
abenduak 22, 2019

juaN Mari arregi

ekoNoMiareN talaiaN aNalisia

  joN torNer Zabala

Ez, ez da soilik 
kirol ekitaldi bat

Euskal pentsionista solidarioek 101 
egun bete dituzte abenduaren 16an 
Hego Euskal Herriko lau hiribu-

ruetako eta herri ugaritako udaletxeen 
aurrean elkarretaratzen. Astelehenero 
bezala –eta jadanik bi urte dira– iraun-
kortasuna, irmotasuna, batasuna, trans-
bertsalitatea eta elkartasuna erakutsi 
dute. Borroka sozialaren eredu izan dira.

Agintean dagoen sistema kapitalista-
ren kontrako borroka da –aginte horrek, 
administrazioaren laguntzarekin, plan 
pribatuak sustatzen ditu sistema publi-
koaren kaltetan–. Borroka solidario eta 
zeharkakoa da, kolore eta ideologia as-
kotako pentsionistak batu baititu. Belau-
naldi artekoa ere bada, eurentzat ez ezik, 
seme-alaba eta bilobentzat ere exijitzen 
dituztelako pentsio publiko duinak. Gu-
txieneko pentsio eskasak jaso eta solda-
ta prekarioak dituztenekin ahazten ez 
den borroka da honakoa.

Euskal pentsionistek jakin dituz-
te uztartzen udaletxe aurreko astero-
ko mobilizazioak beste manifestazio 
jendetsuekin, baita Madrilera eginda-
ko martxarekin ere. Beraien aldarrika-
penak ez dira aldatu: egiazko KPIaren 
arabera birbaloraturiko pentsioak, gu-
txienez 1.080 eurokoak; 1.200 euroko 
gutxieneko soldata; eta Eusko Jaurlari-
tzak nahiz Nafarroako Gobernuak osatu 
dezatela gutxieneko hori.

Gainerako jendartearekin solidari-
zatu dira, eta Euskal Herriko Eskubide 
Sozialen Kartak urtarrilean deituri-
ko greba orokorrarekin bat egin dute. 
Lan-erreformaren kontra, pentsio dui-
nen alde, 65 urterekin jubilatu ahal iza-
teko, 35 orduko lan-astea edukitzeko… 
Zorionak pentsionistak! Ideologia ani-
tzarekin bat eginik, jarrai ezazue aldarri-
katzen: “Agintzen duenak agintzen duela 
ere, beti pentsioen alde”. 

Borroka 
solidario eta 
antikapitalista

Espainiako gizonezkoen futbol selekzioak, 1967az geroztik lehenbizikoz Eus-
kal Herrian, San Mames estadioan jokatuko ditu 2020ko Eurokopako hiru 
partida. “2014an aurkeztu genuen hautagaitza Bilboko Udalak, Bizkaiko Di-

putazioak eta Eusko Jaurlaritzak, artean ez genekienean zein selekzio sailkatuko 
ziren”, zioen Kultura sailburu Bingen Zupiriak, azaroaren 19ko gobernu kontsei-
luaren osteko agerraldian. “Espainia sailkatu egin da, eta hartutako konpromisoa-
ri eutsiko diogu guk. Normaltasun irudia proiektatu nahi dugu. Kirol gertakari bat 
da, ez besterik; hortik aurrera, herritar bakoitzak jakingo du zer egin”.

Egia da. 2014an, Jaurlaritzak ez zekien Espainiako selekzioa 2020ko Euro-
koparako sailkatuko zen ala ez. Baina imajina zezakeen, 1980az geroztik behin 
bakarrik (1992an) huts egin duelako eta hura zelako azken bi edizioetako (2008 
eta 2012ko) txapelduna. Bazekiena zen, inolako zalantzarik gabe gainera, nork ez 
zuen Eurokopa jokatuko: euskal selekzioak. Baina guztiz bateragarriak direnez 
euskal selekzioaren alde lan egin eta denbora berean espainiarra hauspotzea, 
Javier Clemente hautatzaileak demostratu duen moduan, ez gara ustezko kontrae-
sanetan katramilatuko, mereziko lukeen arren.

Kontuak kontu, instituzioek euren konpromisoari eutsiko diote, normaltasun 
irudia proiektatu eta gauzak zein ongi antolatzen ditugun erakusteko. Norberak 
jakingo du horren aurrean zein jarrera hartu. “Baina sentsibilitate guztiak erres-
petatu behar dira”, falta zitzaion esatea Zupiriari. Edota esaldi zuri bezain engaina-
garri hori: “Ez ezazue kirola politikarekin nahastu”. Nahastuko ez dituzten bezala 
Bilbo eta inguruak espainiar banderez josiko dituzten milaka futbolzaleek, gurera 
etorriko diren –eta jada bertan diren– kazetari hooliganek, segurtasun indar are 
hooliganagoek, ustelkeria kasuekin lotutako UEFA eta FIFA erakundeetako or-
dezkariek –zeintzuk musutruk lan egingo duten boluntario bila dabiltzan–, kirol 
gertakari batera politikan aritzeagatik gonbidatuko dituzten politikariek, eta abar.

Futbola, are gehiago hainbeste jende, interes eta diru –aurki haizatuko dute 
instituzioek inpaktu ekonomikoaren argudioa– mugitzen duen Eurokopa bezalako 
txapelketa bat, sekula ez da izango kirol ekitaldi bat soilik. “Kirolak politikarekin 
zerikusirik ez duela pentsatzen dutenek, edo deus ere ez dakite kirolaz, edo deus 
ere ez dakite politikaz”, dio Gerardo Caetano historialari uruguaiarrak. Eta Zupiriak 
–Jaurlaritzak– badaki politikaz, badaki kirolaz –hein batean bederen–. Beraz... 
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