatazkaren errealitatea ezkutatu nahi izan dute, Espainiako estatuaren eta Hegoaldearen arteko gatazka eta Frantziako estatuaren eta lparraldearen
arteko mendeetako zapalkuntza ahazteko.

6

Gaur ETAren ETAren aurka hitz
ibilbide historikoa eta indar ho- egiten duten indarrek gatazkaren
riek gidatzen dituzten gizarte- errealitatea ezkutatu nahi izan
errehun urtez baino klaseen jarrera ezagutzea.
dute, Espainiako estatuaren eta
gehiagoz, traizioa
Hegoaldearen arteko gatazka eta
saritu dute Madrilek Burgesia erregionalistaren joka- Frantziako estatuaren eta Ipaeta Parisek. Eroske- bidea, komunismo abertzalearen rraldearen arteko mendeetako
ria, salmentak eta opariak, indar- agerpena, EAJk frankismoan zapalkuntza ahazteko
keriarekin eta beldurrarekin ba- erakutsitako arduragabekeria,
tera, tresna erabilgarriak izan 1936ko gerran eta diktadura gadira Euskal Herriaren gizarte- raian borrokalari iraultzaileak
prozesuetan esku hartzeko. Esta- hiltzea, euskal autonomismoaren
tuek protagonismo nabarmena gurdira igotzeko presak, Iparralizan dute Espainiaren eta Fran- dearen abandonua, ETAren
tziaren garapenean. Hegoaldeari agerpena... guztiek bizi dagokionez, Espainiaren estatu- iraupenaren alde bon-oka egiten
egiturak euskarri iraunkorrak duen herri baten historia osatzen
izan dira gizarte-sektore kaltetu- dute; hots, Euskal Herriko klaseenen aurkako barne-gatazketan. borrokaren historia.
Armadak eta polizia-indarrak
beti prest agertu izan dira gizar- Banku-zorretan itota, diru eta
tearen ezinegonari indarraren luxuen beharrez muinetaraino
bidez erantzuteko, edo bestelako usteldurik, alderdi erreformistak
gizarte-egoera larrietan, estatua- betidanik izutu izan dira egia
ren proposamenekin bat ez zeto- historikoaren aurrean. Haientzat,
rren adierazpen oro errepresioa- erruduntasun-sentimenduz eta
ren bitartez ezabatzeko.
hilotzez beteriko hilobi bat baizik ez da memoria historikoa.
Gaur egungo egoera ulertzeko, Jada desagerturik dagoen Euskaezinbesteko baldintza da indar diko Ezkerra (EE) da horren
politiko bakoitzaren
e k i n - adierazle argienetariko bat.
tzen
1.1) SARRERA OROKORRA

B
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proiektu inperialak eta lurralde
antolamenduaren birbanaketa,
hizkuntza eta kultura.
Horiek dira euskal prozesu
iraultzailea kokatzeko erabiliko
ditu¬gun ildo nagusiak; prozesu
horri "sozialismoranzko euskal
saiakuntza" deritzogu.

1.2) EUSKAL HERRIA ETA INDAR tetik, indar burgesen multzoa,
HISTORIKO ERABAKIGARRIAK
nork bere bloke sozialaren sostengua eta estatuen eta boteapitalismoaren bult- rearen tresnen laguntza duena.
zada sozioekonomikoak hiru giltzarri 2. Beste alde batetik, erasoari
edo indar historiko aurre egiten dioten herrierabakigarri ditu
indarren multzoa, herrialde berri bat eraiki nahi duena
Euskal Herrian:
(gizarteeraikuntza independentea).
1.
Garapena, barnekoa eta
kanpokoa.
Lehengo indarra estatuen inguruan dabil, haien dinamika poli2.
Espainiako eta Frantziako tiko-ekonomikoen eta politikoestatuen egitura milita- militarren baitan, eta nola ez,
rra; haien armadak espai- haien merkatu-interesak sutsuki
niartasuna eta jakobinis- babesten dituzte. Berezkotzat
moa eraikitzen tematuta- hartu ditu nork bere estatuen
ko talka-indarrak dira.

K
3.

Euskaldunen arteko klaseborroka; hau da, antagonikoak diren gizarteproiektuen eta proiektu nazionalen arteko talka.

Herri
gisa
gure
historia
uler¬tzeko hiru giltzarri nagusi
horiek erlazio espezifikoak dituzte ga¬rai bakoitzean, estatu
okupatzai¬leen aurkako euskal
erresisten¬tziaren eta herrilangile zapal¬duaren bidez.
1.

Hiru indarrek aurkakoak
diren bi interes orokorri
erantzuten diete. F u n t sean, mundu-mailako aurkakotasunaren ildo historikoak dira:Alde ba
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Borroka iraultzailea ETArekin
hasi zela dioen mitoaren aurrean, erakunde horren aitzindari
izan ziren horien memoria berreskuratzea dugu xede. Euskal
Herriko klase-borrokaren historiak 1920ko hamarkadako komunista abertzaleak nazio askapenaren
eta
gizarteaskapenaren abangoardian kokatzen ditu. Borroka hark herri
oso baten pentsamendua eta
desira biltzen zituen. ETA izango
da geroago esperientzia hori
jasoko duena, eta biribildu eta
1920ko hamarkadan beste parametro batzueta-tik abiatutako
borrokari jarraipena emango
dio. 1936-1939ko porrot militarraz geroztikako bestelako baldintza ekonomiko, sozial eta
politikoak kontuan izanik eman
zion jarraipena ETAk komunista
abertzaleek irekitako prozesuari.

1.3) AITZINEKO LEHEN KOMUNISMO ABERTZALEAREN
ZIRRIBORROA. AURREKARI
HISTORIKOAK

K

omunismo abertzalearen lehen pausuak ezin dira ulertu
1920ko
hamarkadako testuinguru historikotik
eta garaiko nazioarteko eta Euskal Herriko gizarte-gertakizunen
kontraesanetatik kanpo. Karlisten porrotaren herentzia, azken
foru-eskubideen deuseztapena
eta industrializazio azkarrak inflexio-puntu garrantzitsuak izan
ziren Euskal Herriaren gizarteeraketan.
Erregimen zaharretik Euskal Herri modernorako pausua ibilbide luzea eta gogorra izan zen.
Jabetza-era berrien ezarpenak
sorturiko prozesua zen. Immigrazio jendetsuak eta indar produktiboen garapen bizkorrak
proletalgoaren agerpena ekarri
zuen. Industrializazioak euskal
eremua eta baserriko munduikuskera etengabe aldatu zi-

tuen, urbanizazio irregularraren ziren. Iparraldea, bestalde, emiondorio iraingarrien mesedetan. graziora eta marjinaziora kondenatu zen.
Eraldaketa ekonomiko, sozial
eta politiko oro euskal burgesia Burgesia handiak estatu prohandiak zuzendu zuen. Sektore pioaren eraikuntzari uko egin
hori jaioberria zen oligarkia bi- zion. Babes militarraren eta polakatuko zen, eta espainiar nazi- lizia espainiarraren lagun-tza
onalismoaren protagonista na- izan zuen bere gizarte-aurkariak
gusia. Errestaurazioa helburu protagonista zituen mugimendu
zuen estatu modernoaren beha- errebeldeari kontra egiteko.
rrezko dinamizatzaile ahaltsuak, Mugimendu hura labe eta bureta haren bi etsai nagusienek din arteko lantokietatik azale(hastapenetako euskal naziona- ratu zen langile-klasearen eskulismoa eta langile-mugimendu etan zegoen. Urteen poderioz,
iraultzailea) euskal gizarte ber- karlistaden oroitzapena ahulduz
nia sortu zuten.
joan zen, eta euskaldunak Espainian gizarteratzeko asmoak inBurgesia ertain eta txikiak, biak dartuz zihoazen. EAJk ere
foruzaleak, izaera independen- (burgesia handiak zuzentzen
tistako nazionalismorantz jo zuen), independentziaren alzuen estatuarekin lotura txikia- deko borroka autonomismora
goa zuen tokietan. Alabaina, bideratzeko estrategia martxan
klase haiek ahulak ziren gunee- jarri zuen.
tan, indarrean jarraitu zuen karlismoak. Hala, haustura ekonomikoa eta politiko-soziala gertatu zen. Alde batetik, Bizkaia
eta Gipuzkoa nazionalismoaren
indargune bilakatu ziren, eta
Araba eta Nafarroa, foruzale,
eta horren ondorioz, euskal lurraldeen arteko aldeak areagotu
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Autonomismoaren bitartez, esparru espainiarrean bere merkatu-interesak babesten zituen
Eusko Alderdi Jeltzaleak.
1. Mundu Gerraren garaian aliatuen interes-sistemaren baitan
euskal ekonomia txertatzean,
eta, kapitalismoa defendatzeko
kataluniar autonomistengana
hurbiltzean, euskal burgesia
handiaren garaipena ziurtzat jo
zitekeen. Alabaina, Dublingo
Pazko odoltsuak nazionalismo
burges autonomistaren eta sufrimendua nahiz miseria besterik ezagutu ez zuten gizarteindar sortu berrien arteko banaketa markatu zuen. James Connoly-k zuzenduriko Irlandako
matxinadak eragin nabarmena
izan zuen Euskal Herrian. Comunión (1916) alderdiaren zatiketak euskal nazionalismoaren
baitako ezberdintasunak azaltzeko bide bat erakusten digu.
Modu bertsuan jaioko da Eli
Gallastegi eta Trifón Etxeberriaren JagiJagi antolakunde politikoa. Erakunde horretan, hastapenetako nazionalismo erradikala eta ideia progresistak uztartu ziren. Jarrera aurrerakoi
hori aitzindariak izan ziren euskal komunistekin gauzatutako
aliantza puntualetan azalarazi
zen.
1839an, hastapeneko euskal
nazionalismoak
galduriko
"Askatasunaren
Euskadiren"
itzulerak eta hasierako euskal
nazionalista anitzen (Sota eta
euskalherriaco taldea) planteamendu burges foruzaleak guztiz
baldintzatu zuten mugimendu
nazionalista, Luis Aranak mantenduriko erradikalismoaren eta
utopia independentista zalantzan jartzen zuten Sota nahiz
Kizkitzak alderdi jeltzaleari ekarritako pragmatismo itsuaren
on¬dorio izan zen praxiaren arteko dialektikak mugiarazi zuen
mugimendu nazionalista.

10

1923an Primo de Riberaren
golpe militarra izan zen, eta
klase pribilegiatuen babesa izan
zuen. Ordurako, banaketak nabari ziren euskal nazionalismoaren baitan, eta agerian geratu
ziren 1930ean EAE-ANVren sorrerak ekarri zuen zatiketaren
baldintzak.
Hala, Mendebaldeko Europa
osoan bezala, garaiko Euskal
Herrian anti-kapitalismoa eta
herri jakin baten kontzientziak
eskaturiko autodeterminazioeskubidea batzen zituen ideologiaren sorrera osatzen ari zen.
Ideologia hori gauzatzeko lehen
saiakera 1911koa da, eta Eusko
Alderdi Abertzale Errepublikanoaren eskutik etorri zen. Alderdi hark izaera laiko eta errepublikanoa zuen, eta Espainiako
estatuko lehen alderdi nazionalista izan zen. Alderdi errepublikano hori Eusko Alderdi Jeltzalearen izaera kontserba¬dore
eta katolikoaren alternatiba gisa
aurkeztu zen. EAJren "Jainkoa
eta Lege zaharra" lemaren aurrean, "Aberria eta Askatasuna"
lema erabili zuen.
Alderdiak ibilbide laburra izan
zuen, 1913an desagertu baitzen. 1909an Eusko Alderdi
Abertzale Liberala sortuko zuen
pertsona berak, hots, Francisco
Ulaciak, fundatu zuen Eusko
Alderdi Abertzale Errepublikanoa. 1910ean Kataluniako udalhauteskundeetan "Unió Federal
Nacionalista Republicana" alderdiak lorturiko garaipenak
bultzaturik hartu zuten alderdia
osatzeko erabakia, eredu hari
jarraitu nahian.
1930ean, euskal mugimendu
nazionalistako kide ziren Luis
Urrengoetxea, Anacleto Ortueta, Tomás Bilbao eta Justo
Gáratek, besteak beste, Eusko
Abertzale Ekintza (EAE-ANV)
sortu zuten.
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Komunistak bere bozeramaile zen Manuilsky-ren eskutik
"Alderdi Komunistaren helburua Espainiako estatuaren
hondakinetatik
Katalunia,
Vasconia, Espainia, Galizia
eta Portugalgo langile eta
nekazarien iberiar errepubliken federazioa osatzea da".
"Guk, euskaldunok, gure aberriaren autodeterminazioaren
alde egiten dugu, baina ez
gara nazionalistak, baizik eta
internazionalistak. guk, euskaldunok, borroka asko egin
dugu, eta kasta niilitarren
nahiz menderatzaile espainiarren aurrean gogo biziz
"Gora Euzkadi Azkatuta! Gora Euzkadi librea!" oihu egiten genuenean, gudari deika
egiten genuen, borrokarako
grinez, gure herria Espainiako
estatuaren zapalkuntza inperialistatik askatzeko".

Izaera laiko, errepublikano
eta sozialdemokrata zuen
alderdia independentista eta
antikapitalista legez aurkeztu
zen.
Gerra zibilaren garaian, EAE
errepublikaren alde agertu
zen, eta Euskal Armadaren
parte izango ziren boluntarioz osaturiko lau batailoi antolatu zituen. Jose Antonio
Agirre buru zuen Eusko Jaurlaritzaren eta Juan Negrínen
Espainiako Gobernuaren parte izan zen.

latu iraultzaile eta sozialistak
programa politikoetan modu
irekian adierazi zituztenak.
Euskal antolakunde bat sortzeko prozesua hasi zen bitartean, Aranaga, Zapirain, Astigarrabia eta abarrek Bolchevismo eta Euskadi Roja aldizkarietan eztabaidari ekin zioten bitartean, Internazional

Diktadura frankistan murgildurik, EAEk, erbestean, apenas izan zuen jarduerarik.
Hala ere, Agirreren eta Leizaolaren Eusko Jaurlaritzan
curen partaidetza mantendu
zuten.
Aitzindariak eta
antolakundeak
Alabaina, komunistatzat aldarrikatzen ziren lehen antolakundeak izan ziren curen baitan Euskal Herriaren askapen
prozesuaren ideia eta postu12

Euzkadiko Partidu Komunista
(EPK) izan zen, bere jarrera
iraultzailetik, Euskal Herriaren
autodeterminazioeskubidea mahaigaineratzen
lehena. Eta Euzkadiko Partidu
Komunista izango da Errepublikan, gerran eta erbestean,
Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokan etengabe
jarraituko duen bakarra.

Langile-klaseak, EPKren eskutik,
egiaz nazionala zen klase bakarra
zela erakutsi zuen. Klase horren
interesek "Euzkadiren" interes orokorrarekin bat egiten zuten; beste
alderdi batzuek, berriz, aberriari
bizkar ematen zioten pausu bakoitzean.
EPKrekin batera, beste erakunde
komunista apalago bat ere aipatu
behar dugu: Batasun Marxista¬ren
Langile Alderdia. Erakunde komunista horren ordezkari nagusiak
Arenillas anaiak izan ziren. Horietako bat, Jose Luis, Izquierda Comunista de España erakundearen
Euzkadiko buruzagia, euskal nazioarazoaren gaineko ideologoa
zen. 1936an, Bilbotik atera zen lehen milizia-zutabea antolatu zuen.
1.4) 1936K0 GERRAREN OND
RIOAK

1

936ko gerrak zailtasun ugari sortu zizkion euskal nazionalismoari eta euskal
komunismoari. Betidanik
etsai ziren indar politikoekin aliantzak egin behar izan zituzten. EAJ
indar hegemonikoa izan arren, indar
ezkertiarren eta nazionalisten arteko
aldeek beharrezko batasun estrategikoa eragotzi zuten.
Eusko Jaurlaritza hondoratu zenean
(Errepublikak gerora hartu zuen
bidea hartuta), Euskal Herria gau
ilun eta luzearen atarian zegoen. Ez
soilik porrot militarra eta autonomia
murriztua zirela eta, baizik eta, batez ere, erregimen frankistak maila
guztietan (politikoan, sozialean,
kulturalean...) egindako jazarpenarengatik. Santoñan amore emateak
agerian utzi zuen euskal burgesiak
proiektu nazional propio bat garatzeko zuen ezintasuna. Halaber, Eusko Jaurlaritzaren trakestasun politikoak abertzaletasunaren krisia areagotu zuen.
Jesus Larrañaga Txurruka "Goierri"
burkide komunistak eta Euzkadiko
Alderdi Komunistak ordezkaturiko
antolakuntza egiturak, 1936-39
bitarteko guda-zelaian, alderdi hau
Euskal Herriaren defendatzaile kementsuena bilakatu zuen. Antolakuntza ikuspegi hori marxismoleninismoan eta Internazional
Komunistak Espai¬niako Alderdi

Komunistari egindako kritikan
oinarritzen da. Internazional Komunistak 1931n PCE-ri autodeterminazio eskubidearen kontrako jarrera anti-leninista eta espainolista alde batera uzteko eskaera egin zion:

Espainiako inperialismoaren aurkako borroka arrakastatsua izan
dadin, eta nazionalisten zalantzak
agerian uzteko. Jendeari banaketara arte curen huruaskitasuna gauzatzeko dei egin behar diote".

Gerrak eta hark ekarritako diktadura militarraren errepresioak komunismo abertzaleak hasitako bidea
oztopatu zuen. Enesistentzia antifrankista batez ere komunista zen,
eta II. Mundu Gerran aliatuak lortutako garaipenak guztiz baldintzatua.
Hortaz, erresistentzia komunistak,
ekintza armatu nahiko arrakastatsuak izan zituenak, erresistentziara
bideratu zituen indarrak etapa politiko berrian. Alabaina, 1944tik aurrera, PCEk berak desegituratu ziburuen jabe izateko duten eskubi- tuen ekintzamolde haiek eta erresisdea. Espainiako langileen aurrean, tentzia
sutsuki babestu behar eskubide hau,
kataluniar, euskal eta galiziar nazionalismoaren aurkako pentsamoldea desegiteko. Katahmian, Vasconian eta Galizian, komunistek bertako langileei ulertarazi behar diete
Espainiako langile eta nekazari
iraultzaileekin batu behar direla,
"Egungo egoeran, Kataluña, Vasconia eta Galiziaren borroka nazionala Espainiako iraultza demokratikoaren garapenerako faktore garrantzitsuenetariko bat bilakatu da,
eta horrek politika nazionalean
aldaketa handia egiteko beharra
eragiten dio alderdiari. Alderdiak
herrialde osoan zehar barreiatu
behar du Kataluniak, Vasconiak eta
Galiziak curen
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Frankismoa eta euskal
nazionalismoa.
Komunismo abertzalearen
sarraskia
Diktadurak gizarte-egitura eta
egitura politiko oro hartu
zuen. Epe luzera, ordea, gizarte-ordenaren une bat izan
zen burgesia erregionalistarentzat. Familiak eta Elizak
sozializaziorako agente nagusi gisa irauten zuten, eta nazionalismoak bere hegemonia
mantendu ahal izan zuen eremu horietan.
Burgesia handiak ez ezik,
burge-siaren beste zati batzuek ere eskuak garbitu zituzten. Enpresa txiki eta ertainetan, lasai antzean zegoen burgesia. Alde batetik, eremu
pribatuan eta ezkutaturik ibili
behar zuen, baina beste alde
batetik, Espainiaren fusilen
babesa zuen aberasten jarraitzeko. Egoera hori ez zen
arrotza Euskal Herriaren historian erreparatuz gero.
Alde horretatik, euskal burgesia hasiera batean merkataria
izan zen; gero, 1876ko bigarren garaipen militarraren ostean, meatzari-industriala.
Beranduago, euskal burgesia
finantzari-industriala bilakatu
zen, eta Espainiako estatuaren
eraikuntza proiektatu zuen.
Kokapen hori Espainiako estatuak XIX. mende amaiera
eta XX. mende hasiera bitartean nahiz 1936ko altxamenduaren ondoren euskal burgesiarekin hartutako jarrera protekzionistaren adierazlea da.
Euskal burgesia handiaren eta
Espainiako estatuaren arteko
ituna diktadurako hamarkadetara luzatu zen. Eta itun hura
indartu egin zen 1959an, burgesia handiak, "Egonkortzepl an aren" bidez, Falangearen inguruan antolaturiko klase ertainak ordezkatu zituenean.

