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EUSKAL HERRIAN AUTONOMIA 

KOMUNALA 

Merkatutik Atera eztabaida taldea 

Oharra 

Honakoa ez da testu fundazional edo eratzailea. Hausnarketa 

prozesu kolektibo baten emaitza den heinean, etorkizuneko 

hausnarketa eta praktika politiko iraultzaileak elikatzea dauka 

helburu. 

 

I. Sar hitza 

Gaur egun, Euskal Herrian gizarteratuta dauden eztabaida 

politiko guztiak frekuentzia berdinean planteatzen dira: 

Kapitalaren barne problematiken frekuentzian. Ez dago Kapitala 
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bere osotasunean arazo bezala planteatzen duen diskurtso argirik 

Euskal Herrian. Eztabaidaren kokapen horretan, ezker mugimendu 

kontra-hegemonikoek, geurean, neoliberalismoaren kontrako 

posizioak hartu dituzte, oinarrian dagoen erlazio soziala (Kapitala 

eta soldatapeko lana) ahaztuz. 

Geure diagnostikoaren arabera, Kapitalak berak eta oinarrian 

duen lan abstraktuak (truke balioaren eta diruaren produktore 

denak) bi dominazio mota orokor sortzen ditu: klase dominazioa 

eta dominazio abstraktua, hain zuzen ere. Dominazio modalitate 

horietatik, txirotasuna, isolamendua, inpotentzia, desjabetzea, 

obsesio sexuala, arrazakeria, matxismoa, ignorantzia, lurraldearen 

suntsiketa eta geure kultura eta hizkuntzaren agorpena eratorri 

dira, besteak beste. Oro har, dominaziotik, askatasun eta botere eza 

datorkigu, eta ondorioz, geure bizitzaren gaineko kontrolaren 

galera. Testuinguru horretan egonda, politika botere herritarra eratu 

eta askatasun kolektiboa sortzeko espazio moduan ulertzen dugu; 

Kapitala bera zein dagozkion dominazio modalitateak jokoz kanpo 

uzteko espazio moduan. Kapitalari aurre egin eta beregain dituen 

autoritarismo orokorra eta izaera suntsikorra agerian uzteko garaia 

heldu dela uste dugu. 

Ondorengo testuaren helburu nagusiak honakoak dira: 

Kapitalaren aurkako kritika erradikalerako eztabaida berpiztu alde 

batetik, eta geurean kapitalismotik kanpo proiektu politiko eta 

ekonomiko bat sortzeko oinarri posibleak proposatu bestetik. 

 

Klase dominazioa 

Aipatutako dominazio modalitate horietako bat da klase 

dominazioa. Kapitalak, estruktura historiko gisa, aberastasun mota 
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berezi bat sortu du; aberastasun abstraktua, edo truke balioa. 

Honek diruan dauka bere islada. 

Zertan datza aberastasun mota hau? Beregain daukan aginte 

gaitasunean: gainontzekoen lanaren gaineko agintean. Poltsikoan 

daramagun dirua magnitude soziala da, besteekiko lotura 

ekonomikoa ahalbidetzen duelako, hots, besteekiko lanaren 

gaineko agintea delako. 

Bada, Euskal Herriko azpiegitura produktiboa, kapitalista den 

heinean, dirua eta aginte balio hori sortzera eta pilatzera bideratuta 

dago osoki. Kualitatiboki aginte gaitasuna da dirua, baina 

kuantitatiboki bi bloke sozialen eraketan adierazten da; 

akumulatzaile handiei (irabazpenei) jabetza dagokie, eta errenta 

txikiei (soldatei) lana. Horrela izanik, gutxi batzuen eskuetan 

pilatzen da geroz eta handiagoa den aginte gaitasuna. Aginte 

gaitasun hori kolektiboki kudeatzen dute enpresari handiek eta 

inguratzen gaituen errealitatean islatzen da estatu estrukturetan, 

legeen sorkuntzan, botere mediatikoan, geure subjetibitate 

ereduaren eraikuntzan, geure lurraldearen kudeaketan... 

Hori dela eta, arazoa ez dagokio lana eta langabeziaren arteko 

distantziari; ezta lan prekarioa eta lan duinaren tarteko aldeari ere. 

Arazoaren muina, lanaren eta jabetzaren (Kapitalaren) arteko 

distantziari dagokio. Horrela, lanaren klasearen barnean daudenak, 

euren botere maila soziala mantentzea baino ez dute lortzen 

soldataren bidez, eta klase kapitalistaren barnean daudenak, ordea, 

euren botere soziala (aginte gaitasuna) etengabe handitzen doaz 

etekin, errenta edo interesen bitartez plusbalioak pilatuz. Langileok 

kapitalaren boterea sortzen dugu geure lanpostuan (Marx), baina 

baita ere lanpostutik kanpo geure produkzio indarrak birsortzen 
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ditugunean, edo geure ordena psikologikoa zaintzen dugunean. 

Horrela ere gertatzen da emakumeek garatzen duten soldatarik 

gabeko lan erreproduktiboan, etxeko lanetan, gizon langilearen 

edota euren buruen lan indarrak berreskuratzen dituztenean. 

Horixe da, beraz, klase dominazio kapitalistaren muina; botere 

sozialaren eskalan, enpresari handiek geroz eta distantzia 

handiagoa hartzea langile, enpresari autonomo edo langabetu 

xumearekiko. 

 

Dominazio abstraktua 

Bada, ordea, aurrekoaren oinarrian dagoen dominazio mota 

konplexuago bat. Sistema sozial guztietan garatu da, egundaino, 

klase dominazio motaren bat. Sistema sozial kapitalistan, esan 

bezala, dominazio mota hori botere pilaketa mekanismo handi 

baten bidez ematen da, truke balioaren bidez. Baina horren azpitik, 

kapitalak berak sistema historiko gisa suposatzen duen dominazio 

modu berezi eta orokor bat topatu dezakegu: dominazio 

abstraktua. 

Elkarrekiko indiferenteak diren produktorez osatutako gizarte 

batean sortzen den menpekotasun sozial orokorrean oinarrituta 

dago dominazio abstraktua. Zertan datza? Nor bere interesei 

erantzunez baino lan egiten ez duen gizarte batean, baina 

gainontzekoen lana bizitzeko beharrezko dugularik, kontraesan 

orokor bat ematen da. Menpekotasuna daukagu, nahi ditugun 

produktu guztiak gurekin inolako loturarik ez duten produktoreek 

ekoizten dituztelako; eta menpekotasun hori orokorra da, guztiak 

gaudelako elkarrekiko menpekotasun horretan. Guztiak menpeko 

izanik, baina inork besteaz arduratu nahi ez duen gizarte batean, 
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menpekotasuna osotasun sozialarekiko garatzen da. Eta osotasun 

sozialak truke balioan, diruan hartzen du gorpuzkera. Ondorioz, 

pertsonen arteko produkzio erlazioek (osotasun sozialak) 

pertsonen gaineko kontrola hartzen dute, gauzek pertsonak 

menpean hartzen dituzte. 

Antzina gizakiek sorturiko jainkoen gisara, geure sorkuntza 

sozialaren menpeko bihurtu gara. Modu horretan, kapitala, 

lanpostua, merkantzia, dirua, balioa, prezioak,... ekidin ezineko 

errealitate bihurtu zaizkigu, osotasun sozial ekonomiko 

inpertsonalaren menpe bait gaude, norbanako isolatu gisa. 

