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Kapitalismo basatia –gaur egun neo-
liberalismo deitzen dioguna–, Euro-
pan eta Europar Batasuneko insti-
tuzioetan dago. Bozetan hautatuak 
izan ez direnek (multinazionalak, 
bankuak, inbertsio funts handiak...) 
euren lobbyekin eta presioarekin 
EBren batzordeak kontrolatzen di-
tuzte, euren intereseko araudi eta 
legeak markatuz. Kapitalaren edo 
merkatarien Europa izenez ezagu-
tzen dugun horren parte dira. Presio 
talde horiek inposaturiko doikuntza 
politiken ondorioak langileek eta he-
rritarrek jasaten dituzte: langabezia 
eta txirotasuna, soldata eta pentsio 
eskasak, murrizketak osasungin-
tzan, hezkuntzan eta menpekotasun 
laguntzetan...

Errealitate horren aurrean, Euro-
pako ezker politikoa, jendartea eta 
sindikatuak isolaturik eta elkartu 
gabe egon dira. Greziak 2015ean 
erakutsi zuen EBn konkista sozia-
lak defendatu ahal izango ditugula 
soilik lortzen badugu mugaz gain-
diko mobilizazioak sortzea. Zentzu 
horretan, onuragarriak dira auste-
ritatearen kontrako Europako “B 
plana” eraikitzeko egiten ari diren 
saiakerak. Lehen pausoak Alema-
nian eman dira, Varoufakis greziar 
ministro ohiaren eskutik, DIEM25 
proposamenarekin. Pasa den aste-
buruan Madrilen izan du jarraipe-
na proposamen horrek, eta bertan 
euskal ordezkariek ere hartu dute 
parte.

Zutabe hau idazten ari garenean, 
oraindik ez dakizkigu Madrilgo eu-
ropar gailur alternatibo horren on-
dorioak. Ea denok batera urratsak 
emateko oinarriak jartzen diren, eta 
Europar Batasunaren politikek eta 
kapitalismoak inposaturiko austeri-
tatea, desoreka, pobrezia, langabe-
zia, iruzur fiskala eta abarren kontra 
elkar hartuta borrokatzen hasten ga-
ren.
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Euskal presoei ezartzen zaizkien “sal-
buespen egoerak bukatzea” eskatu zu-
ten 4.000 lagunek joan den asteburuan. 
Guardia Zibilak kontrol ugari ezarri zi-
tuen, baina espetxe guztietara ailega-
tzea lortu zuten.

75 autobusetan sartutako 4.000 eus-
kal herritarrak euskal presoak dauden 
Espainiako eta Portugalgo espetxe guz-
tietara iritsi ziren, baita Bretainiako 
Rennes kartzelara ere –Lorentxa Gimon 
dago bertan, larriki gaixorik dagoen 
presoa–.

Protesten bidez eskatu zuten pre-
soak Euskal Herriratzea,  gaixorik 
dauden presoak aske uztea, eta eus-
kal presoekin legedi arrunta erabili 
ahal izatea onura penitentziarioak 
lortzeko. “Ezinbestekoa da askata-
suna, demokrazia eta kanpoko inpo-

siziorik gabeko erabakiak lortzeko”, 
adierazi zuten kartzelen atarietan 
irakurritako testuan. “Euskal presoen 
etxeratzea lortzeko erabateko kon-
promisoa dugu; izan ere, ez gara aske 
izango haiek gabe, eta beraiek ez dira 
aske”.

Guardia Zibilaren kontrolak
Guardia Zibilak oztopoak jarri ziz-
kien hainbat kartzelatara joan ziren 
euskal herritarrei; kontrol ugari eza-
rri zituzten errepideetan, eta Ezker 
Abertzaleak salatu du Guardia Zibi-
lak hainbat lagun identifikatu zituela 
espetxetako kanpoaldeari argazkiak 
ateratzeagatik.

Dena den, kartzela guztietara ailega-
tzea lortu zuten protestan parte hartu 
zutenek, eta euskal presoek aukera izan 
zuten elkartasun keinuak entzuteko, 
kartzelen atarietan egin ziren ekitaldien 
bidez.

4.000 lagun, 40 kartzela, 
“euskal presoak etxera” 
aldarrikatzeko
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EZKER ABERTZALEA

Goian, Estremerako kartzelan (Madril).
Eskuineko argazkian, Algeciraseko 
(Andaluzia) espetxe aurrean egin 
zuten ekintza.




