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SARRERA 

Lan honen helburua Aurrera Langileriaren oinarri ideologikoak aurkeztea da, Sozialismo Zientifikoan 

oinarrituz egoera garaikidearen azterketa egokia plazaratuz eta Iraultza Sozialistara eta komunismora 

bideratuko den Sozialismoa eraikitzeko beharrezko oinarri teorikoak eskainiz. 

Gure ildoa finkatuz honen zabalpenari indarra eman nahi diogu, Euskal Herri Langileak honen 

laguntzaz askapen sozial, nazional zein beste motakoak lortzeko egokiena eta ezinbestekoa denaren 

uste irmoa baitugu. Materialismo dialektikoak eskaintzen duen giza-garapenaren ikuspegi burujabe 

eta orokorra bereganatzeko Euskal Herriko baita nazioarteko marxista-leninista orori zuzendutako 

lana da, beste hainbat erakundeen eztabaidarako baliagarri dena. Eraldaketa iraultzailerako 

iraultzaileak ezinbestekoak baitira. 

Lan honetan hizpide izango diren gaiak “Alderdi Komunistaren beharra”, komunistek egituratu 

beharreko antolakuntza-forma goren gisa; “Euskal Herriko klase-borrokaren marko autonomo 

nazionala”, nazioartekoa den klase-borrokaren fenomenoak Euskal Herrian hartzen duen forma 

aztertu eta honen inguruko ondorioak ateraz; “Nazioarteko egoera”, inperialismoaren egoera 

aztertzen duena; eta “Estatu burgesaren menperakuntza-formen ezaugarritzea”, diktadura burgesak 

demokrazia edo faxismoaren bitartez zapaltzen duenean dituen ezberdintasunak eta Estatu 

espainiarraren ezaugarritzeari arreta berezia eskainiz, izango dira. 
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ALDERDI KOMUNISTAREN BEHARRA 

Kapitalismoa garatzen zihoan garaian, garai pre-monopolistan, langileriaren berezko antolakuntza 

moldeak elkartze sindikala eta borroka parlamentarioa ziren. Borroka molde hauek soilik ekoizpen 

harreman kapitalisten baitan lan indarra era onuragarriago batean saltzea edota erreformen bidez 

aldaketa politikoak eragin ahal izatea bilatzen zuten. Hau kapitalismoaren baitan beharginek lor 

dezaketen kontzientzia mailaren adierazgarri da. 

Baina kapitalismoa inperialista bihurtu zenean, Estatu burgesaren burokrazia eta militarizazioa 

ikaragarri hazi zenean, Kapital finantzaria Kapital industrialarekin batu, hots, bankuak ekoizpen 

prozesu osoaren jabe izatera igarotzen direnean Kapital monopolista emanez, non kapitalismoaren 

kontraesan guztiak areagotzen diren: Lanaren eta Kapitalaren artean, bloke inperialisten artean eta 

nazio zapaltzaileen eta kolonialismoa jasaten duten herrialde mendekoen artean, Iraultza Sozialisten 

atariko garaian, aurreko borroka moldeak zaharkituak geratu ziren, eta behargin klasearen 

boterearen aldeko borrokarentzat antolakuntza lanabes historiko goren baten beharra azaleratu zen, 

Sozialismoa ezartzearen bere helburu Historikoak erdiesteko beharrezko tresna: lanabes hau Mota 

Berriko Alderdia da, Alderdi leninista da. 

Alderdi leninistaren egiteko nagusietakoa behargin klasea subjektu politiko burujabe eta bereizi gisa 

osatzea da, burgesiaren eraginetik askatzeko, Proletalgoaren Diktaduraren aldeko bere borroka 

iraultzailea aurrera eramateko, herri langilea askapenera eramango dion ildotik bideratzeko. Beraz 

abangoardia papera bereganatu beharra dauka, Sozialismo Zientifikoak eskaintzen duen teoria eta 

ekinbiderako gida iraultzailea bereganatu beharra dauka, materialismo historikoari jarraiki gizarte 

klasistaren arauak ulertu eta modu eraginkorrean ekin ahal izateko. Honetarako langileriaren ale 

onenak erakarri behar ditu eta marxismo-leninismoaren teoria zientifiko-politikoaz ideologia burgesa 

gainditu, beren kontzientzia maila igoarazi. 

“Teoria iraultzailerik gabe, ez dago mugimendu iraultzailerik, eta alderantziz” V.I. Lenin 

Hala ere, kontuan izan behar da alienazio kapitalista, langileria bere helburu Historikotik 

aldenarazten duten ideologia multzoa, hala nola memoria historikoaren aizuntzea, ez dela soilik 

Kapital monopolistaren gainegituratik elikatzen (klase zapaltzailearen ideiak garai bakoitzeko ideia 

menderatzaileak bihurtuz), baizik eta ekoizpen harreman burgesek beraiek hau sendotzen dutela, 

behargin askori kontzientzia maila honetara iristeko beharrezko baldintzak ukatzen dizkiela 

(hezkuntza burgesa, lanorduen luzapena…), orokorrean beren kabuz lortzeko baliabideak ez 

dituztelarik, ezinezkoa bihurtzen duena kapitalismoaren pean klase osoa maila honetara jasotzea. 

Ondorioz, Sozialismo Zientifikoaren ezagutza “kanpotik”, hots, sektore intelektualetatik sartu beharra 

zaio behargin- eta herri-mugimenduari. Honek bere arriskuak ditu, sektore hauek dakarten joera eta 

jokabide burges-ttipien ondoriozkoak, era ausartean borrokatu eta garaitu behar direnak uneoro. 

Noski, bada posiblea behargin-teorikoen agertzea, baina ez da ohikoena. 

Beraz Alderdiaren egitekoa da bere kideen maila politikoa igoaraztea, mundu-ikuskera proletarioa 

eraikitzeko beharrezkoa ezagutza zientifikoez hornitzea, koadro marxista-leninisten sorkuntzaz 

arduratzea. Era honetan ekin ahal izango dio abangoardia teorikoa bereganatzearen egitekora, 

langileriaren baitan M-Laren zilegitasuna sendotzera, hegemoniko bihurtzera. Honetarako egun 

abangoardia teoriko hau bahituta duten langileriaren askapenerako kaltegarriak diren ideologia 
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burges-ttipi, utopiko-atzerakoi, erreformista, berrikustzaile eta abarren eraginaz garbitu beharra 

dauka, borroka ideologiko latza aurrera eramanez. Abangoardia indarren metaketa emango da 

orduan. 

Baina masa langileekin lotura ere izan beharra dauka Alderdi honek, eragin politikoa eskuratu, 

behargin klasearen buruzagi politikoa bihurtu eta herri langilea ordena burgesa uzkailtzera gidatu 

nahi badu, eta ez ezkutuko talde batean geratu (edo are okerrago, alderdi burges batean). Esan nahi 

al du momentu bakoitzean bloke zapaltzailearen geruza burges ezberdinek mugiarazten dituzten 

langileen atzetik ibili behar dela, segidismoa eginez? Inondik inora. Esan nahi al du honek bere 

sostengua langile aristokrazia (herrialde inperialistetan hazitako langile burgestuen geruza, 

antolakuntza molde zaharrak gutiz hartuak dituena) eta burgesia-ttipiaren sektoreei, ordena burgesa 

suntsitzeko ez intentziorik ez ahalmenik ez duten sektoreei eman behar diela? Ezta ere. Esan nahi al 

du masengana zuzenean bideratu beharra duela, kontzientzia mailaren egoera kontuan izan gabe, 

bat-batean klase kontzientzia barneratu eta iraultzaileak bihurtuko direlakoan? Ezetz. 

Honek esan nahi du langileriaren abangoardia naturala, bere borrokarako grina dela eta jada masa 

langileekin lotura estuak dituena, irabazi, honen sinesgarritasuna eskuratu, beharra duela. 

Materialismo dialektikoan oinarritutako abangoardia teorikoaren papera langileen geruza 

borrokalarien artean batzen denean, abangoardia praktiko hau marxismo-leninismoarekin bat egin 

denean, esan daiteke eratu dela Alderdi leninista. Teoria eta praktikaren arteko bateratze dialektiko 

honek praxi iraultzailea emango du, klase interes zehatzek gidaturik langileriak bere etsaien, 

esplotatzaileen, gizateriak ezagutu duen klase ankerrenaren eta bere ordezkarien aurka kolpeak 

zuzen jo ditzan, Iraultza Sozialistaren bidez Estatu burgesa suntsitu eta Proletalgoaren Diktaduraz 

baliaturik Sozialismoaren eraikuntzara ekiteko. 

Era honetan Kapitalaren aurkako borroka partzial guztiak eta hauen erakundeak (sindikatuak, 

emakumeenak, antifaxistak, borrokarako talde iraultzaileak, ikasleenak…) Alderdiak zuzenduko ditu, 

behargin klasearen Estatu Nagusiak, bere militanteen eraginaz, masak Kapitalaren aurkako gatazkan 

garaipenera bultzatuz, etorkizun komunistaren oinarriak borrokan finkatuz. 

Alderdiaren ildoa jarraitzen duten antolakunde sindikal iraultzaileen sorkuntza, ez dago 

kontraesanean oportunismoa nagusi den antolakundeetako masa langileekin lan egitearekin. Honen 

helburua ez da buruzagi erreformistak “berreztea”, langileria hauen eraginagatik aldendu eta 

aldarrikapen ekonomikoei izaera politikoa ematea baizik, eduki iraultzaileaz hornitzea, herri 

langilearen batasuna praktikan ezartzeko bidean. 

Iraultza Sozialista aurrera eramateko herri langilearen batze hau, behargin klasearen eta honen 

Alderdi gidariaren inguruan, Fronteen bidez egiten da. baina Alderdia ez da inoiz diluitzen programa 

politiko jakin batzuen gain eraikitako Herri-Fronte hauetan, baizik eta beti bere burujabetza 

organikoa eta politikoa mantentzen du. Honetarako aliantza-politika zuzena izan beharko du, klase-

borrokaren dialektika ongi ezagutuz, masa langileen artean indarra handitzeko. 

Nola bereizi Alderdiaren militanteen eta momentu bakoitzean honen borrokekin bat egiten duten 

aldekoen artean, Alderdia abangoardiako klase destakamendua izaten jarrai dezan eta ez dadin masa 

langileen artean diluitu? Alderdiko kidea honen ataletako batean lan ilegala egiten duen militantea 

da. Hau, komuniston egitekoa diktadura burgesa suntsitzea (bere menperatze formaren arabera 

ezberdintasun taktikoak egongo direlarik) izatetik ondorioztatzen da, honen baitako legedia, klase 
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zapaltzailearen egoera iraunarazteko Estatu burgesaren hertsadura aparatua, soilik ezagutu 

beharreko klase borrokaren beste alor bat bihurtzen delarik. Hau bortizkeriaren bidez soilik lor 

daitekeenez, borroka-euskarriak sortu beharko dira ekintza iraultzaileak aurrera eramateko. 

Ondorioz, Alderdiak bere kideen ekinbidea aurrera eraman ahal izateko, segurtasunerako, 

beharrezko ezagutzak, teknologia eta baliabide fisikoak eskaini beharko ditu. 

Alderdi leninistaren ezaugarriak ondorengoak dira: zuzendaritza atal guztiak hautazkoak eta 

ezeztagarriak izatea, behetik gora; atal hauen kontu emate aldizkakoa hautatu zutenei eta atal 

gorenei; kritika eta auto-kritika gaitasuna; diziplina hertsia, gutxiengoaren gehiengoari 

mendekotasuna; atal gorenen erabakiak azpiko atalentzat lotesleak; lan eta zuzendaritza kolektiboak, 

partaide bakoitzaren ardura indibiduala. Guzti honi Erdigunetasun Demokratikoa deritzo, Alderdia 

bizi mantentzea eta garatzea ahalbidetzen duena. 

Dialektika materialistari jarraiki, aurkakoen legea kontuan hartuta, nola lor daiteke Alderdi 

leninistaren sendotzea mantentzea eta endekapenean ez erortzea? Alderdiaren baitan ematen da 

gizartean ematen den klase borrokaren beraren isla, hots, kanpo borroka baten barne agerpena: 

berrikuspentasuna, mugimendu iraultzailerako eta Sozialismoaren eraikuntzarako beharrezkoa den 

teoria marxista-leninistaren maneiua, interes burgesetara moldatzeko. Honek etengabeko heziketa 

ideologikoa eskatzen du Alderdiaren kideen partez, ekinbide praktikoaren berriztapena momentuko 

beharren arabera, eta edozein unean klase-etsaien aurka kolpatzeko prestatuak egotea. 

