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2011ko maiatzaren 15ekoak jokoz kanpo harrapatu zituen Euskal Herriko 
zenbait eragile politiko. Benetako demokrazia eskatuz plazak okupatu 
zituzten herritarrek klase politikoa ordezkaritza-krisian murgildu zuten eta 
hemen ere sumatu dira ondorioak, Podemos alderdiak jaso dituen botu 
forman. Bost urte atzera egin dugu tarte honetan gertatu dena ulertzen 
saiatzeko. 

John Reed kazetariak idatzitako erru-
siar iraultzari buruzko Mundua asal-
datu zuten hamar egunak liburukoa da datu zuten hamar egunak liburukoa da datu zuten hamar egunak
pasartea: alderdi Sozial-Iraultzaileko 
kide bat haserre ari da hizketan boltxe-
bikeen kontra. Esaten du nekazariek ez 
dutela bat egingo iraultzarekin. Kazeta-
riak galdetzen dio ea zergatik, zein den 
problema. Boltxebikeek aurkeztu berri 
duten lurrari buruzko dekretua da de-
sadostasunak sortzen dituena?

–Ah, lurrari buruzko dekretua! –oihu-
katu zuen sutan–. Ba begira, ba al dakizu 
zer den dekretu hori? Gure dekretua da, 
oso-osorik Sozial-Iraultzaileon progra-
ma da! Nire alderdiak zedarritu zuen 
politika hori, lagun nekazarien desioak 

xehe-xehe aztertu ondoren. Lotsagarri-
keria da haiek aurkeztea…

“Baina zuen politika hori bada” eran-
tzun zion Reedek, “ez ditut ulertzen 
zure eragozpenak”. Anekdotak erakus-
ten du alderdi politikoen funtzionatzeko 
modua zein paradoxikoa izatera aile-
gatu daitekeen: proiektu politiko bat 
defendatzeko sortuak izan arren, ordez-
karitza-tresna ere badirenez, badirudi 
batzuetan garrantzitsuagoa bihurtzen 
dela nork egin dituen gauzak, egiten di-
ren gauzak eurak baino.

Anekdotak balio du ia mende bat ge-
roago Euskal Herrian gertatu zena espli-
katzeko ere: 2011ko maiatzaren 15ean, 
Udal eta Foru hauteskundeak baino as-

tebete lehenago, “Benetako demokrazia 
orain” lemapean antolatutako manifes-
tazio baten ondoren milaka herritarrek 
Madrilgo Sol plaza okupatu zutenean, 
ezker independentistan nagusitu ziren 
erreakzioek Sozial-Iraultzaileen alder-
diko kidearen haserrearen antza dute. 
Espainiako demokrazia falta salatzen zu-
tenen aurrean ezker abertzalearen zen-
tzumen araknidoak “guk hori aspalditik 
esaten genuen” esanez erantzun zuen. 
Bazirudien, 1978ko Trantsizioaren kon-
tra borrokan urteak pasa zituen gizarte 
sektoreko zenbait bozeramailek, intere-
sez baino, mesfidantzaz begiratzen ziete-
la Espainiako gauzen ordenaren kontra 
agertzen hasi ziren herritarrei.
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 Eta irakurketa horren arabera, pixka-
naka Espainiako Estatu osoan hedatzen 
ari ziren kanpaldiak hemengoa ez zen 
agenda politikoari erantzuten zioten 
–nahiz eta hori neurri batean bakarrik 
zen egia–. Urte askotako ilegalizazioa-
ren ondoren hauteskundeetara aurkez-
teko aukera eskura izanda, boto-lehiara 
bideratu ziren indarrak.

Lau hankako mahai zahar hura
Une hartan zaila zen antzematea M15 
mugimenduak ekar zezakeena. Bilbo-
ko Arriagan, Donostiako Boulevardean, 
Iruñeko Gazteluko Plazan eta Gasteizko 
Andre Maria Zuriaren Plazan ere egin 
ziren kanpaldiak, baina nork uka, Es-

painiako beste zenbait hirirekin konpa-
ratuz gero, mugimendua ahulagoa izan 
zen. Epe laburreko ikuspegiak esaten 
zuen diferenteak zirela testuinguruak, 
funtzionatzen zuela EAJtik ezkerrera 
kokatzen ziren abertzaleen indar-meta-
ketak, sekulako giharrarekin sartu zela 
Bildu instituzioetan. Probintzia haueta-
ko tertulia mediatikoetan Trending To-
pic bihurtu zen lau hankako mahaiaren 
kontzeptua: EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk 
eta PPk osatutako taulak urte askorako 
garantia zeukan. Ezker Batuko lau bo-
to-emaileak hiru aukera diferentetan 
sakabanatuta, nork pentsatu behar zuen 
bosgarren espazio politikoan momentu 
hartan?