Menpekotasuna garatu egin dugu gizarte osoarekiko, bai 

produktore pribatu garen heinean (geure merkantziak edo lan 

indarra saldu behar ditugulako geure beharrizanak eta nahiak 

asetzeko), edo langabetu garen heinean. Batetik salmentaren 

menpe; bestetik, arrotzak zaizkigun instituzio politikoen 

limosnaren menpe. Geure bizitzaren gaineko erabaki gaitasun 

materialak eta lotura afektibo komunitarioak galdu ditugu eta 

botere unibertsal monetarioaren menpe bizi gara, bakanduak, 

morroiturik. 

Subjektibitate eredu dominantean, lan egin beharra, soldata 

baten beharra, geure produktuak saldu beharra, geure nahimenak 

erosketaren bitartez erdietsi beharra, gainontzekoen gainetik 

egoteko saiakera egin beharra, diruaren beharra... politikaren 

esparrutik kanpo kokatuak dira; hau da, ekidin ezineko errealitate 

gisa aurkezten zaizkigu logika burgesaren baitan. Hain zuzen ere, 

erlazio sozial historiko kapitalista horiek geure gaineko kontrola 

hartu dute, ahistoriko eran antzaldatu, automatiko bihurtu eta 

euren lege propioak inposatzen dizkigute. 
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Guk erlazio produktibo kapitalista horiek zalantzan jarri nahi 

ditugu, euren beharrezkotasuna kolokan jarri, eta euretatik kanpo 

produkzio eredu autonomo bat sortzeko aukera planteatu; alegia, 

dominazio abstraktu erraldoiari irtenbide politikoa eman nahi 

diogu. 

Politika egingo badugu, beraz, goazen muinean dauden 

dominazio forma horiek, lehenengo identifikatzera, eta ondoren, 

deuseztera; goazen erradikaltasuna berreskuratzera. Aldiz, esklabo 

eta esklabista izaten jarraitu nahi badugu, bidea aspalditik dago 

egina; goazen gure mentalitate kapitalista ahalik eta erosoen 

egitera, goazen langilego inperialista eurozentriko izaera 

indartzera. 

 

 

II. Euskal Herria kapitalista-diagnostiko bat 

Euskal Herria hiru administrazio ezberdinetan banaturiko 

lurralde inperialista azpiestatala dugu; osoki, buruz zein bihotzez, 

kapitalista eta autoritarioa. Euskal herritar gehienok, lana bilatu 

beharra daukagu, ez baitaukagu lana geure gaitasun gisa: egia 

esanda, geure lana balioaren estrukturaren funtzio bat baino ez da 

alde batetik; bestetik, geure gainetik dagoen morroi batek lapurtzen 

digun odol soziala baino ez. Ustezko erabakitze eskubideari 

dagokionez, euskal herritarrok, ez daukagu zuzenean erabakiak 

hartzeko espaziorik, ustezko delegazio demokrata batek hartzen 

omen dituelako geure partez, maila txikitik maila nazionalera, 

partikularitate politikoetatik (alderdietan) osotasun sozialera 

(instituzioetan). Geure borondatea hutsaren hurrengoa da, ez 
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baitaukagu geure bakardadean inolako tresna material 

autonomorik ezer ez aurrera eramateko. 

Baina egungo miseria ez da horretara murrizten eta gure 

bizitzen zirrikitu guztietara hedatzen den izurrite enajenantea da. 

Gaixotzen garenean, ezagutzen ez ditugun soldatapeko pertsona 

batzuen esku uzten ditugu geure gorputzak, eraikin hotz, 

robotizatu eta burokratizatuetan. Halaber, geure umeak ezagutzen 

ez ditugun hala nolako pertsona batzuen menpe uzten ditugu, 

espazio karratu eta itxietan, denbora diziplinatu luzez formateatu 

ditzaten, burgesiaren tortura aseptiko didaktikoen menpe. Eta 

eskolatik bueltan, euren eskuetan bizitza propioa duten jostailu 

maltzur ustelak jartzen ditugu, israeldarrei erosten dizkiegun 

deabruaren artefaktuak. Zer esanik ez dauka gure elikadura 

sistemak, gosea daukagunean, jatorri ezezaguna duten toxikoz 

hornituriko jaki sintetikoak erosi eta irenstera bultzatzen gaituena; 

edota edaten dugun ura, gure etxeko iturrietara nondik eta zelan 

heldu den jakin gabe, edan bai, baina ondoren, ordaindu ere, inori 

ordaintzen duguna. Eta nola ez, makina erraldoi hori martxan jarri 

ahal izateko, geure errekurtso energetikoak ingurumenaren 

hondamendia bultzatzen duten morroi ezezagunei ordainduz 

eskuratzen ditugu. 

Guzti horren aurrean, geure ezjakintasuna eduki faltsuekin 

asetzen dugu telebistaren aurrean edo tabernetako solasaldi 

harroputzetan. Gainera, geure obedientzia etengabeki 

maskaratzeko abilezia dugu drogen kontsumoaren bitartez, beste 

albo batera begiratuz, ezker alderdi inmobilistei bozka emanez 

edota mani-protesta espektakuloetan parte hartuz. Askotan, botere 

handiek auzokidea kolpatzen dutenean, moral dominante 
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totalitarioarekin bat egiteko joera daukagu. Izan ere, ez dakigu 

elkarri entzuten, zaintzen, ezta elkarrekin ekiten ere; ez dakigu 

elkarri maitatzen edo elkarrekin pentsatzen, desiratzen, 

albokoentzat bizitzen ezta elkarrekin botereak konpartitzen ere. 

Heriotzak berak, bakardadean gaitu hartzen, zahartzaroan, eta 

hildakoen erresuma kapitalistan tokia izateko ordaindu egiten 

dugu.  

Bakardadean bizi eta hil egiten gara, eta gauzak horrela, erlijioa 

baino faltsuago diren teoria politiko antzu eta burgesekin 

konpondu nahi dugu geure nazioaren hondamendi kapitalista 

orokortua. 

Egin dezagun, hortaz, oinarrian dauden erlazioen analisi bat: 

berreskuratu dezagun Kapitalaren kritika politikoa. 

 

Kapitalismoaren logika soziala 

Elkarrekiko indiferente diren produktoreen gizarte batetan, barne 

lotura sozialari truke-balioa deitzen zaio. Hau da; produktoreek euren 

lotura soziala poltsikoan daramate (Marx, Grundrisse). 

Behin elkarren arteko lotura afektibo ekonomikoak deseginda, 

pertsona ezezagun edo indiferenteen artean, trukearen edo 

salerosketaren bitartez baino ez da gertatzen harreman 

ekonomikoa, hau da, soilik batak bestearengan etekin propiorako 

aukera ikusten duenean. Une horretan, diruaren agintea gauzatzen 

da. Diruak objektu guztiei bere kolore abstraktua esleitzen die; 

hots, balioa. Orduan, mundua mistikoki agertzen zaigu, eta gauza 

guztiek izaera abstraktu erakargarri batez begiratzen gaituzte, 

balioaren izaera abstraktuaz; hain zuzen ere, besteon lan 

solidifikatuaz jantzi den balioaz. Balioaren bitartez (hots, diruaren 
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bitartez), gainontzekoen lan orokorraren gaineko kontrola 

daukagu. Kontrol hau guztiz beharrezko egiten zaigu norbanako 

isolatu garen heinean. Pertsona errealekin erlazionatu ordez, euren 

lan abstraktu solidifikatuarekin elikatzen dugu geure bizitzaren 

denbora osoa; objektuen kontsumoarekin. Isolaturik bizitzearen 

beldurrak, inor gutaz kezkatu egingo ez den beldurrak, diruaren 

metaketara bultzatzen gaitu. 