“Alderdia elementu oportunistez araztuz indartu egiten da” J. Stalin 

Azkenik, Alderdiaren amaierako xedea behargin klasea Iraultza Sozialista burutzera gidatu eta 

gizateria osoa mota guztietako zapalkuntzarik gabeko fase berri batera eramatea da, Proletalgoaren 

Diktaduraren oinarri bihurtzea, komunismora arte dagoen eraldaketa garai osoan zehar. Berez, 

kapitalismoaren barne kontraesanen baitan, gizarte burgesaren klase borrokaren ondorioz materialki 

Sozialismoaren hazia badago, baina eraldakuntza hau aurrera eramateko gainditu behar da, 

ezeztapenaren ezeztapenaz garapen hau ekoizpen harremanak suntsituz eta eraikuntza ekonomikoa 

aurrera emanez, kapitalismoa eta aurreko sistema klasistak guztiak. Hau da, hain zuzen ere, 

Sozialismoa Zientifikoa teoria utopiko edota erreformista burges guztietatik bereizten duena, ez baitu 

ezer asmatzen, baizik eta egitura klasisten garapen lege objektiboen ezagutze zientifikoaren ondorioz 

halabeharrezko gauzapenezko helburu gisa aurreikusten du. 

 

Abangoardia-Alderdi honen egoera legalaren inguruan, inperialismoaren kontraesanen etengabeko 

areagotzearen eta honen erreakziorako joeraren ondorioz, eta bereziki, Euskal Herrian pairatzen 

dugun okupazio militar-polizialaren eta salbuespen egoera iraunkorraren aurrean, semi-klandestinoa 

izan behar du. Hau lehen aipatu bezala lan klandestinoa garaipenerako berme hoberena delako da, 

burgesiaren talka-indarrak proletalgoari eta bere abangoardiari eragiten dizkion kalte handien 

aurrean. 

Alderdi honen antolakuntza eremua, Euskal Herria bezalako nazio batean, bloke inperialista 

mendebaldarraren baitako ezaugarri ezberdinezko bi Estatu burgesen artean banatua eta hauetan 

egitura administratibo bat baino gehiagotan, zailtasun gehigarriak ezartzen ditu. Bai Hegoaldeko bai 

Iparraldeko lurraldeetan ezarpena duen Alderdia da beharrezkoa, leku bakoitzean behargin klasearen 
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egoera kontuan hartuta, Iraultza Sozialista aurrera eramatean proletalgoa klase nazional gisa jaso 

dadin, euskal Estatu Sozialista egituratuz. Baina Estatu burges hauen menpeko langile eta herriekin, 

eta hauen erakunde leninistekin, harreman estuak izan beharko ditu Garaipena lortu ahal izateko, 

betiere bere burujabetasuna mantenduz, hala nola nazioarteko proletalgoarekin borroka eta 

sostengu begiztak izan, setio inperialistari aurre egiteko ere prestatuz. 

Bere oinarriak hurrengoak izango dira: 

1) Independentista den eta euskal estrategia duen alderdia, hots, zapalkuntza nazionalari behin 

betiko konponbide bakar gisa birbateratutako euskal Estatu Sozialista baten ezarpenaren alde egiten 

duen Alderdia, eta Euskal Herria klase-borrokarako, eta hala izanik iraultzarako, marko nazional 

autonomo gisa onartzen duena.  

2) Behargin klasearen alderdi iraultzailea, hots, klase herrikoien partez (Euskal Herri Langilea) 

boterearen eskuratzea behargin klasearen gidaritzapean eta gizarte sozialista baten ezartzearen alde 

egiten duen alderdia, beharrezkoa denean horretarako bortizkeria eta hertsadura erabiliz klase 

zapaltzailearen aurka. 

3) Demokrazia-burgesaren baitan herri-botere estrategiaren alde egiten duen Alderdia, euskal klase 

herrikoien erakunde autonomoen sustapenean oinarritutakoa, mekanika elektoralistaren 

partizipazio-formen gainetik lehentasuna emanez eta herriaren eskubidea onartuko duena bere 

nazio- eta klase-lorpenen aurkako eraso bortitzetatik defendatzeko. 

 

Oinarriak: 

Zer egin? – VI Lenin 

Leninismoaren oinarriak – J. Stalin 

Eurokomunismoa antikomunismoa da – Hoxha 

Otzagabia Ponentzia - Pertur 
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EUSKAL HERRIKO KLASE-BORROKAREN MARKO AUTONOMO NAZIONALA 

Asko teorizatu da Euskal Herriak osatzen duen klase-borrokarako, eta hala izanik iraultzarako, marko 

autonomo nazionalaren inguruan. Baina inon ez da zinez adierazi zertan datzan hau. Beraz Aurrera 

Langilerian honi helduko diogu, euskal marxista-leninistontzat berebiziko garrantzia duen gaia dela 

iruditzen baitzaigu. 

Euskal Herria, mendebalde inperialistan kokatutako nazio da, bi Estatu burgesen artean banatua 

(espainiarra eta frantsesa) eta egitura administratibo bat baino gehiagotan. Estatu hauek Europar 

Batasunaren egitura inperialistako eta NATO erakunde politiko-militarreko kide dira. Bere hizkuntza 

euskara da, nahiz eta hizkuntza gutxitua izan eta hizkuntza eramaileak gaztelera (Hegoaldean) eta 

frantsesa (Iparraldean) izan. Zazpi lurralde historiko hartzen ditu: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta 

Nafarroa Garaia (Hegoaldean) eta Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoa (Iparraldean). Bere baitan 

ekoizpen harremanak eta ekoizpen indarrak, Lana eta Kapitala, sortzen eta birsortzen diren eremua 

da, hots, klase-borroka ematen den eremua da. 

 

Euskal nazioaren izate materiala  

Euskal nazioa kapitalismoa garatzen hasi ziren aldi historikoan hasi zen garatzen, XV. mendearen 

inguruan. Antzinako garaietatik eta nabar erreinutik eratorritako foruetan oinarritutako legediaren 

ondorioz muga-zergak Euskal Herritik kanpo zeuden, Hegoaldean Ebro ibaian eta Iparraldean Adur 

ibaiaren artean. Honek berebiziko garrantzia izan zuen barne-merkatu nazionalaren formazio-

prozesuan, batez ere Amerikatik itsasoz zetozen elikagai eta lehengaiei esker, euskal burgesiak 

gaztelar koroaren eskutik kontinente honen ustiatzean parte hartu baitzuen.  

Iparraldean, iraultza burgesaren ondorioz sortutako frantziar Estatuak foruetatik zetorren gainegitura 

politikoa deuseztatu zituen, nazio frantziarraren eraketa eta asimilazio prozesu zentralistan bete-

betean sartuz, desnazionalizazio latza pairatuz . Hala ere hainbat instituzioen propio mantendu 

zituen, munizipalismo demokratikoko tradizioari eutsiz.  Garapen ekonomikoaren erdigunetik 

baztertua izanda eta industrializazio urriaren ondorioz nolabaiteko barne-kolonialismoa pairatu du. 

Hegoaldean benetako industrializazioa askoz beranduago hasi zen, jada kapitalismoa bere fase 

inperialistara sartzen hasten zenean. Honetarako foruak deuseztatu beharra zegoen, eta euskal 

burgesiak, bere nazioaren aldeko borroka egin ordez, espainiar liberalekin aliatu zen gerraren bidez 

bere agintea ezartzeko. Burgesia honek espainiar merkatuan eta honen hainbat atalen monopolioan 

ikusten zuen geroa. Ez zenez iraultza burgesik eman espainiar Estatuan, burgesiak bere menderatzea 

Antzinako Erregimeneko aristokraziaren eskutik ezarri zuen. Honela euskal burgesiaren goiko geruzak 

espainiar Kapital monopolista eta oligarkia finantzariaren parte izatera igaro ziren, gaztelar kulturan 

oinarritutako espainiar nazioaren ezarpen proiektuarekin bat eginez. 

Hala ere gainegituran adierazten jarraitu zen euskal nazioaren izatea, lurralde historikoen Foru 

Aldundien eta hauen Kontzertu Ekonomikoen bidez, gobernu zentralari zergak foru-ogasunek 

bildutako Kupoen bidez ordaintzen zitzaizkiolarik. 

Espainiar II. Errepublika garaian burgesia nazionalak soilik mendebaldeko hiru probintzientzat (Araba, 

Bizkaia eta Gipuzkoa) Autonomia Estatua lortu zuen jada gerra antifaxista hasita zegoenean. Baina 
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faxisten garaipenak hau bertan behera utzi zuen, eta Gipuzkoa eta Bizkaiako Foru Aldundiak 

deuseztatu zituzten (probintzia “traidore” izendatuz, urte batzuen buruan berreskuratuko 

zituztelarik), baina ez Araba eta Nafarroakoak.  

Trantsizioan sortutako Autonomia Estatutuak (EAE eta NAF), kualitatiboki ezberdinak dira 

gainontzekoen aurrean konpetentzia mailan (nahiz eta asko ez diren betetzen), Europa osoan 

parekorik ez dagoelarik, eta Kontzertu Ekonomikoak mantentzen dituzte. Zerbitzu hauen artean 

aipatzekoa da Osasungintza sistema eta Hezkuntza publikoa. Honekin burgesia ez-monopolista guztiz 

integratu zen egitura inperialistetan eta bloke zapaltzailean.  

Autonomia gainegiturazko elementu garrantzitsua da, ondorioz azpiegituran ere eragiten duena, eta 

subiranotasun nazionala ez bada ere honen lorpenerako indar-biltze gisa baliatu daiteke. Baina 

Estatu zentralistak ere asimilazio-tresna gisa erabil dezake, nazio-zapalkuntza bermatzeko. 

EAE eta NAF arteko zatiketa hau oligarkia eta militar faxisten jokaldia izan zen, alde batetik, 

Autonomia Estatutuak etorkizunari begira egin zezakeen euskal nazioaren indartzea zapuzteko, eta 

bestetik, Euskal Herri Langileak aurrera zeraman prozesu iraultzailea oztopatzeko. Honela 

frankismoak ezarritako (nahiz eta espainiar Estatuaren egituratze modernotik konstantea izan) 

euskaldunen aurkako desnazionalizazio politikari jarraipena eman zitzaion, batez ere Nafarroan, eta 

egun Estatu espainiarrak euskalduntasunaren aurkako politika irekia ezartzen jarraitzen du (ETB 

bertan emititzearen debeku berria, adibidez). 

Iparraldean duela gutxi udalen gehiengo zabal batek, frantziar Estatuaren asmo homogeneitzaileen 

aurka, erregio autonomo bat bilakatzeko baiezkoak, mahaiaren gainean jarri du euskal nazioa bizirik 

dirauela, bere izate materialaren adierazpen gisa (ez baitaude honen aldeko inperialisten planik). 

Kapitalismoaren garapena Euskal Herrian hamaika ogasun zatituetan banatutako landa-eremuaren 

gain eman zen, burgesia-ttipi zabal bati oinarri eman diona. Aipatu beharrekoa da ere Instituzio 

anitzen biderkatzea lurralde mugatu batean, administrazioko langileen kopuru handi bat eratu duela.  

Europar Batasunean sartzearekin batera Hegoaldean desindustrializazio prozesua eman zen oligarkia 

finantzari mendebaldarraren beharren menpeko ekonomiara egokitzeko, kanpoaldekoa baina 

erdiguneko potentzien ekonomiarako esportaziora bideratua. Iparraldean azpigarapen ekonomikoak 

nekazariak kooperatibizazio-planak aurrera eramatera bultzatu ditu mendebaldeko kapitalismo 

monopolistaren interesei aurre egiteko, arrakasta gutxiz, eta ezin izan du emigrazio handia geldiarazi. 

Euskal Herria bi Estatuez zapalduta egonik, nazio bera izan arren, marko autonomoa haietako 

bakoitzean era ezberdinean agertzea dakar. 

 

Arlo kulturala  

Kulturak jakintza, sinesmen eta jokamolde sozialak barnebiltzen ditu, komunikatzeko erak barne. 