 Hortaz, bakegintzarekin eta buruja-
betzarekin loturiko gaiak izango ziren, 
aurreikuspen ia guztien arabera, hu-
rrengo urteetako joko-zelaia marraz-
tuko zutenak eta ez gai “sektorialak”. 
Alegia, ordura arteko tematika berdi-
na, baina hilketa, atxiloketa, tortura, 
mehatxu eta beste hainbat gertakari 
beldurgarririk gabeko markoan. Oso 
testuinguru diferentea ezkerreko aber-
tzaleentzat, zerumugan EAEn indar 
nagusi bihurtzeko benetako aukerekin 
–2012ko hauteskundeetan hortxe-hor-
txe ibili ziren–.
 Baina itzul gaitezen Sol plazara. Urte-
bete geroago, 2012ko maiatzaren 12tik 
15era bitartean antolatutako mobili-

OLMO CALVO



26 2016/05/15 | ARGIA

M15 MUGIMENDUAREN 5. URTEURRENA EUSKAL POLITIKA | ESKUBIDE SOZIALAK

zazioetan, argiago dago M15a hartzen 
ari den bidea: gizarte-mugimendu uga-
ri biltzen duen fenomeno izatera pasa 
da, aldarrikapenak konkretuagoak dira; 
egoera sozialaren aurrean “zerbait” 
egin nahi duten askorentzat, lehenbi-
ziko esperientzia politikoa edukitzeko 
plataforma bihurtu da, politika gizarte 
antolamenduan eragiteko ekintza gisa 
ulertuta, noski; ez alderdi politikoek 
egiten dutena bakarrik.
 Hori baino gehiago da gainera, badago 
M15 bat plazetan baino, herritar asko-
ren kontzientzian gertatzen ari dena. Eta 
hori Euskal Herrian ere sumatzen da, 
ordurako badaude seinale nahiko argiak: 
Gazteen Euskal Behatokiak egindako in-
kesta baten berri eman zuten egunkariek 
2012ko maiatzaren 15ean bertan. EAEn, 
15 urtetik 29ra bitartean daudenen ar-
tean %50ek begi onez ikusten du mo-
mentu hartan M15 mugimendua, mobi-
lizazioetan %14ak bakarrik parte hartu 
duen arren. “Irratietako eta telebistetako 
M15a da, inoiz asanblada batera edo pla-
za batera jaitsi ez zen jendearena, M15a-
rekin enpatia sentitzen duen gehiengo 
sozialarena. Eta horren itzulpena ez zen 
izan errepresentazioaren kritika orokor 
bat, indarrean zegoen ordezkaritzarena 
baizik”, azaldu du Eduardo Maura EAEko 

Ahal Duguko idazkari politikoak Rebe-
lion webgunean hil honen hasieran egin 
dioten elkarrizketan. “Beste M15 hori, 
imaginarioena, kantuena, esloganena, 
telebistarena, indartsu sartu zen Euska-
din eta ezker abertzalea zaharren aldean 
utziz egin zuen”.

Bi momentu politiko teilakatuta
Beste era batera ere esplika daiteke: ga-
rai politiko berri bat beharrean, bi ari zi-
ren sortzen Hego Euskal Herrian 2011-
2012 inguru horretan, bata bestearen 
gainean teilakatuta. Lehena Euskal He-
rriko fenomenoa zen nagusiki, euskal 
gatazka hemen fokalizatuta baitzegoen, 
Espainian eragina zeukan arren. Biga-
rrena berriz, denborak gainean kokatu 
duena, Espainiako Estatu osoan gerta-
tu zen eta hemengo alderdien agendan 
leku handirik izan ez zuen arren, gizar-
teak arretaz jarraitu zuen, egoera so-
zial zailari erantzun positiboa ematen 
ziolako.
 Erritmo diferenteak izan dituzte bi ga-
raiok: euskal gatazkaren amaiera loka-
tzetatik atera ezinda geratu da. Plazetan 
hasi zen mugimendua berriz, kapituluz 
kapitulu Espainiako eta Hego Euskal 
Herriko politika ulertzeko moduan era-
gin sakona izaten ari da.