Balioaren substantzia lan abstraktua da, hau da, gizarte lan 

orokorra. Elkarrekiko indiferente diren produktoreen gizartean, lan 

abstraktu hori bitartekari sozial orokor edo gizarte sintesi 

bihurtzen da. Ez daukagu inolako eskubide edo erlazio sozialik 

baldin eta ez badaukagu giza lanaren espresioa (dirua) geure 

patrikan. 

Langileon kasuan, lan abstraktua soldatapeko lan gisa 

gauzatzen da. Soldatapeko lanak muturreko espezializazio batera 

bultzatzen gaitu. Hau da: lan denbora diziplinatu eta espazio 

determinatu (lanpostu) batzuetan bizitza osoan zehar ariketa 

berdinak egitera behartzen gaitu, eta geure ahalmen guztiak 

desegituratzen ditu fakultate bakan batzuk garatuz. Horrela, 

gizaki-ordenagailu, gizaki-traktore, gizaki-mailu, gizaki-

trokeladore, gizaki-saltzaile, gizaki-hezitzaile, gizaki-ikasle, gizaki-

langabetu,... gizaki partzial eta mutilatu bihurtzen gara. Geure bizi 

denbora ere dikotomizatu eta zatitzen da; propio sentitzen ez 

ditugun espazio-denboretan gaudenean produzitzen dugu 

(lanpostuan eta lan denboran), eta ustez gureak sentitzen ditugun 

espazio-denboretan (''denbora librean'' eta etxean, erosketetan, 

tabernan, kalean) besteon lan denborak absorbitzeari ekiten diogu 

kontsumoaren bitartez. Horrela izanik, ez daukagu espazio-
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denbora propiorik, berauek sortzeko ahalmen eta botere politiko 

kolektiborik ez daukagulako. Geure bizitzaren osotasuna 

abstrakzio baten menpean ematen da; produktu den heinean baino 

ez da gauzatzen. Lanpostuan, langabezian zein oporretan, 

balioaren dinamika historikoaren atal bat gara; balio abstraktuaren 

arabera egituratutako makina sozial kapitalistaren jarduera konexio 

bat baino ez. 

Guk merkantzien produkzioan oinarritutako lanak suposatzen 

duen juggernaut beldurgarri horretatik irten nahi dugu, irtenbide 

politikoz. Guk balioaren produkzioaren oinarri den lan abstraktutik 

kanpo eratu nahi ditugu geure bizitzak, eta estruktura 

autoritarioetatik kanpo geure nahimen kolektiboak aurrera 

eramango dituen ekonomia eta bizi eredu berri oso bat eraiki nahi 

dugu. 

 

Kapitalismoaren garapen historikoa 

Ondoren, balio abstraktuan oinarritutako sistemaren errepaso 

historikoa egingo dugu. 

Demagun sistema kapitalistak lege historiko dialektiko batzuk 

dituela. Horrek honakoa esan nahi du: kapitalaren sistema periodo 

historiko baten baitan ematen dela (azkenengo bost mendeak, gutxi 

gorabehera) eta barne garapen bat duela. Eraldaketa prozesu 

horretan, kapitalismoaren forma sozial logikoak (dirua, 

soldatapeko lana, merkantzia, kapitala, estatua, mundu mailako 

merkatua) aldatuz doaz, forma horiek euren aukera logikoak 

agortuko dituzten arte. Ondorioz, kapitalismoak fase ezberdinak 

ezagutu izan ditu, zeinetan forma horiek geroz eta indar handiagoa 

hartuz joan diren. 
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Fase dialektiko bakoitza, oro har, logikoki aurreikusi daiteke, 

eta Marxek horrela egin zuen bere analisietan; kapitalaren elementu 

ezberdinek estrukturan hartzen duten garrantziaren arabera 

eratzen dira faseak. Horrela, hasieran 1-Kapital merkantila eta 

komertzio sinplea (monopolista) izan zen, gero 2-Kapital 

industriala (konpetentzia) eta iraultza industrialak garatu ziren: 

honen barnean artisautzaren azkenengo uneak, gero manufaktura, 

gero industria handia eta mekanizazioa, gero zerbitzuen industria 

eta iraultza mikroelektronikoa. Balioaren hazkunde industrialaren 

agorpenarekin batera, berriro monopolioaren itzulera ematen da, 

eta fase berriaren sorkuntza; 3-Kapital finantzieroaren eta inbertsio 

fondoen merkatu mundiala. 

Eskema horri jarraiki, hirurogeita hamargarren hamarkadan 

kapital industrialaren azkenengo kapa, fordista deitu izan zena, 

agortu zen, eta kapitalak salto dialektiko bat eman zuen bere 

garapenaren azkenengo fasera; kapital finantzieroaren hegemoniari 

dagokiona. Geure ustez orain bere hasierako pausuetan aurkitzen 

da finantza kapitalaren hegemonia, eta pausu bakoitza krisi egoera 

batekin emango duela aurreikus dezakegu. 70. urteetako krisiak 

kapital finantzieroaren aginte estrukturak prestatu zituen: 

posfordismoa, gobernu eredu neoliberalak, globalizazioa, kreditu 

diruaren orokortzea, industriaren absortzio finantzieroa, 

korporazioak eta sorraren sistema globala, internet eta kapital 

fiktizioaren errealizazioa. Kapital finantzieroa, askok aurreikusi 

bezala, krisi berri honetatik indartua ateratzen dabil. Goiztiarra 

balitz ere, diru fisikoaren desagerpena aurreikusi daiteke epe 

ertainera begiratuz eta soilik diru kreditizioa eta kreditu txartelaren 

formaren nagusitzea. Kasu horretan, funtzio informatiko batek 
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ordezkatuko luke geure diru osoa, eta ondorioz, salerosketa 

guztien (transakzio sozial guztien) erregistro informatizatua 

egongo litzateke, besteak beste. Aurreikusi daiteke, baita ere, 

estatuek botere politiko geoestrategiko eta internazionala galduko 

dutela, (ikus aro berrirako hitzarmen internazionalak, TTIP, TISA, 

etab.) eta baita euren barne estruktura ekonomikoaren (enpresa 

handien) gainean legeak sortzeko gaitasun osoa galdu ere. 

Ondorioz, estatuak barne ordena zaindu eta lanaren erreprodukzio 

zerbitzu basikoak mantentzeko azpiegitura sinple bilakatuko dira, 

eta botere politiko burgesa (legegilea, betearazlea eta judiziala) bere 

osotasunean multinazionalen, armada-koalizio inperialisten eta 

bloke handien tribunalen esku geratuko da geroz eta gehiago. 

Herritarrek geroz eta aukera gutxiago izango dute botere erraldoi 

eta totalitarioen aurrean, eta gainera, kapital metaketaren parte 

diren heinean, botere horiek sortzen eta handitzen lagunduko dute. 

Kontuan izan dezagun sistema biometrikoek, datu baseen 

informatizazioak, optika satelitalak, eta teknologia polizial berriek 

kontrol sozialerako eredu tradizionalak irauli dituztela, eta 

ondorioz, ezinezkoa izango dela kapital finantzieroaren 

hegemoniaren aurrean iraultza makropolitiko klasiko bat 

gauzatzea. Kapital finantzieroaren aurrean ez dago erdibideko 

aukerarik. Aurreikus dezakegu, ziurrenik, mekanizazio erraldoiak 

kapitalismoa bera agortuko duela lanaren esplotazio sistema gisa, 

(jada agertzen zaigu lanpostu eskasia produkzio sarean) eta 

ondorioz, diruaren substantzia (lan bizia) agortuz joango dela, 

dirua botere sozial jabego handien titulu politikoa izango delarik. 