Gainegituraren parte gisa, klase menperatzaileek hau beren interesen arabera moldatu eta ezarri 

izan dituzte (edo saiatu), beren ordena soziala errotzeko. Baina garai historiko bakoitzean ere, gizarte 

klasistak ezarritako bizimoduen desberdintasunaren ondorioz, egon izan da kultura herrikoia 
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deitutakoa, herri langilearena, baita aldi iraultzaileetan aurrerapenaren alde egin izan duten 

adierazpen kulturalak. 

Egungo Euskal Herriko gizartearen bizimodua mendebalde inperialistakoaren parekoa da, honen 

joera kultural guztiek ezarpen zabala dutelarik. Hala ere, garai aurre-klasistetatik aurrera eratorritako 

ondare kultural aberatsa mantentzea lortu du, nazio-zapalkuntzako egoeran garatutako kultura 

herrikoiarekin formetan eragina izan duena. Honek ere bizitza sozial eta antolakuntza-forma 

propioen sorreran eragin du. 

Hau bereziki nabaria da artearen eta musikaren arloan, askotan herri-mugimenduarekin lotura 

estuarekin, euskararen defentsaren aldarrikapena bere eginez. 

Euskara Euskal Herriko hizkuntza nazionala da eta bere kultura nazionalaren zutabe 

garrantzitsuetakoa. Bere jatorria garai aurre-indoeuroparretan kokatzen da, garai aurre-klasistan, 

egun duena baino eremu zabalago batean, baina iragate historikoan zehar inguruko eta euskal 

lurraldetan ezarpena izandako hizkuntzen eragina izan du ere, iberiarretatik erromantzeetara. 

Historikoki bertako klase zapaltzaileez baztertua eta muzin egina izan da, Eliza Katolikoaren 

ezarpenetik euskal lurraldeetan behintzat (Albreteko Joana erregina nabarra salbu, protestantismora 

igarota Biblia euskararazi zuena, baina jada soilik Iparraldean), nahiz eta herriaren hizkuntza izan. 

Atzerriko Estatu zapaltzaileek, espainiar eta frantsesak bereziki, bestalde, beti nahi izan dute 

desagerrarazi, gehienbat neurri administratiboen bidez (bortizkeriaren erabilera ukatzen ez zuena). 

Kapitalismoaren ezarpenarekin, Hegoaldeko euskal burgesiak gazteleraren alde egin zuen , bere 

merkatua ezartzeari begira, eta ekoizpen-harremanetan hau inposatuz. Industrializazioaren harira 

euskara ezagutzen ez zuten langile etorkin andanen iristeak hau errotu zuen, gaztelera hizkuntza-

eramailea bihurtuz. 

Faxismo frankistak euskara ezabatzeko oligarkiaren nahia era bortitzean eraman zuen aurrera, hau 

debekatuz eta bere igorpena galaraziz, herriak ahaztu ere zezan bilatuz. Baina ez zuen lortu, 

burgesiak beharrezko duen egonkortasun soziala kolokan jartzeko moduko honen aldeko 

mugimendu zinez herrikoia piztuz.  

Egungo egoera EAEn diglosikoa delakoa da: elebitasun ofiziala egon arren, hizkuntza politikak eredu 

elebidun orekatuaren formak hartu arren, gazteleraren etengabeko presentzia euskararen presentzia 

sinbolikoarekin konbinatzen da. Hezkuntzan, adibidez, D ereduak ez du euskararen ezagutza osoa 

bermatzen, eta goi-mailako ikasketetan euskaraz eskaintza oso murritza eskainiz, ingelesa gero eta 

karrera gehiagotan sartzen den bitartean (burgesia inperialistaren xedeak ezarriz), edota masa-

komunikabideetan. 

NAFen, aldiz, euskararen zapalkuntza agerikoagoa da. Lurraldea hiru eremuetan dago zatitua: 

baskofonoa, mistoa eta erdalduna. Lehenengoan egoera diglosikoa da besteetan euskararen 

zabaltzea galarazten den bitartean. Adibidez, duela gutxi Auzitegi batek Iruñean bi ikastolari euskaraz 

irakasteko debekua dugu.  

Iparraldean, garapen ekonomikoaren erdigunetik baztertua izatearen ondorioz bertakoek hizkuntza 

nazionalari eusteko zailtasunaz gain, zapalkuntza esplizitua da oso: hezkuntza publiko euskalduna 

galarazi, inongo babes instituzionalik ez eman ezta eskubiderik onartu ere, identitate arrotzarekin 
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lotu, garatu gabeko hizkuntzatzat hartu edota folklore hutsera mugatzen du euskara Estatu 

frantsesak. 

Badira euskararen hainbat euskalki, Euskal Herriko ogasunen zatiketa historikoaren ondorioz 

garatutakoak, baina XX. mendearen hasieran burgesia nazionalak aldi garaikiderako euskara “batua” 

sortzeko beharra ikusi zuen, gipuzkera eta lapurteran oinarrituz. Honek berpizte kulturalaren 

hedatzea lagundu zuen. 

Euskaldunek historikoki beren kulturari eusteko nahia agerian utzi dute, beren asimilazioari 

zapaltzaileenetan aurka eginez, herri gisa bizirauteko eta kultura molde propioak berreraikitzeko. 

Beste hitzetan, euskal Herriak bere naziotasunaren aldeko borrokak berebiziko garrantzia duela 

erakutsi du. Borroka honek behargin klasearen zati batez gain klase herrikoien sektoreak ere 

barneratzen ditu, baita burgesiaren geruza batzuk ere, euskalduntasunaren auziari dimentsio 

politikoa emanez (“abertzale” izatea gisa ezagutzen dena). 

 Azken urteotan euskalduntzearen egitekoa burgesia nazionalistaren esku geratu bada ere, 

profesionalizaziorako joera handituz eta hizkuntzaren ikaskuntza izaera elitistan gauzatuz euskararen 

funtzioak gune akademikotik at eramatea galaraziz, bultzada galtzen joan da. Hau ez baita posible 

Euskal Herri Langileak bultzatzen ez duen heinean, herri-mugimenduarekin batera eta euskal 

kulturaren indartze hau ikuspegi sozialista batean oinarrituz, kultura burges eta atzerrikoen 

ezeztapen askatzaile gisa, klase zapaltzaileek ez baitute interesik herrialdearen euskaratze osoan. 

 

Okupazio militarra eta salbuespen-egoera  

Euskal Herrian historikoki ohitura militarrek pisu handia izan dute bizitza sozialean eta honetan 

errotutako antolakuntza-formei jarraiki, foruek tokian tokiko indar armatuen existentzia ziurtatzen 

zuten. Bertakoez osatutako herri-miliziak ziren hauek, jauntxoen ordena sozialaren menpekoak 

baziren ere.  

Iparraldean, foru-instituzioak ezabatu ondoren Estatu frantziarrak bere egitura polizial eta militarrak 

ezartzeari ekin zion, baina europar mailako gatazka armatuez aparte, ezin da esan okupazio-egoera 

pairatu duenik. Honek ez du esan nahi errepresio politikorako erabili ez dituenik, Xaho-ren aurka 

adibidez, edo Estatu espainiarrarekin batera ENAMen aurka batez ere. 

Hegoaldean, aldiz, indar militarraren erabilerak funtsezko garrantzia izan du herrialdearen 

menperatzea mantentzeko. 

I. karlistada gisa ezagutzen den gudan (nahiz eta orduko espainiar presidenteak “Probintzia 

Baskongadetako gerra” deitu) , Euskal herri langileari (nekazaria zena funtsean) Foruen eta 

burujabetzaren defentsaren inguruko borroka bat bezala aurkeztu zitzaion gatazka, zinez 

feudalismoaren gainegituraren eta kapitalismoaren aldeko Estatu zentralistaren arteko gatazka 

zenean. Biztanleriaren babesa izanda karlistek eremu osoaren kontrola zuten (hiriburuak izan ezik), 

hiruzpalau urtez Estatu independente gisa jardutea eragin zuena (moneta propio eta guzti). Honen 

aurrean liberalek kreditu britainiarrak eskatu behar izan zituzten arrotzez osatutako Ejertzito batez 

herrialdean sartzeko. Hau Bergarako besarkadarekin amaitu zen, paperaren gainean foruak 

mantentzen zituenak baina gatazkaren geroratzea besterik ez zen izan. 
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II. gerra karlistan antzeko egoera eman zen (Oñatiko Unibertsitatea eratzera iritsirik), baina 

oraingoan karlistak garaituak izan ziren. Gatazka hauek milaka hildako utzi zuten Euskal Herrian, eta 

foruak deuseztatuak izan ziren (nahiz eta Kontzertu Ekonomikoak sortu eta Foru Aldundiak 

mantendu), Estatu espainiarraren eta euskal burgesiaren nahiak ezarriz. Gizon gazteek soldaduska 

egiteko beharra ere ezarri zen. 

Hurrengo inbasioa espainiar Guda Antifaxistan eman zen, frankistak (Nafarroako karlisten eta italiar 

eta alemaniar faxisten laguntzaz, azken hauek aire-bonbardaketaz batez ere)  II. Errepublikaren aurka 

oldartu zirenean.  Berriki sortutako euskal Estatutuak sortutako Euzko Gudarosteak honi aurre egin 

zion, baina PNVko buruen traizioak (Araba eta Nafarroan hasieratik frankisten alde ipinita) eta 

“aliatuek” armaz hornitzerako ezetzak hau erretiratzera behartu zuen, azken borrokak Asturiasen 

emanez (batzuk Europan borrokan ere jarraitu zuten nazien aurka). Frankismo faxistaren garaipenak 

errepresio militar izugarria eragin zuen gudarien eta biztanleriaren gain. 

Frankismoan bihurtuko da Guardia Zibila okupazio militar-polizialaren zutabea, kontzentrazio-

eremuen zaindari eta gudarien eta zeinu politiko anitzeko militanteen borrero izanez, eta  kuartelen 

hedatzearekin. Guardia Zibila, zibilen errepresiorako Ejertzito espainiarraren atala da. Hasiera batean 

landa-eremura bideratzen bazen ere, oligarkiak bere erabilera hedatzen joan zen, herri-mugimendu 

ororen sarraskitzaile bihurtu arte. Jada 1935eko Komintern-aren VII. Biltzarrean, Dimitrov-ek 

espainiar Errepublikari aurpegiratzen zion “herriak gorrotatutako” Guardia Zibila desegin ez izana, 

faxismoaren aurkako borrokaren baitan. Hego Euskal Herrian beren tortura-forma krudelengatik 

ezagutuak izan dira, gaur arte “hobetzen” joan direnak.  

Polizia espainiarra denboran zehar izenaz aldatzen joan bada ere, egiteko garrantzitsua izan du eta 

izaten jarraitzen du errepresio politikorako, nahiz eta bere eginkizunak gutxitu beste gorpuen 

aurrean. 

Trantsizioan ez zen hau gutxitu, aitzitik, ZEN (Zona Especial Norte) planari jarraiki (GAL talde 

parapolizialaren eta bestelako mertzenario hiltzaileen erabilera sustatu zuena), areagotu egin zen 

gorpu berrien agertze eta hedatzearekin.  

EAEn Ertzaintza, euskal burgesiaren zerbitzupeko zipaioak, guzti honi gehitu zitzaion. Hauen 

fideltasuna batzokietatik egindako informeei esker lortu zuten, ezker abertzaleari gertukoak zirenen 

sartzea galaraziz. ENAMen aurkako errepresioan parte hartu du beste gorpuekin elkarlanean, hilketa 

kasuetan eta torturan. Badauka “istiluen aurkako” atala ere, “beltzak”, beren harropuzkeria eta 

basakeriagatik ezagunak, gomazko piloten bidez hamaika zauritu eta hildakoak ere eraginez. NAFen 

Polizia forala eredu bera jarraituz eratu zen, nahiz eta konpetentzia gutxiago izan Guardia Zibilaren 

aurrean. 

