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Euskal Herrian, beste herri askotan 
bezala, greba ugari izan da historian 
zehar, aldarrikapen ekonomiko, la-
boral, sozial eta politikoak helbu-
ru. Oraintxe bertan badira hainbat 
greba martxan, enpresen itxierak 
direla-eta lanpostuak defendatze-
ko. Ez dira gutxi pentsatzen dute-
nak greba eginez denbora eta dirua 
baizik ez dela galtzen, ez dela ezer 
lortzen. Baina errealitateak berriz 
ere beste zerbait erakutsi digu. Biz-
kaiko zahar etxeetako grebalariek 
ia bi urtez erakutsitako irmotasuna, 
erresistentzia, duintasuna, antolake-
ta, koordinazioa eta intsumisioa dira 
horren adibide. Erakutsi dute greba 
dela kapitalaren aurrean belauni-
katzen ez den giza duintasunaren 
espresioa, eta horrez gain, efikaza 
bezain errentagarria ere izan daite-
keela.
 Sektore honek intsumisioa era-
man du aurrera, ez da patronalaren 
eta Bizkaiko Aldundiaren xantaia-
ren aurrean kikildu, eta azkenean 
bi urtez mobilizatzen eta greban 
ibili ondoren, behar bezalako akor-
dioa lortu dute, euren aldarrikapen 
ia guztiak betetzen dituena: lan-hi-
tzarmenak 2020 arte irautea, hilean 
140 euro gehiago jasotzea, urtean 
200 ordu gutxiago lan egitea, lan is-
tripua gertatuz gero edo laneko gai-
xotasunen bat izanez gero ekonomi-
koki ez zigortzea soldataren %100 
kobratuz...
 Nabarmentzekoa da greba hau 
ia gehienean emakumeek egin du-
tela. Ñabardura garrantzitsua da, 
garaipen ekonomiko eta sozialaz 
gain, garaipen feminista ere bade-
lako; sistemak otzan eta isilik nahi 
baitzituen. Greba luze eta eragin-
korrarekin menderakaitz bihurtu 
dira patronalaren eta Aldundiaren 
presioaren aurrean. Irakasgai ede-
rra gizonontzat!

EKONOMIAREN TALAIAN

Emakume grebalari 
eta intsumisoak

Kontraste ikaragarria dago klima aldaketa-
ren ondorioak biderkatuz doazen abiada-
ren eta haiei aurre egiteko neurriak zehaz-
teko orduan gobernuek agertzen duten 
patxadaren artean. Erregistratutako ura-
kanik bortitzenak bizi izan berri ditugun 
honetan, urte bakoitza inoiz neurtutako 
beroena dela, atmosferako CO2 kontzen-
trazioak langa historikoa jota… urteroko 
klimaren goi-bilera hasi da azaroaren 6an 
Bonnen, hau ere, beste asko bezala, tran-
tsiziozkoa-edo, helburu nagusitzat baitu 
2015ean Parisen sinatutako akordioa mar-
txan jartze aldera irizpide komun batzuk 
finkatzea, 2018rako prest behar lukeen 
“arau-liburu” moduko batean jasota.
 Oro har goi-bilera “teknikotzat” jo dute 
analistek COP23 hau, eta hala ere sinbo-
lismoz beteta dago. Lehen aldiz, klima al-
daketaren mehatxua larrien jasaten duen 
estatu batek du presidentzia: Fiji Uharteak. 
Bilera Bonnen egitearen arrazoia ez da 
igartzeko zaila: Fijik ez du azpiegiturarik 
tamaina horretako ekitaldi bat –20.000 la-
gun espero dira– jasotzeko. Bide honetatik 
jarraituz gero, baliteke laster inolako azpie-
giturarik ez egitea, ez handi ez txiki.  

 NBEk ohartarazi die munduko gober-
nuei hobe luketela premiaz ibili, orain 
arte hartutako konpromisoak ez dira-e-
ta nahikoa Parisen adostutako helbu-
ruak betetzeko. Zehazkiago, aurkeztuta-
ko konpromisoekin 2030erako beharko 
litzatekeen emisio murrizketaren here-
na baino ez da lortuko.
 Askok salatu dutenez, arazoa da Paris-
ko Hitzarmena handinahia dela helburue-
tan, baina ahula mekanismoetan. Erakusle 
nagusia, 2017ko gailur honetan, AEBak 
izango dira. Trumpek iragarri arren Pa-
risko Hitzarmenetik aterako duela bere 
herrialdea, 2020ra arte akordioaren parte 
da munduko bigarren berotegi-gas igorle 
handiena, eta negoziazioetara joaten ja-
rraituko du. Nolanahi, de facto akordiotik 
kanpo daude AEBak, azken baten Paris-
ko Hitzarmenaren oinarriak konpromiso 
boluntarioak baitira. Alegia, Trumpek ez 
du ezertxo ere egingo arazoa arintzeko. 
Inork ez du horretara behartzen. Fijik du 
COP23aren buruzagitza, baina soluzioaren 
giltza beste batzuen esku dago, eta bistan 
da ez dutela asmo handirik honaino ekarri 
gaituen jokabidea sakonki aldatzeko.
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Itsas mailaren igoeragatik arrisku larrian dagoen Fiji izango da aurtengo klimaren gailurraren 
presidentea, bilera Bonnen (Alemania) egingo bada ere.
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