Ziklo historiko kapitalistaren zahartzaroan, ez dago, ondorioz, 

askatasunik, baizik eta jabego handien eta produkzio indar 
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erraldoien absolutismoa. Aurreikusten dugu, ondorioz, faxismo 

modalitate guztiak txiki geratuko direla kapitalak, hartu duen 

forma finantzieroaren bitartez, bere lege historiko inmanenteak 

gauzatzen baditu. Adi beraz! 

Kapitalaren fase industrialera bueltatuz, antagonismo soziala 

horrela agertzen zen: aberastasuna pilatuz polo batean, miseria 

bestean. Bere aurrean, miseriaren iraultza eman zen aberastasuna 

desagerrarazteko, langileak enpresarien aurka. Iraultza horrek 

porrot egin zuen, gure ustez oinarrian zegoen logika soziala onartu 

zuelako: hau da, Lan abstraktua. Baina Kapitalaren fase 

finantzieroan argikiagertzen da sistemaren oinarrizko 

antagonismoa; botere autoritarioa pilatuz polo batean (jabetza), 

inpotentzia bestean (desjabetzea). Ondorioz, fase berri honetan 

antagonismoak espresio politiko berri bat hartuko duela aurreikus 

daiteke; lanaren botere autoritarioaren desagerrarazpena eta botere 

autonomo herritarraren sorrera bultzatuko duena. Fase 

industrialean dirua txanponaren aurreneko aurpegiaz irakurria 

izan zen, lan biziaren espresio gisa; oraingo honetan txanponaren 

alde ezkutuena argi geratuko da; botere autoritarioaren pilaketa, 

inperio unibertsal finantzieroa. XXI. Mendeko guda zelai politiko 

historikoa, ondorioz, alde batetik inperio finantziero horren eta 

bere oinordeko estatu eta multinazionalen, eta bestetik herri 

mugimendu autonomoen konfederazio iraultzailearen arteko 

norgehiagokan datza. 
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Euskal Herria metropolitarra eta hiritargoa 

Gaur egun, langile baino, hiritar gisa agertzen gara botererik ez 

dugunok; alegia, askok eta askok lanik ez daukagu, baina bai 

arduraz obeditzeko eta bozkatzeko prestutasuna. Eskubideak eta 

betebeharrak izanik, botererik ez daukagunok osatzen dugu 

hiritargoa, gizatasuna, edo dena delakoa. Estatuka, gizartea deitzen 

zaio hiritargo abstraktu horri. Abstrakzio baten bidez beste 

abstrakzio bat ordezkatzen da horrela. Hiritar abstraktuen gizarte 

abstraktuak, geografikoki metropoli erraldoietan antolatzen dira. 

Gainera, metropoli horietan ematen diren kaos portzioak, 

(biolentzia, droga, sexualitatea, gaixotasuna) estatistikoki ordenean 

mantentzen dira eta horregatik, metropolia gizarte abstraktuaren 

espresio ordenatu lurtarra da. Gu ez gara inor disoluzio unibertsal 

ordenatu horietan. Bertan, botere erraldoi burgesa dispositibo 

instituzionaletan antolatzen da, inpertsonalki, ordenazio 

metropolitar hori bermatzeko; Osakidetza, Ertzaintza, Ikastetxe 

publikoak, Opuseko unibertsitatea, patronalak, legebiltzarra, kultur 

etxeak, eskola kontseiluak, UGT, LAB, San Mames, Baionako 

merkataritza ganbara edota hizkuntz eskola publikoa. Espazio 

sozial horietan pazienteak gara, ez agenteak. 

Lurraldea edo itsasoa ere, metropoli handien menpe jauzten 

dira; geure kasuan, Bilbo handia, Gasteiz, Donostia-Baiona 

eurohiria eta Iruñea. Lurralde eta itsasalde osoaren espazioa eta 

materialak hirigunearen itxura hartzen dute; hesiak, azpiegitura 

erraldoiak, pinudi karratuak, nekazal monokultibo handiak, 

superportuak, harrobiek jandako mendiak... Euskal Herria orden 

kapitalistak zeharkaturiko haragi, lur eta burdinazko hiri handia 

da, gau beltz modernoan amildua. 
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Euskal Herriaren kokagune inperialista 

Azkenik, ezin ahaztu ditzakegu Euskal Herriaren kokapen 

geoekonomiko inperialistak dituen ezaugarriak, horren arabera 

antolatuak izan baitira ehundaka kooperatiba industrial, enpresa 

ertain eta enpresa multinazional. Kooperatiben kasu 

paradigmatikoan jarriko dugu arreta; hauetan langile inperialista 

euskaldunak batu eta elkarrekin kapital nahikoa lortu ondoren, 

estatu inperialista baten gaitasun finantziero, militar eta 

diplomatikoak ahalbidetu dituzte bizi maila “altua” erdiesteko 

kooperatibetan. Kooperatibismoa Euskal Herrian, oro har, 

periferiako langileek sasi-esklabutza egoeran sorturiko materia 

primaz, zein oinarrizko produktuz eta piezaz hornitu izan da 

dirutzak egiteko. Horrek baino ez du azaltzen langile 

kooperatibistek ateratako mozkinaren zatirik handiena. Izan ere, 

produkzio katean kapital inperialistaz lorturiko produktu merkeen 

eta produzituriko amaierako produktuaren arteko desorekan datza 

geure eredu ekonomikoa, kooperatibismoari zein enpresa arruntari 

dagokionez. Horretan datza geure garapena, eta gu ez goaz eredu 

kapitalista inperialista horretan sakontzera. Lurralde inperialista 

honetan, ez dugu uste “enpresa etiko” zein kooperatibak sortzeko 

baldintza neutralik dagoenik. Enpresak ez dira fenomeno 

bakanduak, testuingurutik (munduko merkatutik) kanpo ezinezkoa 

da euren bideragarritasunaren kausak ulertzea. Indartsuak 

ahulenari biolentziaz lapurtzen dion zatia den heinean, mozkinak 

beti dauka oinarri berbera. 

 

 



24 
 

III. Euskal Herriko sektore politiko ezkertiarrak eta euren 

posizioa problematika sozialean 

Euskal Herrian agertzen zaizkigun subjektu politikoen artean 

ezker espektroa osatzen dutenak aztertuko ditugu hemen. 

Aurretiaz eginiko analisiaren arabera, subjektu politiko hauek eta 

euren estrategiak zenbatetsiko ditugu, Kapitalaren problematikaren 

osotasunean euren kokapena eginez. 

 

Alderdi demokrata kontrahegemonikoak: Sortu, Podemos eta 

Ganemos 

Lehenik eta behin, neoliberalismoaren aurka egituraturiko 

alderdi handiak eta euren oinarriak ditugu; Sortu Euskal Herrian, 

eta estatu mailan, Podemos eta Ganemos. Alderdi hauek estrategia 

ezberdinak izanik, oinarrian errealitate politiko eta 

sozioekonomikoaren irakurketa parametro antzekoak erabiltzen 

dituzte. Oro har, ATTAC deritzon irakurketa teorikoek elikaturiko 

ideologia politikoari heldu diote. Euren teoria politikoaren helburu 

espezifikoak justizia sozialean oinarrituriko ordenamendu 

juridikoa, errentaren distribuzio ekitatibo bat, prestakuntza 

sozialen mantentzea, hiritargoaren eskubideak, eta demokrazia 

parte-hartzailea dira, besteak beste. Sorturen kasuan ere, oinarrizko 

helburu gisa euskal estatuaren eraikuntza ageri da. 

Teoria politiko honek ongizate estatu fordistaren 

berreskurapena eta hobekuntza du helburu estrategiko orokor gisa. 

