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GREBA ETA MOBILIZAZIO eguna bizi-
ko da ostera ere apirilaren 28an Fran-
tzia osoan. Helburua: El Khomri legea 
edo François Hollanderen lan errefor-
ma  atzera botatzea. Inkesten arabera, 
Frantziako populazioaren %75 legearen 
aurkakoa da. Funtsean, Espainian PPk 
bultzatu zuen lan erreformaren oso ber-
dintsua litzateke eta berau egiteko arra-
zoiak ere bai: lan merkatuak ez diela 
erantzuten egungo merkatu globalaren 
erantzukizunei eta, beraz, malgutasuna 
behar duela.
 Malgutasunaren muina da langileak 
kaleratzeko arauak erraztea, langileen 
sindikatu mailako antolaketa ahultzea 
eta, funtsean, enpresarien erakundeen 
boterea handitzea lan harremanen es-
parruan. Orain arte, soldaten jaitsiera 
eta prekarietatea dira halako lan erre-
formek langileen artera ekarri dituzten 
ondorio nagusiak.
 Mobilizazio hauei loturik, alabaina,   
Nuit Debout (Gaua Zutik) mugimen-
dua sortu da, lan erreforma gerarazteaz 
gain, askoz urrutirago ere begiratzen 
duena. Parisko Errepublikaren plazako 
ikasle eta hainbat gizarte sektoreren 
aliantzak, neoliberalismoaren aurkako 
borroka makulu, gizarte eraldaketari 
begiratzen dio.
 Sindikatuen ohiko borroken aurrean 
eta greba orokor isolatuen mugez jabe-
tuta, zerbait jarraikorrago bultzatu nahi 
dute. Zer eta nola ez dago argi; orain-
goz martxoaren 31n sortutako emariari 
norabide bat ematea ez litzateke gutxi. 
Espainiako M15arekin parekatu dute 
askok Nuit Debout, baita AEBetako Oc-
cupy mugimenduarekin, eta bietatik 
desberdina bada ere, proiekzioari begi-
ra behintzat itsasoz bestaldekoari begi-
ratzen bide dio gehiago. AEBtan Bernie 
Sanders moduko hautagai demokrata 
batek sozialismoaren alternatibaz hitz 

egitea eta horrekin lortzen ari den sos-
tengu zabala guztiz iraultzailetzat jo-
tzen ari da. Occupyren errepikak ere 
badira halakoak.
 Podemosen bideaz ere asko hitz egi-
ten da, baina oraingoz ez dirudi Nuit 
Debouten etorkizunen hurbilean halako 
metxarik piztuko denik. Esaterako, hau-
teskunde eta alderdien lehiatik harago 
jo nahi luke mugimenduaren  bultza-
tzaile intelektuala den Frédérick Gordo-
nek. Frantziako ezkerreko erreferentzia 
garrantzitsua den Gordonek, mugimen-
du indartsu eta zabaletan sinesten du 
aldaketa sakonei begira; horretarako, 
borroken konbergentzia ezinbestekoa 
da bere ustez. Horixe da, hain zuzen, 
Nuit Debouten baitan gehien zabaldu 
den kontzeptua, borroken konbergen-
tzia, eta bere gerizpean ari da hazten 
gaueko suminduen borroka. Ostegune-
ko mobilizazioa bere lehen geltoki han-
dia da mugimendua sortu zenetik. Maia-
tzaren 3tik aurrera legearen eztabaidari 

ekingo diote Asanblea Nazionalean eta 
protesta ere biziki areagotu eta zabal-
duko dela pentsa liteke. Beste hainbat 
plazetako garra moduan, lehenxeago 
edo geroxeago itzaliko da Nuit Debout 
ere. Utziko duen arrastoaren norabi-
dea da oraindik garbi ez dagoena, baina 
utziko duela ez da zalantzarik.

ESPAINIAKO ESTATUAN mugimendu 
politikoa kalera baino instituzioei be-
gira dago. Podemos eta IUren aliantza 
nahiko seguruaren aurrean PSOEk az-
ken mugimendu zakarren bat egiten ez 
badu –boterea PP eta C’s-en esku utziz–, 
ekainaren 26an hauteskunde orokorrak 
errepikatuko dira. Alderdi nagusienen 
tresneria horri begira dago  abenduaren 
20az geroztik; gainerako guztiei, hau-
teskunde berrien gurutz-bidea sofritzea 
egokituko zaie. Eta azkenean, jakingo 
dugu ea Eusko Legebiltzarreko hautes-
kundeak egun horretan egingo diren 
ala ez. n
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