Armada espainiarrak, nahiz eta soldaduska jada nahitaezkoa ez izan (Jarrai-k Hegoaldeko 

probintzietara mugatutako zerbitzu militarra aldarrikatzearen aurrean, espainiar Gobernuak nahiago 

izan baitzuen deuseztatzea mugimendu antimilitaristaren kanpainen aurrean) bere kuartelak 

mantendu ditu, zapalkuntzarako izaera estrategikoa duena, espainiar Konstituzioak ezartzen dizkion 

egitekoak armen bidez betetzeko. 
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Guzti honi espainiar eta frantziar Estatuak parte diren NATOren, oligarkia mendebaldarrak eraikitako 

egitura militar inperialistaren, presentzia gehitu behar zaio, Nafarroako Bardeetan base militarra 

duenak.  

Honela bihurtu dute EH Europako biztanleko polizia eta militar kopuru handiena duen eremua. 

 

Monarkia frantziar eta espainiarrak Inkisizioaren bidez errepresio politiko latza eraman zuten 

aurrera, garai hartan kontraesan politikoen agerpenek forma erlijiosoa hartzen baitzuten, sorginen 

aurkakoa adibidez. Honela katolizismoa erabat errotzea lortu zuten euskal gizartean. Estatu 

espainiarrak tradizio honi eutsi dio ordea, eta TOP frankista egun batetik bestera Audiencia Nacional 

bihurtu ostean, aurreko guztiari jarraipena emanez salbuespen-egoera juridiko-politikoa legeztatzen 

duen armazoia eraikitzen joan da (“Ley Antiterrorista” eta “Ley de Partidos” bezalakoak). 

Honek jazarpen politikoa eguneroko gauza bihurtu du, izaera politikoko ekintzak proportzionaltasun 

irizpiderik gabe epaituz, zapalkuntza-estrategia baten baitan. Azken hamarkadetan hamaika 

erakunderen ilegalizazioa ekarri du, milaka torturatu, ehunka espetxeratu eta iheslari eta kontaezin 

errepresaliatu politiko sortuz, salbuespen-egoera egonkor bihurtuz. 

Honetarako funtsezkoa izan da torturan erabilera eta honen inguruko zigorgabetasuna ziurtatzea, 

epaile, funtzionario, politikari eta kazetarien laguntzaz. Honen helburua ez da soilik “informazioa” eta 

“auto-erruztatzeak” minaren bidez ateraraztea, baizik eta arma politiko gisa darabilte, militantea 

bera suntsitzeko eta herriaren baitan militantzia iraultzaileari beldurra zabaltzeko. 

Guzti honen estaldura ideologiko-politikoa, Estatu burgesak darabilen kontakizuna gizarte klasistako 

bake faltsua bidezkotzeko bere aparatuen bidez, “terrorismoaren” aurkako borroka izan da. Honela, 

oligarkia espainiarraren, euskal burgesiaren eta hauen kolaboratzaileei “biktima” gisa izendatuz eta 

kapitalismoaren egiturazko bortizkeriaz gain, haien errepresioa zuzenean jasandakoen oroitzea ere 

jazarriz, zentsura politikoa ezartzeko mekanismo argia asmatu dute “terrorismoa goratzea” jotzen 

dutenaren atzean, baita “kondenak” exijituz ere.   

 

Nazio-Askapen Mugimendua  

Euskal Herriko burujabetzaren aldeko borrokek oinarrian nazio-zapalkuntzarekin amaitzeko prozesu 

luzeak izan dituzte, baina berez Nazio-Askapen Mugimendu gisa ez zen egituratu XX. mendeko 60ko 

hamarkada arte. Orduz geroztik aldaketa asko eman dira ENAMen baitan, bere barne-kontraesanen 

ondorioz, hala nola Euskal Herriko, espainiar eta frantziar Estatuetako eta nazioarteko egoera 

politikoaz eraginda. Hauek eragin handia izan dute eta ondorio garrantzitsuak ekarri herri honen 

egoera politikoaren iraganean.   

60ko hamarkadan hainbat ikaslek E.T.A. erakundea sortu zuten, ideologia burges-ttipikoa eta 

aldarrikapen kulturalei lortutakoa, nahiz eta aurrerago borroka armatuaren aldeko hautua egin. 

1968ko V. Asanbladan, Etxebarrieta anaien marxismo-leninismoak (nahiz eta eragin maoista eta 

beste batzuena izan) nazio-askapenerako erakunde sozialista iraultza gisa izendatzea lortu zuen, 

fronteetan banatuta (kulturala, langilea, politikoa eta militarra), kulturalistak (Txillardegi buru) eta 
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espainolistak (gerora EMK maoista bilakatuko zirenak) kanporatuz. Hala ere, oraindik ideologia 

burges-ttipiaren zantzu asko mantendu ziren (nazionalismo iraultzaile zehaztuko zenaren baitan). 

Handik aurrera burgesia-ttipiaren eta proletalgoaren arteko borroka emango da haren baitan, 

antolakuntza-formetan islatuko dena. 

1970an VI. Asanblada egin zen errepresio-egoera latz baten erdian, eta borroka armatua eta nazio-

askapena baztertzea erabaki zen. Baina hauen aldekoek ETA-V izenarekin jarraitu zuten. Lehenek LKI 

(troskista) sortu zuten eta besteek ETA izena mantendu zuten. Burgoseko Prozesuaren aurkako 

protestek eta bertan akusatuek egindako aldarrikapenek, ETAko hainbat militante heriotzara 

kondenatu zituenak, euskal herri langilearen geruza zabalak erakarri zituen borrokara. 

Urte hauetan Iparretarrak (IK) erakunde armatua sortuko da Iparraldean, organikoki banatua haiek 

beharrezkoa ikusten zutelako, eta ETArekin tirabirak sortuko ziren frantziar Estatuaren jarrera 

baldintzatu zezaketelakoan, ordura arte nahiko etorkorra izan zena. Hamarkada eta erdi batez egon 

zen aktibo. 

1974an ETA bi erakundetan banatzen da: politiko-militarra eta militarra. Erregimen frankista 

menperatze-forma faxistatik demokratiko-burgesera aldatzeko maniobrak egiten ari zela sumatuz 

(batez ere Carrero Blanco presidente faxistaren exekuzioaren ondoren), gehiengoa zen ETA p-m-k 

fronteetan banandutako erakunde-egitura defendatzen zuen, eskualde bakoitzeko arduradura bera 

izanik arlo guztietarako. ETA m-k, Argala buru teoriko gisa, erakundea soilik fronte militarra izatea 

babesten zuen, arlo politikorako eta masa-borrokarako erakundeen banatze bat emanez.  

1976an ETA p-m-ren VII Asanblada egin zen. Bertan, aurreko egitura zabalak errepresioaren aurrean 

segurtasuna mantentzeko ezgai zela ikusita (Loboren infiltrazioa kasu) eta demokrazia-burgeseko 

egoera hurbiltzen ari zela ikusita, Pertur-ek idatzitako Otzagabia Ponentzia eztabaidatu zen (Pertur 

jada desagerrarazia zegoelarik). ETA m-k bi gutun aurkeztu zituen beren ekarpena eginez, polimiliak 

beren kokapenetara hurbiltzen zirela joaz:  hauek Argalak (1978an txakurradak eraila) idatzi zituen 

eta Txomin Iturberekin batera egon zen Biltzarrean hauek aurkezteko. Gehiengoa Otzagabiaren alde 

agertu zen (polimili, berezi eta milietako ordezkariak barne). Planteamendu hauetatik jaioko ziren, 

alde batetik, EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia) eta bestetik, HASI (Herriko Alderdi Sozialista 

Iraultzailea). Honek bi ETAn hurbiltzea ekarri zuen, ETA p-m-k sortutako KAS blokean beste hainbat 

alderdi eta erakunderekin batera zeudelarik. 

Baina hauteskundeen aurreko jarrerak banatzen hasi zituen berriro. EIA, bere burua marxista-

leninista deitzen zuen abangoardiako alderdia, Euskadiko Ezkerra hauteskundeetarako 

antolakundearen barnean aurkeztearen alde zegoen nola edo hala, KASeko beste antolakundeek 

amnistia eta alderdietako estatutuetan beren ildoa zehazteko askatasuna izan arte (independentista 

izatea adibidez) ukatzen zuten bitartean. Euskal Estatu Autonomikoaren aurreko jarrerak ere 

banatzen zituen (p-m-k hau lortu beharrezko aurrerapausotzat zuena, m-k baztertu beharreko 

iruzurtzat zuen bitartean). 

Azkenean bloke p-m-ak (LAB izan ezik) KASetik alde egin zuen eta eurokomunismoak hartuta EIA EEn 

disolbatu zuen. 1982ko VIII. Biltzar Nagusia ondoren poli-milien militantziaren 3/4 baino gehiagok 

Orreaga txosteneko tesiak babestu ondoren, buruzagitzako  talde likidazionistak erakundea utzi zuen 

eta honen izenean armen uztea aldarrikatu (EEko oportunistek haiekin bat egingo zutelarik). 
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Zortzikoek borroka armatua jarraitu zuten babes sozialik gabe, eta hainbat deserriratze, erorketa eta 

uzteen ondoren ETA(m)-n integratu ziren. EEk PSOEn integratua bukatu zuen. 

KAS Blokeak, bere aldetik, KAS Alternatibari heldu zion, herriaren armatze eta antolatze-egitekoak 

baztertu gabe negoziaketa prozesu bat eman ahal izateko bete beharreko 5 puntu jasotzen zituenak, 

erregimen frankistarekin haustura emateko aldarrikapen demokratiko minimoak zirenak. HASIren 

lanari esker antolakuntza-forma gorenak lortu ziren, baita masa-borrokari indar handia eman. 

Aipatzekoa da 1984an GALek Santi Brouard bere lehendakaria erail zutela. HASIk KASen gidaritza 

lortu nahi zuen, eta honek ETA(m)rekin tirabirak sortu zituen. Jarrai gazte antolakundearen sorkuntza 

eta lan iraultzailea azpimarratzekoak dira baita ere, baita aurrerago sortutako Egizan emakume 

iraultzaileen antolakundea (nahiz eta feminismoaren ikuspegitik izan). 

80 hamarkadako amaieran ETA(m)ko gidaritzak HASIko zuzendaritza kanporatzea erabaki zuen (ustez 

Hipercor-eko sarraskiari kritiken ondorioz). Honetarako ASKko kideak erabili zituen, antolakundeen 

arteko harremanak estutu eta herri-mugimendua suspertzearen ardura zuena KASen baitan, eta non 

kulturalistak indar handia zuten, eta honela Txomin Ziluagarekin batera zuzendaritza osoa 

kanporatzeaz gain, beste ehun bat koadrok alde egin zuten. SESBren suntsipenaren ondoren, 

kulturalistei abantaila handia eman ziena (HASIk sozialinperialismo “sobietarra” babesten baitzuen), 

HASI “autodisolbarazi” egin zen.  

Orduan ETA(m)ko zuzendaritzak nazionalismo burges-ttipirako eta militarismorako biraketa ezarriko 

du KAS Blokearen baitan, 90. hamarkadako erdialdean KAS Alternatiba “Alternatiba Demokratikoaz” 

ordeztu arte, erreformismo armatuko ildoa zehazten zuena. Fase honetan gaitasun militarra handitu 

bazen ere hainbat kanpainek euskal gizartean sortutako errefusak eta sozialismoaren aldeko borroka 

geroratzeak babes soziala galtzen joatea eragin zuen. HBk hauteskundeetan Alternatiba 

Demokratikoa babestu ondoren ilegalizatua izan zen eta EHk ordeztu zuen. 

2001. urtean beste aldaketa garrantzitsu bat eman zen, ordura arte arlo instituzionalerako erabilitako 

izaera zabala zuen alderdi-koalizioa, alderdi bakar batez izan zen ordezkatua (Batasuna), baita 

zatiketa bat agertu ere (Aralar), ildo bera baina borroka armatua baztertuz defendatzen zuena, 

euskal burgesiaren eta espainiar Estatuaren babes handia jaso zuena. Dagoeneko Sozialismo 

Zientifikoan oinarritutako eta Euskal Herri Langilea subjektu iraultzaile gisa zehazten zuten ideiak 

ordezkatuak ziren subjektu anitzen eta burgesia-ttipiaren bestelako ideiengatik, nazionalismo 

erradikala izanik nortasun-ezaugarri nagusia.  