 M15a baino lehen, politikak problema 
narratibo handiak zeuzkan Espainian, 
bi aktore nagusik elkartrukatzen zuten 
tronu-jokoa besterik ez zelako. Baina te-
lesailak ez zeukan sekulako arrakasta-
rik, are gutxiago estatua modernitatean 
sartu izanaren banderarekin paseatzen 
zen PSOEk 2010eko maiatzaren 12an 
Nazioarteko Diru Funtsari eta Europar 
Batasunari men egin eta murrizketa plan 
gogor bat onartu zuenetik: 15.000 milioi-
ko artazi-kolpea. Hasiera besterik ez zen: 
atzetik etorriko ziren 2010eko lan erre-
forma, aurrezki kutxetan kapital priba-
tuak sartzeko legedia aldatzea eta, batez 
ere, ia bost milioi langabetu. Katastrofe 
bat, estatuari berniz soziala ematen zion 
alderdiaren eskutik. PSOE maila horreta-
raino botere finantzarioen menpe ikus-
teak espainiar askoren txipa aldatu zuen: 
bere burua klase ertain gisa irudikatzen 
zutenek ulertu zuten ongizate estatua 
bukatua zela, oihanaren legea zetorrela 
eta bizi mailan atzera egiteko arriskua 
edozein kale bazterretan zain zeukatela 
–hipoteken ezpata buru gainean, sektore 
publikoaren kontrako neurriak…–.
 Ohiko agente sozialen erantzunak ere 
izango zuen zerikusirik plazak okupa-
tzearekin: Zapateroren Gobernuak har-
tutako neurrien kontra 2010ean UGTk 
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eta CCOOk deitu zuten greba orokorra-
ren lehen lerroan agertu eta hilabete es-
kasera, Valeriano Gomez sindikalistak 
Enplegu ministro kargua hartu zuen Es-
painiako Gobernuan. Erabaki obszeno 
horrek erakusten zuen langileen esku-
bideak defendatzeko sorturiko erakun-
deak gizartetik zein deskonektatuta zeu-
den; inolako eragilek ez zuen bere gain 
hartzen Espainiako herritar askoren ezi-
negona kanalizatzeko lana. “Ez gaituzte 
ordezkatzen” ez zen kasualitatez bihurtu 
M15aren lema nagusietako bat.  

Non ari dira gauzak gertatzen?
Aldiz, euskal gizartea “ordezkatzen gai-
tuzue” esaten ari zitzaien ezker inde-
pendentistari eta euskal sindikatuei. 
Edo itxura hori ematen zuen behin-
tzat ilegalizazio osteko hauteskundeen 
emaitzak ikusita. Hemengo sindikatuak 
ere eskubide sozialen murrizketari 
erantzuten askoz aktiboago aritu ziren: 
2009tik 2013ra bitartean zortzi greba 
orokor izan ziren Euskal Herrian, horie-
tatik bost ELAk eta LABek deituta, beste 
bat UGTk eta CCOOk ere babestua eta bi 
baino ez egoitza Espainian duten sindi-
katuen deialdiari jarraituz.
 Mobilizazioak ez ziren nolanahikoak 
izan eta mota horretako ekintza sin-

dikalaren mugak agerian geratu ziren 
arren –ez zetorren ezer berririk egun 
bateko geldialdien ondoren, EAEko era-
kundeek beti argudiatu ahalko zuten 
egoera Espainiakoarekin konparatuz 
ez zela hain larria–, askoren imagina-
rioan oraindik Euskal Herria zen kol-
pe finantzarioaren aurkako borrokaren 
abangoardia. Narratiba horren arabera, 
“benetako politika”, pertsonen egunero-
ko bizitzan eragiten duen hori, nagusiki 
Euskal Herrian kokatutako fenomenoa 
zen. Gatazka armatuak intentsitate be-
rezia –eta dramatikoa– ematen zion he-
mengo alderdien lehiari, administrazioa 
kudeatzeko norgehiagoka arrunta baino 
askoz indartsuagoa zen, eta gizartearen 
esparru ia denak ukitzen zituen.
 Euskal Herriko ezkerrak testuinguru 
horretan ordezkaritza-mekanismo sen-
doak zeuzkan, baina 2011ko maiatzeko 
momentuak paradoxa bat erakusten du: 
agenda soziala guztiz aldatu eta subjektu 
berriek –etxegabetua, prekarioa, lan bila 
emigratu behar duen gaztea…– protago-
nismo handiagoa hartu zutenean, eran-
tzun klasikoak nagusitu ziren hemen, 
ohiko eragileek hori egiteko adina indar 
eta sinesgarritasun bazeukatelako. Ez 
ordea botere ekonomikoen aurkako ga-
tazka termino diferentetan planteatze-

ko. Eta zerbait berriaren bila ari zirenek 
Dolby Surround kalitatean entzun zuten 
nobedadeak, orain, beste nonbaitetik 
zetozela. Hortik aurrera kontua jada ez 
da mugatuko Euskal Herria ala Espainia 
dikotomia politiko-sozialera, imaginario 
berri eta zaharren arteko talka kultu-
ralak ere izango du zeresanik. Terreno 
horretan, puntu batetik aurrera, gauzak 
beste nonbait gertatzen ari dira eta ez 
hainbeste Euskal Herrian.