Hegoaldean
izan

kapitalismoak tak kemenaren eredu izan ziren. Mundu-mailako bigarren
gerra pizteak eragin nabarmena izan zuen horretan. 1936ko
borrokaldia 1939ko iraileko
duen garapenak ez du Espai- gertaeren atariko txiker bat
niako estatuaren presentzia besterik ez zen izango.
soi-lik kontuan hartzea eskatzen. Maila berean, kontuan Une hartatik aurrera, komuhartu be-har Jira kolaborazio- nismo abertzalearen baitatik
nismoaren ondorioak eta bur- bizirik irten zen oro sarraskitu
gesiak inolako arazorik ez eta ezabatu egin zen. 1939ko
izatea politikoki giltzarri porrot militarrak, eta frankisabertzalean eta publikoki ja- moaren eskutik etorri zen Larrerarik zehaztu gabe mugit- rrañagaren hilketak Santiago
zeko izan duen jarreran.
Carrillok monopolizaturiko
PCEren joera anti-iraultzaile
Nazioarteari dagokionez, ko- eta espainolista sendotzea
mu-nismoaren aurkako borro- ekarri zuen. Aipatu behar da
ka ardatz gisa harturik, AEBk prozesu erreakzionario hori
diktadura militarra zurkaiztu are azkarrago gertatzen dela
zuen, eta nazioarteko ordena Internazional Komunista deberriaren zatitzat aitortu zen. sagerturik. Modu horretan,
Horrek, herri babes orotatik at 1944tik aurrera, Espainiako
neguko kaser-nan lo zegoen Al-derdi Komunistaren (PCE)
oposizioaren (PSOE, EAJ) zuzendaritzak leninisten likiezintasuna adierazten zuen.
dazioa abian jarra zuen. Maburuzagi karismatikoeBien bitartean, komunista kien
nak
kendu
zituzten, eta nazioaber-tzaleek euskal mugetatik mailan alderdi
independente
kanpo eman behar izan zioten gisa aurkeztu zen
Euzkadiko
jarrai-pena borrokari, gatazka Partidu Komunistaren
inter-inperialistaren baldint- zuzendaritzako kideen (EPK)
aurka
zak medio. Hainbat guda es- ere jo zuten
zenatokitan, euskal komunis14

mugimenduak eta kanpoko ez zuen antolakunde politikoeragin ideologikoek Mende- militar berri baten garapena
Euskal nazio-askapenerako baldeko Europan parekorik ekarri zuten epe motzera.
borrokatik
gizarte-arazoak
desa-gerturik,
askapenprozesuaren alderdi iraultzailea de facto deuseztatu zen,
eta aberriaren erreferente
bakarrak nazionalismo tradizionalean soilik aurki zitezkeen. Baina Franco Jeneralaren diktadura garaian euskal
burgesiaren
jarrera
ezaktiboak eta erresistentziarako gaitasun-ezak fenomeno
berri bat sortu zuen Euskal
Herrian: Euskadi Ta Askatasuna (ETA). ETAren sorreraren zergatietako bat EAJren praxiari egindako kritikan oi-narritzen zen; hala
ere, horrek ez du ahalbidetzen sabinianismoa erabat
errefusatzea. Eusko Alder-di
Jeltzalearen aurkako kritikek
ez zuten gizarte-klaseen izaerari loturiko aipamenik egiten. Gai kulturalak, "euskalduntasunaren" definizioa,
eta auzi armatua (hau da,
askapen nazionala lortzeko
borroka ar-matuaren erabilera) ziren alde nagusiak.
Maila praktikoan, diktadura
frankistaren kontrako jarduerak, klandestinitateak, langile
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2.1) PORROTETIK ESPERANTZARA
2.2) PROZESU POLITIKOMILITARRAREN SORRERA
2.3) MARXEN ITZULERA
2.4) V. BATZARRA: INDEPENDENTZIA
A SOZIALISMOA
2.5) ENAM-AREN MUGAK: BORROKA
ARMATUA ETA INDAR METAKETA

G

erra-osteko Euskal Herriak paregabeko
fenomeno politiko eta sozial baten esparru geografikoa irudikatu du Mendebaldean. Horretxegatik, Europako laborategi politiko gisa definitu izan dute aditu ugarik
herrialde hau.
Immigrazio iraunkorra ahalbidetu zuen industrializazio emankorrak eta oligarkia finantzario nahiz
langile-klase antolatu baten sorrerak baserrian eta
landa-eremuan tenkaturik zegoen milaka urteko
kultura zanpatu batekin talka egiten zuen.
Arlo ekonomikoan, euskal egitura kapitalista etengabe hasiz zen 1960ko hamarkadan. Japonia izan
zen hazkunde-tasa handiagoa izan zuen herrialde
bakarra. Alabaina, 1970eko hamarkadaren erdialdean, garaiko krisialdi ekonomikoaren eragina biderkatu zuten bi ahulezia garrantzitsuk. Alde batetik, administrazioaren anakronismoa aipatu behar
da, estatuak betidanik duen arazoa. Beste alde
batetik, krisi politiko-ekonomikoa areagotu zuen
bere burua nazionalistatzat zuen burgesiaren norabide politikoaren gabeziak eta kontzientzia nazionalik ezak. 1970eko hamarkadaren amaiera aldera,
euskal ekonomia Espainiako ekonomiaren mende
zegoen erabat.
ETAren sorrerak Euskal Herriko espazio soziokultural eta politiko berria zehaztuko zuen. Hots,
Euskal Herriko hainbat gizarte-korronteren arteko
batasuna eta eragin gehien zuten pentsamolde
politikoen sintesia lortu zuen. Sintesi hori ez da lineala izan; bertan, “3. munduaren aldeko” partaide
iraultzaileak nahiz XX. mendeko hirurogeiko eta
hirurogeita hamarreko hamarkadetan agerturiko
“ezker berriaren” aldeko kideak batu izan dira.
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ETAk, hastapenetik, garapen sozio-kultural eta ideologikoa xede izan du. Pentsamendu marxista
(1960ko hamarkadako erdialdetik mugimenduaren
parte izan dena) interpretazio heterodoxo eta anitzaren bidez hartu zen. Interpretazio horretan, pentsamendu marxistaren korronte klasikoek ez zuten
gailentzea lortu. Kasu askotan, marxismoaren beraren aurka eginez, Erakundean banaketak baizik ez
ziren sortu. ETAk, hortaz, pentsamendu iraultzaileen sintesirako gaitasuna erakutsi zuen, sektarismoetan erori gabe.

2.1) PORROTETIK ESPERANTZARA

G

erra-osteko Euskal
Herriak paregabeko
fenomeno politiko
eta sozial baten esparru geografikoa irudikatu du
Mendebaldean. Horretxegatik,
Europako laborategi politiko
gisa definitu izan dute aditu ugarik herrialde hau.
Immigrazio iraunkorra ahalbidetu zuen industrializazio emankorrak eta oligarkia finantzario
nahiz langile-klase antolatu baten sorrerak baserrian eta landaeremuan tenkaturik zegoen milaka urteko kultura zanpatu batekin talka egiten zuen.
Arlo ekonomikoan, euskal egitura kapitalista etengabe hasiz
zen 1960ko hamarkadan. Japonia izan zen hazkunde-tasa handiagoa izan zuen herrialde bakarra. Alabaina, 1970eko hamarkadaren erdialdean, garaiko krisialdi ekonomikoaren eragina
biderkatu zuten bi ahulezia garrantzitsuk. Alde batetik, administrazioaren anakronismoa aipatu behar da, estatuak betidanik
duen arazoa. Beste alde batetik,
krisi politiko-ekonomikoa areagotu zuen bere burua nazionalistatzat zuen burgesiaren norabide
politikoaren gabeziak eta kontzientzia nazionalik ezak. 1970eko
hamarkadaren amaiera aldera,
euskal ekonomia Espainiako
ekonomiaren mende zegoen erabat.

izan dira.
ETAk, hastapcnctik, garapen
sozio-kultural eta ideologikoa
xede izan du. Pentsamendu marxista (1960ko hamarkadako erdialdetik mugimenduaren parte
izan dena) interpretazio heterodoxo eta anitzaren bidez hartu
zen. Interpretazi o horretan, pentsamendu marxistaren korronte
klasikoek ez zuten gailentzea
lortu. Kasu askotan, marxismoaren beraren aurka eginez, Erakundean banaketak baizik ez
ziren sortu. ETAk, hortaz, pentsamendu iraultzaileen sintesirako gaitasuna erakutsi zuen,
sektarismoetan erori gabe.
2.2) PROZESU POLITIKOMILITARRARENSORRERA

E

TA ez zen armaturik
jaio. Erakundeari buruzko kontakizun hori
ez da zuzena, eta mito
hori deuseztatu egin behar da.
Egiari zor, borroka armatua na
hitaezko tresnatzat ulertzeko
eztabaida gogorra izan zen. Indarkeri aren erabileraren inguruko eztabaida handia izan zen,
eta komenigarria zen ala ez erabakitzeko, faktore ugari kontuan

ETAren sorrerak Euskal Herriko espazio sozio-kultural
eta politiko berria zehaztuko
zuen. Hots, Euskal Herriko hainbat gizarte-korronteren arteko
batasuna eta eragin gehien zuten
pentsamolde politikoen sintesia
lortu zuen. Sintesi hori ez da
lineala izan; bertan, "3. munduaren aldeko" partaide iraultzaileak nahiz XX. mendeko hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko
hamarkadetan agerturiko "ezker
berriaren" aldeko kideak batu
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hartu zituzten. Gaiarekiko jarrerek garaiko nazioarteko
erakunde iraultzaileen jardunean zuten euren ispilua:
"hirugarren munduko" herrialdeetako askapen nazionalerako iraultzak eta Gandhiren indarkeriarik gabeko doktrina, besteak beste.
Aukera bat nahiz bestea babesten zutenek nazioarteko esperientzietatik ikasitakoa aplikatu
nahi zuten, euskal gizartearen
errealitatea kontuan hartuz.

nahiz militarren aurkako eraso
iraunkorrak estatuak era oldarAzkenean, borroka armatuari
korrean erantzutea eragin zuen,
ekitearen alde zegoen sektorea
eta osotasunean kolpatu zuen
gailendu zen eztabaidan. BorroEuskal Herria. Itxuraz bigarren
ka armatuaren zergatien le-hen
mailakoa den elementu hori leazalpena 1964an argitaraturiko
henengo mailako bilakatuko
"La insurrección en Euskadi"
zen urte batzuk geroago.
eta "Cuadernos de ETA" libu"Ekintza-errepresioa-ekintza"
ruxketan jasotzen da.
espiralaren teoriaren bidez
Argitalpen horietan, askapen
ekingo zion ETAk bere jardun
nazionala helburu duen guda
armatuari.
iraultzailearen printzipioak
Euskal Herriko garapen ekonoofizial egiten dira. Guda iraultmikoa dela eta, guda iraultzaizailea ez da borroka armatualea kaleko komandoen bidez
ren erabilera taktikora soilik
hasi zen. Mendian sorturiko
mugatzen, harago doa. Hirugagerrillak geroagokoak dira, borren munduko lurraldeen logika
rroka arma-tuaren prozesuak
berari jarraituz, borroka armaaurrera egin ahala s orturikoak.
tua azkeneraino eraman beharreko ekinbidea da, Euskadi
1.
Eredu horren pean, bi
(kolonia) Espainia eta Frantzia- helburu zituzten: Lehenengoa,
ren (metropolia) menpekotasu- herniaren borondatea irabaztea.
netik askatzeko.
2.
Bigarrengoa, Espainiako
Guda iraultzailea bi zutabetan
estatuak Euskal Hernian
so sten gatuko litzateke: milizuen aparatu errepresiboa
tantea, alde batetik, eta ideolosuntsitzea.
giaren lehentasuna zutabe poliHelburuak lortuz joanez gero,
tikoaren nahiz militarraren augaraiko estatuaren aparatua orrrean, bestetik.
deztuko lukeen administrazio
Erregimenaren indar policial
propioa eraiki beharko litzateGuda iraultzailea
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ke. Aldi berean, berriz, etsaiaren erantzunak geldiarazi, batez
ere gaitasun errepresiboa, eta
azkenik, boterea hartuko litzateke.
Sortu zenetik 1964ra arte, lehen
eraikuntza ideologikoa egin
zuen ETAk. Pentsamendueraikuntza hura nekez defini
daiteke, baina, guda iraultzailea
gainerako alderdiei gainezartzeko ideiaren garrantzia kontuan hartzen badugu, ETA nazionalista erradikaltzat har
genezake.

2.3) MARXEN ITZULERA

tatik bi marxismoaren eta komunismoaren azterketara bideratu
ziren. Haietan, komunismoaren
eragin ideologikoa garrantzizkotzat hartu zuen ETAk, eta kontuan hartu zituen proiektu haren
aldaerak.

Marxismoa Euskal Herriarentzat
ideologia atzen-itartzat jo bazuen ere, pentsamendu marxistak Euskal Hernian zuen garrantzia neurtu zuen. ETAko
kideek marxismoaren aurka
egindako kritikarik zorrotzenak
garaiko euskal esparruan antolakunde komunistek zuten jarreran
oina-rritzen ziren. Hau da komunisten inguruko gaia: estatu bakoitza-ren errepresio-egiturak
“de facto" indartzea. Hala ere,
espai-noltasunaren salaketa hori
argitu egin behar da, liburuxka
haietako testuetan bertan, Mosere jatorri nazionalista kuren edo Beijinen mende jartkontuan
h a r t u z zen bai-tira munduko komunista
(Eusko Alderdi Jel- guztiak.
tzalearen ideologiatik
gertukoa), eta gerra aurreko Era horretan, EPKren eta FLPhainbat adierazpen nazionaliste- ren existentziari jite teorikoa
kin ahaidetuta zegoela jakinik, soilik ematen zaio, Espainiako
ETAk nahikoa kontraesan zituen Alderdi Komunista zentralistarebere baitan garapen ideologiko kiko zituzten aldeak kontuan
sakon bat egiteko. Garapen hori hartu bank. Iparraldean ez zen
ez zen krisirik gabekoa izan, eta halakorik ageri, bertako komuesan daiteke garai hartako ezta- nista oro Frantziako Alderdi
baida ugari amaitzeke daudela Komunistaren parte baitziren.
oraindik ere. Horixe da ETAren Komunistek, hortaz, garaiko
prozesu politiko-militarraren estatu-esparruaren alde apustu
gaitasun eta bizitasunaren adie- egin zuten curen proiektu politirazleetako bat. Zalantzarik gabe, koa garatzerako, eta euskal mueztabaida eragiten duen gai ga- gimendu komunistari bizkan-a
rrantzitsuenetariko bat marxis- eman zioten. Hala ere, Leninen
moa da. Hau garapen historikoa- eraginez, zapalkuntza nazionalaren eragilea izan da, baita barne- rekiko nolabaiteko sentsibilitahaustura ugariren kausa ere. Az- tea zuten, eta, besteak beste,
ken fincan, horren guztiaren az- autodeterminazio-eskubidearen
pian, klase-borrokak ETAren alde zeuden.
fenomenoarekin duen zerikusia
Langile-mugimendua
nabarmendu dezakegu.

B

Hasierako urtetan, klase-borroka
alde batera utzi zuen ETAk,
marxismoa planteamendu arrotz
gisa ikusten duelako. Alabaina,
"Cuadernos de ETA" liburuxke-

Berrogeita hamarreko hamarkadan, langile-klasearen borrokek
indarra hartu zuten, eta goia
1962ko greba handietan jo zuten. Urte hori garai beni baten
hasiera izan zen Espainiako estatu osoan. Langilemugimenduak borrokarako eta
negoziaziorako tresna berriak
zituen, Langile Komisioen bitartez, eta ofentsiban jokatu zuen
mugimendu bat artikulatu zuen.
Erregimenaren izaera zela eta,
langile-mugimenduak egindako
aldarrikapenak azkar hedatzen
eta politizatzen ziren. ETA horren guztiaren jakitun zen, eta
kasu batzuetan, borroka horien
parte aktibo ere bai. ETAren
jatorri den mundu nazionalistaren barnean, urteen poderioz
areagotuz joango zen klaseborrokaren prozesu konplexu
bat izan zen.
ETA erakundetik behin eta berriz aipatzen da langile grebalariei eta frankismoak sasira bidalitako horiei laguntzeko beharra.
Jakin badaki diktadurapean greba egitea ez dela ahuntzaren
gauerdiko eztula. Horregatik,
ETAk langileek erakutsitako
grina goraipatuko du. Euskal
ugazaben aurkako gaitzespena
ere nabaria da, eta enpresaburuek beren interesak aberriaren
aurretik jarri izana salatzen
zuen.

