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JuAN mAri ArrEGi

iritZiA

ErrEAkZioAk SArEAN

Terni hiri industriala da, Italiako 
gerriko gorria zenean kokaturik. 
110.000 biztanlerekin, siderurgiak 

12.000 laguni ematen zien lana lehen, 
baina orain sektorea ez da 2.400 lan-
gilera iristen, azpikontratak kontuan 
edukita 3.000 lagun besterik ez dira bizi 
industriatik. Italiar hiri hartako jende 
langilearen %80k botoa ezkerrari ema-
ten zion lehen. Orain, gehiengoa lan-
gabezian dago eta Liga bozkatzen du, 
Salviniren alderdi utraeskuindarra. “Ez-
kerrak traizio egin digu”, dio 49 urte-
ko Emanuelek, abandonaturik sentitzen 
den langileetako batek. Ezkerra desa-
gertu egin da auzo langile historikoetan 
eta ultraeskuinak irabazi du, “italiarrak 
lehenago, bukatu dira etorkinak” mezua 
zabalduz. 

Historia hori ez dagokio soilik Italiari. 
Gainerako Europan ere giro hori dabil, 
ezkerreko erakunde, alderdi eta sindika-
tuek euren izaerari uko egin diotelako. 
Kapitalarekin akordioak eginez eta go-
bernuak edo administrazioak oso modu 
eskasean kudeatuz –buruzagien arteko 
ustelkeria barne–, langileak eta sektore 
herrikoiak engainatu dituzte. Bestela, 
nola uler liteke langileak eta migratzai-
leak biltzen diren guneetan eskuinak eta 
ultraeskuinak irabaztea?

Espainiako Parlamentua berritu da 
duela gutxi –euskaldunen presentziare-
kin–, eta orain udalak, foru aldundiak, 
gobernu autonomoak eta Europar gan-
bera ere bai. Garaia da egoerari aurre 
egin eta langileak eta jendarteko sekto-
re zapalduenak babesteko, izan emaku-
meak edo migratzaileak. Beharrezkoa 
da ezkerreko baloreak sustatzea, hala 
nola justizia, askatasuna, elkartasuna, 
berdintasuna, integrazioa, autodetermi-
nazioa, gardentasuna, Kapitalaren eta 
ustelkeriaren kontrako mobilizazioa… 
Gizarte justu, aske eta solidarioago ba-
ten alde gaudenon ekina eta konpromi-
soa eskatzen du horrek. 

ezkerreko 
baloreak

PodemoseN muNdua ez 
ezik, aBerTzaLeek iNdar 
guTxiago BaTzeN duTe Bai 
NaFarroaN, Bai iruñeaN. 
uPNri CsekiN aurkezTu 
izaNak ez dio BaBesik 
keNdu. eTa Hau da 
NaFarroako erreaLiTaTe 
sozioPoLiTikoa. deuskaL 
ProiekTu NazioNaLak 
PorroT HaNdia jaso du

@SA_Aitor

Podemoseko diPuTaTuak:
asTurias: 9Tik 4ra
gazTeLa maNTxa: 3Tik 0-ra
exTremadura: 6Tik 4ra
gazTeLa LeoN: 10eTik 1era
BaLearrak: 10eTik 6ra
aragoi: 14Tik 5era
murTzia: 6Tik 2ra
madriL: 27Tik 7ra
kaNTaBria: 3Tik 0-ra
kaNariak: 7Tik 3ra
NaFarroa: 7Tik 2ra

zuHaiTzak Bizigarri 
Berria BeHar du

@PabloMM

Bi Herri, Bi Bide: 
eskozia, euroPazaLea, 
BrexiTareN aurkakoa; 
gaiNerako BriTaiNia 
HaNdia, euroeszePTikoa, 
BrexiTareN aLdekoa

@aimar_etxe

Ba madriLeN vox-ek 
goBerNaTzeak Ni iNoiz ez 
Nau urruN HarraPaTuko

@HiginiaRoig

BeTiBerdiNismoa 
gorroTagarria da

@martin_kitto

gureaN eskuiN 
esPaiNiarrak LorTu diTueN 
emaiTza kaskarrak 
azPimarraTzeN diTuzTeNei: 
eajreN BoTo emaiLeez 
iNguraTuTa Bizi gara, 
eTa ez diTuzTe ezkerreko 
PoLiTikak egiTeN

@inaxioesnaola

PsN-k dauka zarTagia 
kirTeNeTik. HaieN eraBakia 
izaNgo da esPaiNoLismoari 
LeHeNTasuNa emoTea 
usTeLkeria eTa xaHuTzea 
BaNdera gisa dueN 
goBerNu BaTeN aLde, aLa 
Burua eraBiLTzea eTa, 
BaLdiNTza gogorrak 
egoN arreN, aLdakeTa 
BuLTzaTzea

@daneldeprado
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