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ELAko idazkari Adolfo Muñoz Txikik 
euskal neoliberalismoaren zauria 
ukitu du eta erreakzio gogorra era-
gin, batez ere EAEko eta Nafarroa-
ko gobernuetan neoliberalismo hori 
ordezkatzen dutenen artean, baita 
haiek sostengatzen dituzten ezke-
rreko alderdien artean ere. Muñozek 
arrazoi du esaten duenean adminis-
trazio biek euren politikak oinarri-
tzen dituztela zerga erreforma in-
justu batean, patronalen ikuspegitik 
ari direla eta oposizioak ez duela 
oraindik alternatiba errealik eskai-
ni. Arrazoi du Muñozek thatcheriar 
estiloko politika antisindikala dara-
matela dioenean, patronalak nahi 
duen “diziplina eta bake sozialaren” 
alde eginez. Eta arrazoi osoa du bere 
buruari galdetzen dionean nola era-
man ote daitezkeen aurrera politika 
sozialak Europako presio fiskal ba-
xuena edukita, kapitalaren, errenta 
altuen eta enpresa etekinen mese-
detan.
 Muñozek ezkerreko alderdiei be-
giratu die. Ezin dira politika neoli-
beralak eta kapitalistak bultzatzen 
dituztenak babestu, eta bi erkide-
goetako administrazioak horretan 
ari dira. Ekintza ildo bateratuak bila-
tu behar dira sindikatu abertzaleen 
eta mugimendu sozial eraldatzaileen 
artean. Neoliberalismoari aurre egi-
teko alternatibak bilatu behar dira, 
zerga erreforma eta aberastasuna-
ren banaketa bidezkoak lortzeko.
 EAJk izandako erreakzioak –
Muñozen sindikatua alderdi politi-
koa dela esanez, eta sindikatu baten 
zereginera muga dadila eskatuz–, 
oso ondo islatzen du haien aurpegia. 
Herritar orok, eta edozein sindikatu 
edo mugimendu sozialek, eskubi-
dea dute gobernuen jarduna kriti-
katzeko. Jarrera egokiena, egindako 
akatsak onartu eta neoliberalismoa 
atzean uztea litzateke, gizarte jus-
tuago, berdinago eta solidarioago 
baterantz eginez.
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EHUko eta irakaskuntza publikoko zen-
troetako garbitzaileek greba egin dute 
bost egunez. Sindikatu deitzaileen lehen 
adierazpenen arabera, arrakastatsua 
izan da deialdia.
 ELA, LAB, UGT, CCOO eta ESK sindika-
tuek deitu dute greba. 2014an iraungi 
zen sektoreko lan hitzarmena eta ha-
rrezkeroztik berritu gabe dago, nego-
ziazioak orain urte eta erdi hasi ziren 
arren. Sindikatuen ustez, patronaleko 
enpresek (Garbialdi, Uni2 eta Villar) 
blokeatuta dute prozesua.   
 Soldatak %2,5 igotzea eskatu dute, 
“2010etik izoztuta” baitituzte. Halaber, 
sektorean kontratu partzial gehiegi da-
goela salatu dute; baldintza horietan 
ari dira langileen erdia baino gehiago. 
Hirugarrenik, udako hilabeteetan, ikas-
tetxeak itxita daudenean, langileak lan-
gabeziara bidatzen dituztela adierazi 
dute, eta horrek haien diru-sarrerak gu-
txitzea dakarrela. Baldintza horiek bere 
horretan mantendu nahi ditu patrona-
lak, CCOOk kritikatu duenez.
 Sindikatuetako iturrien arabera, en-
presek soldata igotzeko baldintzatzat 
ipini dute baja kopurua gutxitzea, “bai-
na hain zuzen eurak ari dira langileen 
osasuna kaskartzen, lan kopurua han-
dituz”. Besteak beste, ordezkapenik ez 

dutela egiten eta denbora berean lan 
gehiago agintzen dutela salatu dute sin-
dikatuek.

Boikota egin diote EHUko 
errektoregaiari
Bestalde, Nekane Balluerka, EHUko 
errektoretza hauteskundeetarako hau-
tagaia, Gasteizko Campusean izan da 
bisitan, eta hori aprobetxatuta ikasleek 
elkarretaratzea egin dute aularioaren 
aurrean, “Ez da errektore hau edo bestea, 
unibertsitate eredu hau edo bestea da” 
lelopean. Boikotaren ondorioz, errek-
toregaiak ez du barrura sartzea lortu, 
protesta egin dutenek bidea oztopatu 
diotelako. “EHUk irudikatzen duen an-
tzerkiarekin” ez dutela bat egiten adiera-
zi dute ikasleek. EHUk berriz, gertakaria 
“gaitzetsi” eta azaldu du “eztabaida pu-
blikoa eta ideien adierazpena” galarazten 
dituzten jarrerak salatzen dituela.
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