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Gipuzkoako Hondakinen Kon-
tsortzioak (GHK) Gipuzkoako 
erraustegia behin-behineko 

enpresa elkarte bati esleitu diola jakin 
berri dugu. Enpresa elkarte horreta-
ko lidergoa Urbaser enpresaren esku 
dago, Florentino Perezek bere zati osoa 
saldu ostean, honen kapital sozial osoa 
txinatarra da. Beraz, Urbaser txinatarra 
da eta erraustegiaren eraikuntzan par-
te hartuko du, batik bat, teknologiari 
dagokionez, Txinako Shangai inguruan 
enpresa horrek tratatzen baititu hon-
dakinak.
 Urbaserrek gipuzkoar enpresa batzuk 
erraustegiaren eraikuntzan eta ondo-
rengo ustiapenean partaide izango ditu, 
eta eginkizun horretan deigarria egin 
zaigu LKS kooperatiba kide izatea. Izan 
ere, Mondragon Korporazioko (lehen 
MCC) kide da zerbitzu kualifikatuetara-
ko enpresa hau, eta jakina denez, Mon-
dragon Korporazioak balio eta prin-
tzipio kooperatibo zuhur eta sendoak 
ditu, LKSk auzitan ipiniko dituenak 
Zubietako erraustegian buru-belarri 
murgiltzen baldin bada.
 Ez ahantzi, urteak direla Mondragon 
Korporazioa kezkatuta dagoela koope-
ratibismoaren balioak eta printzipioak 
ahultzen ari direlako eta sendotu nahi 
dituelako. Eginkizun horretan, besteak 
beste, Irizarrek (Irizar S. Coop) saiake-
rak egin zituen, nahiz eta ekonomia glo-
balizatuan zaila den espiritu lehiakor 
eta produktiboa saihestea, are gehiago 
kooperatiba talde horren zuzendaritzak 
neoliberalen doktrina barneraturik 
badauka eta ahazten badira taldearen 
espirituak dioena: “Lanean gizatasuna. 
Humanity at work”. 
 Kontuan izan behar dugu koope-
ratiben printzipioen artean azpima-
rragarriak direla kapitalak lanaren 
morroi izan behar duela, ez helburu, 
Urbaserrek gidatutako behin-behine-
ko enpresa elkarteak gura duen bezala. 

Autogestioari dagokionez, erabakiak 
denon artean hartu behar dira, ez Gi-
puzkoako Foru Aldundiak eta ondorioz 
GHK-k egin duen bezala, herritarroi 
erraustegia egin ala ez kontsulta uka-

tzen. Edo gizartea eraldatzea: nola 
eraldatu gipuzkoarron eredu soziala, 35 
urtetarako gure udalen aurrekontuak 
hipotekaturik geratzen badira.
 Edozein kooperatibak bezala, LKSk 
ere eskubide oro dauka mozkinak 
erdiesteko, bere iraupena ziurtatu 
eta garatu ahal izateko. Alta, eskubide 
horrek ez du esan nahi helburuak gi-
puzkoarroi bizkar emanda lortu behar 
dituenik, kooperatiba batek inguruko 
gizartearekiko bere erantzukizuna izan 
behar baitu. Edo ahantzi egin al du 
printzipio hori? 
 Eta zer esan txinatarrei buruz? Ez 
dugu ahaztu behar, duela zenbait 
hamarkada gure ikastetxeetan diru 
bilketak egiten genituela txinatarrak 
kristautzeko, gaixoek doi-doi baitzuten 
bizirauteko adina eta geure diru la-
guntza behar zuten. Orain barre ederki 
egiten digute, arrazoiz gainera.
Izan ere, munduko txiroenen artean 
sailkatuta egon ostean, izugarrizko 
potentzia bihurtu zaigu azken hamar-
kada hauetan. Mendebaleko kapitalak 
Txinarako bidea hartu zuten herrialde 
horretan lan-indar merkea erabiliz, 
ekoiztutako ondasunak gure artean 
merke saltzeko. Antzinako kolonieta-
ko lehengai merkeak bezala, Txinak 
eskulan merkea zeukan eta horregatik 
inbertsiotarako erakargarri bihur-
tu izana. Kapital metaketa bizkorra 
egin ostean, Afrika eta Hegoamerikara 
zuzendu zituzten inbertsioak. Orain, 
Gipuzkoa du helmuga, bertan egingo 
baita Espainiako Estatuan une hone-
tan burutzen ari den inbertsio publiko 
handiena; aldi berean, kapital txinata-
rrak Europan bere posizioak indartzeko 
aukera polita ere izango du.
 Lehen Txinara dirua bidaltzen 
genuen eta orain geure udaletatik 
eramango dute dirua Maoren herrial-
de erraldoira. Kolonialismoaren eredu 
berritua! n

Kapital txinatarra gipuzkoar 
kooperatibismoarekin txertatuta

Baleren Bakaikoa Azurmendi 
EHU-KO IRAKASLEA

Edozein kooperatibak bezala, 
LKSk ere eskubide oro dauka 
mozkinak erdiesteko, bere 
iraupena ziurtatu eta garatu 
ahal izateko. Alta, eskubide 
horrek ez du esan nahi 
helburuak gipuzkoarroi 
bizkar emanda lortu behar 
dituenik, kooperatiba batek 
inguruko gizartearekiko bere 
erantzukizuna izan behar 
baitu. Edo ahantzi egin al du 
printzipio hori?


