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Lekutan, tiradera batean baztertu-
rik edo artxibategi historiko batean 
kontsultarako egon beharko luke 

tradizio ezkertiar zaharkitu hark, langi-
le alderdien printzipio teoriko bat zena: 
haren arabera, alderdi bakoitzak bere 
sindikatua sortu behar zuen, guztiz 
alderdiaren kontrolpean, sindikatua 
izanik “abangoardiatik” langileriagana-
ko “transmisio uhala”. 
 CCOOri galdetuko bagenio, autono-
mia sindikalaren alde agertuko litzate-
ke sutsu teorikoki. Baina norengandik 
autonomo, eta Izquierda-Ezkerraren-
gandik (I-E) jakina! Alta, eta horra hor 
sorpresa, elkarrekiko lotura aldrebes-
tua dute CCOOk eta I-E-k: alderdia da 
sindikatuaren “transmisio uhala”, ez 
langileriarengana, botere erakundee-
tara baizik. Zerikusi du horrek, jakina, 
askoz indartsuagoa izateak sindikatua 
alderdia baino. Alderdiaren babes po-
litikoa, haren boto habia, sindikatuan 
dago gizarte zabalean bainoago. 
 Bertzalde, oso uste ezkertiar parteka-
tua da langile klase-sindikatu batek lan-
gileria osoa izan behar duela buruan, 
edozein errebindikazio ekonomiko, 
sozial, kultural, administratibo edota 
politikotan abiatzerakoan. Klase-sindi-
katuen ezinbertzeko baldintza da hori, 
definiziozkoa izateraino. Halere, maiz, 

langile talde zehatz batzuek, klase-sin-
dikatuetako federazio/sail batzuek, 
bertze batzuek baino pisu eta indar 
gehiago dute. Eta maiz federazio ho-
rien eskaerek ez dute kontuan hartzen 
euren errebindikazioek ez ote dituzten 
oztopatzen, bai eta zanpatu ere batzue-

tan, bertze kolektibo baten eskubideak. 
Nolabait, oihaneko legea altxatzen da 
sindikatuen barneko langile taldeen 
artean: indartsuenak jan, gainerakoak 
hor konpon. Ba, horixe dute arazo bat 
CCOOk eta berak bahituriko I-Ek, Nafa-
rroan, irakaskuntza publikoko oposi-
zioetarako zerrenda bikoitzaren aldeko 
beren jarrera lekuko. 
 Kezkagarria CCOOren jarrera. Korpo-
ratibismo hutsean itota, bere alderdia 
nafar gobernuaren bermatzaileetako 
bat delarik, I-Eren autonomia bahitu 
eta “transmisio uhal” gisa erabiltzen 
du botere erakundeetara transmititze-
ko bere federazio bateko gehiengoa-
ren interesak. Korporatibismo hutsa 
eta, agian, bertze mapa politiko baten 
bila ez ote den hasi alderdi politikoa…, 
holakoak eta bertze aipatu dira heda-
bideetako artikulu eta iritzi batzuetan. 
Baliteke. Baina kontuan hartzekoa da 
auziaren bertze ertz hau ere, sindikatu 
eta alderdi politikoaren arteko lotura 
aldrebestua agerian uzten duena. Ez 
dira ahaztu teoria zaharkitu hartaz, 
gainditu dutelakoan daude, baina haren 
kalkoa egiten dute, eta are aldrebestu 
ere transmisioaren norabidea: CCOO 
bihurtu da, bistan da, euskarazko lan-
postuei dagokienez alderdiaren gidari 
“abangoardista”. n
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