EAJk ere ulertu duen zerbait
Bi alderdik irakurri dituzte egokien due-
la bost urtetik nabaritzen diren gerta-
kari horiek denak. Bat Podemos-Ahal 
Dugu da, noski. Zenbaitek Pablo Igle-
siasen alderdia M15aren itzulpen elek-
toral gisa ulertu badu ere, operazioak 
konplexuagoa dirudi, besteak beste ez 
delako batere erraza alderdi politiko 
bat sortzea ordezkaritza instituzionala 
errotik kritikatzen hasi zen mugimendu 
batetik –beste batzuk saiatu ziren, Par-
tido X delakoa kasu, eta emaitza oso es-
kasak izan dituzte–. Iglesiasek 2014ko 
Europako hauteskundeetara aurkeztu-
ko zela iragarri zuenean mugimendu-
tik kritikak jaso zituen, baina geroztik 
lortutako emaitzekin moreek asmatu 
dute alderdikrazia gehien kritikatzen 

Ezkerrak Euskal Herrian ordezkaritza-mekanismo sendoak edukitzeak egoera paradoxikoa eragin zuen: larrialdi sozialari erantzuteko sinesgarritasuna bazuten 
sindikatuek. Ez ordea botere ekonomikoen aurkako borroka berrasmatzeko gaitasunik. Argazkian, 2013ko Greba Orokorra Donostian. LANDER ARBELAITZ
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zutenetako batzuk ere euren zirkulueta-
ra erakartzen.
 Lortu dute, era berean, M15ean parte 
hartu ez zuten herritarren M15a izaten 
ere, iritzi publikoaren balorazio ona zeu-
kan mugimenduaren unibertso sinboli-
koa baliatuz. Eta batez ere, asmatu dute 
euren eskaintzarentzat marko aproposa 
sortzen: “politika zaharra vs. politika be-
rria” edo “kasta vs. jendea”, M15aren in-
terpretazioak dira klabe hegemonikoan. 
Hori bai, interpretazio horiek nekez 
aterako funtzionatuko zuten hautesle 
kopuru handi batentzat, lehenago gizar-
te-mugimenduek sakoneko aldaketarik 
ekarri izan ez balute. Komeni da pun-
tu hori azpimarratzea, ezker indepen-
dentistatik Podemosi buruz egiten diren 
zenbait irakurketak alderdiaren ingenia-
ritza politikoa azpimarratzen baitute, 
hura posible egin duten fenomeno sozia-
lez eta kulturalez ahaztuta.
 EAEn M15aren esanahia irakurtzen 
jakin duen beste alderdia EAJ izan da. 
Krisi egoera baten aurrean gizarteek 
erantzun diferenteak eman ditzakete 
eta horien arabera, aldaketa-dinamikak 
bultzatu edo ez. Espainian klase ertaina-
ren ameskeria amaitu dela onartzen la-
gundu zuen suminduen mugimenduak. 
Ongizatea “berreskuratu” beharreko 
zerbait izango zen aurrerantzean eta 
promesa hori sinesgarritasunez egiteko 
aukera ez zegoen alderdi gehienen esku. 
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz, 
imaginario kolektiboan ez da hain ondo 

txertatu ongizate-estatua zenbat kaltetu 
duten azken urteetako neurriek. EAEn 
lan erreformek, murrizketek eta preka-
rizazio giroak begi-bistako ondorioak 
dituzten arren, “hemen hobeto kudea-
tzen da” estiloko diskurtsoek gogor jo 
dute arrakasten zerrendetan eta EAJri 
ez zaio gaizki etorri Espainiako klima, 
argazki horren ondoan jarrita planta 
oneko ageri delako.
 Nazionalismo tradizionalak bere bu-
rua berrasmatu du azken bost urteetan. 
Lehen euskal herritar “normalaren” al-
derdia baldin bazen, efektu hori bider-
katu egin da krisi urteetan: beraiek dira 
enplegua sortzeaz hitz egiten dutenak, 
enpresez, familiaz. Ondo ulertu dute 
egoera sozial konplikatuek herritar as-
korengan sortzen duten babesgabetasun 
sentsazioa eta erantzun kontserbadore 
eraginkorra prestatu dute, marko kon-
paratibo bat non, zenbaki guztiek dioten 
Espainian baino hobeto bizi garela.
 Inork ez du aldaketarik eskatuko gau-
zak hain gaizki ez doazela pentsatzen 
badu. Eta egoera beste lekuetan baino 
hobexeago egotearen arduraduna EAJ 
dela uste badu, botoa emango dio berriz 
ere, asaldura handirik gabe. M15aren 
antitesia da, plazetako mugimendua be-
zain anonimoa eta jendetsua, baina es-
loganik, asanbladarik eta eraldaketarik 
gabea. Bizirautearekin konformatzen 
den pertsona arruntaren aukera. Grisa, 
euskal politika hartzen ari den kolorea 
bezala. n
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