Estatu espainiarrak arlo judiziala erabiliz estrategia errepresibo berri bati eman zion hasiera hamaika 

erakunde legez kanporatuz eta jazarpen politiko latza aurrera eramanez. Honen eta enegarren 

negoziazioek porrot egin ostean, ENAM oso egoera ahulean geratu zen. Orduan emandako 

eztabaidan Zutik EH (Otegiren talde likidazionistak babestutakoa) eta Mugarri (ildo militaristaren 

aldekoa, lehenek ezkutatu zietena oinarriei) aurre egin ziren, baina honetan ez zegoen aukera zinez 

iraultzailerik.  

Hainbat jokaldiren ondoren Zutik EH ezarri zen. Honen ondorioz ENAMen likidazio prozesu osoa 

eman da inperialismoa mendebaldarraren eragileen eskutik, borroka armatua 

“desobedientziarengatik” ordezteko aitzakiapean ildo legalista (Ley De Partidos onartuta), 

sozialdemokrata eta instituzio burgesei zuzendutakoa ezarriz, haietan integratzeko helburuaz. Euskal 

burgesiari etengabe eskua luzatzeaz gain nazionalismo hutsal batez, zapaltzaileen gainegituratik 
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ateratzen ez den ideologia baketsu eta “alternatiboaz” eraiki dituzte antolakunde berriak, euskal 

gazteria ikuskizun negargarrietara bultzatuz. Presoen auzia beren traba nagusia bilakatu da “garai 

zaharrak” behin betiko alboratzeko. 

Gerora mugimendu berri bat agertu da Amnistiaren aldarrikapenaren inguruan eta herri honen 

memoria historikoari eusteko asmoz, ENAMen biziberritzea izan daitekeena etorkizunari begira, 

baina aurreko estrategiaren jarraipena gisa egituratzen den heinean, eta ez honek emandako 

onenaren jasotze eta hobetze gisa, ibilbide motza izango duena. 

ENAMek, bere testuinguruan, erdigune inperialistako eremuan, beste inolako mugimendu iraultzailek 

lortu ez duen antolakuntza-, konpromezu- eta sakrifizio-maila erakutsi du, hiri-gerrilla bat denboran 

zehar herri-babes nabari bat mantenduz Europako mendebaldean. 

Gainera, nazio-mailako erakunde eta mugimendu anitz eman ditu, nahiz eta burgesia-ttipiaren 

hegemoniapean egon, borroka politikoan eragin garrantzitsua dutenak. Bereziki aipatzekoak dira 

sindikatuak, babes oso handia dutenak langile eta ikasleen partez. 

 

Euskal Herri Langilea  

Herri Langilea zehaztapenak behargin-klaseaz gain masa langile guztien multzoa barnebiltzen ditu. 

Subjektu iraultzailea, aldiz, potentzialki iraultzaileak diren klaseen multzoa da, egoera politiko eta 

ekonomikoaren arabera alda daitezkeenak.  

Industrialki garatutako nazio zapaldu batean Euskal Herri Langilea subjektu iraultzaile gisa zehaztu 

zenean, burgesia-ttipia honen baitan sartzen zela esan zen. Faxismopean zuzena izan bazitekeen ere, 

fase inperialistako demokrazia-burgeseko egoerapean, non hainbat geruza politikoki oligarkia 

finantzariaren inguruan eraikitako bloke zapaltzailean integratzen diren, klase hau ezin daiteke bere 

osotasunean sartu, lehenik eta behin bere osaketa aztertzea eskatzen duena. 

Hona hemen Euskal Herri Langilea osatzen duten klaseen azalpena: 

-Lunpenproletalgoa: erretserbako ejertzito industrial kronikoa da, hots, jarduera ekonomikotik 

erabat kanpo daudenak. Bazterketan mugitzen dira, negozio ilegalak dira haien ogibide nagusia eta 

askok Estatuaren laguntza sozialei esker bizirauten dute. Bere egoera ekonomiko eta kultural 

kaxkarra dela eta, dirua eta onurak eskaintzen dien edonoren alde ipini daitezke, erreakzioaren 

biltegi bihurtuz. Ezin dira, hala ere, herri langiletik kanpo kokatu eta klase burgesen parte gisa hartu. 

Ekintza iraultzaileetan parte hartzea ere posible dute. 

-Langabetuak: erretserbako ejertzito industrial aldakorra da, hots, soldata izan gabe noizbait (berriro) 

izateko aukera dutenak eta Kapitalak langileen soldatak kontrolatzeko erabiltzen duena, hau 

areagotu ala murrizterakoan. Nahiz eta oso talde heterogeneoa izan eta ekoizpen-harremanetan 

zuzenean parte ez hartu, funtsezko papera betetzen dute Kapital-Lana harremanean. 

-Proletalgoa: bere lan-indarraren truke bizirauteko eta lan-indarra bera eraberritzeko adinako soldata 

jasotzen duena. Klase ugariena da eta Kapital-Lana harremanean kokapen objektiboki iraultzaileena 

du, hots, esplotazio kapitalistarekin amaitzeko interes handienak, eta ondorioz eraldaketa iraultzaile 

ororen klase gidaria eta motorra izan behar du. Behargin-klase industriala da bere nukleo 
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funtsezkoena, hala ere, azken urteotan hau gutxitu da eta beste sektore batzuetan sakabanatu, hala 

nola zerbitzuenak edo teknologia berrien arlokoak, burgesia inperialistak ezarritako nazioarteko 

lanaren banaketaren ondorioz. 

-Langile aristokrazia: burgesia inperialistak mundu osoaren esplotaziotik lortutako gainirabaziei esker 

burgestutako langileen geruza, beren soldatak bizimodu burges-ttipia izatea ahalbidetzen diena. 

Sektore pribatu edo publikoan (Estatuko kapitalismo monopolista dena) jardun dezake. Gogoratu 

beharra dago Marx-ek bizimodua kontzientzia zehazteko lehen faktore gisa zuela, eta nahiz eta 

soldatapekoak izan, bloke zapaltzailearen parte izateko aukera osoa dutela. Era berean, beren 

bizimoduagatik herritik gertu dauden aleak bai sar daitezke Euskal Herri Langilean, baina ez klase 

gisa. 

-Erdi-proletarioak: behar ekonomikoak soldata baten bidez ase behar ez dituztenak, baina 

kapitalismoaren garapenak proletalgoaren bizi-baldintzetara parekatzen dituen klasea. Hemen 

sartzen dira lan-indarra esplotatzen ez duten jabe txikiak, baserritarrak, eskulangileak, autonomoak, 

arrantzaleak …   

-Lanbide liberaletakoak: beren diru-sarrerak ez datoz soldata batetik, bazik eta beren enteleguan 

oinarritutako zerbitzuen trukeko ordainsarietatik. Titulazio akademikoa behar dute. Hemen sartzen 

dira bulegodun abokatuak, medikuak ,arkitektoak, artistak... Ezin da klase gisa Euskal Herri Langilean 

sartu. Aldi berean, diru-sarrera urriak dituztenak erdi-proletalgoan kokatu daitezke.  

-Hiriko burgesia-ttipia: lan-indarra esplotatzen duten jabe txikiak dira, gehienbat hiriguneetan 

kokatutakoak. Normalean ez dituzte euren produktuak ekoizten, bazik eta multinazionalen 

produktuen saltzaileak dira gehiago. Erdigune inperialista industrializatuan ernetako klase honek 

erabat integratzen da bloke zapaltzailean, bere politika osoa marko horretara bideratuz, eta egun 

ezin da Euskal herri Langilearen parte gisa hartu. Hauetan ere, beren bizimoduagatik herritik gertu 

dauden aleak bai sar daitezke. 

Ikasleriaren, pentsiodunen eta soldatarik jaso gabe etxeko eginbeharrez , etxekoen zaintzaz eta lan-

indarraren berriztapenaz arduratzen direnen (patriarkatuaren oinarritutako garapen klasistaren 

ondorioz gehiengo zabala emakumezkoak izanik, “etxekoandreak”) kasuan, hauek parte diren unitate 

ekonomiko familiarraren kokapenaren araberakoa izango da beren klase-egoera. 

Euskal Herri Langilearen formakuntza prozesua kapitalismoaren ezartzearen ondoriozko 

proletarizatzearen bidez eman da (egun jarraitzen duena klase guztietatik jausita, krisi ekonomikoko 

garaietan areagotzen dena), industrializazioak lan-indarraren kopuru handia erakartzen baitzuen. 

Honen iturriak hainbat jatorri izan ditu, oro har: 

1) Barnekoa, herri eta landa-eremutik.  

2) Penintsulakoa, Gaztela eta Galiziatik gehienbat, uholde handietan 

3) Beste kontinenteetakoa (Hegoamerika, Afrika, Asia, Europa Ekialdetik …) azken urteotan 

Jatorrien aniztasun honek euskal nazioaren izatearen ezaugarri esentzialei oso berariazko ezaugarri 

partikularrak ematen dizkio, nazio-kontzientzia forma eta mailetan ere eragina dutenak.  
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Ondorioak 

Beraz, Euskal Herriak osatzen duen klase-borrokarako, eta hala izanik iraultzarako, marko autonomo 

nazionala, nazioartekoa den fenomeno baten, klase-borrokaren, agerpenak nazio honetan hartzen 

duen berariazko forma da (batez ere borroka politiko eta iraultzailekoak), zinez antolakuntza-formak 

ezartzeko orduan honetara moldatu beharreko auzia bilakatuz. 

“Burkideok! Nazioartekotasun proletarioak “aklimatatu” beharra du, honela esatearren, herrialde 
bakoitzean eta sustrai sakonak bota bere jaiotze-lurran. Klase borroka proletarioak hartzen dituen 
molde nazionalak, behargin-mugimendua herrialde bakoitzean, ez dago nazioartekotasun 
proletarioarekin kontraesanean, baizik eta, alderantziz, preseski molde horiei jarraiki da 
proletalgoaren nazioarteko interesak arrakastaz defendatu daitezken era baita ere.” 

La ofensiva del fascismo y las tareas de la internacional por la unidad de la clase obrera y contra el 
fascismo (euskaratua) – G. Dimitrov 

Euskal Herriaren garapen historikoaren ondorioz, nazio beraren parte izatea eragin duen, 

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko lotura ekonomikoa ahula da, Estatu zentralista espainiar eta 

frantziarrek (hau bereziki) garatutako barne-merkatu nazionalek eragin oso nabarmena dutelarik 

honen azpiegitura ekonomikoan, kapitalismo monopolistak dakarren kontzentrazioak areagotzen 

duena. Baina ezin da, “ekonomismo inperialistan” erori gabe, bigarren maila batean ipini klase 

borrokaren forma nazionalak, gainegiturazko faktoreak eta borroka politikoaren molde zehatzak. 

Gainera, kapitalismo gorakorreko nazioen osatzean barne-merkatuak maila ekonomikoan 

nolabaiteko independentzia suposatzen bazuen ere batzuek besteekiko, fase inperialistan, mundu-

mailako ekonomien integrazio progresiboaren ondorioz jada ezin da hau honela ulertu, nazio 

guztietako ekonomiak besteekin erlazionatuak baitaude, menpekotasunezko harremanen bitartez. 

Fase honen bereizgarri den Kapitalen esportazioak Nazioarteko Lanaren Banaketaren fenomenoa 

sakondu du, merkatu nazionalen garrantzia txikituz hainbat herrialdeetan banatutako merkatuen 

aurrean. 

Honek eragina izan du gainegiturazko mailan ere. Europar Batasunaren sorkuntza bultzatu zuena, 

adibidez, bazeuden Estatu “nazionalez” gaindiko Kapital monopolistaren beharra izan zen, baliabide 

naturalen, ekoizpen baliabideen, teknikarien eta eskulanaren kontrol eta planifikaziorako. Estatu 

kideen baitako merkantzien eta eskulanaren iragatea baimentzen duen legislazioaren bidez, 

ekonomiak integratzen joan ziren arau eta lege monopolisten bidez. Honek jauzi handia eman zuen 

moneta bakarra, euroa, ezartzerakoan, subiranotasun ekonomikoa ECBren eskuetan utziz, IMF gisako 

Kapital finantzari kosmopolitaren erakundeen zuzendaritzapean. EBren baitan, eta hierarkia 

inperialistari jarraiki, badaude botere gehiago duten Estatuak eta nolabait kanpoaldea osatzen 

dutenak, zeinak aurrekoei irabaziak emateko ekonomiak sustatzen diren (nahiz eta herrialde 

neokolonialetara zuzendutakoa basatiagoa izan). 