ETAk garrantzi handia eman
zion langile-mugimenduari, eta
"bonokalarien eskolatzat" hartu
zuen. Baina ETAko kideek
oraindik ez dute gizarte-borroka
tresna beharrezkotzat jotzen langile-klasea askatzeko. Alabaina,
lan-arloari dagokionez, Euskadi
Ta Askatasunako militante anitzen praxia ekarpen garrantziHala ere, langileen alderdi tradi- tsua izan zen euskal nazionaliszionalei egindako kritikak moaren baitan.
(PSOEri barne) ez du adierazten
langile-mugimenduarekin ahaztu zirenik.
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Abertzale eta komunista izanik,
jaioberri zen prozesu politikomilitarrak askapen nazionala eta
esplotazio egituretatik aske izango den gizarte berri bat ditu helburu. Hori izango da denbora
aurrera doan heinean ETA lantzen joango den erronka. Erronka hori 1920ko hamarka-dan
euskal komunistek bideratu-tako
parametro berdinetan adierazten da: gizakiaren erabateko
askapena.
2.4) V. BATZARRA: INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA
Euskal Nazio Askapenerako
Mugimenduaren (ENAM) parametro ideologiko-politikoak independentzia eta sozialismoa
binomioan adierazten dira modu
argienean. Hala ere, formulazio
horrek ez du mugimenduak
eta ETAk berak gizartearazoen aurrean duten definizio ideologikoaren eztabaida
iraungi. Euskal Herriaren askapen nazional nahiz sozialaren
prozesu konplexuari buruz interpretazio ugari egin daitezke.
Sozialista eta independentista
gisa aurkezten garenon zeregina
da eztabaida horri jarraipena
ematea.
Independentzia eta sozialismoa
kontzeptuak ETAren V. Batzarrean azaldu ziren lehen aldiz.
Bertan, gaur egunera arte borroka armatuak izan duen oinarri
ideologikoa zehaztu zen. Baina
beharrezkoa deritzogu, azaletik
bada ere, ETAk gizarte-arazoari
buruz egindako hausnarketa plazaratzea.

hots, fronte militara, fronte kulturala, langile-frontea eta fronte
politikoa. Era berean, Mao, Lenin eta Marxen ideiak bereganatu zituzten, eta lehen belaunaldiko nazionalistek Erakundea
utzi zuten, marxismoaren onarpenarekin ados ez zeudelako.
1970ean, Erakundeko presoek
hau idatzi zuten Burgosko kartzelatik:

moa, chauvinismo
ordez:

hertsiaren

"Euskal Herria solidarioa da
Espainiako eta Frantziako herriekin hertako oligarkia zapaltzailearen aurka aurrera daramaten borrokan".

Borroka nazionala bere gain
hartzen duen klasea proletalgoa
da, burgesiari zuzendaritza ken"ETA V. Batzarrean definitu duta.
zen, inolako eragozpenik gabe,
antolakunde sozialista gisa. Era "Mende erdi bat baino gehiaberean, argi dago zer-nolako goz, euskal nazionalismoa bursozialismoa definitzen dugun: ez gesiak gidatu du. Ondoren, bahumanista ez erreformista, ezta tez ere Espainiako estatuan boantzeko ezer ere, baizik eta mar- tere monopolista finkatu zenean,
xista-leninista. Antolakunde so- kontraesanak areagotu egin zizialista gisa definitu ondoren, ren, eta euskal nazionalismoa
ETA fronte nazional bat izatea- iraultzaile hihurtu zen. Momentu
ren ideia ukatzen da,. izatekotan horretatik aurrera hasiko da
fronte nazional sozialista bat proletalgoa burgesia nazionala
osatuko genuke, berez absurdoa ordezten".
den gauza... Marxista-leninisten
V. Batzarrak hau baieztatzen du:
programa ez da inozoak erakartzeko programa bat, baizik eta "Langile-klasea klaserik iraulproletalgoaren klase-interesen tzaileena da, eta hortaz, euskal
adierazpen.fidela".
iraultza zuzendu behar duena".

1960ko hamarkadan, ETAko ki
de ek nazionalismo burges a
alde batera utzi zuten, langileklase iraultzailearengana hurbildu ziren eta bertako pentsalari
nahiz ekintzaileak bereganatu
zituen. Truong Chin vietnamdar
komunistak proposaturiko lau
fronteen taktika bere egin zuten; Proletalgoaren

internazionalis-
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Independentzia eta sozialismoaren estrategia berriak kontraesan
zaharrak gainditu zituen dialektikoki, eta autodeterminazioaren
sustraiei berriro heldu. Borrokarako fronte berrietan aurrera
egin zen, klandestinitatearen
zailtasun guztiekin. Nahiz eta
maljinazioa eta jazarpena jasan,
estrategia hori militantea eta
anitza den euskal gizartearen
sektore zabal batean hedatu eta
indartu zen. Hala, 1960ko hamarkadan, ordura arte lozorroan
zegoen nazionalismoa berpiztu
zen.
Aurrekariak
Alabaina, ETAren V. Batzarreko ondorioetara iristeko, ETA
klase-posizioetara mugiarazteko
garapen-prozesua azeleratuko
duten hainbat gertaera ulertu
behar dira.
1964. urtea urte berezia da Euskadi Ta Askatasunaren historian.
Gerra ondorengo erresistentziamugimenduaren eta frankismoko egoera politiko ekonomikotik ofentsibara pasa
nahi duen mugimenduaren arteko inflexio-puntua da. Aurreko
urteetako langile-mugimenduak,

ikasle mugimenduaren sorrera
eta kontzientzia nazionalaren
berpiztea antolakunde politikomilitarraren eraikuntza ideologikorako zutabe berriak dira.

ten adierazten Erakundeak bere
doktrina ideologikoa, nazionalismoa, alboratzen zituenik. Aitzitik, haiek indartu eta sendotu
zituen. Gizarte-askapenaren alde
egiteak arrazoitze politikorako
1964. urtea baino lehenago ere, oinarri berriak eman zizkion
ETAk bere III. Batzarrean EAJ- abertzaletasunari.
ren nazionalismoa "burgesiaren"
ordezkari gisa definitzen du. Abertzaletasunari uko egin barik
EAJk bere interes alderdikoi sozialismoari ateak irekitzeak
nahiz kapitalistak babestearren, funtsezko aurrerapausoa ekarri
garaiko errealitate politikoaren zuen. Erakundea borrokarako
aurrean zuen pasibotasunean eta tresna zabal eta anitza izango
jardun-ezean oinarritu zen kri- zen, elementu politikoak eta
tika hori. Hala, Euskal Herrian, perspektiba politiko anitzak harEspainia eta Frantziaren kolo- ta zituelako.
nian, bi nazionalismo aurrez
aurre ipini ziren. Batek xede IV. Batzarra ekintza atinatuaren
duen etorkizuneko aberrian gi- teoria egokitzeko beharraren
zartearen egiturak betikotu eta pean aurkeztu zen. Hau da, Eraklase menderatzailearen pribile- kundearen aukera errealetara
gioak babestu nahi ditu. Bes- mugatzea, eta "matxinada atinateak, ordea, kolonialismo inpe- tua Euskadin" goraipatzetik borialistarekin amaitu nahi du, eta, rroka armatuaren praktika erreabidez batez, gizarte-egitura irau- lerako pausua zehaztea. Azkenik, "ekintza -errepresioali.
ekintza" espiralaren teoria onarETAk bere lehen proposarnen tu zen. Hala, Erakundeak kapitasozialistak adierazi zituen; hots, laren geruzarik iraultzaile-enak
etorkizunean nazionalki aske baliatu zituen errepresioa sortzeizango den euskal gizartearen ko orduan, eta ondoren, sistema
egiturari izaera sozialista ema- ahultzeko; geruza libe-ralekin
tearen alde zegoela baieztatu "negoziaketa" bilatu nahi izan
zuen. Baieztapen horiek ez zu- zuen.
Langile-mugimenduari dagokionez, ETAk jada ez zuen tresna
soiltzat hartzen; zapalkuntza
nazionalarekin amaitzeko euskal
iraultzaren subjektu nagusia zen.
IV. Batzarraren ostean (eta ondorengo Batzarretan ageriagoa
geratuko zen), Erakundeko kideak banatuko zituen ildo batzuk agertu ziren. Laburki azaltzeko, alde batetik ETAren jardueran izaera nazionaleko gaiei
lehentasuna ematen dieten kideen eta langile-mugimenduaren
borrokari nagusitasuna eman
nahi dietenen arteko tentsio ideologikoa nabari zen. Beste alde
batetik, borroka politiko soilak
eta ekintza armatuek Erakundearen zereginean izan behar zuten
garrantziaz eztabaidatu zen.

Oreka bila, V. Batzarra
Euskal abertzaletasunak eta euskal sozialismoak bi norabidetan
babesteko beharra zuten. Main
zuzen ere, 1920ko hamarkadako
lehen euskal komunistek aurrean
zituzten berberak ziren:
1-Lehenengoa da eus-kal
iraultzak ez onartzea
Espainiako estatuaren
prozesu iraultzaileen
mende egotea. Tesi hori
askotan erabili izan da
estatuko ezkerraren argumentuen aurka egiteko. Izaera espainiarreko langile-alderdiek,
Espainian eta Frantzian,
sentimendu nazionala
erabiliko zuten sozialismoaren aldeko borrokan.
2-Bigarrenak, zentzu
berean, nazionalki askatutako Euskal Herri
libre batean ETAren sozialismoak nazionalismo burgesak bere klase nagusitasuna eta zapalkuntza kapitalista
mantentzeko langileen
abertzaletasunaz baliatzea eragotziko zuen.

muturren arteko lehia biziagotu zapalkuntza ere bazela
zuen.
Euskal Herri Langilea klase
1.Batzarraren lehenengo zatian, kontzientzia eta kontzientzia
Bulego politikoa kendu eta Patxi nazionala duen euskal langileIturrioz sektore "espainolistako" klasea da. Euskal Herri Langikidea kanporatu zuten. Bulego lea, hau da, proletalgoa, euskal
horretako kide ohi horiek, fa- prozesu iraultzailea azkenera
rrera "espainolista" izateagatik arte eramateko gaitasuna duen
salatu zirenek, ETA-berra deitu- klase bakarra da.
riko antolakundea eratu zuten.
Antolakunde hori geroago Eus- Hortaz, ETAren V. Batzarreko
kadiko Mugimendu Komunista ekarpen teoriko garrantzitsuene(EMK) erakundea bihurtu zen. tariko bat izango da Euskal Herri Langilea kontzeptua. Euskal
2.Txabi Etxebarrietak zuzendu- Herri Langileak burgesia txiki
riko Batzarraren bigarren zatian, eta ertainaren laguntza izan deETAren oinarri ideologikoak zake askapen prozesuan; izan
definitzen zituen dokumentua ere, zapalkuntza nazionalak diidatzi zen. Batzarraren zati ho- rauen bitartean, etsai nazionala
rretan, ETAk "nazionalismo garaitzeko asmotan, proletalgoairaultzailea" kontzeptua azaldu ren aliatuak ziren gizarte-klase
zuen, eta askapen nazionalaren haiek.
aldeko borroka sozialismoaren
aldeko borroka zela adierazi.
Prozesu iraultzaile honren abangoardia Euskal Herri Langilea
zen. Subjektu iraultzaile hark
argi zuen bere nazio zapalkuntza aldi berean klase-

Modu honetan, EAJ bere izaera
burgesagatik alboraturik eta langile-alderdiak euren izaera espainolista dela-eta bazterturik,
ETA izango da iraultzailea eta
abertzalea izango den antolakunde bakarra.
Alabaina, V. Batzarrak ETAren
lehen banaketa ekarri zuen. Batzar hura bi zatitan gauzatu zen,
eta bertan langile sektorearen eta
IV. Batzarreko sektore abertzaleen arteko lehia piztu zen. Langile sektorea "espainolistatzat"
hartuko dute Espainiako estatuko ezkerreko taldeei lehentasuna erran nahi zietelako aliantzak egiterako orduan. Halaber,
ETAko hainbat kidek CCOO
sindikatuan zuten militantziak bi
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2.5) ENAM-AREN MUGAK:
BORROKA ARMATUA ETA
askapen prozesuaren barruan
INDAR METAKETA
planteaturiko kontraesan askoren jatorria ere. Kontraesan nagusia da proiektu iraultzailearen
baitan borroka armatua eta masa
borroka bateratzea. Hots, borroka fronte denak uztartu eta
sinkronizatzea.
Borroka armatua
Beste batzuetan aipatu dugun
bezala, bide armatua ukatu ondoren eta ekintza politikomilitarraren bidez boterea lortzeko ezintasunaren aurrean,
1970ko hamarkadaren erdi aldetik aurrera, erregimen frankista
agortzeak zekarren egoera politiko berrira egokitzeko, ETA
euskal erakunde politikoarmatua ziklo politiko berri baure aburuz, egungo terako prestatu zen.
ildo ideologiko eta
Egoera berrira egokitzeak zailtapolitikoa ulertzeko
sun handiak eragin zizkion
eta askapen mugiETAri. Erreforma espainiarrean
menduak ENAMetik eremu
esku hartzeko formak aldeak
abertzale eta sozialistara eman
sortu zituen taktikari eta antoladuen pausua ulertzeko ez dugu
ketari zegokienez, eta horrek
denboran oso atzera joan behaErakundearen barne-haustura
rrik.
ekarri zuen.
lnflexio-puntua Loiolako elkaBorroka armatuaren erabileraren
rrizketen hausturan aurki badeeztabaida dudagabea da Carrero
zakegu ere, Lizarrako akordioan
Blancoren exekuzioaren ondojada nabari da 1970eko hamarren. Gairik delikatuena masen
kadan diseinaturiko askapen
mobilizazioaren eta borroka arnazional eta sozialaren bitarteko
matuaren jardunaren arteko aldiklasikoen agorpena.
bereko antolakuntzak dakarren
Gaur egun, mundu osoak ezagu- zailtasuna da. Arazo borren autzen du ETA bere ekintza arma- rrekariak frankismoan ere aurtua dela eta. Baina sorrerako kitu ditzakegu, errepresioak
hamarkadan, ekintza armatuak ETAren langile-frontea gogor
oso noizbehinkakoak ziren. astintzen zuen garaian. Borroka
1972. urtera arte, borroka arma- armatuak militanteek gizartetua ez zen Erakundearen ezauga- borrokan modu iraunkorrean lan
rri nagusia. Hala ere, horrek ez egitea "ekiditen" zuen.
du esan nahi ETAk bide armatua
Erreforma iritsi aurretik, ETAez zuela bere helburuak lortzeko
ren helburua erabakiak hartzeko
bitarteko garrantzitsutzat ikusmodua bateratzea zen. Modu
ten.
horretan, alde politikoaren eta
Testuinguru horretan, borroka borroka armatutik eratorritako
armatua Erakundearen osagai ekintzen artean kontraesan
iraunkorrik ez egotea lortu
aglutinatzailea da, baina, baita

G
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nahi zuten. Eztabaida hark Erakundearen banaketa eragin zuen.
ETA bitan banatu zen: ETA (m)
eta ETA (pm). Lehenengoak
borroka armatuak errepresioa
erakartzen duela eta sistemaren
eraldaketa eragin zezaketen masa organismoak sortzea zail-tzen
zuela unte zuten. Ondorioz,
ETA (m)-k sektore independentista eta anti-oligarka orori alternatiba demokratiko erreal bat
izango zen fronte bakarrean batzeko dei egin zien. ETA (pm)k, aldiz, borroka armatuaren
kontzepzioekiko fideltasunez
pentsatzen jarraitzen zuen, borroka armatua masen ekintzarekin batu nahian. ETA (pm)-k
jardun militar bizia jarri zuen
martxan, eta poli-miliek VII.
Batzarrean izandako zatiketaren
ondorioz, EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia) sortu zuten.
KAS alternatiba
1976ko uztailean, garai hartako
Ezker Abertzaleak gutxiengo
demokratikoetan oinarrituriko
programa politiko bat osatu
zuen. Programa KASek diseinatu zuen, eta lehenengo edizioa
ETA (pm)-k idatzi zuen. Zirriborro han ohar batzuk gehitu
zizkion EHASk (HASIren aitzindaria), eta KAS Alternatiba
izenez ezaguturiko testuari bide
eman zion. Alabaina, testu hura,
KAS Alternatiba, ez zen modu
berean ulertu partaideen artean.

Hasiera baten, ETA (m), ETA
(pm), LAIA, EHAS, LAK eta
LABek bere adostasuna adierazi
zuten. Beranduago, EIA batu
zitzaion akordio horri, VII. Batzarrean poli-milien artetik sorturiko alderdia.
Mili-en ustez, KAS Alternatibak borroka armatua eten ahal
izateko gutxieneko oinarri demo
-kratikoak zehaztuko zituen
akordioa izan behar zuen. Jarrera hori mantenduko zen, betiere
inperialismoaren edota euskal
burgesiaren injerentziarik ez
balego. Gutxiengo demokratikoak zehaztearen beharra ga-raiko
euskal gizartearen osotasu-nak
borroka armatuaren eginkizunak
gauzatzeko prestutasunik ez
zuela ikusitakoan sortu zen.
Baina ñabardura bat ezarriko du
Argalak hil aurreko elkarrizketan: "...KAS Alternatibaren helburuak bete bitartean, Euskal
Herria lotuta egongo da, bide
instituzionalek ez diote gauza
askotarako balioko, eta borroka
armatua premia bat izango da".
Hurrengo urteetan, KAS Alternatiba Ezker Abertzalearen ardatz nagusi bilakatuko zen, eta
hura izan zen Herri Batasunaren
jatorri eta sorrerarako beharrezko kohesioa erran zuena. Herri
Batasuna izan zen indarmetaketa
nahikoa sustatzeko eta estatua
negoziazio-mahaian eserarazte-

ko formarik egokiena.
1977ko hauteskundeak iritsi
zirenean, EIA-k Estatuaren irekitze mugatua minimoki onargarritzat hartu zuen. Koordinadora
Abertzale Sozialistak, ordea,
gutxiengo baldintza batzuk aurrezartzen ditu: amnistia eta alderdien legalizazioa. Nahiz eta
EIA KAS-en parte izan, hark ez
zituen baldintza horiek bere
egin, eta hauteskundeetara aurkeztu zen. Ekintza horren ondorioz, EIA eta ETA (pm) koordi- Askapenerako Mugimendu
nadoratik atera ziren.
(ENAM) deritzona hezurmamitzen hasi zen. Mugimendu hura
EAJk abertzaleen arteko alian- Euskal Herri Langilearen helbutzari uko egin zion. Autodeter- ruak aurrera eramateko tresna
minazio-eskubidearen aldarrika- taktikoa zehazteko gai izan zen;
penak albo batera uztea erabaki hots, negoziaketa politikoa.
eta Espainiako estatuarekin Gernikako Estatutua negoziatu Negoziazioa (erresistentziazuen. ETA (pm) eta EIA ere fasean eta eraikuntza nazionalaEstatutuaren alde agertu ziren. ren epean baliozkoak) bi ardatz
Hala, euskal subiranotasuna be- nagusiren baitan sostengatzen
rreskuratzeko aukera guztiak da:
galdu ziren. EAJk, historikoki
izan duen jarrera anbiguoari ja−Borroka armatua
rraipena emanez, jarrera taktizis−Indar-metaketa: masa
ta hartu zuen, Espainiako Konsbonokaren adierazpen
tituzioaren bidetik, autonomisnagusi gisa.
moaren aldeko apustua eginez.
Zergatien kausak analizatu barik, eszenatoki
politikomilitarretik "pm blokea" desagertzeak ETA (m) estatuaren
aurkako borroka annatuan bakar
-bakarrik utzi zuen. Batez ere
1985az geroztik, Euskal Nazio

