
GREBA OROKORRAK une zehatz
batean zerbait konpon dezakeen
ala ez, hori da sindikatuek deialdia
egiten duten bakoitzean zabaltzen
den galdera nagusietakoa eta, hain-
bat arrazoirengatik, erantzunak
ere ez dira erabat garbiak. Batetik,
greba orokor baten helburua ez da
momentuan ezer konpontzea,
gizarteko botere harremanetan
eragiteko langile klasea eta klase
ertainen indar agerpen bat baizik.
Bestetik, goi mailako klaseak
babesten dituzten botere ekono-
miko eta instituzionalak ere, egu-
nerokoan buru belarri ari dira
borroka horretan, eta orain arte
nagusitasuna erakutsiz gainera.

Bitxia da, greba eskubidea lor-
pen sozial gisa saldu ohi dute
egungo demokrazia libera-
lek, klase borrokan langile-
riak lortutako lorpen gisa.
Eskolan eta unibertsitatee-
tan ikasitako kontuak dira,
baina hori bai, irakaspen
horiek iraganeko kontu gisa
gura dituzte askok. Berdin gerta-
tzen da hauteskundeekin eta sufra-
gio unibertsalarekin, lorpen sozial
eta politikoak dira, baina hauek
bai, hauek demokraziaren adieraz-
pen gorena moduan saltzen dira:
“demokraziaren festa”. 

Greba eskubidea  indarrean jar-
tzen denean, ordea, demokrazia-
ren aurkako gisa saltzen da Esta-
tuaren bozgorailuetatik: liskarra
da, ez du ezer konponduko, errea-
litatearen kontrakoa da, instituzio-
etatik kanpo ez da ezer lortuko…
Iraganeko aldaketa politiko eta
sozialak azaltzeko balio du klase
borrokarenak, baina, antza, egun-
goa azaltzeko. Edo hori nahiko
litzateke bederen

SOBIET BATASUNAREN blokea
hondoratu zenean historia amaitu

zela iragarri zuen Francis Fukuya-
ma ideologo neoliberal ospetsuak:
ideologia borrokaren amaiera,
AEBen eta kapitalismoaren garai-
pen erabatekoa irudikatu nahi
zuen esaldiak, hortik aurrera
zoriontasunaren eraikitzea beste-
rik ez balego moduan. Nagusita-
sun hark, aldiz, egungo krisiaren
areagotzea besterik ez zuen ekarri,
XX. mendeko Krisi Handiaren
ondoren, kapitalismoak izan duen
handiena. Eta kontua da, kapitalis-
moaren indarrak ondo baino
hobeto antolatu direla krisi zorro-
tzenean ere diruaren interesak
ondo defenditzeko, eta klase langi-
le eta ertainak ezinean dabiltzala
azken bi hamarkadetako erasoal-
diaren aurrean.

Ez da diskurtso hutsa, eta
Europan inon baino hobeto ikus-
ten da hori. 1945etik 1975era kapi-
talismoaren urrezko urteak bizi
izan ziren Europako mendebal-
dean: ongizate gizartearen ere-
duan sakonduz, gizarteko sektore
oso zabalek munduan ordura arte
lortutako bizimaila handiena
erdietsi zuten. Eta berriro akade-
miara eta eskolara joz, azalpena
nahiko kontsentsuzkoa da: gara-
pen teknologikoa giltzarri izan zen
ekonomi hazkunderako, eta esta-
tuen barneko langile indarren pre-
sioa eta bloke komunistaren pre-
sioa giltzarri izan ziren
ongizatearen estatuak aberastasu-
na banatzeko egindako ahalegi-
nean.

Munduaren testuinguruan, haz-
kunde ekonomiko itzela gertatzen

ari da hainbat herrialdetan: Txina,
India, Brasil, Errusia, Hegoafri-
ka... eta horren ondorioz, datozen
20 urteetan 3.000 milioi pertsona
gehiago iragango da klase ertainen
sektore zabal eta malgu horretara.
Ez da zalantzarik honek eragin
handia izango duela kliman, balia-
bideen erabileran, energia beha-
rrean... eta baita ere klase borro-
ken indar harremanean. 1990eko
hamarkadan, 1500 milioi pertsona
gehitu zitzaizkion munduko lan
merkatura, batez ere Txina, India
eta SESB ohiaren bloketik eto-
rriak. Horrek eragin handia izan
zuen mundu mailako lan merka-
tuan, lan indarraren prezioa jaitsiz
eta, batez ere herrialde garatueta-
ko langile klasearen baldintzak

okerrera bultzatuz. AEBeta-
ko NICen arabera (National
Intelligence Council, CIA-
ren azterketa geopolitiko eta
ekonomikoak egiten dituen
erakundea), Mendebaldeko
herrialdeek indar ekonomi-

koaren erdia galduko ei dute
hemendik eta 2030era (%56tik
%25era). Batek daki hala izango
den zehazki, baina joera hori dela
bai. Eta horren aurrean, norbaitek
pentsatzen du aberatsenek halako
diru galera erraldoia besterik gabe
onartu behar dutela? Haiek euren
tresnak dituzte eta erabiltzen ari
dira.

Langile eta klase ertainen tresna
dira greba, mobilizazioa, negozia-
zio kolektiboa, hauteskundeak,
gizarte mugimenduak, ekonomia
soziala, estatuen partehartze han-
dia ekonomian, ikerketa eta gara-
pena, zerga presio handiagoa...
Esparru horietan guz-
tietan emango da
XXI. mende hasieran
bizi-bizi den klase
borroka. n
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OXabier Letona
� AR G I A KO Z U Z E N DA R I A

Bai, klase borroka da

TERMOMETROA - MALTZAGATIK

2013KO EKAINAREN 2A�50

Mendebaldeko herrialdeek
munduko ekonomi indarraren
erdia galduko dute 2030erako


