
Toledoko Itunak adostu du berriz 
ere pentsioen igoera lotzea KPIare-
kin, erosteko ahalmena mantentze-
ko. Egunotako albiste ekonomiko 
nagusia izan da. Baina akordio lo-
tesle hori ez da behin betikoa. Ez 
dago garbi, ezta ere, zer esan nahi 
den “KPI erreala” aipatzean. Espai-
niako Gobernuak dauka azken hi-
tza. Hasteko, Espainiako presiden-
teak New Yorken esan du Toledoko 
Itunean adostutakoa bere egingo 
duela. Bistakoa da pentsiodunen 
mobilizazioak, eta bereziki euskal 
pentsiodunenak, erabakigarriak 
izan direla talde politiko guztiek 
akordioa onartzeko.
 Albistea pozgarria den arren, 
akordio hori oraindik ez da nahikoa 
kalean dauden aldarrikapenak eta 
oihuak kontuan baldin baditugu, as-
telehen honetan Bilbon are ozena-
goak gainera. Akordio hori nahikoa 
eta duina izan dadin, euskal pentsio-
dunek uste dute beste hiru gauza 
onartu beharko liratekeela. Lehenik, 
pentsioak blindatzea eta ez uztea al-
dian aldiko gobernuaren nahien eta 
ateraldien menpe, PPren gobernua-
renak jasan ditugun bezala. Bigarre-
nik, KPI erreal hori zehaztea, urtero, 
aditu independenteen batzorde ba-
tean. Eta azkenik, pentsiodun guz-
tientzat gutxieneko pentsio duina 
bermatzea; Euskal Herriaren kasuan 
1.080 euro lirateke hilean, hainbat 
plataformak aztertu dutenez.
 Nola blindatu pentsioak? Gar-
bi dago, ulertu nahi duenarentzat. 
Gardenena da Espainiako Estatuko 
Konstituzioak barneratzea blinda-
tze hori bere funtsezko artikulatuan 
eta erkidego bakoitzak –EAEk eta 
Nafarroak ere– bere araudian txer-
tatzea ondoren. Betiko gobernuen 
esku utziz gero, alderdi popularrak 
azken urteetan egin duen gauza bera 
egiten uztea litzateke: krisi ekono-
mikoaren aitzakian pentsioak prak-
tikan izoztea.
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Pentsioak blindatu

“Espetxean sartzen banaute, lehenik 
eta behin, egin ez dudan zerbaitengatik 
izango da, nik ez baitut inor jo; eta biga-
rrenik, nire ideia politikoengatik litzate-
ke, beraz, neure buruarekin harro joan-
go nintzateke, poliziaren muntaien erruz 
kartzelan dauden beste asko bezala”.
 Iruñean bizi den Jorge Correa kazeta-
riaren hitzak dira, El Salto egunkarian 
egindako elkarrizketan esanak. Boro gisa 
ezagunago, 2014ko martxoaren 29tik ga-
rai zailak bizitzea egokitu zaio. Urriaren 
3an epaitu dute, La Haine eta Kaosenla-
red.org hedabide digitalentzat manifes-
tazio baten berri ematen ari zela atxilotu 
baitzuten. Bi poliziari eraso egin izana 
egozten diote. Berak erabat ukatzen du 
salaketa, bere inguruan zeuden kazeta-
riek  egiten duten gisan, eta hauek graba-
tutako bideoek hala erakusten dutenez.
 Ahanzturan erorarazi dituzten arren, 
Espainiako Estatuan gauza asko za-
lantzan jarri zituen mobilizazio ziklo 
handia kaleak hartua zen garai hartan. 
Duintasunaren Martxek milioi bat lagun 
baino gehiago atera zituzten kalera Ma-
drilen. Poliziaren kargen ostean lehertu-
tako istiluek bide eman zieten hurrengo 
egunetan atxilotuak askatzeko eskatuz 

deitutako manifestazioei, ikasleen mo-
bilizazioei, herri asanbladei eta plaza 
berreskuratzen saiatu zen kanpaldiari, 
besteak beste. Borroka astea borobiltze-
ko Monarkiari Jake lelopean manifesta-
zioa deitua zen Madrilen bertan. Poliziak 
ez zien bertan bildutakoei ateratzen ere 
utzi, protestari eta kazetariak bultzaka 
hartuz. Manifestazioa bertan behera ge-
ratu arren, tentsio uneak bizi izan ziren. 
 Borok kontatzen duenez, agenteek 
bultzaka zeramaten talde bat ikusi eta 
argazkiak egitera hurbildu ziren biko-
tekidea eta bera. Kamera eskuetan iku-
si zutenean, poliziak beren aurka egin 
zuen. Gertaeren berri ematen ari ziren 
beste kazetariei ere eraso egin zieten 
poliziek, lesioak eraginez, kamera bat 
hautsiz eta profesional bat konorterik 
gabe utziz.
 Inongo polizia-aurrekaririk ez zuen 
pertsona hau, norbaiten begi puntuan 
egotera igaro zen, handik gutxira sare 
sozialetan bere iritziak emateagatik 
atxilotu baitzuten Armiarma Opera-
zioan. 
 Bigarren epaiketa izan du hau. Bere 
aldeko manifestuak ongi dioen gisan, 
zentzudunena absoluzioa eta gau har-
tako polizia jardunaren ikerketa sakona 
eskatzea da. Adierazpen askatasuna eta 
kazetaritza kritikoa egiteko eskubidea 
daude jokoan, beste behin.

Juan mari Arregi

ANALISIA

Sei urte espetxera manifestazio 
baten berri emateagatik?
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