Jauzi taktiko etengabeek lagunduriko negoziaketa-faseetako
"etapismo" antzeko horrek euskal gizartearen indar korrelazioa
aldatzea zuen xede. Aldi berean,
independentzia eta sozialismorako, helbunt estrategikoetarako
bidea mantendu eta bizkortu
nahi zen. KAS Alternatiba zen
horren guztiaren erakusgarri.
Espainiako nahiz Frantziako
estatuek bazekiten ENAMak bi
zutabe horietan hobetzeko eta
aurrera egiteko beharra zuela,
negoziazio-mahai batean eserrarazteko.
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Erreformaren bidez euskal
mu-gimendua asimilatu ezin
izatean, eta Loiolako negoziaketen haus-turaren ostean,
1970eko hamar-kadaz geroztik inoiz izan zen ofentsiba
errepresiborik handi-ena
martxan jarri zuen
Mugimenduaren aurkako
ekinbi-deak hiru eremutan
lortu nahi ditu emaitzak:
-Borroka armatua ahalik eta
gehiena ahuldu
-Euskal Herriko langile klasea eta herri-sektoreak
biltzeko gaitasuna duten
antolakundeak ilegaliz
atu, soziopolitikoki ahultzeko.
-Eta azkenik, negoziaketa
prozesu baterako bi zutabeak eraitsi ondoren, indar-metaketen proze-sua
borroka armatuaren ekintzekin lotzea lortu. Hau
da, antagoniko bilakatzea,
ETAk Erreforma berrezarri zenetik sai-hestu nahi
izan zuena gauzatuz. Garai hartako Espainiako
barne minis-troaren hitzak gogora ditzagu: "O
votos o bombas".
1. Garaiotako errepresioak
bere jardueran bi ardatz
nagusi ditu kontuan.
AEBko estrategia militarreko hainbat doktrina
Euskal Herrira aplikatu
ziren, hemengo egoerara
egokitu ostean: Lehenegoa, "Decay and default"
deiturikoa, ENAMaren
baitan kolapso soziopolitikoa eta ideologikoa
sortzeko jarri zen abian.
Erakunde armatuaren aurka jotzeaz gainera, askapen mugimenduaren sustraietan eraso egitea du
helburu. Estrategia horren
emaitzak epe ertain edo
luzera ikusten dira. Neurri hauetan datza estrate-

gia hori: hauteskundeetara aurkeztea debekatzea,
iraina sustatzeko kanpainak eratzea (buruzagien
atxiloketak, mota guztietako irainak...), ilegalizazioak, bestelako antolakunde politikoak laguntzea, presio errepresiboaren aurrean ezinegon sozial eta politikoa garatzea, egoera berrietara ez
ego-kitzeko ezintasun
teorikoa sustatzea, etsipena zabal-tzea, mehatxu
polizial eta militarrak,
sabotajeak, erailketa parapolizialak... Hori guztia
ENAMaren akats endogenoekin sin-kronizatzen lortu beharreko batasun taktidute, kazeta-ritzako infor- koa mar-xismo-leninismoak
mazio fal-tsuen bitartez. adierazitako teoria da. Horixe
izango da eus-kal askapen2. Gatazka armatuari berari mugimenduak hasi eratik jodagokionez, gerra-oste rratuko duen ildoa (36ko gehotzeko doktrina bera rra, Txiberta, Lizarraaplikatu zen, hau da; Garazi...).
"shock and awe". Presoak
eta Erakunde armatua Alabaina, komunista abertzabanatu zituzten, sektore leok erresistentzia-fasean aubatek borrokaren alde rrera era-mandako estrategia
egingo zuen, eta besteak, politiko-militarra eta 1990eko
"ez immolatzearen" al- hamarkadan hasitako naziodeko jarrera izan zuen. eraikuntzaren aroa modu oro"Prest ez" zegoen sekto- ko
reak Elizan, komunikabideetan, gizartearen % rrean zuzentzat jotzen diren
40an eta herri-langilearen arren, alderdi negatiboa ere
beharrak ustez aseko zi- aipatu behar dugu. Izan ere,
tuzten beste antolakunde nego-ziaketa-prozesu haiek
independentista batzuen guztiak gauzatzen ziren bitarartean aurkituko zuen ba- tean, gerta-karien abiadura
motelduz joan zen, la erabat
bera.
gelditu arte.
Indar-metaketaren eragina
Geldialdi horiek, behin eta be
negoziaketan
-rriz, bi norabidetan islatzen
Hasteko, aipatu behar dugu zi-ren: lehenengoa ENAMak
eus-kal prozesu iraultzailean alian-tzak egiteko orduan
indar-metaketa interklasista zuen esperi-entzia-faltan, eta
izan dela, eta izango dela. batez ere, EAJ-rekiko estrateETAren V. Ba-tzarrean ere giaren zehaztasun-faltan. Gelhorren inguruko teorizazio dialdirako bigarren arrazoirik
garrantzitsuenak izan ziren
garbiak ikusi ziren.
zehaztutako epeak ez beteAskapen-nazionalen proze- tzea, aurretiaz adostutako tessuetan langile kontzienteak, tuak aldatzea, espetxe politika
sozial-demokrazia eta burge- -ren mugikortasunik eza, visia txiki-ertain nazionalarekin tarte25

Espainiako eta Frantziar gobernuek, baita EAJ-UPN burgesia
erregionalistaren ordezkariek
ere, joko politikoan etengabe
zerabiltzaten trikimailuak ziren.
Su-etenen inguruko oinarri nagusiak desitxuratzen zituzten,
elkarrizketa irteerarik gabeko
txokora eramaten zuten, eta ziklo armatua berriz berrabiaraztea lortzen zuten.
Ezerk ez du betirako geldirik
irauten, ordea. Armak berriro
hartzeak ekintza militarra gogortu zuen pixkanaka. Hau da,
estatua negoziaketa-mahaian
esertzeak gero eta kostu handiagoa zuen. Estatuak neurria hartu
zion jardun armatuari. Hala, borroka armatuaren hurrengo fasearen baldintzak kudeatzeko
modua zuen, bai maila ideologikoan bai politikoan.
Lehen aipatu bezala, bi estatuek
neurria hartu zioten ENAMari.
Alde batetik, logikoa zen, Erakunde armatuak prozesuen berme-emaile legez jokatzen zuen,
hura egikaritzeko inolako modurik proposatu gabe. Hau da, borroka armatuak negozia-ketaprozesua martxan jartzeko baldintza nahikoak sorrarazten bazituen, eta modu teknikoan atzera egiten bazuen ere, ENA-Mak
ezin zuen indar-metaketa kudeatu, teorian, objektiboki nahiz
subjektiboki, aldekoa zuen momentu batean.

arren.
Negoziaketa politikoaren paralisiak orain arte aurreikusi gabeko
gizarte-sektore batek parte hartzeko beharra eragiten du: masa
kritiko nahikoak. Jarrera defentsibotik ofentsibora pasa behar zuen gizarte-masa kritikoaren beharra bistaratu zen; hau
da, ofentsiban jokatuz Erreforma
gelditzeko fasetik herria eraikitzeko fasera pasatzeko jauziaren
premia.
Zentzu honetan, desobedientzia
zibilaren eta intsumisioaren aurrekariak kontuan harturik, masa
kritiko hori sortzeko saiakerak
ugari izan arren, ez zuten jarraipenik izan.
Ofentsiba estrategikoa burgesiaren mugimenduak geldiarazteko
gaitasunean zehazten dugu, ibilbide historikoan parametro erabakigarriak ezartzeko gaitasunen, burgesiak herri-langileari
bere mugak ezartzearen kontra.
Estrategia ofentsiboa edo oldarkorra taktika defentsiboekin uztargarria da, lorpen erreformisten aldeko borroka helburu
iraultzaileak dituen borrokarekin
bateragarria izan daitekeen moduan.

Nahiz eta metaketaren zuzendaritza politikoa funtsean iraultzailea izan, ez zuen masa borroka
lehen planoan jartzen asmatu,
eta askotan, borroka molde horren garrantzia ahaztu zuen. Suetenek planteaturiko baldintza
politikoen egokitzapena ez zen
era egokian gauzatu. Erakunde
iraultzaileak bere praxia maila
estrategikoan beti erasokorra
izateko baldintzak sortu behar
ditu, batzuetan itxura defentsi- Akatsak errepikatuz
boko taktika erabili behar duen
1990eko hamarkadaren hasiera
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tik (nazio-eraikuntza), prozesuaren korapilo nagusia Euskal Herriaren eraikuntza modu praktikoan nola gara zitekeen planteatzeko eztabai da estrategikoa
izan zen. Eztabaida hau bi ardatzen bueltan dabil:
1.Interbentzionismoa
2.Abstentzionismoa
"Interbentzionistek" beti esan
izan dute Euskal Herria eraikitzeko ezinbestekoa dela bi estatu
inperialisten egitura instituzionaletan parte hartze politikoa
ematea
Hala
ere,
"abstentzionista" direnek aurkako jarrera izan dute. Hauen
iritziz, bide horretatik hausteko
gero eta zailago izango diren
kateak eta askapen-prozesua
atzeratu dezaketen lotura kaltegarriak gerta daitezke. Bigarren
aukeraren arazoa alternatiba
praktiko baten falta izan da.
"Interbentzionismoari" e g i n dako kritikak erresistentziafasera itzultzeko bidea besterik ez zuen uzten.
ENAMak, bi aukeren artean,
tarteko bidearen alde egingo du.
1990eko hamarkadaren hasieran, Ezker Abertzalea era eznormalizatuan aurkeztu zen
Erreformak sorturiko instituzioetara

Hamarkadaren amaieran, aldiz,
aktibitate instituzionala sendotuz
eta finkatuz joan zen. Hala ere,
Udalbiltza gisako proiektu instituzional independenteak sortu
eta garatu zituen Nazio Askapenerako Mugimenduak.

"demokraziaren" barnean estrategia normalizatu bat garatzeko
aukeraz hitz egiten denean. Izan
ere, jarrera horrek borroka iraultzaileak "borroka demokratikoaren" aldeko sektoreen aurrean
indarra galtzea ekar baitezake.
Arrisku hau zinez da nabarLizarra-Garazirekin irekitako mena.
prozesuak indar-metaketaren
aldeko politika egokia ekarri ETAk borroka armatua uzteak
zuen, eta indar-metaketa horrek ez du zertan Ezker Abertzaleaborroka instituzionala eta masa- ren oinarri ideologikoetan nahiz
borroka Erreformaren barnean metodoetan inolako aldaketarik
eta kanpoan kokatu zituen. Ala- ekarri. Zentzu honetan, ezin daibaina, 1989an (Alj erren) egin- teke borroka iraultzailearen tendako akats berak errepikatu zi- katzea albo batera utzi. Esan
ren, hain zuzen ere, kapitalis- behar da borroka horrek ez
moaren aurkako indar iraultzai- du¬ela gizarteko sektoreekin
leentzat nazioarteko egoera gero akordi¬oak bilatu beharrik.
eta nekezagoa zen garaian.
Komunista abertzaleon arabera,
1990eko hamarkadaren azken ekintza-batasunera garamatzaten
urteetan, Lizarrako elkarrizketak hitzarmenak taktikoak dira. Beshautsi egin ziren. Une horretan, tela, independentzia eta sozialisENAMetik harago indar - moa lortzeko aukera guztiak
metaketa zabaltzeko beharra ezerezean geldituko ziren. Helinoiz baino argiagoa zen. Baina, buru hauek, halabeharrez, gauEAJ eta UPNren aurrean izan zen egungo egoerarekin konbeharreko jarrera egokia zehaz- frontazio eta haustura zuzena
teko zailtasunak izan zituen as- behar dute. Egungo errealitatea
kapen-mugi menduak.
Bestalde, ofentsiban jokatuko
zuen masa kritiko nahikoa sortz'eko beharraren premiari erreparatu gabe jarraitzen zuen. Masa kritiko hura prozesuaren palanka izan zitekeen. Gutxie-nez,
estatuak elkarrizketa mahaian
eserita jarraitzeko pre-mio egingo zukeen. Masa kritiko hori
kualitatiboki handituz gero, inposatutako esparru konstituzionala hausteko gai izan zitekeen. Baina ez zen horrelakorik
gertatu. Batzuen aburuz, borroka
armatura itzultzeko abisua negoziaketa-prozesuaren edo etorkizunean sor zitekeen beste negoziaketa-prozesu berri baten bermea zen.
Gure ustez, arreta handiz jokatu
behar da Espainiako
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ezin da indar-metaketa eta borroka "demokratiko" soilaren
bidez gainditu, atzean utzitako
negoziaketa-prozesuek erakutsi
diguten bezala. Are gehiago,
baremo normalizatuan gauzaturiko indar-metaketen prozesu batek aldaketa orotarako
aukera suntsituko luke. Izan
ere, prozesu hori asimilatzera
zuzenduko litzateke zuzenean.
Hainbat sektorek (maila altuagoko tenkatze baten kontrakoak)
hartutako erantzukizunari ez
zaio modu egokian erantzun.
Amera eramateko prest daudela
adierazi beharko lukete, baina ez
da hala. Ez, gutxienez, oraingoz.
Hala ere, arreta eta pazientzia
izan behar dira, eta prozesu horri
bide emateko lan egin behar da.
Ageriko da Estatuen aldetik ezer
ez dagoela ziurtaturik, eta borroka "demokratikoak" bere bidea egin behar duela, baina desobedientzia ahaztu gabe, eta
iraultzarako bitartekoak sustatuz.

3.1) NEOLIBERALISMOA:
HERRIA BIDEGURUTZEAN

EUSKAL

3.2) XXI. MENDEKO SOZIALISMOA:
PARADIGMA-ALDAKETA
3.3) NAZIO-ASKAPENERAKO MUGIMENDUTIK, ESPARRU ABERTZALE
ETA SOZIALISTARA
3.4) XXI. MENDEKO SOZIALISMOAREN
AITZINDARIAK
3.5) INPERIALISMO NEOLIBERALA
ETA V. BATZARREKO "KRISIA"

K

apitalismoak jatorritik beretik hedatze
iraunkorra izan zuen mundu-sistema
bat eratu arren, historian inoiz ez da
horren gizarte-erlazio konplexurik izan
merkatuaren eta kapitalaren eraginez.
Bi hamarkada baino gutxiago behar izan ditu merkatu kapitalistak mundu osoa irensteko. Trantsizio
post-kapitalistan dauden erregimenetan biziraun
nahi zuten milioika langile txertatu ditu bere menperatze-sistemaren baitan. Inor eta ezer ez zen
mundu-merkatu kapitalistatik at gelditu.
II. Mundu Gerraz geroztik, muntaketa-katearen
garaipen osoak eta keynesiar politikak bultzatuta,
ipar amerikarren hedapen inperialista mundumailan hedatu zen. Hau da, mundu-mailan
“american way of life” mundu-ikuskera inposatzen
da. Bizimodu horrekin, ordura arte sistemak inposaturiko esplotazio basatia demokratizatu eta
leundu zela uste izan zuten langile-sektore ugarik.
Sozialdemokraziaren loria garaia zen, euren printzipioak maila praktikoan bermaturik ikusten zituen.
Historiak arrazoia ematen omen zien. Bernstein eta
Kaustky-k irrazionaltasun iraultzailea zanpatzen
omen zuen arrazoi “demokratikoaren” indarra zabaltzen ziharduten.
Logika global fordistak balioak eta interesak munduan barreiatu zituen, ekitza-ereduak araupetu,
nazioarteko harremanetarako hizkuntza bakar bat
inposatu –ingelesa diruaren eta boterearen benetako hizkuntza– eta mundu osoan ikuskera eta pentsamolde bera ezarri: pentsaera bakarra. Ordura
arte Estatu-nazioaren bereizgarri izan zen pentsaera zehazteko botere-tresnaz jabetu ziren.
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3.1) NEOLIBERALISMOA: EUSKAL bakarra. Ordura arte Estatu- netik jartzen ditu, haien ekoizpeHERRIA BIDEGURUTZEAN
nazioaren bereizgarri izan zen na ikaragarri handitzen baitu,

K

apitalismoak jatorritik beretik hedatze
iraunkorra izan zuen
mundu-sistema bat
eratu arren, historian inoiz ez da
horren gizarteerlazio konplexurik izan merkatuaren eta kapitalaren eraginez.

pentsaera zehazteko
tresnaz jabetu ziren.

botere- irabaziak handitzeko, nahiz eta
tasak behera egin.

Halere, 1970eko hamarkadaren
hasieratik aurrera, sozialdemokratak ongizate-estatuaren ezintasunak zirela eta, hondoratu
egin ziren. Neoliberalismoak
sozialdemokraziaren eta haren
printzipio guztien aurka eztanda
egin zuen. Hala eta guztiz ere,
egungo krisi ekonomikotik sistema apurtu gabe "ezkerreko"
politiken bidez ateratzea posible
dela diote sozialdemokratek.
Marxistok, aldiz, bi gauza aintzakotzat hartzea nahi dugu:

Bi hamarkada baino gutxiago
behar izan ditu merkatu kapitalistak mundu osoa irensteko.
Trantsizio post-kapitalistan dauden erregimenetan biziraun nahi
zuten milioika langile txertatu
ditu bere menperatze-sistemaren
baitan. Inor eta ezer ez zen mundu-merkatu kapitalistatik at gelditu.
1.
Krisia sistemari datxekion
arazoa da; izan ere, irabazien
tasak txikitzera jotzen du, konII. Mundu Gerraz geroztik, mun- petentziak ezartzen duen lanaren
taketa-katearen garaipen osoak mekanizazio progresiboa dela
eta keynesiar politikak bultza- eta. Langabezia handitzen ari
tuta, ipar amerikarren hedapen da; hortaz, kontsumoa murriztu
inperialista mundu-mailan he- egiten da, eta ezinezkoa da gaudatu zen. Hau da, mundu-mailan zak etekina eman dezaketen pre"american way of life" mundu- zioetan saltzea.
ikuskera inposatzen da. Bizimodu horrekin, ordura arte sistemak inposaturiko esplotazio ba- 2.
Krisia sistemarentzat ez
satia demokratizatu eta leundu da arazo bat, sistema beraren
zela unte izan zuten langile- konponbidea baizik. Izan ere,
sektore ugarik. Sozialdemokra- honek geldialdi baten ondorengo
ziaren loria garaia zen, curen metaketa-prozesua berrabiarazprintzipioak maila praktikoan ten du. Gainera, monopolio hanbermaturik ikusten zituen. His- diak lehian enpresa txikien autoriak arrazoia ematen ornen
zien. Bemstein eta Kaustky-k
irrazionaltasun iraultzailea zanpatzen ornen zuen arrazoi
"demokratikoaren" indarra zabaltzen ziharduten.
Logika global «fordistak balioak
eta interesak munduan barreiatu
zituen, ekintza-ereduak araupetu, nazioarteko harremanetarako hizkuntza bakar bat inposatu –ingelesa diruaren eta boterearen benetako hizkuntza– eta
mundu osoan ikuskera eta pentsamolde bera ezarri: pentsaera
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Hala, marxismoarentzat ez dago
krisiari eman dakiokeen
"ezkerreko irteerarik". Zehatzagoak izanez, krisitik irteteko
modu bakarra kapitalismotik
ateratzea da. Neoliberalek dioten
bezala, ezinezkoa da ongizateestatu berri bat egituratzea.
1930eko hamarkadan, II. Mundu
Gerraren ostean, keynesianismoak zergatik hobetu zituen
gizateriaren zati handi baten bizi
-baldintzak? Zergatik orain hori
ez da posible? Ba, kapitalismoa
mundu-sistema bat delako. Keynesiar garaian, Sobietar Errepublika Sozialisten Bata-suna
(SESB) eta Txinako Herri Errepublika (errealitate sozialista
zenean), eta hirugarren munduko beste hainbat hen-ialde askapen nazionalerako mugimendu
bizi-biziak ziren. Hori dela eta,
langile-klasearen eta herrisektoreen zati handi bat kapitalaren eraginetik salbu ziren.
Erresistentzia horiez gain, esparru kapitalistako langile klasearen baitan bazen alternatiba ideologiko indartsu bat.

ez du langabeziaren, arazo ekologikoaren edota hirugarren
munduko azpigarapenaren arazoa konponduko
Neoliberalismoaren agerpena
metaketa kapitalistarako doktrina berri gisa

Sozialdemokraziak arazo hau
kontsumoa berraktibatzeko soldatak igoz konpondu nahi du.
Baina kapitalismoaren mugikortasunak sozialdemokrazia guztiz
indargabe uzten du. Gobernu
batek zuzeneko zergak igo eta
langile -klasearent zat lan erreforma onuragarri bat planteatu arren, ezer ez da konponduko. Neurri posible horien aurrean, enpresek deslokalizaziora
joko lukete, baldintza egokiagoak eskaintzen dizkieten herrialde batera alde eginez.
Sozialdemokraziaren proiektua posible izan zen indar korrelazio nahikoa zegoelako
maila nazional nahiz internazionalean. Indar korrelazio hori
berreskuraturik soilik berreskuratu ahal izango zen proiektu hori. Baina posible izanda
ere, hori ez da komuniston helburua.