Egun jauzi kualitatibo bat eman daiteke TTIParen eskutik, AEB eta EBren merkatuen bateratzea 

legeztatu nahi dituena, merkantzien kalitate eta ekoizpenerako beharrezko eskaerak (osasunaren 

bermerako eta ingurugiroaren zaintzarakoak) minimo komunera parekatuz (AEBko legedira), baita 

langileen lan- eta sindikaltze-eskubideak murriztuz.  
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“Munduko burgesiek, beren klase- eta nazio-interesen artean aukeratu behar dutenean azken hauek 

alde batera uzteko joera azaltzen dute. Horregatik komunistek beti borrokatu izan duten interes 

nazionalen alde, hauek iraultzarekin eta sozialismoarekin lotuz”.  

Eurocomunismo es anticomunismo (euskaratua) - Enver Hoxha 

Kapitalismoaren fase gorakorreko garaian Euskal Herriak Estatu nazional propioa sortu ez bazuen ere, 

kapitalismoaren endekatze-fase inperialistan ez da honetarako aukera ezinezko bihurtzen, aitzitik, 

autodeterminazio eskubidea praktikan jartzen duten mugimendu nazional iraultzaileak sor daitezke. 

“Borroka nazionala, matxinada nazionala eta banatze nazionala erabat “gauzagarriak” dira eta zinez 

ikusten dira inperialismoan; are gehiago, areagotzen dira ere, inperialismoak ez baitu 

kapitalismoaren garapena ez biztanleriaren masan joera demokratikoen haztea gelditzen, baizik eta 

joera demokratiko horien eta trust-en joera antidemokratikoaren arteko aurkakotasuna larriagotzen 

du.” 

Sobre la caricatura del marxismo y el “economismo imperialista” (euskaratua) – V.I. Lenin 

Euskal burgesiak ez du honetarako interesik Estatu burgesek egitura inperialistan eskaintzen dioten 

kokapenarekin eroso baitago, baina horrek ez du esan nahi langileria mugimendu nazionalaren 

buruan ipini ezin daitekeenik, honen izaera aldatuz:  

“Lehen burgesiak nazioaren burutzat zuen bere burua, nazioaren eskubideak eta independentzia 

defendatzen zituen, eta “edozeren gainetik” ipintzen zituen. Orain ez dago “printzipio nazionalaren” 

aztarnarik ere. Orain burgesiak nazioen eskubideak eta independentzia dolarren truke saltzen ditu. 

Independentzia nazionalaren eta subiranotasun nazionalaren bandera pikutara bidalia izan da. Ez 

dago dudarik zuoi dagokizuela, Alderdi Komunista eta demokratikoen ordezkarioi, bandera hori 

altxatzea eta aurrera eramatea, zuen herrialdeko abertzaleak izan nahi baduzue, nazioaren indar 

gidaria bihurtu nahi baduzue. Ezin du beste inork egin.”  

Stalin-en azken hitzaldia, 1952 

Euskal Herriko kultura herrikoi eta nazionalean euskarak duen papera ere kontuan hartu behar da 

honen zapalkuntza ezabatzeko beharrezko tresnak eraikitzerako orduan, iraultzak honen eskubideak, 

gainontzeko herriekiko berdintasuna eta bere garapena bermatzeko. Honen konponbidea soilik 

herrialde osoaren berreuskalduntzeak ziurtatuko luke, Proletalgoaren Diktaduran oinarritutako 

politika baten bidez euskara nazioaren hizkuntza eramailea bihurtuz eta berau erabiltzeko aukera 

ziurtatuz, nazioarteko langileriaren ikuspuntu anitzak kontuan hartuz jada Euskal Herrian ezarpena 

duten beste hizkuntzak mantenduz. Honetarako prozesu iraultzaileak bere dinamikan euskararen 

erabilera eta sustapena txertatu beharko ditu. 

Honek herrialdearen birbateratzearen erronka azaleratzen du: bi Estatuetan banatua, arazoaren 

konponbide betea proletalgoa klase nazionalera jaso eta Euskal Herri osoan Estatu Sozialista 

burujabearen egiturak eraikiz soilik lor baitaiteke. Gainera, Iparraldeko industrializazio urriak, bere 

nazio-garapena Hegoaldearekin batasunean soilik lortu ahal izatera behartzen du. Beraz, bi zonaldeak 

ezin dira dauden Estatuen araberako estrategia ezberdinekin borrokatu, baizik eta estrategia bakar 

eta unitarioa behar da, taktikak eta etapak koordinatuz, toki bakoitzean behargin klasearen egoera 

kontuan hartuta.  
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“Aniztasun bera agertuko da gizateriak egin behar duen bidean egungo inperialismotik biharko 

iraultza sozialistara. Nazio guztiak iritsiko dira sozialismora, hori saihestezina da, baina ez dute era 

berean egingo; haietako bakoitzak bere osagai bereziak ekarriko dizkio demokraziaren forma bati 

edo besteari, proletalgoaren diktaduraren aldaera bati edo besteari, bizitza sozialaren alderdi anitzen 

eraldaketa sozialisten abiadura bati edo besteari. Ez dago ezer zikoitzagorik zentzu teorikoan edo 

irrigarriagorik zentzu praktikoan, “materialismo historikoaren izenean”, eremu honetan etorkizuna 

kolore grisaxka uniforme batez margotua irudikatzea baino. (…) Zeren, egia esan, ez dakigu eta ezin 

dugu jakin zenbat nazio zapalduk beharko duten praktikan banatzea demokraziaren formen eta 

sozialismorako iragatearen formen aniztasunari beren oboloa emateko.” 

Sobre la caricatura del marxismo y el “economismo imperialista” (euskaratua) – V.I. Lenin 

Komunismoaren fase gorenera iristerakoan nazioak desagertuko diren arren (baina ez komunitate 

kulturalak), honetara iritsi arteko iragate-aldi osoan zehar, Sozialismoan zehar, beren izaera 

mantenduko dute. Beraz hauen beharren araberako Estatu Sozialistak eraikitzea da era zuzenena, 

praxi iraultzaileak eta esperientzia historikoak erakutsi duenez, nazioarteko proletalgoaren boterea 

eta Mundu Sozialistaren sendotasuna areagotzeko eta setio inperialista ahultzeko bidean 

(komunismoan ere desagertuko direnak munduko herrien batasunari bide emanez). 

Kulturak ere kontzientzia politiko iraultzailearen formetan du eragina. Euskal Herria gisako 

zapalkuntza egoeran dagoen industrialki garatutako nazio kultu batean herri langileak kontzientzia 

nazionala bereganatzeak garrantzia handia dauka inperialismoa borrokatzeari begira, Europako 

erdigunean izanik ere. Hots, abertzalea izatearen esanahia bereganatzeak. 

“(…) Kolonien eta herri europarren arteko ezberdintasun ekonomikoa zen –azken hauen gehiengoa, 

behintzat- lehen koloniak merkantzien trukatzera , baina ez oraindik ekoizpen kapitalistara 

bultzatuak zirela. Inperialismoak egoera hau aldatu du. Inperialismoa, beste gauzen artean, 

kapitalaren esportazioa da. Ekoizpen kapitalista azkartasun handiz kolonietara lekualdatzen da. 

Ezinezkoa da hauek europar kapital finantzariarekiko menpekotasunaz ateratzea. Ikuspuntu 

militarretik, hedapenaren ikuspuntutik bezala, kolonien banatzea gauzagarria da, arau orokor gisa, 

soilik sozialismoarekin; kapitalismoarekin, banaketa hori salbuespen gisa edo bai kolonietan eta bai 

metropolietan iraultza eta matxinada multzo baten bidez da gauzagarria. (…) Baina Europako 

egoeran, era guztietako mugimendu iraultzaileek –nazionalak hartuta- posibleagoak, 

gauzagarriagoak, irmoagoak, kontzienteagoak eta zapaltzeko zailagoak dira kolonietan baino.(…)” 

Balance de la discusión sobre la autodeterminación (euskaratua) – V.I. Lenin 

Mugimendu iraultzaileak kapitalismoaren eta gizarte klasistaren gainditzerako beharrezkoa den 

Sozialismo Zientifikoaren ezagutzak zabaldu eta ulertaraztearen ardura du herriaren baitan. Honek 

ideologia burgesaren adierazpena den nazionalismo mota oro borrokatzera behartzen du 

(euskalduna barne), bereziki oligarkia finantzariaren gainegituraren aldekoa dena (espainolista eta 

frantximant), langileriaren internazionalismoaren eta aurrerapen sozialaren alde egiten duen 

benetako abertzaletasuna defendatuz. Beraz Euskal Herrian kontzientzia sozialistaz gain kontzientzia 

nazionala hedatu eta indartu behar da, Estatu burgesen gainegiturak sortutako ideologia 

azpiratzailearen alienazioaren aurka, kontzientzia politikoa, boterearen eskurapenera bideratutakoa, 

sistema kapitalistaren mugetatik ateratzeko gai ez den kontzientzia ekonomikotik ordeztuz. Euskal 
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Herriko Alderdi komunistaren egitekoa izango da kontzientzia-forma goren honen zabalpenaz 

arduratzea. 

Antolakuntza-formen inguruan, batzarrean oinarritutako klase herrikoien masa-antolakundeen 

sustapena beharrezkoa da, Kapitalaren diktaduraren aurkako herri-boterea indartzeari begira, masa-

borrokaren bidez botere berriari oinarria emango diotenak, instituzio burgesen eta hauteskunde-

mekanika partizipazio-formen gainetik lehentasuna emanez eta herriaren eskubidea onartuko 

dutenak bere lorpenen aurkako eraso bortitzetatik defendatzeko. Baina estrategia iraultzaile baten 

baitan kokatu beharko dira antolakunde hauek ideologia burgesean ez erortzeko edota burgesia-

ttipiak desbiderarazi ez ditzan. 

Euskal Herria okupaziopean egoteak borroka moldeen erabilera baldintzatzen du guztiz, iraultzak 

boterea lortzeko erabili beharreko baliabideak zehaztuz, edozein klase edo herri zapalduk bere 

askapena lortzeko eskura dituen bitarteko eta borroka-molde guztiak erabiltzeko eskubidea eta 

beharra duela kontuan izanda. 

Hots, aurrerapen sozialarentzat oztopoa bilakatu diren klase zapaltzaileen egiturak suntsitzeko eta 

Sozialismoaren eraikuntzari ekin ahal izateko bortizkeria iraultzailearen erabilera eskubide 

besterenezina da eta askapena lortzeko ezinbestezko lanabesa. Bortizkeriari bortizkeriaz ez 

erantzuteak zapalkuntza iraingarri eta jasanezinago bati bidea irekitzen dio, zinez zapaltzaileek 

edozein zoru etikoz barre egiten baitute eta egiturazko bortizkeriaren bitartez honen espiralaren 

sortzaileak baitira. Estatu eta ejertzito burgesei arma gabe aurre egin nahi izatea ez da eraginkorra 

hauek garaitzeko eta ondorioz zapalkuntza iraunarazteko besterik ez du balio. Bestelako ekinbideek 

beren eragina izan dezakete, baina egiteko honetan antolakuntza eta konfrontazio armatua izango da 

determinantea. 

Beraz borroka armatuaren erabilera beharrezkoa izango du zinez eraldaketa iraultzaileak aurrera 

eraman nahi dituen edozein mugimenduk, klase-borrokaren forma gorena dena (klase-etsaiaren 

ezabapen fisikoa den heinean). Honetarako erakundeak hasierako gerrilla-motako talde txiki eta 

bananduetatik, hauek bizkarrezurtzat izango duten armada egonkorrera pasa beharko dira, betiere 

masa-borrokaren lotura ahalik eta handiena ezarriz, Estatu burgesen uzkailtzea eta Botere 

Iraultzailea ezartzea helburu. 

Herri-armada hau behar bezala kontrolatua egon beharko da ordezkatu behar dituen sektore 

sozialengatik. Horregatik Euskal Herri Langilearen zerbitzurako botere politiko-militarraren sorkuntza 

beharrezkoa izango da, askapen nazional eta sozialaren alde egingo duena euskal Estatu sozialistaren 

bidean eta gainontzeko herriekin eta nazioarteko langileriarekin bere elkartasunezko egitekorako 

prest egongo dena. 

