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RAMON LABAIEN abenduaren 13
gauean hil zen 85 urte zituela. Politi-
ka eta kultura gizona izan zen, eta
batik bat euskararen bultzatzaile
amorratua.

Tolosan (Gipuzkoa) jaio zen
1928an. Urte gutxiren buruan,
1936an gerra piztearekin batera,
Lapurdira egin zuen hanka Labaien-
Andonaegi sendiak. Ramonen aita
Antonio Maria Labaien zen, Tolosa-
ko alkatea EAJ alderdiaren ordezka-
ri gisa. 1944an itzuli ziren Gipuzko-
ara.

NELSON MANDELAREN heriotzak
mundu osoko egunkarietan orrial-
de ugari eta telebista kateetan
minutu asko hartu zituen. Ikusi
dugu politikari eta gobernu asko-
ren zinismo eta hipokresia ikaraga-
rria izan dela, Mandelaren jokabi-
dearen guztiz kontrakoarekin, bere
irudia bereganatu nahi izan baitute.
Euretako bat balitz bezala. Eta
Mandela ez zen euretako bat izan.
Berdintasunaren aldeko eta apart-
heidaren kontrako ekintzailea izan
zen, eta horregatik urte askotako
kartzela zigorra jasan zuen. Mande-
lak Hegoafrikako apartheidaren
kontra egin zuen. Euskal Herrian
badugu gurea, eta borroka haren
kontra borrokatu behar dugu.

Gure apartheid partikularrak,
ezberdintasun eta bazterketa sozial
honek, aurpegi asko ditu. Euskal
Herrian lo egiteko etxerik ez duten
3.000 lagun daude –2013an Biz-
kaian sei pertsona hil dira kalean
etxerik gabe zeudela–. Langabe-
tuak 203.000tik gora. Gazteen lan-
gabeziak %42 gainditu du. Emaku-
meen urteko soldata gizonena
baino %27 txikiagoa da. 62.000
lagunek behar dute Diru-sarrerak

Bermatzeko Errenta eta beste
familia askok gizarte-larrialdiko
laguntza jasotzen dute. Ehunka
etxegabetu daude hipoteka ezin
dutelako ordaindu. EAEko elikagai
bankuek 98.000 herritarri ematen
diete zerbitzua. Milaka immigrante
guetoetan pilatuta bizi dira. Milaka
dira 500 eurorekin bizirauten duten
pentsionistak. 

Apartheid horren kontra borro-
katzea, berdintasunaren alde
borrokatzea da, eta beraz, ezber-
dintasun ekonomiko, sozial eta
laboral horiek ahalbidetzen dituen
kapitalismoaren kontra. Ongizate
estatuaren desegitearen kontra egi-
tea da, pobreak diskriminatzen
dituen iruzur fiskalaren kontra.
Kapitalismoaren kudeatzaile diren
gobernuek inposatzen dituzten
neurri antisozialen kontra borroka-
tzea da. Horietako gobernu asko
Mandelari egindako agurrean izan
ziren eta lider hegoafrikarraren
aldeko hitzak egin zituzten. Man-
delak borrokatu zuen
apartheida babesten
dute hain justu.

Juan Mari 
Arregi

Mandela eta gure apartheid partikularra
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Ramon Labaien joan den astean hil
zen 85 urte zituela.

Labaienek Madrilen Kimika
ikasketak egin zituen eta orduz
geroztik alor askotan aritu zen.
Kontserba industrian egin zuen
lan, Donostiako Londres hotelaren
zuzendari izan zen eta Aurrezki
Kutxa Munizipaleko presidentea
ere bai.  Carlos Garaikoetxeak
Eusko Jaurlaritzara eraman zuen,
eta frankismo osteko lehenengo
Kultura sailburua izan zen. 1980tik
1983ra bitartean jardun zuen kargu
hartan. Aurtengo udaberrian Jaki-
nen Imanol Murua Uriak egindako
elkarrizketan zioenez, Garaikoe-
txeak Herrizaingo sailburu izatea
proposatu zion, baina ezezkoa
eman zuen. Kultura Sailaren buru
izatea baliatu zuen EITB sortzeko.
Euskarazko telebistaren eta irratia-
ren bultzatzaile nagusietakoa izan
zen Labaien. Jakinen adierazitakoa-
ren arabera, ez zekiten gobernuan
zenbat denbora iraungo zuten eta
presazkoa zen euskarazko telebista
abian jartzea, “ez geunden ziur
telebistarekin euskarak iraungo
zuen, baina telebistarik gabe ez
zuela iraungo ziur tasun osoa
geneukan”. Helduen Alfabetatze
eta Berreuskalduntzerako Erakun-
dea (HABE) ere, sailburu zenean
sortu zuten; baita Euskadiko
Orkestra Sinfonikoa, Antzerti eta
Euskararen Legea ere.

1983tik 1987ra Donostiako alka-
te izan zen.

Ramon Labaien, 
ezer baino lehen euskaltzalea