Horrekin ez dugu esan nahi erreformak alde batera utzi behar
direnik. Rosa Luxenburgok, esaterako, Errefórma eta iraultza
liburuan erreformen alde borroka egiteko beharraz hitz egiten du. Erreformak Bernsteinek
ukatu zuen sozialismo horren
alde borroka egiteko bitartekoak
zirela uste zuen Luxemburgok.
Leninek, bestalde, Kautskyren
aurkako borrokan, kapitalismo
eta demokraziaren arteko bateraezintasuna azaldu zuen. Izan ere,
kapitalismoaren barruan inork
hautatu gabeko gutxiengo batek
gizateria osoaren gainean eragina duten erabakiak hartzen
dituzte (adibidez; zer produzitu,
nola egin, eta non egin). Horrez
gain, euren metaketa eta irabazien arabera hartzen dituzte erabaki horiek, gizarte-beharrak
helburu izan beharrean. Horrez
gain, Jacques Gouverneurek
dioen bezala, hazkundearen eta
kontsumoaren berraktibazioak
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1970eko hamarkadaren hasierako petrolioaren krisiak, dolarraren krisiak eta Pinocheten
estatu-kolpearekin batera eratzen hasi ziren gizarte-erlazio
berriek neoliberalismoari bide
eman zioten. Gizarte merkataritza kapitalistaren erritmoa inoiz baino azkarragoa zen.
Neoliberalismoak, mikrotxiparen eta toyotismoaren aroak bultzaturik, politika ekonomiko
berri bat eratzen du. Politika
ekonomiko honek enfasi teknokratikoa eta makroekonomikoa
sustatu nahi zuen, estatuak ekonomian eta gizarte-gaietan zuen
parte-hartzea gutxienekora eraman nahian. Hauen arabera,
merkatu kapitalista librea oreka
instituzionalaren eta herrialdearen hazkunde ekonomikoaren
bermatzailea da.
Egungo krisialdia estatuaren
esku-hartzea gutxienekora murriztu nahi duen politika ekonomikoaren ondorioa da. Erregularizatu gabeko politika finantzarioak eta espekulazioak prozesu
ekonomiko osoa blaitu du, eta
ardura nagusia izan du ncolibcralismoaren hondamendi orokorrean.
Neoliberalismoaren krisia ala
kapitalismoaren krisia?
Erantzun zaileko galdera da.
Garbi dugu kapitalismoak eraldatzeko eta berregokitzeko gaitasun handia erakutsi izan duela.
Hurrengo metaketa-faseei begira, "beharrezko" berregituraketak egiten jakin izan du.

Testuinguru honetan, ezin da
esan sistemaren amaieraren aurrean gaudenik. Kapitalismoaren
kontraesanen emaitza klaseborrokaren isla izango da. Teoría kritikoaren itzulera dago jokoan, ikuspegi iraultzaile eta
erradikalaren itzulera (ia hiru
hamarkadetan zehar gutxietsia).
Garaiko gizarte kapitalistaren
oinarriak diren zapalkuntza ekonomiko, sozial, politiko eta kultural ororen abolizioa ekar dezaken praxi iraultzailearen aurrekaria den teoria iraultzailea, hain
zuzen ere.
Marxen itzulerak Lurreko kondenatu eta iraindu guztien xede
erradikalei bidea iradoki behar
die. Marxen problematika, hipotesi, kategoria, eztabaida eta hizkeraren itzulera gizarteasaldura
orokorraren esku dago. Hau ez
da gertatuko fundazio akademiko pribatuek emandako errekonozi-mendugatik, ezta Gobernuz
Kan-poko Erakundeen ekinbidearen eraginez ere. Zapalduek,
langile-klaseak, txiroek

eta askatasunaren egarri diren
horiek berreskuratu beharko dute teoria eta praktika iraultzailea.
Gaur egun, mende berria hasi
genuenetik urte gutxi pasa direnean, "mundu ordena berriaren"
aurkako borroka eta errebeldiaesperientzia ugari jazo dira. Baina borroka-esperientzia anitz
horiek ez dute koordinatzeko
gaitasunik lortu, ezta kapitalismoaren eta inperialismoaren
aurka organikoki lan egingo
duen fronte komun bat osatzea
ere.
Behin-behineko ahultasun egoera hori aitortzea eman beharreko lehen pausua da, konfrontazio-maila handiagoetara jo nahi
bada bederen. Izan ere, munduan sistema kapitalistak zuzendutako inperialismoak erantzun
bateratua izatea da egungo
iraultzai-leon erronka nagusi en
etariko bat.
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Nazioarteko errealitate honek
inoiz baino garrantzi handiagoa
du euskal burgesiarentzat eta
Euskal Herri Langilearentzat.
Egunez egun gertatzen ari diren
eraldaketa guztiek zuzenean eragiten diote Euskal Herriari.
Lehen aipaturiko sozialdemokraziaren arazoa nabaria da.
Izan ere, sozialdemokratak ez
dira sozialistak, ezta demokratak
ere. Gainera, ez dute historiaren
ikasgai nagusietatik ikasi:
egungo ongizate estatuaren
planteamenduak erakusten digu
kapitalismoa ezin dela kontrolatu, bere logika hedakorrak aurrean duen oro irensten duen
gaitz kontrolagaitza bilakatzen
baitu. Alabaina, iraultza sozialisten garaian, Keynesek sistema
kapitalista salbatzeko eredu bat
diseinatu zuen, ez zuen haren
aurka egiteko asmorik. Hau guztia "XXI. mendeko sozialismoaren" teorikoek ulertu behar duten zerbait da, XX. mendeko
sozialdemokraziak egindako
akatsetatik ikastea komeni baitzaie.
Batasuna bai, baina antikapitalismoaren aurkako familiekin:
komunismoa, anarkismoa, sindikalismo borrokalaria... Batasuna bai, baina, ez Keynesen
mandatupean.

3.2) XXI. MENDEKO SOZIALISMOA: PARADIGMAALDAKETA

E

gungo krisialdian,
klase-izaeraren analisi
sakon bat egin behar
dugu, ondorioak atera
eta bertatik ikasi ahal izateko.
Inperialismoaren erdigunetik
askatuko gaituen estrategia bat
plazaratzeak inteligentzia eta
ekintzarako gaitasuna eskatzen
du.

Jakin badakigu erresistentziafaseko negoziaketa-ezintasunak
instituzioetan modu normalizatuan aritzearen aldekoen argumentuak indartzen dituela.
1990eko hamarkadaz geroztik,
Erreformaren instituzioetan
eduki beharreko parte-hartzeak
arazo eta eztabaida ugari sortu
zituen ENAMaren barrean. Ezker Abertzaleak, askapenprozesuaren norabidea ez galtzeko, hauteskundeetara aurkezteko zer premisa jarri zuen gogoratu besterik ez dago:
"Partaidetza esparru juridikopolitiko zaharretik berrirako bidean laguntzen badu soilik
emango da".
Hasiera batean, instituzioetara
modu baldintzatuan joatea erabaki zen, eta bi bide hartu ziren;
hau da, lurraldetasunetik abiatuta, autodeteiminazio
eskubidea helburu izanik, Erre
fonnatik at euskal instituzio propioak eratzeko apustua
(Udalbiltza) egin zen. Modu
honetan, Nazio Askapenerako
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Mugimenduak
"interbentzionisten" eta
"abstentzionisten" artean
oreka rnantentzea lortu
zuen.
Loiolako negoziaketen amaierak
errealitate gordinaren aurrean
utzi zuen berriz ere Ezker Abertzalea. Eredu negoziatzailea
agortu egin zen, eta kolokan
jarri ziren hura sostengatzen
zuten zutabeak. Frantziako eta
Espainiako estatuek ofentsiba
politiko, juridiko eta militar gogor bat jarri zuten martxan Erakunde armatuaren eta Ezker
Abertzale osoaren aurka. Errepresioak ilegalizazioaren tresna
erabili izan du batik bat. Ilegalizazioak, esparru burgesaren baitan, ekintza politikorako gaitasuna kentzen die ENAMeko
antolakundeei. Euskal Herrian
masa borroka eta indar-metaketa
oztopatzeko legalitate burgesak
ezarritako "salbuespen egoera"
indarrean jarriko da.

Betiereko berdinketa: arrisku nen aldeko denbora-espazioak
anti-dialektikoa.
izaten dira.
Beste negoziaketa posible bat
behartzeko oinarriak ahulduta Antolakunde iraultzaileok
edo hautsita zeudelarik, eta mundu mailako esperientzia hisErreformak "salbuespen egoera" torikotik ikasi behar dugu. Beste
isilpean eta agerian erabiliz, es- behin, antolakuntza-moldeak
tatuek behin betirako desagerra- dinamikoa izan behar du, amerarazi nahi izan dute ENAMaren pen eta atzeraldiei eta burgesiaproiektu historikoa. Suntsitze ren plan errepresiboei aurre egin
hau jada ez zen maila politikoan ahal izateko.
soilik emango, bereziki maila
sozialean eragiteko asmoa bai- Bi estatu menperatzaileen erretzuten. Presio hauekin erakunde presioa gainditzeko eztabaidak
armatuaren porrota behartuko borroka armatua eta masa borrolukete. Erakunde armatuaren karen ikuspegiak mahaigaineporrota behartzeaz gainera, hura ratu ditu. Eztabaida horiek,
sortu duten sustrai politikoak 1970eko hamarkadaz geroztik,
moztu nahi dituzte, mediatikoki aldian-aldian errepikatu izan
errealitate birtual bat eta memo- dira. Eztabaida asko sinplifikaria historikoaren ikuspegi faltsi- tuz gero, esan daiteke borroka
fikatu bat helaraziz.
armatuak masa borrokarengan
zuen eragina izan dela eztabaiBorroka estrategikoak porrot dagai nagusia.
estrategikoekin soilik geldiaraz daitezke. Hau da, iraul- Iraultzaren zuzendaritzak ezin
tzaileak suntsitzeaz gainera, du itsukeriaz jokatu, eta estatuek
memoria politikoa, gorputz nahi duten egoera paranoikoan
teorikoa, dena suntsitu behar erori. Borrokak indartu ahala,
da. at-bateko borrokak desak- kontraesanen analisi hotz eta
tibatu eta sistemak berega- zorrotzak egin beharko ditu, benatu arren, estrategiekin ez da harrezko antolakuntza aldaketak
gauzatzeko.
berdina gertatzen.
Impasse uneak, indar politikoen arteko berdinketak eta
antzeko indar korrelazioak ez
dira luzaroan gertatzen, eta
gainera, normalean, geldiune
horiek jabego pribatua dute-

nak areagotzen zituen. Era berean, borrokaren inertziaz sorturiko etsipenak ENAMaren oinarriak kikiltzen zituen. Termino
materialistetan guztiz antidialektikoa den "betiereko berdinketa"
kontzeptuak oinarrien pentsamoldeetan tokia irabazten zuen
heinean, paralisiaren ondorioz,
blokea trenkatu eta ahuldu egin
zen.
Aldaketak egin behar zirela agerikoa zen, eta zalantzarik gabe,
edonolako norgehiagokatan
izandako banaketak hura pairatzen duena ahultzen du. Nikolas Makiaveloren garaietatik
ezaguna den sen oneko esaldiak
dioena gogoratu behar dugu:
"Zatitu eta errege izango zara".
Hau da boterearen erabilera
mantendu eta erreproduzitu nahi
dutenek erabili duten agindua.
Mundu osoan, Euskal Herrian
barne, burgesiak azken hogeita
hamar urteetan erabilitako estrategia da; hots, banaketa eragitea.
3.3) NAZIO
ASKAPENERAKO
MUGIMENDUTIK,
ESPARRU ABERTZALE
ETA SOZIALISTARA

G

"Decay and default" izenez ezaure aburuz, Ezker
guna den plana egoeraren neuAbertzalearen
rrira garatzen da. Presio errepreegungo estrategia
siboaren eraginez sortutako eziorain arteko bera da,
negon sozial eta politikoak garai nahiz eta eremu ekonomiko eta
berrietara egokitzeko zailtasu- sozialean aldaketa ugari izan.
Nazio Askapenerako Mugimenduan aldatu den bakarra Erakunde armatuaren legitimazio
publikoa da. Alabaina, borroka
armatuaren deslegitimazioa
masa borroka eta borroka ideologikoaren bitartez indargabetzen da, ez Ezker Abertzalearen
aurkako eraso antzuen bidez.
Ezker Abertzaleak eman duen
pausua ezinbestekoa izan da
Espainia eta Frantziako gobernuen blokeoari amaiera emateko. Hala eta guztiz ere, Ezker
Abertzaleak horretarako erabili
duen denbora-tartea eta forma
kritikagarriak izan daitezke.
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Nahiz eta Ezker Abertzalearen
fronte instituzionalak estrategia
politiko-militarra alboratu, estrategia horrek aktibo dirau. Izan
ere, ETA desagertu ez den faktore politikoa da, eta presioa
egiteko orduan funtsezko pieza
bat izaten jarraitzen du, su-eten
honek balio taktikoa baitu, ez
estrategikoa.
Hortaz, presentzia itogarria edu-

ki gabe abangoardia izaten jarraitzen duen faktore politikomilitarrak martxan dirau. Eztabaida hau ere aspaldikoa da,
1970eko hamarkadatik landurikoa.

Ezker Abertzaleko militantziaren hainbat geruzetan akatsak
egin dira, baina akatsetatik Mor
ez gaude salbu. Sektore iraultzaileen zeregina eta, batez ere
komunistona, prozesu honetan
eredu izatea da, eta ez kritika
antzuetan indarra galtzea.
Borroka armaturik gabeko
"interbentzionismoa"
ENAMak XXI. mendeko sozialismoa inolako barne hausturarik gabe onartu du. Azken finean, Askapen Mugimenduak planteamendu hau bergan a t z e a
s e k t o r e
"interbentzionistaren" garaipena
dela esan daiteke. Apustua arriskutsua da; izan ere, etsaiak sartu
gintuen "betiereko berdinketaren" zirkuluarekin hautsi bada
ere, arrisku handiagoan murgilduta gaude. Izan ere, jarraitu
beharreko bideaz ziur ez bagaude, ENAMak duen kode noe
etikoa alda daiteke.
ENAMaren kontzeptua 1985.
urte inguruan eratu zen. Garai
hartan, ENAMaren parte ziren
KAS-eko antolakundeak eta herri-borrokan nahiz errepresioaren aurkako borrokan ziharduten
mugimenduak. Hala ere, aitortu
behar da ENAMaren mugak
inoiz ez zirela argiak izan. ENAMeko antolakunde politikomilitarra zen ETAk hiru zutabe
bereizi zituen mugimenduaren
barruan: KAS, Herri Batasuna
eta Herri Mugimendua.
Oraintsu arte, KAS Alternatiba
oinarritzat zuen negoziaketa politikoak borroka armatuaren eta
masa metaketaren arreta osoa
erakartzen zuen. Bi borrokamolde horiek ziren Espainiako
estatua negoziaketa-mahaian
jartzera behartzeko baliabide
nagusiak. Modu honetan, KAS

Egungo eszenatokitik borroka
armatua desaktibatzeak gizarteegitura errebeldea saretzea eta
zabaltzea ahalbideratu behar
du. Komunistontzat, horrek
ofentsiban jokatuko duen masa
kritiko nahikoa sortzea bideratu behar du. Hori gauzatzeko,
ezinbestekoa da Euskal Herri
Langilea, emantzipaziorako sub- Alternatibaren bost puntuak
jektu nagusia, ardatz nagusitzat azaltzen ziren, horiek lortu ondoren, helburu estrategikoekin
hartuta lan egitea.
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eta Iparraldeko askapen prozesuarekin jarraitu ahal izateko.
Hau guztia errotik aldatu da.
Ez dago negoziaketarik, ez dago
KAS Alternatibarik. Aldebakartasunak, estatua negoziaketamahaian eseri zain egon barik,
ofentsiban Euskal Herniaren nazio-eraikuntzan jardutea du helburu. Hortaz, etorkizuna ez da
kontrabotere bat eratuz konkistatuko, baizik eta Erreformaren barruan eta kanpoan
aliantza politika berri bat eginez. Aliantza horiekin eta borroka-fronteetan eman den lehentasun aldaketekin, Euskal
Nazio Askapenerako Mugimendutik Esparru Abertzale
eta Sozialistara igaro gara.
XXI. mendeko sozialismoak,
halabeharrez, esparru abertzale
eta sozialistako antolakunde politikoek esparru demokratiko
burgesean modu legalean parte
hartzea behar du. Izan ere, XXI.
mendeko sozialismoaren euskarri nagusia da Erreformaren
joko-zelaiaren barnean indar
metaketa ematea. Horrenbestez, egun zabaldu den aro politiko bernia elkarri lotuta dauden
hiru fronteotan oinarritzen da:
Fronte instituzionala
Masa frontea
Fronte sindikala
Fronte ideologikoa
Hiru fronteon arteko lotura aldakorra izan daiteke, eta esparru
abertzale eta sozialistaren barneko indarren orekaren araberakoa izango da. Abstentzionistek,
beren balizko argumentuak errefusatu barik, egoera berrira egokitu beharko dute

paldidanik errepikatu izan dira.
Hala ere, indar-metaketa berma
nola antolatu eta askapen prozesu hori nork gidatzen duen
zehaztea funtsezko gaiak dira.
Funtsezkoak dira eta ez komunista abertzaleontzat soilik, bai
-zik eta, batez ere, prozesua zuzentzeko irmotasuna mantentzen duen Euskal Herri Langilearentzat, klase sozial hori izan
baita beti Askapen Mugimenduaren bizkarrezurra.