“(…)Aukera independentista egunetik egunera hedatzen zihoazen kontzientzia nazionala zuten herri-

sektoreen baieztapen nazionalaren adierazpen politikoa zen. Euskal herriak historian zehar estatu 

mailako iraultza sozialista bat ez dela bere nazio-zapalkuntzaren konponbide automatikoa 

probatzeko aukera izan du; behargin-alderdi espainiarrak espainiar nazionalismo burgesaz gehiegi 

bustiak daudela. Bestetik, independentziaren erdiespenak Estatu espainiarraren porrota behar zuen 

gutxienez Euskadin, hots, benetako iraultza politikoa soilik klase herrikoiek behargin klasearen 

gidaritzapean aurrera eraman izan zitekeena, halako neurriko prozesu baten gidaritza bere egiteko 
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ahal duen bakarra egun Euskadin . Preseski, euskal auzia behargin klaseak bere egite honek izan da 

Euskadiko berpizte nazionala ahalbidetu duena.” 

Autobiografia política (euskaratua) – Argala 

Nazio-Askapeneko estrategiak, praktikak ere frogatu duena herrialde honetan Iraultza aurrera 

eramateko indarrak askatzeko gai dena eta Euskal Herri Langilearen geruza zabal eta borrokalarienen 

sentipen sakona dena, Euskal Herri osoan Estatu burgesen porrota beharrezkoa du, hauen izatea 

gako bihurtuz. Horregatik etorkizunera begirako bere bideragarritasunak hauen suntsipen osoa 

beharrezkoa izango du, hauen menpeko langileria eta herriekin borroka-begiztak ahalik eta gehien 

estutuz, herri gisako behar espezifikoei konponbide osoa emateko beharrezkoa den antolakuntza-

burujabetza mantenduz. Setio inperialistaren egitekoa ere ezin da ahantzi, are gehiago Estatu 

espainiar eta frantziarrak NATOko kide izanik.  

NATOk inperialismo mendebaldarraren Kapital esportazioak eta interesak mundu osoan zehar 

indarrez zaindu, gerrate inter-inperialistarako prestatu, harrapaketa-gerrak gauzatu eta mundu osoko 

(bereziki beren aginte-eremupeko langileriarena) Sozialismoaren aldeko borroka zapaltzea helburu 

du. Baina badu beste helburu nagusi bat, AEBk mendebaldeko gainontzeko potentziak bere mendera 

ipintzea. Honela, bere kide diren Estatu guztietan oligarkia yanki-sionistak bere mertzenario 

hiltzaileak barreiatzen ditu, haien politikaren aurka doan edozein arriskuren aurka xantaia militar gisa 

darabiltena. Beraz edozein “subiranotasun” motaz hitz egiten baldintza hauetan txantxa kaxkarra da. 

Hots, hauetako batean Iraultza ematen bada edo benetako arriskua badago esku sartzea eramango 

du aurrera. Beraz langileriaren Sozialismoaren aldeko borrokaren egituratzea Estatuen mugetatik 

haratago hedatu beharko da, Nazioarteko berri baten ardura izango dena. 

Euskal Herriko salbuespen egoera egonkorrak lan iraultzailearen eta antolakundeen egoera legalaren 

inguruan neurri bereziak hartzea eskatzen du (inperialismoaren kontraesanen etengabeko 

areagotzearen eta honen erreakziorako joeraren ondorioz Iraultza Sozialistarentzat beharrezkoa 

denaren barnean). Legalitatea ahalik eta gehien aprobetxatu beharra dago, bereziki masa-

antolakundeen inguruan, beren izaeragatik lan publikoa eskatzen dutenak. Baina ez da ahaztu behar 

garaipenerako bermerik onena lan iraultzaile ilegala dela, ordena burgesa zaintzeko den legedia 

hausten duena.  Beraz bestelako erakundeen (beren izaeragatik nahitaez ilegalak izango direnez 

aparte) izaera erdi-klandestinoa lehenetsi beharko da, batez ere Alderdi Komunistarena. 

Alderdi leninistaren egiteko nagusietakoa behargin klasea subjektu politiko burujabe eta bereizi gisa 

osatzea da, burgesiaren eraginetik askatzeko, Proletalgoaren Diktaduraren aldeko bere borroka 

iraultzailea aurrera eramateko, herri langilea askapenera eramango dion ildotik bideratzeko. Beraz 

abangoardia papera bereganatu beharra dauka, Sozialismo Zientifikoak eskaintzen duen teoria eta 

ekinbiderako gida iraultzailea bereganatu beharra dauka, materialismo historikoari jarraiki gizarte 

klasistaren arauak ulertu eta modu eraginkorrean ekin ahal izateko. Honetarako langileriaren ale 

onenak erakarri behar ditu eta marxismo-leninismoaren teoria zientifiko-politikoaz ideologia burgesa 

gainditu, beren kontzientzia maila igoarazi. 

Alderdi Komunista langileria mugimendu iraultzailearen buruan ipintzeko eta honi klase-helburuen 

argitara gidatzeko ezinbesteko tresna da. Esandako arrazoiengatik mugimendu iraultzailearen izaera 

Askapen Nazionalaren aldeko borrokaren forman egituratzen bada, Alderdi honek antolakuntza-
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eremu nazionala izan beharko du, bakarra Iparralde eta Hegoalderako, behargin-klasearen gidaritza 

Euskal Herri Langilearen buruan ziurtatzeko Mugimendu Nazionalean. Zapalkuntza nazionalari behin 

betiko konponbide bakar gisa euskal Estatu Sozialistaren eraikuntza alboratuta eta autodeterminazio 

eskubidearen aldarria era erretorikoan erabiliko lukeen Alderdiak mesfidantza besterik ez bailuke 

sortuko herri langilearen baitan, historikoki froga daitekeenez. Hots, nazio askapena baztertuko 

lukeen eremu estataleko Alderdiak potentzialtasun iraultzaile guzti hau hondatuko luke. 

“(…) Euskal langileen alderdi iraultzaileak zehaztu beharko duen lehenengo gauza euskal prozesu 

iraultzailea bideratu beharreko helburu estrategikoak dira. Bere iraultza sozialista eta iraultza 

nazionaleko izaera adierazi badugu, azken helburu horiek boterearen eskuratzea klase herrikoien 

partez izan behar dute, behargin klaseak gidatuta, egungo klase zapaltzailearen, oligarkiaren aurka, 

eta Euskadirentzako Estatu propio baten esparruan. Kontuan izan behar da lorpen biak batera etorri 

behar direla. Ez da irudikagarria, ez ondoren Euskadiri askatasuna emango lioken iraultza estatala, 

ezta independentzia interklasista eta burgesa ere, hura lortu eta gero sozialismoaren aldeko borroka 

hasiko zelarik.” 

Otsagabia Ponentzia (euskaratua) – Pertur 

Euskal Herri Langileak mugimendu iraultzaileari Nazio-Askapeneko forma emateak ez du esan nahi 

burgesiarekin aliantzarik bilatu behar denik honetarako, euskal burgesia bloke zapaltzailearen parte 

baita eta eroso baitago inperialismoak eskaintzen dion kokapenarekin (herrialde kolonialetan bai 

bilatu daiteke hau, burgesiaren zati batek (nazionala) inperialismoak ezartzen dion menpeko 

kokapenetik askatzeko interesak izan baititzake, nahiz eta honekiko adostasunera eta erreformarako 

joera izan). 

“Iraultza sozialista Europan ezin da zapaldu eta kontentagaitz guztien masa-borrokaren eztanda 

baino beste ezer izan. Hartan nahitaez burgesia-ttipiaren eta behargin atzeratuen parteek hartuko 

dute parte - parte-hartze hori gabe ez da posible masa-borroka bat, ez da posible ezein iraultza - 

mugimenduari eramango diotenak, era saihestezinean baita ere, beren aurreiritziak, beren ameskeria 

atzerakoiak, beren ahultasunak eta beren akatsak. Baina objektiboki kapitala erasoko dute, eta 

iraultzaren abangoardia kontzienteak, proletalgo aurreratuak, itxura eta ahots desberdinetako masa-

borrokaren,nahasia eta  itxuraz zatikatua, egia objektibo hau adieraziz batu eta zuzendu ahal izango 

du, Boterea hartu, bankuez jabetu, guztiek gorrotaturiko (baina arrazoi ezberdinengatik!) trus-ak 

desjabetu eta beste diktadura-neurri batzuk ezarri, beren osotasunean burgesiaren uzkailtzea eta 

sozialismoaren garaipena osatzen dutenak, berehala zabor burges-ttipietaz “garbitu” ahal izango ez 

duen garaipena, ezta gutxiago ere.”  

Balance de la discusión sobre la autodeterminación (euskaratua) – V.I. Lenin 

Baina, nahiz eta ez sartu osotasunean klase herrikoien barnean, burgesia-ttipiak Euskal Herrian duen 

hedapen eta eragin politikoaren ondorioz, eta kapitalismo inperialistan Iraultza Sozialistak guda 

zibilaren forma hartzen duela kontuan hartuta, honekiko aliantzak ezartzea beharrezkoa izango da 

askotariko motako Fronteen bitartez. Hala ere, Alderdi Komunista inoiz ez da fronte hauetan 

diluituko eta bere burujabetza organikoa eta politikoa mantenduko du, langileriaren gidaritza 

ziurtatzeko prozesu iraultzailean. Kontuan izan behar da ere kontzientzia sozialista “kanpotik” sartzen 

zaiola behargin- eta herri-mugimenduari, eta hau maiz klase burges-ttipien seme-alaba diren sektore 
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intelektualetatik datorrela (nahiz eta alfabetizazio maila altua egon Euskal Herrian, burgesiaren 

ideologiaren amarruak ere korapilatsuagoak dira). 

Mugimendu nazionalaren parte sentitzen ez diren Euskal Herri Langilearen sektoreen aurrean 

kontzientzia iraultzailea indartu behar da, hauek prozesu eta estrategia iraultzailean integratuz, aldi 

berean burgesia monopolistaren inguruan bildutako bloke zapaltzaileak bere ordena onartzeko 

erabiltzen dituen oportunismoaren aldeko erakundeak borrokatuz. 

“Ikuspuntu teorikotik erabat okerra izango litzake guda oro politikaren jarraipena beste bitarteko 

batzuen bidez besterik ez dela ahaztea. Egungo gerrate inperialista potentzia handien bi multzoen 

politika inperialistaren jarraipena da, eta politika hori garai inperialistako harreman-multzoaz sortua 

eta elikatua da. Baina garai bera honek era saihestezinean sortu eta elikatu behar ditu, baita ere, 

zapalkuntza nazionalaren aurkako borroka-politika eta proletalgoaren burgesiaren aurkako borroka-

politika, eta horregatik, aukera eta saihestezintasuna, lehenik eta behin, matxinada eta gerra 

nazional iraultzaileenak; bigarrenik, burgesiaren aurkako proletalgoaren gerra eta matxinadak; 

hirugarrenik, bi gerra iraultzaile moten bat-egitea, eta abar.” 

El programa militar de la dictadura del proletariado (euskaratua) – V.I. Lenin 
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NAZIOARTEKO EGOERA 

Egungo garaia kapitalismo inperialistaren nagusitasunak mundu osoan zehar zehazten du, oligarkia 

finantzariaren nagusitasuna dena. Honek sistema esplotatzailearen kontraesanak larriagotzera 

darama: Lanaren eta Kapitalaren arteko, proletalgoaren eta burgesiaren arteko kontraesana; 

potentzia inperialisten arteko, monopolio beraien arteko kontraesana lehengaiak ustiatzeko, Kapital 

esportazioak egiteko eta merkatuak ziurtatzeko, jada banatutako eragin-eremuen birbanatze batera 

darama, gerraren bidez; nazio garatuen eta menpeko nazioen arteko, nazio zapaltzaileen eta 

kolonien eta nazio zapalduen arteko kontraesana. Honela garai inperialista Iraultza Sozialisten garaia 

ere bihurtzen da, honen zapalkuntzarekin zinez amaitzeko era bakarra.  

Mundu Sozialista eta Mundu kapitalistaren arteko kontraesana ia desagertu da XXI. mende honetan, 

hauen arteko gatazkan lehenaren porrotaren ondorioz, hala barne- eta nola kanpo-faktoreen 

eraginez.  Hala ere klase-borrokaren historiak aurrera jarraitzen du eta etorkizunean honen 

berrindartzea halabeharrezkoa da. 