Sortu, EA alderdi ordoliberal demokristauarekin batera, EH 

Bildu koalizioaren parte da gaur egun. Sortuko bozeramaileek EA 

alderdi sozialdemokrata gisa definitu izan dute euren base 

sozialaren aurrean, baina EA PNVko sektore subiranista batek 
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egituratu zuen, eta oinarri inperialista ordoliberalen gainean 

eraturiko alderdia da. Sortuk, errepresioak eta zenbait buruzagitza 

erabakik sorturiko ahulezia politiko estrategikoan, oinarri horiek 

bere egin ditu EH Bildu koalizioan, EAri ezkerrerantz eramateko 

gaitasun eza agertuz, eta antzina ezker abertzaleak herri batasun 

estrategikoan adostu zituen elementu ideologiko sozialdemokrata 

eta burges iraultzaile erradikalak atzean utziz. Gaur egun, nekez 

esan daiteke Sorturen eta oro har EH Bilduren arteko diferentzia 

ideologiko argirik dagoenik, alegia, Sorturen estrategia bat 

dagoenik EH Bilduren taktika akumulatzaileaz haratago. Honekin 

batera, ezker abertzalearen oinarri soziala noraeza ideologiko 

estrategikoan erori da, eta ezegonkortasun politikoa eta 

zatiketarako paradigma ireki bere oinarri militantean. 

Podemos eta Ganemosi dagokionez, euren 'ezker erdigune 

politikoa'ren ustezko espazioa betetzeko nahierak porrot galanta 

hartuko du datozen hauteskunde orokorretan, erdigunea Espainian 

eskuin-erdiguneari erreserbaturiko plaza delako, eta dauzkagun 

gizarte arazo handien aurrean ez dagoelako diruaren eta 

demokraziaren erreinuan bide egiterik. Espainiako botere erraldoi 

guztiek makinaria martxan jarri eta berehala desegin dute 

alternatiba demokrata kapitalistaren aukera. PSOE edo PP eta C's-k 

gidaturiko eskuindar oldarraldia aurreikus daiteke datozen lau 

urtetarako. 

Bi bloke handi hauek (Sortu eta Podemos-Ganemos) ezinezko 

izango dituzte euren planteamenduak aurrera eraman, kutsu 

keynesiarra duten fordismoaren gobernu ereduek kapitalaren fase 

monopolista eta finantzieroan lekurik ez dutelako. Ezinezkoa da 

autoritarismoa eta miseria desagerraraztea lanpostuaren eta truke 
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balioaren logikan oinarritutako egitura produktibo batetik abiatuta. 

Ez dugu, ordea, hipotesi honetan sakondu nahi ez baitugu testu 

honen helburu bezala. Garrantzizkoena ez da euren estrategiaren 

ezinezko izaera. Guk beste optika batean kokatu nahi ditugu 

alderdiok. Diagnostiko erradikalaren ikuspuntutik, Kapitalak 

sortzen dituen arazo gordinei (herrien eta pertsonen botere eza 

oinarrian duten arazoei) ez diete irtenbiderik planteatzen. Aipatu 

alderdiak, ez dira ezker erradikal, hain zuzen ere gatazka soziala ez 

dutelako boterearen ikuspegitik planteatzen, baizik eta eskubideen 

ikuspegitik. Boterearen izaera kapitalista, zein boterearen banaketa 

hierarkiko autoritarioa ez dute zalantzan jartzen: soilik botere 

horren erabilerari ze nolako forma emango zaion. Guk, ordea, 

boterearen izaera autonomoa sortu nahi dugu, eta horregatik dira 

alderdi horiek geuretzat eznahiko. 

Arazoa boterearen izaera autonomoa sortzea bada, eta botere 

hori pertsona guztien eskuetan jarri; arazoa Kapitala eta 

soldatapeko lanaren estruktura soziala desegitea bada, hierarkia 

handiak eta botere metaketa handiak deseginez; azken finean 

askatasuna helburu badugu; orduan alderdi horien proposamena 

txiki gelditzen zaigu. Ez dute Euskal Herrirako aldaketarik 

proposatzen botere estrukturari eta bizitzaren alor handiei 

dagozkienez. 

Espektro soziopolitiko honek problematika eskubideen 

parametroetan kokatzen du, eta eskubideen bermea baino ez du 

aldarrikatzen herriarentzat. 
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Sozialismo iraultzailea klasikoa 

Badago estrategia demokratiko horien aurrean sozialismo 

iraultzaile klasikoa aldarrikatzen duen zenbait kolektibo gurean. 

Hauei dagokienez, botere herritarra sortzeko proposamena egiten 

dute, Euskal Herri Langilea subjektu politiko gisa jartzen dute, eta 

oro har euskal errepublika sozialista dute helburu. Euren analisiak 

marxismo klasikoaren doktrinatik garatzen dituzte oro har, kasuan 

kasu, sozialismo erreala edota askapen nazionalen kontzeptuak 

erabiliz.  

Kolektibo sozialista hauek gabezi handia dute, ordea, botere 

modalitate berri bat irudikatzerako orduan. Izan ere, ekonomia 

maila nazionalean goitik behera ulertzeko joera dute, estruktura 

burokratiko bat planteatzen dute (eta ondorioz, lanaren gaineko 

aginte instituzioak) eta gehienbat, ez dute proposamen argirik 

oinarrian dagoen ekoizleen  elkarrekiko indiferentzia eta truke 

balioa (dirua) desegiteko. Eskuarki, sozialismo klasiko iraultzaileak 

ez dio erantzuten herriak duen produkzioaren gaineko kontrol 

ezari, baizik eta herriak jana edo beharrizan basikoak eskuratzeko 

duen nahiari. Helburua, ondorioz, ez da erabakiaren gaineko 

kontrol herritarra eta boterearen banaketa eta izaera autonomoa 

garatzea, baizik eta balioaren produkzio eta aberastasun 

kapitalistaren gestioa modu ezberdin baten aurrera eramatea. 

Espazio soziopolitiko honek, orokorrean, problematika soziala 

beharrizanen optikan kokatzen du, eta helburu dauka produkzio 

nazional bat, berdintasunean banatua izango dena, eta modu 

zentralizatu batean gestionatua izango dena. 
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Denbora bankuak, kooperatibismoa, moneta alternatiboak 

Badira Euskal Herrian ere autoekoizpenari heldu nahi dioten 

zenbait kolektibo. Langabeziari erantzunez, krisialdiaren baitan 

zenbait jendek izaera horizontala duten proiektu produktiboak jarri 

ditu martxan merkatuaren barnean. Mailarik sinpleenean, 

kooperatibismoa dugu: alegia, elkarrekin ekiten duten langile 

langabetuak, indarrak batuz eurentzako lanpostu bat sortzeko 

asmoarekin eta funtzio enpresarialak euren kabuz ere eramateko 

asmoarekin. Hala ere, azken finean, euren buruaren esplotatzaile 

baino ez dira bihurtzen. Aukera hau zilegi da, eta agian 

beharrezkoa, egunean egun bizitzeko, baina ez dugu ulertzen 

aukera politiko gisa aurkeztua izatea. Berez ikusten da ez diola 

problematika gordinari erantzuten. Merkatu arrotzean tokia 

bilatzea ez da erreza izaten, eta konpetitibo izan nahiak logika 

dominantearen eskema guztiak birproduzitzea dakar. 

Maila konplexuago batean, txanpon propioak (merkatu 

alternatibo bat) sortzeko ahalegina egin izan da ere azkenaldian. 