Negoziaketa politikotik haustura demokratikorantz
Aldebakartasunaren eta indarmetaketa handiago baten beharrak Ezker Abertzalea bere
eskuinera dauden eragile eta
alderdiekin batzea eragin du.
Estrate-gia berri honek ENAMak bere garaian asmatutako
"etapismo negoziatzailearen"
faseari amaiera emango dio.
Baina estatuen aurrean lorturiko
jauzi taktiko posibleak bere
horretan mantenduko dira. Irakurketa honen arabera, bide negoziatzailearen ardatz nagusienetarikoa zen borroka armatua
ekuaziotik desagertzen da. Hortaz, indarmetaketak lehentasun
osoa du, eta hura zalantzan jartzen duen oro "deuseztatu" egingo da.

Erakunde armatuak utzitako espazio politiko-organizatiboa epe
motzean beteko da. Politikan ez
dago espazio hutsik. Beste sektore batzuek Herri Langilea beraien kokapenetara hurbilarazi
nahiko dute, prozesuaren zuzendaritza hartu nahian. Lehia horretan, komunista abertzaleok
helburu estrategikoaren
(independentzia eta sozialismoa) norabidea mantendu
behar dugu.

beste aldetik, klase perspektiban
aktiboak baina nazionalki hain
kontzientziatuak ez dauden sektoreekin, akordioak lortu beharko ditu. Horrez gain, ezin
dira ahaztu etapa politikomilitarrak utzitako ondorioak: preso- Ernaltzen ari den indar-metaketa
ak, biktimak, desagertuak...
berria hasiera batean kuantitatiboa izango da, hauteskunde
Ideia hau garbi izatea komeni emaitzek horixe adierazten dute.
da: XXI. mendeko sozialismoa- Baina, prozesu oro dialektikoa
ren helburua ez da kontrabote- da, eta hortaz, badakigu kantirearen eraikuntza, boterea lor- tate horrek muga bat duela. Etatzeko botere bikoitzaren erai- pa bernan ezer egin gabe egoekuntza baizik. Dudarik gabe, rari erreparatuz gelditzea suiziideia hau ez da berma Mugi- dio politikoaren ataria da. Aumendu Komunista Internaziona- rreko estrategia politiko lean.
militanaren akats berdinak egitea izango litzateke.
Metaketa berria: kantitatea
Estatuen jabe diren Espainiako
bai, kalitatea ere bai.
eta Frantziako burgesiek ez diEzker Abertzalea, momentuz, gute askatasuna demokrazia foraskapen nazionaleko fase hone- malaren baitako "gehiengoen"
tan ez da mugimendu komu- arabera emango. Planteamendu
nista bat izango. Arrazoia sin- horrek, komunistatik ezer gutxi
plea da: masa borrokak eta in- izateaz gain, hondamendira eradar-metaketak edota abangoar- mango gintuzke. Askatasuna ez
dia armatu iraultzaile batek plu- da eskatzen, askatasuna konraltasuna eskatzen du.
kistatu egin behar da!

Nahiz eta borroka armatuaren
eta indar-metaketaren arteko
"antagonismoa" desagertu, esparru abertzale eta sozialistak trebetasunez kudeatu beharko ditu
bestelako kontraesanak. "Herri
harresia" sortzeko bidean,
aliantza politika haustura-zaleak
definitu beharko ditu, hots; alde
batetik, sozialdemokraziarekin, Hainbat euskal komunistek Ezeta
ker Abertzaleari egindako kritika oportunista eta antzuak as-
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errealitate politiko honetan, benne iraultzailea zaintzeko eta finkatzeko espazio politiko eraginkor bat artikulatzeko gaitasuna erakutsi behar dugu. Antolakuntza beharrezkoa da:
-Bat, sineskeria erreformistetatik kontzientzia iraultzailerako jauzia emateko.
−Bi, bat-bateko borrokaren perspektiba historikoan oinarrituriko borroka antolaturako
jauzia ema-teko.

Hauteskundeak burgesiaren boterea betikotzeko erabiltzen dira.
Espainiako trantsizioaren eta
Frantziako politikagintzaren
historiak modu argian erakusten
dizkigu herrialde hauetan klaseen kokapenetan emandako atzerapausoak:
1. Langileen eskubideek gero
eta murrizketa handiagoak jasaten dituzte.
Kapitalaren programa, hori aurrera eramaten duen gobernua
edozein delarik ere, beti gauzatzen da.
Hauteskundeen testuinguruan,
eta testuinguru horretatik kanpo,
gure parte-hartzea langileen arazo errealei aurre egiteko probestu behar da: kaleratze masiboak, langabezia prestaziorik
gabe gelditu diren milaka langileren etsipena, eixea utziaraztea,
hil bukaerara iritsi ezin duenaren
ezinegona, langileen esplotazio
jasangaitza, osasuna eta hezkuntza nahiz zerbitzu publikoen
suntsiketa, bitarteko naturalen
xahutzea, emakumeen zapalkuntza espezifikoa... Azken finean,
gure helburua da kapitalak behartutako gizarte-erlazioen aurka jardutea. Aurretiaz aipaturiko ezerk ez du konponbiderik
kapitalismoaren barruan.

-Hiru, kontzientzia iraultzai-lea
burgesiaren hegemonía
ideologikoak suntsitzea
galarazi ahal izateko.

Gizarte-eraldaketa eta herrisektoreen aldarrikapenak bo- −Lau, politikoki burgesia garaitrroka sozialaren menpe daude.
zeko.
Ez daude zapalkuntzarako esparru burgesaren baitako hautes- −Bost, sozialismoranzko igarokunde emaitzen menpe.
bidea bermatzeko
Komunista abertzaleon halabeharrezko ondorioa da datorren
eszenatokiari begira prestatzeko
dugun beharra. Aldebakartasunaren mugak azalarazten direnean, ofentsiban jokatuko
duen masa kritiko nahikoa
eratzeko erantzukizun historikoa dugu.

Fase bakoitzean, iraultzaileen
antolakuntzak forma eta eginbehar berriak hartu beharko ditu.
Borrokak aurera eginez gero,
mobilizazio berriak sortu, eta
dibertsifikatu egin beharko da.
Errepresioak gogor jotzen badu,
ordea, ekaitza pasa arte zain
egon beharko du, baina, kapitalismotik salbu egongo den langiMasa kritiko nahikoa sortzeko leon estatua eratu nahi duen griformakuntza eta koadro poli- na horri eutsi beharko dio.
tikoak eratzea ezinbesteko baldintza da. Hala, esparru abertzale eta sozialistak garatu ez
duen fronte berri bat indartzea
beharrezkoa da; hau da, fronte
ideologikoa.
Sektore
"interbentzionistaren"
airriskuak: beharrezko
ezker hegala.
Komunista eta abertzale legez,
egoera honen aurrean dugun
erronkarik garrantzitsuenetarikoa da esparru abertzale eta sozialistaren barruan "ezker
hegal" bat osatu eta indartzea.
Ekintza armatuaren ondorengo
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Antolakuntza iraultzaileak ilusio
erreformista desmititikatzen du,
burgesiarentzat bere estatua eta
jabetza inoiz galdu nahi ez dituen elementuak direla frogatuz.
Gauza askotan etsi dezake, baita
arriskutsuak izan daitezkeen
hainbat mobilizaziori aurre hartu
eta goranzko dinamika desaktibatzeko opariak eman ere. Baina
inoiz ez du bere jabetza eta estatua dohainik oparituko.
Jarrera sineskorretik kontzientzia kritikorako jauzia emateko,
antolakuntzak alternatiba taktikoak aurkezten ditu, aldarrikapen minimoak, eta azkenik, erreforma iraultzarekin bateratzen
duen goranzko fasean pausuak

zehazten ditu. Hau beti masen
baitan egingo da, inoiz ez hauetatik kanpo, eta demokrazia
asanblearioa sustatu eta eztabaida kolektiboa indartu behar
dira. Baina arazoaren sustraia
zein den azpimarratu behar da;
hots, indar produktiboen jabetza
pribatua.
Ororen gainetik, gauza batek
garbi gelditu behar du. Hemen
proposaturikoak ez du BILDU
eta bere bizkarrezurra den Ezker
Abertzalea zalantzan jarri nahi.
Halaber, ez dugu mugimendu
politikoaren zuzendaritza ezbaian jarri nahi, baizik haren
jarrera ideologiko-politiko eta
soziala aztertu.

EHKri dagokionez, inork ez du
esparru abertzale eta sozialistaren hausturaren aldeko jarrerarik
aurkituko. Euskal Herriko Komunistak erakundeak sozialki
aurreratuenak diren klaseak antolatu eta Ezker Abertzalearen
barruan berregituratzeko asmoa
adierazten du. Izan ere, Euskal
Herri Langilearen baitan klaseinteresak ordezteko lanean diharduten herri-sektoreak dira
emantzipazio-prozesuaren bizkarrezurra.
Alabaina, adiskide eta burkide
ugari Ezker Abertzaleak BILDUren barnean progresiboki
hartu dezakeen norabidearekin
kezkaturik gaude. Batez ere,
gizarte-arazoen inguruko kudeaketak kezkatzen gaitu. EHKren
sorreratik kezka bera genuen,
hau da, erreformismoa eta sozialdemokraziaren asimilazioa.
Hain zuzen ere, neoliberalismoak bere mugak ukitu dituenean eta sistema berregokitzeak
mundu-mailan langi le-klas earen eta sektore herrikoien haserrea piztu eta gizartea erradikalizatu duenean, Ezker Abertzaleak
ezin du duela berrogeita hamar
urte hasitako bidean amore
eman.
Ezker Abertzaleak sozialdemokrazian eta erreformismoan
amaitzeko arriskua duela aipatzean ez dugu Ezker Abertzaleak
egoera horretan sistema kapitalistaren baitako erreformak
onartu behar ez dituenik esan
nahi. Baina esparru abertzale eta
sozialistak harturiko ildo berriak, borroka taktikorako tresnak eta ENAMaren iraganaren,
orainaren eta etorkizunaren
parte diren elementu estrategikoak ezabatzeko arriskua ikusten dugu
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zio demokratiko liberal errotua
dago: Mendebaldeko Europan
gertatu ziren Ingalaterrako iraulEuskal Herrian, inguruko hain- tza burgesak (1648. eta 1688.
urtetan) eta 1789ko Frantziako
bat herrialdetan bezala, langiiraultza, eta 1820 eta 1830 bitarleak proiektu iraultzailean
engaiatzeko antzinako erregi- tean la Europa osoan jazotako
menen nostalgiak ez digu ezer- iraultza liberalak. Eta jakina,
absolutismoaren aurka jaiki zen
tarako bailo. Are gutxiago,
gustatu ala ez, iraultza horiek 1848ko Iraultzen Udaberria ere
mendebaldeko proletalgoaren- nabarmendu behar da.
gan izan zuten onarpen eskasa Gure inguruko hainbat herrialkontuan hartzen badugu.
detan faxismoaren aurkako erre3.4) XXI. MENDEKO
SOZIALISMOAREN
AITZINDARIAK

Langile-masak konbentzitzeko,
argi izan behar dugu sozialismoak proiektu politiko erakargarri bat izan behar duela. Frankismoaren aurka urte luze haietan aberastutako eta eraikuntza
nazional nahiz sozialak garaturiko gure herriaren sentsibilitate
demokratikoak ez du demokrazia sozialistan oinarrituriko indar iraultzailea besterik onartuko.
Lenin sozialismoranzko bidean
demokraziak zuen garrantziaz
jakitun zen, bai boterea hartu
aurretik bai iraultzaren garaipenaren ostean. Horri zegokionez,
hau zioen: "...demokrazia osotasunean gauzatzen ez duen sozialismo garailerik posible ez den
bezala, sozialismoak ezingo du
burgesia garaitu proletalgoak
bere borroka iraultzailean demokraziaren alde jarduten ez
badu".

sistentzia indartsu bat artikulatu
zen. Euskal Herriaren kasuan,
lparraldeko okupazio naziaren
aurkako erresistentziaz gain,
Hegoaldean Francoren diktaduraren aurkako borroka luzca izan
zen. Hala ere, mugimendu horietan langile-klaseak izan zuen
presentzia handia izan arren,
burgesia izan da askatasun demokratikoen aldeko borroka hau
bereganatu duena, uneoro demokraziaren babesle gisa azalduz.
Horregatik, herrialdeotan demok r a z i a
b u r g e s a k
"demokraziaren" kontzeptua
bere egin du, posible den demokrazia bakarra berea izango balitz bezala.

rrialde sozialistetan askatasun
demokratikoen gabezia larria
zela uste zen. Eta hein batean,
ikuspegi hori burgesiaren propagandak eragindakoa bazen ere,
aitortu behar da Mendebaldeko
Alderdi Komunistek ere ikuspegi hori hedatzen lagundu zutela. Alderdi Komunistek proletalgoaren diktadura SESBeko
erregimen politikoarekin identifikatu zuten. Alderdi bakarraren
ideia babesten zuten, erregimen
de mo kr at i ko bur gese t ako
"alderdikrazia" deitoratuz. Hala,
burgesiari lana erraztu zioten,
alderdiaren inguruko irudi antidemokratikoa zabaltzen lagundu
baitzuten.
Esparru abertzale eta sozialistak
XXI. mendeko sozialismoaren
alde egin duen apustuaren ondotik, historikoki gertukoak izan
daitezkeen bi gertakizun erreparatzea garrantzitsua dela uste
dugu, egin ditzakegun akatsak
saihesteko. Nahiz eta bi aipamenetan estatuaren jabe diren
errealitateez ariko garen, gu estaturik gabeko nazio bat izan
arren, adibideok lagungarriak
direlakoan gaude:

Sozialista deituriko herrialde 1.
Eurokomunismoa
tako egoera politikoarekiko
2.
Sozialismoranzko
mendebaldeak
zuen ikuspe- txile-tarra
gia negatiboa zen. Izan ere, he-

Historian zehar, herrialde sozialistetan demokrazia osotasunean
gauzatu ezin izana baldintza eta
gertakizun konkretu batzuen
ondorioa izan da. Hain zuzen
ere, erregimen horiek nahikotasun demokratikorik ez izatean
beste klase menderatzaile bat
sortzea ahalbidetu zuen: burgesia burokratikoa edo estatuaren
burgesia. Klase hau izan zen
boterea lortu eta kapitalismoa
berrezarri zuena.
Euskal Herrian, inguruko herrialde gehienetan bezala, tradi-
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bide

Eurokomunismoa
Eurokomunismoa izenez ezagutzen da Europa mendebaldeko
Alderdi Komunistek (horien
artean, PCE eta Euskal Herrian
Euskadiko Ezkerra) "existentzia
bakezalea" sobietar doktrina
politikoaren agerpenaren ostean
hartu zuten ildo politikoa.
lndar korrelazioa kontra dagoela
eta, herrialde kapitalistetan
iraultza sozialista egiteko ezintasunean oinarritzen zen Eurokomunismoa. Hori dela eta, Alderdi Komunistak proletalgoaren abangoardia izan behar
zuen. Eurokomunisten arabera,
taktika honek bere oinarri soziala handitzen lagunduko zuen.
Hala, beste aukera politikoekin
hauteskundeetan lehiatu ondoren, gobernura iristea posible
izango zen.
Euren arabera, Erreformaren
aldeko apustua taktikoa zen,
gerora aurkakoa frogatu chal
izan badugu ere. Herrialde kapitalistetan iraultza bat egiteko
ezintasunak salbatu nahian,

Atzera begirako analisi bat eginez gero, Unidad Popula-rreko
(UP) hainbat sektorek sozialismoranzko bide txiletarra
ongi ez zutela ulertu ondorioztatu daiteke. Sistema demokratiko burgesaren garrantzia eta
ekintza politikorako hark zuen
balioa nabarmendu nahi zuen
bide txiletarrak. Eurokomunistek, aitzitik, demokrazia burgesaren erabilgarritasuna ulertu
bazuten ere, bitartekoak helburuekin nahasi zituzten. Dialektika ahazteak eta boterearen auzia alde batera uzteak konponezinak ziren kontraesanen zurrunbilora kondenatu zituen. Hori
dela eta, desegituratze ideologikoak eta egiturarik gabeko antolaketak euren helburu estrategikoei uko egitera behartu zituen.

Erreformaren instituzioak irteera
eraginkor gisa ikusten zituzten.
Ezarritako ordenan estatuak
duen papera
Edonola ere, hasiera batean, Eurokomunismoak ez zuen ukatzen Eurokomunismoa eta bide txileiraultza boterera iristeko bide- tarra euren analisi desegokiaren
tzat.
biktima izan ziren, esparru demokratiko burgesean estatuak
Sozialismoranzko bide
ezarritako ordena ziurtatzeko
duen papera ez zutelako ongi
txiletarra
ulertu. Hauteskundeak irabazteak boterea hartzea esan nahi
Bide txiletarrak, eurokomunis- zuela uste izan zuten, eta
moak bezalaxe, sistema kapita- horrek begibistan zituzten
listatik sozialismora iristeko arriskuen aurrean arreta galt"indarkeriarik gabeko" ibilbide zea eragin zien.
demokratikoa babestu du. Ibilbide horrek estatu sozialistara Mendebaldeko Europaren kairisteko baldintzak finkatuko suan, klase menderatzaileek
ditu, betiere zuzenbide - "Gladio Sarea" diseinatu zuten
estatuaren ("estatu burgesa") iraultza sozialista posibleei aurre
legalitatea erabiliz.
egiteko. Burgesiaren eraso horren beldurrez, mendebaldeko
Ibilbide hori egiten Iaguntze- alderdi komunistek uko egin
ko alderdi bakarren ideia al- zioten boterea hartzearen ideiari.
bora-tuz, aldaketa sozial eta Txileri dagokionean, estatudemokratikoak egitearen aldeko kolpe batek sozialisten botereindar demokratikoen aliantza bat hartzea zapuztu zuen. Estatuproposatu zen. Hein baten, An- kolpea eta horrek eragindako
tonio Gramscik esandakoaren sarraski politikoa nahikoa izan
ildotik bloke hegemoniko bat ziren Salvador Allenderen gosortzeko asmoa zutela esan dai- bernua bota eta Unidad Popular
teke.
alderdia desegituratzeko.
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3.5) INPERIALISMO
NEOLIBERALA ETA
V. BATZARREKO
"KRISIA"

M

erkatua, haren garai bateko herejeentzat ere, jaun
ahalguztiduna bilakatu da, indar politiko oro
xantaiaren bidez kikildu dezakeena. Sare konplexu horren
ondorioz, munduko hainbat korronte sozialista garrantzitsu ere
boterea handituz doan merkatuaren menpe gelditu dira.

kal iraultza.
Aieteko Bake Konferentziak
nazioarteko komunitateak
"Euskal Gatazka" konponbidera
eramateko duen garrantzia nabarmendu du. Ezker Abertzaleak
urte asko daramatza nazioarteko
harremanak sendotzen, eta lan
horren fruituak bistakoak dira.
Hala ere, nazioarteko komunitateak ezin gaitu engainatu. Lan
honetan ari diren nazioarteko
pertsona ospetsu eta sektore gehienak ez dute pausu gehiago
emateko asmo sendorik. Hauen
helburu nagusia Euskadi Ta Askatasuna gatazkaren ekuaziotik
ezabatzea da, ETA faktore arriskutsua baita Europar kapitalismoaren ordenamenduarentzat.
Horren adierazle garbia da kapitalaren esku dauden nazioarteko
komunikabide guztiek gatazka
indarkeriaren baitan kokatu izana.

