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Zarata handia ateratzen ari dira zen-
bait eremutan, Espainiako Estatuan 
ustezko "iraultza elektriko" baten 

eta munduan egosten ari omen den beste 
"zerga iraultza" baten inguruan, hedabi-
de handietako editorialek azpimarratu 
duten bezala. Propaganda gehiegi.

Ez genuke sinetsi behar horien ma-
mia ezagutu aurretik. Publizitate kutsua 
duten informazioekin bonbardatzen gai-
tuzten arren, hilabete batzuk igaro arte 
ez da ezagutuko. Eta ez dezagun ahaztu 
balizko "iraultza" horiek zuzentzen eta 
kontrolatzen dituena munduko gobernu 
guztien erabaki politikoak baldintzatzen 
dituen sistema kapitalista bera dela.

Herritarrak tarifa elektrikoaren ordu-
tegiekin zorabiatzen dituzten bitartean, 
Espainiako Gobernuak iragarri du lege-
aurreproiektu bat jarriko duela abian 
zentral nuklear eta hidraulikoentzako 
ordainsaria murrizteko; horrek 1.000 
milioi euroko murrizketa ekarriko lieke 
elektrizitate enpresei “zerutik erorita-
ko mozkinak” direlakoetan. Legea ez li-
tzateke indarrean sartuko 2022ra arte, 
baina enpresa horien patronala eta foro 
nuklearra xantaia egiten ari dira jadanik, 
nuklearren porrot teknikoa ekarriko lu-
keela argudiatuta.

Bestetik, munduko multinazional 
handien zerga-ordainketari buruzko 
"akordio historikoa" saldu dute herrial-
de boteretsuenek, eta mozkinen gaineko 
%15eko gutxieneko zerga izango dela 
esan dute. Hasieran %28 zen, gero %21, 
eta azkenean %15era jaitsi dute. Akordio 
hori beste herrialde askok aztertu eta 
onartu behar dute. Itxaron diezaiogun 
letra txikiari eta ea zertan geratzen den 
%15 hori. Adibidez, Espainiako Estatuan 
sozietateen gaineko zerga %25ekoa da 
teorian, baina kenketa fiskalen ostean, 
%8,3 baino ez da errealitatean.

Ez gaitezen engainatu. Itxuraldaketa 
da, etekin milioidunak pilatzen jarrai-
tzeko. Hori da euren "iraultza". Kapita-
lismoa zerbaitetarako da ingeniaritza 
fiskalean aditua. 

Iraultza?

Hortxetan dugu uda, eta harekin, urtaro honi lotu ohi ditugun oporrak, urte 
osoan eman guztiaren ordaina balira bezala. Eta berriro ere jendeak joan 
nahi du… urrun. Munduaren beste puntako itsas-bazter, naturako mirari 

edota diskoteka ospetsuan egon nahi du, 2020-2021 urteak irakaspen ekologi-
korik eman ez baligu bezala. “Urrun. Hegazkinak eraman nazala ene eguneroko-
tasunetik urrun”. Urrun edo hurbil. Euskal herritar batek nahiko du muga admi-
nistratiboa zeharkatu, gure bazterrak deskubritzeko gogoz. Baina hara, aurten, 
nortasun agiriaz gain, bestelako bat erakutsi beharko diogu mugazainari: COVID 
ziurtagiria. Baldintza: gaitza pasatu izana, txertoa hartu izana edo aitzineko 
egunetan egin testan negatibo eman izana. Egunerokoaz bereizi eta bidaiatzeko 
bide ditugun ekitaldi kulturaletan egoteko ere galdetuko zaigu COVID ziurtagiria. 
Sarrerako langile edo boluntarioa mugazain bihurtuko zaigu, balizko ziurtagiria 
duenari soilik bideratuz kulturaz gozatzeko aukera, eskubidea, xantza, pribilegioa 
–deitu nahi duzun bezala–. Urrun, hurbil ala emozionalki bidaiatzeko aukera mu-
gatua dugu aurten –ez ordea iaz bezainbat, eta seguruenik horregatik dugu hain 
errazki onartzen baldintza–. Sinpleena dugu txertatzea, “bakea eta bi sos” erran-
zaharra “txertoa eta bi sos” bihurtzen dugula. Bestela, PCR froga dugu bidea. Ipar 
Euskal Herriko herritarrok, Segurantza Sozialari esker ez dugu ezer pagatu behar 
egin ahal izateko;  Hego Euskal Herrian ordea garesti ordaindu behar izaten duzue 
–diruz prekario direnak txertatzera bideratuko direla aurreikusi daiteke errazki–.

Honekin guztiarekin, ez noa txertoari buruzko auzia irekitzera, baizik eta 
txertoari buruzko erabakitze-espazioa galdekatzera, hori bai, ez egitearen 
hautuak ondorioztatzen dituen bazterketa eta debeku astunetan soa jarriz. Ez 
noa erantzunak ematera, bakarrik galderak luzatzera, ikaragarriki aldatuz doan 
gure egunerokoa galdekatzera, besterik gabe. COVID ziurtagiria berriro “iragan 
mundurako” ateak irekitzeko bidea baldin badugu, ateak hesteko bidea ere izanen 
delako beste batzuentzat. Edukitzea delarik baldintza, beti dagoelako norbait 
baztertua, arrazoi bat ala besteagatik eduki ezinean dagoena. 
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