Hor dugu Euskoaren adibidea. Baina merkatu guztiek dute logika 

berbera, bata besteaz arduratzen ez den sare produktiboaren izaera, 

batak bestearengandik etekina aterako duen elkartrukerako 

espazioa baino ez direlarik. Gainera,  merkatu eta txanpon 

handiaren parean, merkatu txiki hauek ez daukate 

konpetentziarako aukerarik, euro batek eusko batek baino milioika 

langile gehiagoren lana ordezkatu eta erosi ahal duelako. Horrez 

gain, merkatu ofizialaren ordezko bihurtzeko aukera gauzatuz 

gero, merkatu ofizialaren beraren funtzio berdinak beteko lituzke. 

Ondorioz, oso anbizio politiko gutxi, lan abstraktutik 
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ondorioztatzen diren arazoei irtenbide eskasak, eta 

bideragarritasun eza eratortzen dira planteamendu honetatik. 

Azkenik, oraindik abstrakzio maila altuago batean kokatzen 

dira denbora bankuen eta denbora txanponen irakurketak. 

Proudhonismo berri honek, diruaren ordez, denbora bonoak 

erabiliko lukeen esfera produktibo bat proposatzen du, elkartruke 

justua, non geure lan ordu komunitario batzuen trukean denbora 

bono ekibalente bat eskuratuko genukeen, etorkizunean 

komunitateko beste pertsona bati emango geniokeena bere lanaren 

truke. Izatez, diru errealak oinarrian duen logika berdina 

birproduzitzen du denbora bonoak, diru erreala lan denboraren 

espresio delako, hain zuzen ere. Aurreko aukeraren antzeko 

bideragarritasun eza dauka proposamen honek, eta oinarrian 

elkarrekiko indiferentzia dauka, ez baitugu gainontzekoengatik 

ekiten, baizik eta, merkatu mota ororen gisara, interes propioz. 

Ondorioz, adibide hauetan guztietan, kapitalaren estruktura 

birproduzitzen da, behetik gora, logikoki, baita berarekin batera 

doazen ondorio guztiak ere. 

Horrela erakutsi digu historian egin diren antzeko saiakerek. 

Oro har, planteamendu hauetan problematika soziala lana-

langabeziaren klabearen ildotik landu nahi da, lanaren izaera 

bitartekari sozial gisa eta merkatua osatzen duten erlazio sozial 

isolatuak zalantzan jarri gabe. Aterabide hauek, ondorioz, ez diote 

irtenbiderik ematen guk aurretiaz plazaratutako problematikari. 
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Eremu politiko erradikalak 

Badago zenbait eremu politiko erradikal (mugimendu 

antidesarrollista, zenbait gazte asanblada, auzolan mugimendua, 

anarkismoaren zenbait esparru, ezker abertzalearen hainbat sektore 

eta norbanako) kapitalismoari oposizio zuzena egiteko 

determinazioa dutenak, Kapitalaren eta soldatapeko lanaren kritika 

bere osotasunean garatzeko ahalegina egiten dutenak alegia. Eremu 

politiko erradikal hauek geure klabe berdinean ikusten ditugu, 

bidelagun ditugu, baina geure uste apalean ez dugu asmatu, 

oraingoz, kapitalismoaren analisi zehatz eta oso bat egiten, ezta 

kapitalismoaren aurrean logika sozial autonomo bat eratzeko 

ahaleginean asmatu ere. Horretara dator honako testua; eztabaida 

horiek mahai gainean jartzeko, eztabaida erradikala berhartzeko, 

ekonomia politiko kapitalistaren kritika berpiztuz. 

Hortaz, guk ez dugu problematika soziala ez eskubideen, ez 

beharrizanen, ez langabeziaren arazoaren gainean ulertzen: guk 

problematika soziala boterearen formazio eta edukiaren arazo gisa 

ulertzen dugu, eta geure helburua botere herritar autonomoa sortu 

eta botere autoritario abstraktua desagerraraztea da. Ez ditugu 

eskubideak nahi, beharrizanak asetzeko bitarteko direnak, ezta lana 

banatu nahi. Guk boterea nahi dugu guztiontzat, gure bizitzaren 

arlo guztien kontrol zuzena izan, horrela ulertzen baitugu 

askatasuna. Horregatik goaz kapitalaren eta soldatapeko lanaren 

erlazio soziala zalantzan jartzera. 
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IV- Euskal Herrian Autonomia Komunala (Autogestioa) 

eztabaidagai 

Hau da Euskal Herri kapitalistari buruz egiten dugun 

diagnostikoa. Horren aurrean, gure hautua argia da: ez dugu nahi 

indar sozial orokorren menpe bizi, ez dugu nahi akumulatzaile 

basatien gose aseezinaren morroi izan; guk autonomo izan nahi 

dugu, geure bizi baldintzen burujabe. 

Argi daukagu, ordea, burujabe izatea gaitasun produktiboak 

geure gain hartzea suposatzen duela. Argi daukagu ere, gaitasun 

produktiboak geure gain hartzeko, banaketa eredua trukearen eta 

ekoizleen elkarrekiko indiferentziaren logikatik kanpo ezarri behar 

dugula, diruaren formatik kanpo. Gaitasun produktiboak geure 

gain izateari, eta elkarrekiko ardura eta elkarbizitza izaerari, 

autonomia komunala deitzen diogu. Hortaz, dominazio mota 

guztien aurrean, autonomia komunala proposatzen diogu helburu 

politiko gisa euskal eraikuntzan diharduen esparru politiko 

ezkertiarrari. Herriz herri, auzoz auzo eraiki dezagun. 

 

Trantsizio faseari dagokionez 

Lan abstraktuaren eta kapitalaren dominazio moten aurrean 

autonomia komunala sortzeko estrategiak ez dauka trantsizio 

faserik. Horrek ez du ukatu nahi bide baten existentzia, ez eta bide 

horren garapenak termino taktikoetan eginiko irakurketa eta 

praktikak izango dituela ezinbestean; autonomia komunala 

gaurdanik eraiki nahi dugun logika propioa dela baino ez dugu 

adierazi nahi. Ez dugu sinesten burokrazietan, trantsiziorako 

dominazio faseetan (ikus sozialismo erreala), edo estatuaren 

erabilera sasi iraultzailean; autonomia komunalak ez du behar 
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bitarteko fase baten gauzatzea, ordura arte itxaroten egotearekin 

konformatu behar dugularik. Bizi eredu gisa kapitalista baino 

hobea izanik, iraultza gauzatzeko indarra bere horretan ukango 

duen proiektu politikoa da. Eskenatoki historikoan, logika sozial 

indartsuenak logika sozial ahulenari hartzen dio aurre. Logika 

autonomo komunalak logika kapitalista autoritario modernoak 

baino indar historiko handiagoa izango duela uste dugu. 

 

Askatasun ereduari dagokionez 

Gizarte kapitalistak askatasun eredu propioa eraiki du. 

Askatasun mota hori aurrezarritako posibilitateen artean 

aukeratzeko eskubidean oinarritzen da (hiritartasuna politikoki, 

langiletasuna ekonomikoki). Guk ez dugu aukera aurrefabrikatuen 

artean aukeratu nahi, ez eta zuzenean sortzen ez ditugun legeak 

bete behar izan edo merkatal zentroetako apaletan agertzen 

zaizkigun elikagai arrotzen artean aukeratu behar izan. Guk ez 

dugu nahi gure enpresari edo agintari politikoa aukeratzeko 

eskubiderik (aukera hori ere ez dagoen honetan), eta ez diogu 

obedientziarik sor inposatuta datozkigun indar armatuei. Guk 

geure botere propioak konfiguratzeko askatasuna eraiki nahi dugu, 

eta ez geureak ez diren botereek sortzen dituzten produktuen 

artean erabakitzeko askatasun erlatiboa. Inor geure gainean 

dagoelarik ez dugu lasai lo egingo, ez dugu ogi puskengatik 

borrokatuko, geuk egingo dugu ogia nahi dugun erara. 
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Ekoizpen ereduari dagokionez 

Askatasuna izateko, ordea, gaitasun produktiboak behar dira; 

kapitalismoaren logikatik at diharduen eredu produktibo propioa. 