Euskal Herrian, lurzoru honen
gainean ari gara jokatzen partida. Herri hau ez da merkatuaren parametroetatik at gelditzen.
Herri hau ere merkatuaren agindu eta apeten menpe dago.
Horiek horrela, Euskal Herri
Langilearen eta beronen antolakunde politiko eta militarren
gainean eragin dituen aldaketa
kaltegarriak aztertu eta zenbatetsi behar ditugu.
Euskal Gatazka ez da Europako
azken gatazka armatua (Europak
Iritsiko da hausturak zehazte- berak NATOren bidez etengabe
ko anea, iritsiko dira espero esportatzen ditu gatazka armagabeko egoerak eta aldatu beharreko taktikak, betiere baldintza objektiboak ezagutu eta
haustura apurtzailea bermatuko Buen masa kritiko nahikoa
osatzen denean. Osagai subjetiboak ditu beti aldakorra den
denborak, eta oso azkar alda
daiteke hori. Hori ikus dezakegu
Euskal Herrian eta mundu osoan.
Baina, gaur egun posible da metropoli europarraren erdigunean
estatu independente eta sozialista bat eraikitzea? Hau da, posible ote da kanporantz
(independentzia) eta barnerantz
(sozialismoa), estatuaren bidez,
Euskal Herria babestea?
Gure herriak bere kokapen geoestrategikoa beti maldizio bat
balitz bezala ikusi izan du, kanpoaldeko garapen kapitalistak
betidanik kaltetu izan baitu eus-
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tuak). Alabaina, Euskal Nazio
Askapenerako Mugimendua
nazioarteko komunitatearen
arreta bereganatzen duen Europako azken mugimendu iraultzailea da. Horrek elite burgesen
baitan beldurra sorrarazten du,
batez ere mugimendu honek
dituen helburu estrategikoengatik.
Binomioaren haustura:
independentzia,
sozialismorik gabe?
Nazioarteko komunitatearen
sektore horren helburu nagusia
ETAren amaiera eta ENAMaren
asimilazioa dela jakinda ere, ez
dira gutxietsi behar helburu horiek lortzeko emateko prest dauden pausuak. Izan ere, nazioarteko komunitateak funtsezkoak
diren bi auzi mahaigainean jarri
ditu: subjektu politiko legez
Euskal Herriaren aitortza eta
herri-kontsulta gatazka konpontzeko balizko metodo gisa

surako ibilbide gisa. Etapismo a r e n x e d e a d a a u zi
"demokratikoak", "burgesak",
"laborantzakoak" edo "askapen
nazionalekoak" lan ildo sozialistatik bereiztea.
Stalinek gai hauekiko zuen jarrera aski ezaguna da. Era berean, Mao Tse Tung-ek SESBeko Zientzien Akademiako Eskuliburuari gehitutako oharretan, burkide txinatarra "kapital
burokratikoaren" aurkako borrokan etapak banatzearen aldekoa
zen. Maok Txinako burgesia
nazionalarekin izan beharreko
erlazioaren inguruan egiten zuen
gogoeta bere hitz hauetan laburbildu daiteke:
"batzen garenean ez ahaztu saldu egingo gaituela eta saltzen
gaituenean ez ahaztu berriz ere
batu egin beharko garela".
Alabaina, euskal burgesiak independentziaren aldarria alboratzeak eta autonomismoaren alde
egiteak Euskal Herrian iraultza
demokratiko-burgesa egiteko
gaitasuna mugatu izan du. Hala,
klase sozial horrek askapen nazionala aurrera eramateko duen
Ezkerretik eraikitako Euskal eginkizun historikoa alde batera
Herria elementu "kutsakorra" utzi du
izan daiteke, eta hori kapitalak ez du onartuko. Ezin dugu
ahaztu Amerikako Estatu Batuak (AEB) buru-belarri dabilela Euskal Herriko proiektu
iraultzailea hondoratzeko asmotan. Zalantzarik gabe, iparramerikarrek ez dute euskal
estatuaren sorrera begiztatu
nahi. AEB euskal estatuaren
sorrera-prozesuan ez sartzea
Beste batzuetan aipatu dugun lorpen handia izango da.
bezala, Euskal Herriak proiektu
nazional independente gisa ez
Etapismoa
du mendebaldean indarra duten
klase sozial menderatzaileen Beste behin ere, etapismoaz hitz
babesik. Arrazoiak sinpleak di- egitea egokitzen zaigu. Korronte
ra, besteak beste: Euskal Herrian komunista askok babestu izan
si stemaren hausturaren alde dute etapismoa askapen prozeAipaturiko bi auzi horiek konpontzeko orduan, ez dute bultzada berezirik emango, hori
Nazio Askapenerako Mugimenduaren lana izango da, baina
gatazkaren konponbiderako ibilbidean ez dute oztoporik jarriko,
eta horregatik besterik ez bada
ere, nazioarteko komunitatearen
jarrera hori mesedegarria izan
daiteke. Nazioarteak gai zehatz
batzuetan ekarpen ganantzitsuak
egin ditzake, eta Ezker Abertzalearen ekinbide politikoa legeztatzeko presio handia egin dezake, eta aldi berean, preso politikoen egoera konpontzeko ekarpena ere erabakigarria izan daiteke.

egiten duen ezkerreko proiektu
indartsu bat dago, eta euskal
gizartea, hamarkada luzeetan,
NATOren politika militarraren
aurka agertu izan da behin eta
berriz.
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ezin da askapen nazionalerako
borrokatik (lehenengo kontraesana) bereizi.
Hala eta guztiz ere, Euskal Herrian burgesia erregionalistak
(PNV-UPN), oraindik ere, duela
bi mendeko karlistadetako porrotetik garatu duen hegemonia
soziala mantentzen du, nahiz eta
ETAk bere garaian abiatutako
ziklo politiko-militarrak bloke
horren hegemonia zalantzan jani duen.
Antonio Gramsci: hegemonía
independentzia

Anti-etapismoa
Egitura sozioekonomikoaren
izaera kapitalista eta honek kapital inperialistarekin duen lotura
zuzena euskal iraultzaren izaera
antikapitalistaren oinarri ekonomikoa da. Che Guevarak "Los
apuntes críticos a la Economía
Política" idazlanean "Mensaje a
los pueblos del mundo a través
de la Tricontinental" mezuan
azpimarraturiko ideia berbera
planteatuko du:
"Bestalde, burgesia autoktonoek
inperialismoari aurre egiteko
gaitasun guztia galdu dute, inoiz
gaitasunik izan bazuten, eta beronen isatsa besterik ez dira. Ez
dago beste aldaketarik egiteke:
edo iraultza sozialista edo iraultzaren karikanira"
Bere posizio politikoa etapismotik urrunduz, Guevarak, aipaturiko idazlanean, honela jarraitzen du bere argudiaketa:
"Burgesiaren aurkako borroka
askapenerako borrokarako fintsezko baldintza da, atzeraezina
den amaiera arrakastatsu bate-

Agian, independentzia ala sozialismoa binomioaren aurrean nazio-askapenerako eta askapen
sozialerako prozesuak Gramsciren ekarpen teorikoei erreparatzea lagungarria izan daiteke.
Aldaketa ekonomikoak eta gira iritsi nahi bada".
zarte-aldaketak "oinan-izko proZein da Guevarak etapismoari zesu historikoaren" adierazpeegindako kritika horren jatorri nak dira.
teorikoa? Lehen-lehenik, Kubako iraultzaren esperientzia Gramseiren arabera, gizartepolitikoa. Aitzineko "Partido talde baten nagusitasuna bi moSocialista Popular" alderdian ez dutan adieraz daiteke: era menbezala, Fidel Castrok eta iraul- deratzailean edota zuzendaritza
tzaren gainerako zuzendaritzak intelektual eta moral gisa.
prozesu iraultzailea ez zuten
Gramscirentzat arazoaren funtsa
Mola ere bitan banatu. Fase nada proletalgoak, klase mendezional-antinperialistatik fase
ratu gisa, boterea hartzeko eta
sozialistarako igarotzea batklase hegemoniko bilakatzeko
batekoa izan zen. Hortik aurrera,
egin beharreko ibilbidea ulertkubatar iraultzaileek Latinoamezea. Gramsciren arabera, gizaki
rikako gainontzeko antolakunde
aktiboak, hau da, langile klaseeta herriei egindako deiek iraulak:
tza sozialistaren aldarrikapena (ez iraultza "demokratiko "ez du kontzientzia teoriko argib ur gesa" , e z " ne kaza r i - rik bere jokabidean... bere konantiinperialista") egin izan dute. tzientzia teorikoa bere jokabidearen aurkakoa ere izan daiKarl Marx bera izango da
teke"; praktikoki jokatzen du,
1848ko "Etengabeko Iraultza"
eta aldi berean, iraganetik eratesian Guevararen eta Maoren
torritako kontzientzia teorikoa
posizioak berretsiko dituena.
du, gehienez ere modu akritiMarxentzat ere, nazio askapenekoan bereganatua.
rako borrokek klase-borroka
barnean hartu behar dute. ETAren V. Batzarrean adierazten den
bezala, klase-borroka
(kontraesanik funtsezkoena)
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Norbere burilaren ulermen
kritikoa "hegemonia politikoen aldeko borrokaren bidez
gertatzen da, eta kontrasterako nora-bide ugari ditu.
Hasiera batean, etikaren esparruan egiaztatzen da, gero politikarenean, norbere ulermen
errealaren osaera gorenago
batera iritsi arte".

Hegemoniaren krisia, norbere
nagusitasuna mantendu arren,
politikoki menderatzaileak diren
klase sozialek klaseen buruzagi
izatea lortzen ez dutenean adierazten da. Hau da, ez dute kolektibitate osoaren arazoak
konpontzea lortzen, ezta bere
mundu-ikuskera inposatzea
ere. Mendeko gizarte-klasea
konponbide zehatzak emanez
gero buruzagi bilakatzen da, eta
bere mundu-ikuskera beste gizarte-geruza batzuetara hedatzen
da. Hala, hegemonikoa den gizarte-bloke berri bat sortzen du.

Kontzientzia politikoa, hots,
indar hegemoniko jakin baten
parte izatea, "datorren fase baterako lehen fasea da, eta progresiboki autokontzientzia hartzean
datza, eta azkenean teoria eta
praktika uztartu egiten dira".
Komunista abertzaleon arabera,
esparru abertzale eta sozialistak
Gramsciren aburuz, kapitalismo Ezker Abertzalearen eskutik
modernoaren pean, burgesiak hasitako bideak Gramsciren
bere kontrol ekonomikoa man- pentsamendua egungo demokratendu dezake esfera politikoan zia burgesaren errealitatera egogizarte zibileko sindikatuak edo- kitzea eskatzen du. Egungo deta masa alderdiak egindako es- mokraziaren esparru orokonean,
kaera batzuk asetzea onartuz. kapitalismo espainiarrak eta haModu horretan, burgesak ren kolaboratzaile erregionalis"iraultza pasibo" bat burutzen tek agintzen dute.
du, bere interes ekonomikoetatik
harago joanez eta bere hegemoIndependentzia nazionala
fiaren molde batzuk aldatzen
eta klase posizioaren
utzita.
aurrerapenak

Egia da, ETAren V. Batzarra
egin zen garaian, bestelako baldintzak zeudela nazioartean.
Orain egoera zailagoan aurkitzen gara, eta ez inperialismoaren portaerarengatik soilik, baita
krisialdi honen erdian agertzen
ari diren ameskerien eraginarengatik ere. Alabaina, Euskal Herri
Langileak bere klase kokapenetan aurrerapenik egingo luke
esparru kapitalistaren barneko
estatu independente batean?
Euskal Herri Langileaz gain
(proletario berriak barne), zer
klase sozialekin egin daiteke
independentzia nazionalaren
aldeko apustua?

Bere hegemonia eraikitzen ari
den independentismoaren baitako sektore anitzetan euskal
estatua marko kapitalista europarrean kokatzeko tentazioa
presente dago. Aipaturikoarekin zerikusi zuzena du, indar
inperialistak kexa ez daitezen,
askapen prozesuaren baitan
fronte nazionalak fronte sozialarekiko duen indarra.
Hausnarketaren bidezko ondorioak argiak dira. Guk gure buFase politiko berri honetan, bur- ruarekin besterik ezin dugu kongesia lokalaren eta nazioarteko tatu. Hala ere, laguntza erreala
inperialismoaren interesak zein eta erabakigarria aurkitzea kodiren ulertzeko, langile-klasea meni zaigu. Nazioarteko elkartatresna ideologikorik gabe uz- sunaren bidez, borro-kan dauden
teko nolabaiteko asmoa dago- herriekin, estatu lagunekin, eta
ela sumatzen dugu. Esparru Euskal Herria-ren aldeko iraultabertzale eta sozialistak ezin du zaile frantses eta espainiarrekin
horrelakorik onartu, eta are gu- kontatu behar dugu
txiago EHKk.
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MENPERATZAILEAREN BARNEAN
4.3) SOZIALISMORANZKO EUSKAL
SAIAKUNTZA
4.4) KOMUNISMO ABERTZALEA
ETA BERONEN BERRAGERPENA
4.5) ESPARRU ABERTZALE ETA SOZIALISTA OREKATUZ

M

ugimendu sozialistak hasieratik beretik jasan du korronte moderatuen
eragina. Mugimendu sozialistaren
baitako ikuspegi bakarra ez zen
ikuspegi marxista izan. Boterearen auzia saihestu
nahi zuten sektore emantzipatzaileekin bizikidetza
tirabiratsua izan zuen marxismoak. Alabaina, arazo
errealak ezin dira ekidin, arazoei aurre egin behar
zaie.
Garai haietatik jada langile klasearen segmentu
batek eta klase horretako intelektual garrantzitsuenetariko batzuk instituzio burgesen aurkako konfrontazioa saihestu nahi zuten. Indarkeria instituzionalizatua garaitzeko borroka baztertu zuten. Garai hartan, Ferdinand Lasalle eta haren jarraitzaileak izan ziren ezarritako boterearen instituzio nagusien aurka jo ez zezan langile-mugimendua baretu nahi izan zutenak. “Inteligentea izanez gatazka
ekidin behar zen” XIX. mendeko sozialista alemaniar haien arabera. Mota berri bateko gizarteerlazioak sustatu nahi zituzten, ez kapitalistak,
baina hori kapitalismoaz haragoko trantsizio batek
ekartzen duen arazo eta indarkeriaren ataka zailetik pasa gabe egin nahi zuten.
Ideologia menderatzailea, proletalgoaren diktadura terminoari esanahi negatiboa ematen zion
bitartean, klase esplotatzailearen boterearen esentzia (burgesiaren diktadura) ezkutatzeko gai izan
da. Burgesiak proletalgoaren diktadura “diktadura”
kontzeptu orokorraren azpian ezkutatu du. Diktadura askatasun faltarekin eta indarraren nahiz indarkeriaren erabilerarekin lotu du. Proletalgoaren
diktadura aipatze soilak langileen artean esangura
negatiboa hartzea eragin du. Hala, burgesiak demokrazia burgesa askatasunarekin lotu izan du, eta
proletalgoaren diktadura, totalitarismoarekin.
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4.1) EGUNGO ARRISKUEN
INGURUAN: BERSTEIN
ETA KAUSTKYREN ITZAL
LUZEA

goko trantsizio batek ekartzen
duen arazo eta indarkeriaren
ataka zailetik pasa gabe egin
nahi zuten.
Berstein: Bilakaera mailakatua

M

ugimendu sozialistak hasieratik
beretik jalan du
korronte moderatuen eragina. Mugimendu sozialistaren baitako ikuspegi bakarra
ez zen ikuspegi marxista izan.
Boterearen auzia saihestu nahi
zuten sektore emantzipatzaileekin bizikidetza tirabiratsua izan
zuen marxismoak. Alabaina,
arazo errealak ezin dira ekidin,
arazoei atine egin behar zaie.
Garai haietatik jada langile klasearen segmentu batek eta klase
hon-etako intelektual garrantzitsuenetariko batzuk instituzio
burgesen aurkako konfrontazioa
saihestu nahi zuten. Indarkeria
instituzionalizatua garaitzeko
borroka baztertu zuten. Garai
hartan, Ferdinand Lasalle eta
liaren jarraitzaileak izan ziren
ezarritako boterearen instituzio
nagusien aurka jo ez zezan langile-mugimendua baretu nahi
izan zutenak. "Inteligentea izanez gatazka ekidin behar zen"
XIX. mendeko sozialista alemaniar haien arabera. Mota beni
bateko gizarte-erlazioak sustatu
nahi zituzten, ez kapitalistak,
baina hori kapitalismoaz hara-

