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Hego Euskal Herriko sektore pu-
blikoan dagoen behin-behineko-
tasun handiaren aurka mobili-

zazioak egiten hasi dira sindikatuak. 
Espainiako Estatu osoan dagoen egoe-
raren oso antzekoa da. Lurralde Politika 
eta Funtzio Publikoko Ministerioaren 
datu ofizialen arabera, gaur egun Espai-
niako Estatuan bi milioi eta erdi pertso-
na baino gehiagok (2.598.481) osatzen 
dute administrazio publikoetako lan-
gileen kolektiboa. Plantillen zahartzea 
eta langile askoren kontratu-ezegon-
kortasuna dira konpondu beharreko 
arazoak.

Hego Euskal Herrian kolektibo ho-
rrek 155.749 langile ditu (117.615 
EAEn eta 38.134 Nafarroan). EAEn ba-
karrik –ez dugu Nafarroako daturik– 
50.000 langile inguru daude sektore 
publikoan lan-kontratu finkorik gabe 
urte luzez lanean daramatenak, nahiz 
eta haien lana egiturazkoa izan. Euskal 
sektore publikoko hamar enplegutik 
lau aldi baterakoak dira, batez ere hez-
kuntzan eta osasungintzan.

Estatuak, gobernuek eta administra-
zio publikoek ez dute inolako justifi-
kaziorik behin-behinekotasun politika 
horri eusteko, enpresa pribatuentzako 
enplegu duin eta egonkorraren eredu 
izan beharko luketenean. Premiazkoa 
da indar sindikalak, sozialak eta politi-
koak elkartzea, egoera horri aurre egi-
teko, etengabeko mobilizazio handi bat 
izan dadin, sektore horretako langileen 
eskubideak errespeta daitezen. Horiek 
errespetatzea oso erraza da gainera: 
aldi baterako enpleguak egonkor bihur-
tuz oraintxe bertan. 
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Iberdrolak Bilboko Kolon Larreategi kalean duen egoitza aurrean dozenaka la-
gun bildu ziren urtarrilaren 13an, “energiaren sektoreko mafia” salatzeko. Ar-
gindarra %30 garestitu da Hego Euskal Herrian hotz-bolada baten erdian; baina 

gorakada ez du hotzak ekarri, prezioa finkatzeko sistemak baizik.
1997an Aznarren garaian onartutako argindarraren legeak sektorea guztiz 

pribatizatu zuenez geroztik, sisteman sartzen den azken teknologiaren MWh-ko 
eskaintzarekin kalkulatzen da merkatuko prezioa. Gas naturalak, esaterako, zaz-
pi bider kostu handiagoa du; horregatik, berriztagarrien produkzioa gutxitu eta 
energia fosiletara jotzean asko igotzen da prezioa. 

Goienerreko Maria Arretxek, pool deituriko enkante horren gardentasun falta 
nabarmendu du euskal telebistan, konpainia handiek “trikimailuak” erabiltzen 
dituztelako, esaterako normalean euren jabetzakoak diren zentral hidraulikoen 
eskaintzarekin. Iberdrolak 2020ko lehen bederatzi hilabeteetan 2.681 milioi euro 
irabazi zituen. 

Covid-19ari aurre egiteko etxean geratzeko eskatzen ari zatzaizkigun hone-
tan, herritar asko pobrezia energetikoan bizi da, eta argindarraren prezioa finka-
tzeko sistema opaku horrek arrakala handitu baino ez du egiten. Sektorea berriz 
publifikatzea ari dira eskatzen eragile asko, eta zentzu osoa dauka eskariak, ez 
baita bidezkoa oinarrizko beharrizan batekin espekulatzea. Isaac Rosa idazleak El 
Diario.es-en zioen, hotza, erosteko ahalmenaren araberakoa dela, hotzak klaseak 
eta auzoak desberdintzen dituela. 

Horregatik, energiaren erabilera arduratsua egitea ere badagokigu herritarroi 
eta erakundeei. Nola liteke elurte eta hotz-bolada historiko baten erdian, Sadar 
futbol zelaiaren berde koloretsua mantendu nahi izatea gau eta egun berogailu 
erraldoiak erabiliz? Areago, kalean zeropean bizi direnen egoera gogorrak iku-
sita? Galde diezaiotela Gasteizen zabor edukiontzi baten epelean lo zegoela, joan 
den astean Jundizeko biokonpost plantan amaitu zuen lagunari. Duela bi aste 
Hendaian etxegabe bat hil zen hotzaren ondorioz, duela hiru Zarautzen beste 
bat… Horiek ezin izango dute erantzun. Auzo hotza ez, auzo lotsa. 
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