Lehenengo eta behin, garrantzitsua iruditzen zaigu ekoizpena bere 

zentzu zabalenean ulertzen dugula azpimarratzea; hau da, 

errealitatearen sorkuntzari dagozkion arlo guztiak hartzen dituela. 

Horrela, ekoizpenaren barnean kotxe baten eraikuntza ulertzen 

dugu, baina baita ere gazta bat egitea, lagunak zaintzea, jai bat 

antolatzea edo autonomia komunalari buruzko honako testua 

idaztea. 

Bestalde, gaitasun produktiboak sozialak dira, kasik ez gara gai 

bakardadean ezer produzitzeko. Zentzu horretan, Kapitalak 

elkarrekin produzitzeko gaitasunak ikaragarriak direla erakutsi 

digu, langileak pilatuz eta elkarlanean jarriz egin baitu bere 

etekinaren parterik handiena, langileak elkarlanean jarriz sortu 

baititu teknologiak eta botere erraldoiak. Nahiz eta kapitalak bere 

boterearen edukia horrela ekoiztu, guk ez diogu uko egiten 

kolektiboan ekoiztera; are gehiago, ez daukagu lotsarik 

ingurukoekiko dependentzia izatearekin, elkarrekin biziko 

garelako, eta elkarri zaindu nahi diogulako. Horregatik sortuko 

dugu kolektiboan, eta horregatik elkarri emango diogu 

komunalean. Kapitalaren aberastasun iturria enpresak dira, eta 

aberastasun mota balio abstraktua, besteekiko lanaren gaineko 

agintea (dirua). Horren aurrean, komunalaren aberastasun iturria 

libreki baturiko kolektiboak dira, eta aberastasun mota botere 

produktiboen gaineko kontrol autonomoa. 
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Erabakitze markoei dagozkienez 

Hau guztia dela eta, ez dugu botere delegazioan oinarrituriko 

erabakitze estruktura eta metodologiarik onartzen; estatua, 

enpresaren zuzendaritza edo eskola kontseilua, balio abstraktuaren 

egitura politiko separatuak dira. Guk erabakiak guztion artean 

eraikitzen ditugu, bideragarri zaigun mailan, asanbladetan eta 

ekoizpen espazioetan. Badakigu asanbladetan ere aukerak ez 

direla berdinak, baina askatasunean bizitzeko eta geure bizitza 

moldeatzeko sortuak ez garelako gertatzen da hori. Pausoz pauso, 

herri aske baten bertute eta gaitasun propioak sortzen joango gara; 

guztiok elkarri azaltzen ikasiz, guztiok elkarri entzuten ikasiz. 

 

Lan ereduari dagokionez 

Guzti honekin, balio abstraktua sortzea helburu duen lanaren 

abolizioa nahi dugu, eta bere ordez, lan askatasuna planteatzen 

dugu. Lan askatasunak zera barnebiltzen du: norekin produzitu, 

zer produzitu eta nola produzitu geure eskumen bihurtu. Enpresa 

baten gaudenean, berriz, enpresariak merkatuak inposaturiko 

produktua aukeratzen du, eta langileok enpresariak inposaturiko 

produktua sortzeko beharrean aurkitzen gara. Lankideak ezin 

ditugu aukeratu, lan denborak ez ditugu geuk kontrolatzen, eta 

produktuaren nolakotasuna zein makinaria inposatua ere 

datorkigu. Kolektiboak, ordea, geuk laguntasunean sortuko 

ditugun talde produktiboak izanik, kontrolpean izango ditugun 

gaitasun produktibo sozialak eta lan askatasuna gauzatzeko marko 

autonomoak izango dira. Gainera, produkzio zuzenean oinarrituko 

dira kolektibo horiek, ez merkantzien produkzioan; hau da, 

ekoiztutakoak bere horretan izango du balio osoa, ez baikara 
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merkatuan eskainiko digutenaren menpeko izango. Horrekin 

batera, soldatapeko lanak, lan askatasunak ez bezala, espezializazio 

basatira kondenatzen gaitu: bizitza osoan aktibitate produktibo 

berdina egitera. Lan askatasunak, aldiz, hainbat produkzio 

fakultate ezberdin garatzeko gaitasun politikoa emango digu, 

pertsona bezala era askotan garatzeko gaitasuna. 

 

Banaketa ereduari dagokionez 

Kapitalismoak, sistema integrala den heinean, zera eskaintzen 

digu: produktu sare handi batean esku-hartze gaitasuna. Hori 

horrela izanik, produkzioaren parte bakandua gara, (lana 

daukagunean), eta horrekin batera sare handi horretan esku-hartze 

neurri txiki edo handiagoa daukagu (diru gehiago edo gutxiago). 

Horren aurrean, autonomoki antolatutako produkzio sistema baten 

gaitasuna eratzen goaz: hau da, geure planteamenduaren arabera 

ere, produktu eta teknologia ezberdinez geure burua hornitzeko 

gaitasuna izan truketik kanpo antolatuko dugun banatze sozial 

eredu berri baten bidez. Ez da urritasunean edo ekoizpen 

prehistorikoan oinarritutako produkzio eredua izango. Kapitalak 

bere zirkulazioa trukearen bidez ematen du; merkantzia unibertsal 

batek (diruak), bitartekaritza egiten du gainontzekoekin, 

produktoreak ekonomikoki elkarrekiko aurkari direlako. Logika 

autonomoan oinarrituriko zirkulazioak, ordea, ez dauka merkatu 

edo trukean bere oinarria. Sakondu dezagun gehiago puntu 

honetan. 

Trukea bi entitateen arteko trantsakzioa da eta bere baitan 

objektuek daukate agintea; ez dio axola beste aldean nor dagoen, 

baizik eta batak besteari emateko daukan produktuaren tamaina 
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eta horrela ere alderantziz (balioen ekibalentzia). Normalean, 

objektuetako bat merkantzia izan ohi da eta bestea dirua, baina bi 

merkantziaren artean ere gauzatu daiteke trukea; oinarrian dagoen 

logika soziala da garrantzitsuena. Hortaz, produktuen tamaina 

ekibalentea denean bakarrik, hau da, aldeetako batek ere galtzen ez 

duenean bakarrik gauzatuko da trukea. Logika horren funtsa, 

produktoreen izaera isolatuan dago, eremu ekonomikora islatzen 

ez den lotura afektiborik ez daukatenez, uneoro jardun behar dute 

ekibalentziaren gudan. Horrek bilakatzen ditu orokortasun 

sozialarekiko guztiz menpeko. Autonomia komunalaren baitan, 

lotura soziala afinitate espazioen sare batean eraikitzen dugu, ez 

orokortasun sozial abstraktuaren baitan (merkatu globalaren 

baitan). Adiskidetasunean oinarrituta ematen diogu elkarri. Hauxe 

da komunala: elkar bizi, elkar izan, eta elkar eman, alegia. Logika 

honen potentzialitatea praktikoki ikertu nahi dugu, behetik gora, 

eskala geoespazial mugagabean. Logika sozial honek etika propio 

baten garapena darama ezinbestean. 