Eduard Bemsteinen izenak ez du
ospe eta prestigio handirik maila
intelektualean. Hala ere, gaur
egungo ebanjelio erreformista
ugariren aitatasuna aitortu behar
zaio: GKE, foro sozial eta akademia ugariren aitatasuna. Marxismoa ukatuz (edota errazago
errefusatzeko era lotsagarrian
desitxuratuz) monopolio mediatiko handiek babestuta, guztiz
planteamendu "berriak" defendatzen dituzten horiek aitzineko
amets eneformistak errepikatu
besterik ez dute egiten. "Marxek
ezagutu ez zituen!" egungo teknologiaren eta Interneten eragina haien kritiken oinarri nagusiak dira.
Kontua da egungo "teoria alternatibo" horiek Bernsteinek bere
garaian planteatu zituela. Bestak
beste, Internet, automobila, odenagailua, telebista eta irratia asmatu aurreko garaiaz hitz egiten ari gara. Hortaz, gizartezientzietan, Marxi eta erreformismoaren arteko eztabaida teorikoari ezin zaio xantaia eta falazien bidez heldu. "Teknologia
berriek moderazio politikoa behartzen dute"; "kapitalismoa oso
sistema konplexua da satelite
bidezko komunikazioa dela eta,
hortaz, utopikoa da errotik eraldatzea"; "Herrixka global baten
bizi gara, ondorioz, guztiz gaindiezina da merkatua" eta antzeko faltsifikazioek jatoni bera
dute. Erreformismoak historia
luzca du. Interneten sorrera bano
askoz ere lehenagotik hasitako
traizioen historia da erreformismoarena.
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Bernsteinentzat, metodo dialektikoan arriskutsua, beldurgarria
eta izugarria dena Marxen teoria
iraultzaileak historian ematen
Errebisionismoaren aitaren arabera, gizartea eraldatzeko, eboluzio progresiboan sinetsi be-har
da. Apurka-apurka eta talka,
indarkeria, gerra zibil edota indarren arteko konfrontaziorik
gabe merkatu fetitxismoa eta
haren despertsonalizazioa denboraren poderioz automatikoki
desagertzen joango dira Bernsteinen ustetan. Iraultzaren beharrik gabe, eta burgesiaren estatuaren aurka borrokatu gabe!
Kaustky: iraultzarik egiten ez
duen alderdi "iraultzailea"
Kautsky-k marxismoa ulertzeko
era determinismo eboluzionistaren eraginpean egon zen. Hein
batean, iraultzaren ideia termino
orokorretan eta konpromisorik
gabeko jarreran oinarritu zuen.
Eraldaketa sozialaren ikuspegia
aldaketa "gradualetan" oinarritzen zen. Kautsky-ren ustetan,
sozialismoaren baldintzak kapitalismoaren indar produktiboen
garapenaren arabera sortzen ziren.
Arrazoitze horrek "nekearen"
taktika babestera bultzatu zuen;
hots, langile klaseak boterea
hartzeko burgesiaren desgaste
politikoa sustatzea. Bestalde,
honek boterea behar baino lehenago hartu ez zezan langileklasea gehiegi zaintzea ekarri
zuen. Kautsky-ren ustez, langileen alderdiak ez du iraultza antolatzen ikasi behar, baizik eta
erabiltzen ikasi. Interpretazio
horren babesarekin, estatuarekiko janera guztiz erreformista
hartzen du Kautsky-k.
Ikuspuntu soziologiko batetik,

kautskismoak langile klasearen geruzarik jantzienean eta
dirudunenean zuen babesik
handiena. Joko erreformistan
egokitzearen aldeko jarrera zuten, horrek epe motzera ematen
ziezazkien onurengatik. Korronte horrek alderdiaren politika sistema burgeseko jokoaren
baitan kokatzea lortu zuen. Hala,
Kautsky-ren Alemaniako Alderdi Sozialdemokrata (SPD)
iraultzarik egiten ez zuen alderdi
iraultzailea zela esaten zen.
4.2) BORROKA
IRAULTZAILEA, SISTEMA
DEMOKRATIKO SURGES
MENPERATZAILEAREN
BARNEAN

I

deologia menderatzailea,
proletalgoaren diktadura
terminoari esanahi negatiboa ematen zion bitartean,
klase esplotatzailearen boterearen esentzia (burgesiaren diktadura) ezkutatzeko gai izan da.
Burgesiak proletalgoaren diktadura "diktadura" kontzeptu orokorraren azpian ezkutatu du.
Diktadura askatasun faltarekin
eta indarraren nahiz indarkeriaren erabilerarekin lotu du. Proltalgoaren diktadura aipatze soilak langileen artean esangura
negatiboa hartzea eragin du.
Hala, burgesiak demokrazia burgesa askatasunarekin lotu izan
du, eta proletalgoaren diktadura,
totalitarismoarekin.

letalgoaren diktadurak, kapitalismoak eta burgesiaren diktadurak ez bezala, demokraziaren
beharra du. Baina zeregin hori
zaila da sistema kapitalistak mugimendu iraultzaileen aurka zuzenduriko jazarpena dela eta.
Zalantzarik gabe, burgesiak hauteskunde-sistema demokratikoburgesa xede horretarako erabiltzen du.
Autore klasiko gutxi zentratu
izan dira sistema demokratikoburges menderatzaile garatu baten parametroetan, eta horrek
asko zaildu du iraultzaileen zeregin demokratikoa. Ildo horretan, nazioarteko mugimendu
iraultzailearen betebeharra
izango da gainegituraren definizio demokratikoa egitea.

A priori, burgesia diktadura
forma desberdinetan eman daitekeen moduan (forma demokratiko parlamentariotik formarik
autoritarioenera arte, faxismoa
barne), bere esentzia galdu gabe,
proletalgoaren diktadurak ere
itxura bat baino gehiago har dezake. Halere, azaletik baieztapen Indar produktiboen garapena
horrek egiazkoa dirudien arren,
eta egoera geoestrategikoa
guztiz faltsua da, eta konponbiderik gabeko akatsetara eraman Lehenengo iraultzak errealitate
gaitzake. Sozialismoak eta pro- bihurtu ziren herrialdeekin alde-
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ratuz gero, Euskal Herriko egoera politiko, sozial eta ekonomikoa oso bestelakoa da. Hala,
iraultza horiek oro har landaeremuan gauzatu ziren bitartean,
Hego Euskal Herrian herritarren
gehiengoa hiri-eremuan kontzentratzen da. Errusian eta Txinan langile-klasea oso murritza
zen, Hego Euskal Herriko gizarte-egituran, berriz, langileklasea da ugariena. Azkenik,
herrialde horietan burgesia oso
ahula eta garatu gabea zen bitartean, Hego eta Ipar Euskal Herrian burgesia ertaina nahiz txikia handi samarra da.
Aldi berean, Euskal Herriko gizarte zibilaren garapen mailari
erreparatu behar diogu, tradizio
demokratiko-burges luzea du.
Guzti horretatik ondorioztatu
dezakegu kaltegarria dela gizartea aldatzeko iraultza prozesu
bat kopiatzea.

Gai honen inguruan, Leninek
malgutasun handia erakutsi
zuen, iraultza helburu zuten
trantsizio-prozesuen aniztasuna
nabarmendu nahian: "Nazio guztiak iritsiko dirá sozialismora,
hori saihestezina da, baina guztiak ez dira modu berean iritsiko. Bakoitzak berezko zerbait
jarriko du, demokrazia forma
bat edo beste, proletalgoaren
diktadura forma bat edo beste,
gizarte-bizitzako gai ez berdinetan transfirmazio sozialistarako erritmo bat edo beste.
"Materialismo historikoaren
izenean" etorkizuna itxura gris
monotono batean pintatzea
baino gauza primitiborik ez
dago ikuspegi teoriko batetik, ez
ezer kaskarragorik ikuspegi
praktikoan".
Euskal Herrian, emantzipazio
nazional eta sozialerako gure
diseinu propioa hautatu behar
dugu.
Diseinu
honi
"sozialismoranzko euskal
bide" edo "sozialismoranzko
euskal saiakuntza" deritzogu.

trairaultzailetik babesteko dena
emanez murgiltzea, bizia kasu
askotan. Bitartean, goranahi eta
oportunista ugarik botere berrirako sarbidea aurkitu zuten.

ziala eta herri sektoreen egoeran emandako aurrerapen
partzialak gizarte-borrokaren
menpe daude. Gizarte eraldaketa ez da zapalkuntzako esparru burgesaren baitan lortutako hauteskunde
emaitzen ondorioa. Hauteskundeek, asko jota ere, ildoak eta
klase borrokan emandako aurrerapenak islatzen dituzte.

Lau, aurreko kausaren ondorioz,
demokrazia sozialista hedatzeko, lorpen sozialak mantentzeko eta sobiet nahiz kontseiluen bitartez burokrazia estatala
kontrolatzeko izugarrizko zailta
sunak izatea.
Euren burua ezkertiartzat duten
antolakunde politikoek borroka
Testuinguru europarrean, soziala alde batera utzi izan
Euskal Herriak sozialismorantz dute, hauteskunde-ekintza soilaegin ahal izan dezan, antola- ren mesedetan. Horixe da gikunde iraultzaileak hiru gai zarte-eraldaketari uko egitearen
hauei buruz hausnartu behar du: adierazgarri nagusia. Euskal
Herrian, Euskadiko Ezkerra ala) Langile-demokrazia
derdi politikoaren jokabidea uko
egite horren adibide argigarria
Askatasun politiko aurreratuaren
da.
arautze konstituzionala alderdianiztasun sozialistaren baitan. Dena den, hauteskunde Horrez gain, herri botere estra- partaidetza borroka iraultzailean
estatala, botere parlamentarioa arma bat gehiago da. Betiere
eta botere estatalaren arteko er- masek beren borrokaren helbulazioak bermatzea.
ruak lortzeko erreferente politiko legez onartzen badute.
b) Herri-boterea

4.3) SOZIALISMORANZKO Herria armetan delarik emango
EUSKAL SAIAKUNTZA
den autodefentsa sozialistaren
behin betiko konkista. Autorain arte, sozialisdisoluzio prozesuan definituko
moaren bidea ireki
den estatuak herri-defentsa arizan duten iraultzek
matua bermatu beharko du.
lau konstante izan
dituzte:
c) Eraikuntza sozialista

O

Bat, indar produktibo ahulak
zituzten herrialdeetan arrakasta
izatea. Horrek beharrezko garapena baldintzatu eta mugatu diete.

Planifikazio sozialista eta merkatuaren arteko eztabaida, jabetza-formak eta haren estaldura
konstituzionala. Prozesu horretan burgesia ertain eta txikiarekin izan beharreko erlazioa ere
Bi, garaipenaren ondoren eraso
eztabaidagai izango da.
inperialista gogorrak jasatea.
Horiek jabego pribatua zuten d) Nazioarteko harremanak
klaseen kolaborazioa lortzeko
ordura arteko politika gogor- Azkenik, nazioarteko erlazioetatzera behartu zituzten, betiere rako politika.
legalitate sozialistaren baitan.
Argi eta garbi gera dadin, aurreHiru, militantziarik kontziente- tiaz aipaturiko ideia bat errepiena eta prestatuena eraso kon- katu nahi dugu: eraldaketa so-
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4.4) KOMUNISMO
ABERTZALEA ETA
BERONEN
BERRAGERPENA

K

omunismo abertzalea
berragertzeaz hitz
egiten dugunean,
antolakunde abertzale eta komunista baten izateari egiten diogu erreferentzia.
Egia da ENAMaren baitan abertzale eta komunista diren banakoen ekarpena izan badela,
baina askok ez dute modu antolatuan, egitura propio baten jabe
izanik parte-hartzen.
Komunismo abertzalea birsortzea, Euskal Herriko Komunistaken (EHK) eskutik, 1990eko
hamarkadako indar-metaketaren
testuinguruan jazotzen da,
1994ean Karramarro dokumentuaren agerpenetik hasitako Nazio Eraikuntzaren ibilbidearen
baitan.
Hamarkada horren amaieran,
Euskal Herritarroken (EH) Batasuna izeneko berreraikuntza
prozesuaren baitan, korronte
komunista gisa sortu ginen. Berreraikuntza hori, geroago, Batasuna izeneko alderdiaren sorrerarekin osatu eta amaitu zen.
Gure hastapenak Igitaia eta
Mailua deituriko ponentziarekin
batera ematen dira. Modu honetan, Euskal Nazio Askapenerako
Mugimenduaren eta Nazioarteko Mugimendu Komunistaren
parte garela adierazten dugu, eta
mundu osoko erakunde komunista eta iraultzaileekin harremanak izateko askatasuna aldarrikatu.
EHKren
sorrerak
"Mugimenduaren sektore garrantzitsuen joera sozialdemokratarekin eta desideologizazioarekin kezkatuta zeuden Ezker
Abertzaleko hainbat kideren
adierazpen politikoari" erantzuten ziola azaldu genuen.
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1. Komunista abertzaleoi aurrera
egitea galarazi ziezagukeen
oro gainditu ondoren, ez
dugu gure asmoak ezkutatzeko inolako asmorik. Gure
helburuak lau puntu hauetan
laburbildu daitezke: Esparru
abertzale eta sozialistan
"ezker hegal" bat artikulatzea.
2. Antolakunde komunista abertzalea osatzea.
3. Ezker Abertzalearen nahiz
Herri langilearen barrean
eragin-eremuak eskuratzea.

•
Norabide apurtzailea eta
independentziaren nahiz sozialismoaren helburu estrategikoak
bermatuko dituen espazio irautzailea esparru abertzale eta sozialistako beste indanei gerturatzea.
•
Koadro komunistak eratzeko formakuntza-eskolak sortzea Zapalkuntzaren sustraiak
kontutan hartzen dituzten aldarrikapen erradikalen inguruan
bilduko liratekeen indar demokratiko eta progresisten hurbiltzea ahalbideratzea, nahiz eta,
hauek euren baldintzen arabera
toki bakoitzean modu batera
adierazi.

4. Euskal Herrian k l a s e - •
Masa borroka erasokorra
Joera horiei erantzuteko, marborroka erradikalizatzea.
sustatu
eta indartzea, eta masa
xismo-leninismoak errealitateakritiko
nahikoa
sortzea.
ren eta sistema kapitalistaren Kapitalismoaren kontraesanak
egoera aztertzeko egiten duen gaur egunean nola moldatzen
analisia erabiliz nazio nahiz
dicen jakitun izanik, antolakunde komunistaren izaerak lau
klase-askapenerako proiektua lehen-tasun hauei erantzun bezurkaiztea beharrezkoa zela uste har die:
genuen. Joera sozialdemokrata
hori prozesu iraultzaileen fase
jakin batean betidanik eman den
arrisku bat dela baieztatu genuen, "arazo hau agerian jartzea
eta honi aurre egitea" ezinbeste¬koa zela berretsiz.
Batasuna prozesuari
dagokionez, Aralar (honen ponentzia
ukatu
egin
zen),
"sozialdemokraziaren azpiproduktu soil" gisa hartu genuen.
Korronte nagusiari dagokionez
(Bateginez deritzona), bere baitan kontzeptuetan akats eta desbideratze ideologiko larriak zeudela uste genuen, arazo nazionalean euskal burgesiaren babesa
bilatu nahi baitzuten, eta era
berean, sozialismoaren inguruan
ere hainbat gabezia ikus zitezkeen.
Gure kasuan, antolakunde gisa
haztea lortu arren, bere baitan
muturreko heterogeneotasuna
islatzen zen barnefuntzionamenduan eta konpromiso-mailetan.
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4.5) ESPARRU ABERTZALE
ETA
SOZIALISTA
OREKATUZ

A

zkenaldian gero eta
gehiago entzuten ari
gara
Ezker
Abertzalean
sozialdemokraziak duen
indarraren aurrean kezkaturik
daudenen ahotsa. Arazo hori
ezin dugu guk bakarrik
konpondu, baina beste kolektibo
eta banako batzuekin "ezker
hegala" eratu nahi izateak
sozialdemokraziari errespetuz
baina irmotasunez egiteko
aukera diezaguke.
Ez dugu ezer berririk esango
Ezker Abertzalearen "eskuin
hegala", esparru abertzale eta
sozi ali star i begir a, ber e
posizioak indartzeko
antolakuntza-pausuak ematen
ari dela aipatzen badugu. XXI.
mendeko sozialismoaren aldeko
sektoreek SORTUren
legalizazioarekin sendotu eta
gauzatuko dituzte euren
pausuak.

antolakuntza-aldaketak dakartza
Ezker Abertzaleko egituretan.
Hala, esparru abertzale eta
sozialistaren eraikuntzarako hiru
puntu hauetan agertzen diren
antolaketa-aldaketek duten
Zalantzarik gabe, esparru
garrantzia kontuan hartzekoa da:
abertzale eta sozialistak
B I L D U r e n s o r r e r a r e k i n • Zuzendaritza eredua
ekintzarako eta eraikuntzarako
gaitasuna handitu du. Gainera, • B o r r o ka r a ko f r o n t e e n
Frantziako eta Espainiako
lehentasuna
estatuaren
ekintza
errepresiborako gaitasuna • Metaketa proiekturako Ezker
ahultzen du. Aitzitik, espainiar
Abertzalearen
oinarri
hauteskundeei begira, AMAIUR
berriaren antolakuntza
eratuz BILDUk Aralarrekin egin
duen hitzarmenak esparru Komunismoa mugimendua da.
abertzale eta sozialistaren Ezker Abertzalearen ezker
"eskuin hegala" indartzen du. hegalak bere antolakuntza
Hau da, esparru horretan bitartekoak sortu behar ditu nahi
sozialdemokraziaren aldeko ez dugun deriba saihesteko. Ez
da eztabaida erraza; izan ere,
sektoreak sendotzen ari dira.
izaera iraultzaileko sektoreen
esku-hartzeak, batez ere
Antolakuntza-aldaketa
komunistenak, mesfidantza eta
nagusiak
errezelo ugari sortu ditu. Onartu
Paradigma
p o l i t i k o behar dugu askotan mesfidantza
i deol ogi koar en al daket ak horiek oinarriak zituztela, baina
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hori ezin da betiereko aitzakia
bihurtu.
Ezker Hegalak egun dituen
zailtasunek antolakunde
komunistaren beharra
areagotzen dute: fronte denak
irekita dituelarik eta batez ere
masa borrokan eraginez, hauxe
baita askapen prozesuak bere
bidea jarraituko duela
ziurtatzeko modu bakarra.
Nabarmendu behar dugu, gure
saiakera ez dela esparru
abertzale eta sozialista apurtzea,
esparru hori indartzea eta
sistema
politikoekonomikoarekiko hausturaren
norabidea mantentzea baizik.
Horretarako, beharrezkoa da
irudimen kolektiboan iraganeko
esperi ent zi a i raul t zai leen
oroitzapena jasotzea.

ARO BERRI BATI HASIERA
EMANEZ

A

gur t´erdi, beste behin ere, lagun
eta burkide guztioi:
Zuen eskuetan duzue Komunistak
aldizkariaren ale berria. Oraingoan,
beharrezkoak ikusten genituen azalpenak
eta argibideak emateko asmoarekin egin
dugu lan monografiko hau.
EHKren sorreratik, antolakunde
komunista gisa, bere ideia eta ekinbide
nagusiak oinarrizko bi gaietan zentratu
direla esan daiteke:
Lehenengoa, Ezker Abertzalea baturik
mantentzea. Bigarrengoa berriz, nazioaskapenerako eta askapen-sozialerako
prozesuak eskuinerantz jo zezan
saihestea eta mugimenduaren kode
genetiko iraultzailea mantentzeko
eginahalak egitea.
Bai, egia da, krisi kapitalista honen
baitan Euskal Herri Langilearentzat une
historiko eta erabakigarria bizi dugu.
Egoera honetan ahalik eta zuhurren eta
arduratsuen jokatzen saiatuko gara.