Gaur egun, erlazio sozialak eta etika ulertzeko eredu eta eduki 

modernoak, kapitalistak ditugu; eta ondorioz, ez daukagu tresna 

subjektiborik logika sozioekonomiko berri honen garapena 

proiektatzeko. Gaitasun urri hauek, ordea, ezin dira aitzaki bihurtu 

erreformismoan jauzi edota politika erradikalari uko egiteko, 

askatasunaren eraikuntzari uko egiteko. 
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V- Estrategia Iraultzailea: Autonomia Komunala (Autogestioa) 

gauzatu 

Euskal Herri Kapitalistan kapitalak daukan indar eta gaitasun 

produktiboek merkatuari lotuta mantentzen gaituzte. Helburu 

estrategikoa merkatuaren sintesi sozialetik ateratzea da, 

kolektibotasun aske bat eratzea sintesi sozial gisa. Hurrengo 

lerroetan helburu politiko orokor horretara gerturatzeko bidea 

jartzen dugu eztabaidagai. Bide horretan, besteak beste, 

garrantzizko faktore hauek agertzen zaizkigu: 

a) Nahimen kolektiboen problematika 

b) Gogo produktiboen problematika 

d) Maila txikian ekoizpena saretzea, espazio komunalak 

antolatzearen problematika 

e) Konfederazio komunalen eta maila produktibo handien 

problematika. 

 

a) Nahimen kolektiboak 

Egungo baldintzetan, nahien asetze indibidual eta 

monetarizatuen barruan murgildurik gaude orokorrean: nahikoa 

da norbere diruaren ahalmena martxan jarri merkantziaren forma 

duen edozein motatako nahia asetzeari begira. Horrela, bost axola 

nortzuk (ezta zergatik edo zer baldintzetan ere) ekoiztu egin duten 

banakoaren nahia asetuko duen produktu hori: bakoitzaren 

desioen asetzerako ezinbestekoak diren indar kolektiboetatik 

abstrakzio eginez, nahimena norberaren eta bere erosketa 

ahalmenaren arabera ulertzen da. 

Guk, ordea, nahimenen eraketa eta asetze kolektiboa dugu 

helburu. Autonomia komunalaz produzituko badugu, eta 



38 
 

bitartekaritza eta lanaren gaineko aginte sistemak albo batera 

utziko baditugu, nahiak partekatzeko gaitasuna garatu behar dugu. 

Nahi konpartitu horiek denboran iraunkorrak bihurtu, sendotu, 

merkatutik at gauzatu ahal izateko. 

 

b) Gogo produktiboak 

Sistema kapitalistan, ekoizpenerako gogoa diruak ematen du; 

hau da, produktu sare globalean parte hartzeko aukeraren truke 

lan egiten dugu; gogo produktiboa, ondorioz, diruak sortzen du. 

Gogo produktiboa, edo lanerako gogoa, ekoizpenaren indarra da, 

alegia, ekoizpena gauzatzearen indar bizia. Gogo produktiboaren 

intentsitate esanguratsu baten faltan, ez dago ekoizpenik. Beraz, 

ekoizpen herritar autonomoa garatzeko gogo produktiboa pizteko 

diruaren influentzia ordezkatzea ezinbesteko izango dugu. 

Geure jarduera politikoetan, ezker mugimenduok egunero 

bizitzen dugun errealitatea da ''iniziatiba falta'' deitua izan dena. Ez 

da iniziatiba falta, baizik eta iniziatiba intentsitate baxua, 

merkatuak pizten digunarekin alderatuz. Iniziatiba sari handi baten 

itxaropenak sortzen du, gehienbat. Dirua baino sari handiago 

badela uste dugu, eta sari handi horrek, ekoizpen kolektibo 

autonomoaren baitan, hurrengo atalak dauzka: autoekoizpenerako 

gaitasuna irabaztea, lan askatasuna irabaztea, geure adiskideak 

hornitzeko gaitasunak irabaztea, eta, gehienbat, pausuz-pausu, 

produkzio bitartekoen jabetasun kolektiboa sortzea; alegia, 

produkzio botere autonomoak etengabe irabaztea. Kapitalismoan, 

esklabutzaren sakoneran erortzea lortzen dugu ordainsari gisa, 

soldataz kontsumorako produktuak irabaziz. Autonomia 
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komunalean, aldiz, askatasunean sakontzea da ordainsaria, botere 

produktibo herritarra, gure boterea, etengabe irabaziz. 

 

d) Ekoizpena saretu, espazio komunalak antolatu tokian-toki 

Autonomia komunalaren eraikuntzarako bidea, hala ere, 

oztopoz josita aurkituko dugu. Izan ere, produkziorako gaitasunik 

ez daukagun honetan, lanik ezta dirurik ere ez daukagun honetan, 

eta gainera inork ezer ematen ez digun honetan, zelan hasiko gara 

gainontzekoei ematen? 

Gazte asanbladetan, auzo asanbladetan, kolektibo ezkertiar 

autonomoetan edo sortu litezkeen talde komunal berrietan, hasteko 

eta behin eztabaidak egingo ditugu, helburu politiko eta produktibo 

batzuk zehaztuz. Puntu honetan ezinbestekoa da elkarrekiko 

konfiantza finkatzea; hau da, helburu politiko eta produktiboak 

guztion artean adostu eta konpartitzen ditugula argi izan behar 

dugu, eta momentu horretatik aurrera elkar-ekingo dugula norabide 

horretan. Baliteke gutariko batzuen diru premia beste batzuena 

baino handiagoa izatea, eta hori ulertzen eta kudeatzen asmatu 

beharko dugu. Kasuan kasu, kolektibitatean ere arazo hauei 

irtenbidea emateko apustua egingo dugu geure herri eta auzoetan. 

Ulergarria da gaur egunean dirua nahi izatea. Horregatik behar 

dugu konfiantza izan helburu politiko berdinen gainean, 

kolektiboki, komunal bat osatzeko apustua eginez. Ondorioz, kasu 

gehienetan komunalaren eraikuntza modu mailakatu baten emango 

da segur aski. Hala ere, prozesua konpromiso politiko sendo baten 

eskutik ematen bada, analisi serio eta zorrotzekin hornitua, eta 

pixkanaka-pixkanaka produzitzen dugunarekin partekatzean eta 

elkartasunean oinarritutako ekonomia osatuz bagoaz, produkzio 
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komunalak merkantilari espazioa irabaziz joan beharko litzaioke, 

merkaturik gabeko ekoizpen eredu oso bat eraiki arte. 

 

e) Konfederazio komunalen eta maila produktibo handien 

problematika. 

Zabalik usten dugu azkeneko atal hau, bai planteamendu 

teorikoa, baina batez ere praktikoa dagoen momentuan egonda, 

maila produktibo handien problematikaren lanketa guztiz 

espekulatiboa baita. Abiapuntu bezala honakoa azpimarratzea 

gustatuko litzaiguke; kapitalismoa logika sozial zehatz baten 

arabera antolaturiko eredu ekonomikoa baino ez da. Norarte hel 

gaitezke autonomia komunalean oinarritutako logikaren bitartez? 

Kapitalak indar produktibo erraldoiak eraiki ditu jendea logika 

berekoi baten arabera elkartuz; gure ustez, jendea askatasun eta 

afinitate kolektiboen arabera elkartuz gai izango gara Kapitalaren 

boterea gainditzeko eta bide batez geure indar produktiboen 

gaineko kontrola hartzeko, behingoz mehatxu bat izateari huts 

diezaioten. Momentuz, guzti hau ikerketarako eremua dugu, baina 

ez dugu zalantzarik gauza benetan handiak egin ditzakegula eta 

batez ere, kapitalismoan egiten direnak baino askoz hobeak. 

Beraz, honako atal hau bakoitzak bere esparruan egiten hasteko 

hausnarketa bezala ikusten dugu, denborak aurrera egin ahala eta 

talde komunalak Euskal Herrian zehar osatu ahala garatuz joango 

dena.  