Nazioarteko egoerako aldaketak era zuzenean antzemateko ezintasunaren ondorioz hainbat ale 

“ultrainperialismoaren” tesi antileninista babestera igaro dira (mundu osoan aginduko lukeen 

inperialismo bakarra balego, AEB), inperialismoa sistema esplotatzailea dela ahaztuta, eta honen 

baitako potentzia monopolista arteko talkak direla honen ezaugarria, kapitalismoaren garapen 

aldakorraren legeari jarraiki gainbeheran dauden potentzia zaharren eta garatzen diren potentzia 

berrien artekoak, aliantza eta bloke inperialisten sorkuntzara daramana. 

Bloke inperialista mendebaldarra 

Bloke hau egun nagusitasuna du munduan, AEB eta Isarel-ez gidatua, Europar Batasuna, Japon, 

Kanada, Australia, Turkia eta arabiar Golkoko petro-monarkiez osatuta. 

 “Europar batuaren” ideia ez da berria. Honen lehen saiakera III Reich-ak eraman zuen aurrera, 

anexio militar bidez (egungo hizkera “europeista” berberaz). Garaitua izan ondoren plan hau AEBren 

eskuetara pasa zen, inperialismo mendebaldarraren gendarme berria. Berez, Wallter Hallstein izan 

zen, Grossraum-erako marko juridikoak diseinatzen aditua zen jurista nazia, Erromako Tratatua (eta 

Lisboakoaren aita) aurrera eraman zuena, oraingoan egoitza Bruselan egonda. Bazeuden Estatu 

nazionalez gaindiko Kapital monopolistaren beharra, baliabide naturalen, ekoizpen baliabideen, 

teknikarien eta eskulanaren kontrol eta planifikaziorako, izan zen EBren sorkuntza bultzatu zuena. 

Estatu kideen baitako merkantzien eta eskulanaren iragatea baimentzen duen legislazioaren bidez, 

ekonomiak integratzen joan ziren arau eta lege monopolisten bidez. Honek jauzi handia eman zuen 

moneta bakarra, euroa, ezartzerakoan, subiranotasun ekonomikoa ECBren eskuetan utziz. 

Europar Batasunaren baitan, eta hierarkia inperialistari jarraiki, badaude botere gehiago duten 

Estatuak eta nolabait kanpoaldea osatzen dutenak, zeinak aurrekoei irabaziak emateko ekonomiak 

sustatzen diren. Kapitalen esportaziorekin batera (inperialismoaren bereizgarri dena) nazioarteko 

lanaren banaketa areagotzea da helburua, mugen barnean baita ere (nahiz eta herrialde 

neokolonialetara zuzendutakoa basatiagoa izan). 

Honela, BCE, IMF eta ECren bidez (troika dena), finantzazio behar duen herrialdeetan sartzen da, 

gerora zorraren bidez menperatzeko. Herrialdeak ez baditu troikak ezarritako neurri ekonomikoak 

onartzen (austeritate- eta murrizketa-motakoak, kapitalismo monopolistak beti irabazirik handiena 
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eskatzen baitu), bere ekonomia hondamenera doa. Xantaia ekonomikoa, alegia. “Erreskateak” 

deitutakoak monopolista europarren inbertsioak baitira, ez sektore batzuena edo lurrena, baizik eta 

Estatu osoarena, hau europar oligarkia finantzariaren eranskin bat bihurtuz. 

Duela gutxi EBtik ateratzeko “Brexit”-aren inguruan Erresuma Batuan egindako erreferendumean 

aterako baiezkoak honen berregituratze bat ekar dezake, nahiz eta Londreseko City-ko burtsaren eta 

Frankfurt-arenaren arteko batzeak kontzentrazio ekonomikoa (eta ondorioz politikorako joera) 

areagotzen duen. 

Egun jauzi kualitatibo bat eman daiteke TTIParen eskutik, AEB eta EBren merkatuen bateratzea 

legeztatu nahi dituena, merkantzien kalitate eta ekoizpenerako beharrezko eskaerak (osasunaren 

bermerako eta ingurugiroaren zaintzarakoak) minimo komunera parekatuz (AEBko legedira), baita 

langileen lan- eta sindikaltze-eskubideak murriztuz.  

Bloke honek bere aliantza militar propioa dauka: NATO dena. 

NATO, oligarkia mendebaldarrak eraikitako egitura militar inperialista da, inperialismo 

mendebaldarraren Kapital esportazioak eta interesak mundu osoan zehar indarrez zaindu, gerrate 

inter-inperialistarako prestatu, harrapaketa-gerrak gauzatu eta mundu osoko (bereziki beren aginte-

eremupeko langileriarena) Sozialismoaren aldeko borroka zapaldu helburu duena. Baina badu beste 

helburu nagusi bat, AEBk mendebaldeko gainontzeko potentziak bere mendera ipintzea. Honela, 

bere kide diren Estatu guztietan oligarkia yanki-sionistak bere mertzenario hiltzaileak barreiatzen 

ditu, haien politikaren aurka doan edozein arriskuren aurka xantaia militar gisa darabiltena. Beraz 

edozein “subiranotasun” motaz hitz egiten baldintza hauetan txantxa kaxkarra da. 

Yugoslaviako sarraskian parte hartu ondoren, azken urteetan hainbat eraso inperialista burutu ditu, 

Libia kasu, edo Ukrainan eta Sirian era ezkutuan (ISIS eta bestelako “errebelde” “moderatuen” 

laguntzan), Errusiar Federakundea setiatzeko armatzen jarraitzen edota mundu osoan zehar bere 

interesen menpeko erreakziorik ilunena bultzatzen duen bitartean. Duela gutxiko Turkiako Estatu-

kolpean NATOk izandako zeresanak argi uzten du kontraesan inter-inperialisten areagotzearekin 

batera blokean bertan pitzadurak sor daitezkeela. Ez dira bere zerbitzu sekretuak ahaztu behar, 

Gladio deritzanak, Estatu-terrorismoa ezartzeko sortuak.  

Guzti honengatik NATOren ezabapenaren eta bere egitura militaristaren desmuntatzearen alde 

kokatzen gara, hala nola Euskal Herrian euskal burgesiaren eta zipaioen laguntzarekin ezarritako 

okupazioa eta salbuespen-egoera iraunkorra bertan behera uztearen alde. 

BRICS blokea 

Honen izena bere kideen izenen hasierako hizkia da (Brazil, Russia, India, China, SouthAfrica). Honen 

lidergoa elkar konplimentatzen diren bi potentziek dute: Errusia eta Txina. 

Errusiar Federakundea potentzia inperialista gisa jaio zen, baina bere garapena aurretik hasi zen: 

jruschovistek SESBn boterea lortu zutenean Sozialismoaren eraikuntza galgatu zuten kapitalismoaren 

berrezarpenari ekinez, bere forma propioak hartu zituen prozesu erregresibo baten bidez. Barne 

politikan kapitalismoaren berrezarpenari ekinda, kanpo-politikan islatu zen (kanpo-politika 

barnekoaren luzapena baita), sozialinperialismo moduko bat emanez. XX. mendeko 90ko 

hamarkadan, SESBko gainegiturak zituen Estatu Sozialistaren arrastoak oztopo bat ziren “merkatu 
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sozialismoaren” ondorioz garatutako geruza burgesarentzat, eta honen agintarietako batzuk guztia 

suntsitu eta beren blokeko ekonomiak burgesia inperialista yankiari saltzea erabaki zuten, beraiek 

ekoizpen-baliabideen jabetza ziurtatu ostean. Zatiketaren eta hainbat kolpeen ostean Errusiar 

Federakundea osatu zen kapitalismo monopolistako Estatu inperialista moderno gisa. 

Txinaren ibilbidea potentzia inperialista bihurtzeko, egoera erdi-koloniala pairatzen zuen herrialde 

erdi-feudal batean berandututako iraultza burgesarekin hasi zen, zeinari Mao-k eta haren 

jarraitzaileek Sozialistara igarotzea ekidin zioten. Honela Sozialismoaren aldeko borroka borborka 

zegoen nazioarteko egoeraren ondorioz bere garapen kapitalistari forma “sozialista” ematera 

behartuta, sozialinperialista “sobietarrekin” hautsi ondoren honetaz baliatzen saiatu zen bere aginte-

eremu propioa sortzeko. Honek jauzi kualitatiboa eman zuen “3 munduen teoriaren” eskutik AEBei 

gerturatzea eman zenean, haiengatik kredituak eta teknologia modernoa lortzeko helburuarekin.  

Deng Xiaoping-ek inperialismoaren egituretan sartu zuen Txina, beren kapitalismoaren alde 

partikularrak mantenduz. Ordutik Errepublika txinatarra diktadura burgesaren errotzera ekin dio 

Ejertzitoan oinarrituz gehienbat, demokrazia-burgesa ezarri ezinda inperialismoaren jokoan potentzia 

autonomo gisa egituratzeko zailtasunak eta barneko aginte-taldeen arteko borrokek sortutako 

kontraesanak direla eta, Estatu-forma sozialfaxistez baliatuz. 

Bloke hau Afrika, Asia eta Hegoamerikan (Venezuela, Bolivia, Ekuador…) zehar sartzen ari da bere 

interes monopolistak ezartzeko. Nahiz eta azken urteotan jarrera “defentsiboa” izan bloke 

mendebaldarraren oldarraldien aurrean eta baldintza “onuragarriagoak” eskaini beste herrialdeen 

menperatzerako, ezin da bloke hau “anti-inperialistatzat” hartu edo herrien aldeko interesak 

defendituko dituen bezalako asmakeriatan hasi, honen zergatia gaitasun militar urriagoa dutela izan 

baita, nazioarteko ekonomian gorakada lortzen zuten bitartean. Sistema kapitalista inperialistaren 

krisiak blokeen arteko kontraesanak larriagotu ditu hala ere, Ejertzitoen erabilerara bultzatu dituena 

(Sirian adibidez) eta gerrate inter-inperialista gerturatzen duena, beren Kapital esportazioetarako 

menpeko botere-eremuak mantendu eta merkatu eta lehengaien iturri berriak lortzeko ahaleginak 

bultzatuta.  

Eremu anti-inperalista 

Aurreko mendean sortutako Estatu sozialista endekatu pare batez haratago (Ipar Korea batez ere, eta 

gero eta gutxiago Kuba), ez dago inperialismoari zinez aurre egiten dion eremurik, “sozialismoa” eta 

“demokrazia” inperialisten interes batzuen edo besteen menpeko hitzak bihurtuz. Hala ere 

inperialismoak berak nazio zapalduen askapen-borroka suspertzen du (Yemen, kasu), nahiz eta 

herrialde hauetako burgesiak potentzia inperialista bat edo bestearekin adostasunerako joera izan. 

Nazioarteko Mugimendu Komunista deuseztatua izan ondoren oso ahul aurkitzen da proletalgoa 

klase burujabe gisa nazioartean edozer egiteko. Honetarako Mugimenduak materialismo historikoaz 

beharrezko ondorioak atera ondoren bere berrindartzeari ekin beharko dio Estatu sozialista berriak 

sortuko dituzten iraultzak aurrera eraman eta munduko herriak Sozialismoaren bidetik ekin ahal 

izateko.  

Aurrera Langilerian ez dugu ikuspegi “antimilitaristarekin” bat egiten, zeinak ejertzito mota guztiak 

gauza bera direla dioen; ezta “antisistemarekin” ere, ezarritarikoaren aurka kokatzen dena soilik hala 

izateagatik, baizik eta ezeztapenaren ezeztapenaz garapen historikoak eman duenaz onuragarria 

atxikiz eta kaltegarria baztertuz, gizartearen aurrera egitea ziurtatzeko, hots, Sozialismoaren alde 
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egiteko; eta are gutxiagoa “bakearen” alde agertzen direnekin klaseetan banandutako gizarte batean 

dagoen borroka ezkutatuz. 

Ejertzitoa Estatu zehatz baten erakunde sozial militarra da, indar armatuaren bidez haren interesen 

aurka doana desegiteko disuasio edo errepresioaren bidez. Estatua, ordea, klaseen arteko 

aurkakotasun adiskidezinen ondorioz sortutako klase jakin baten diktaduraren gauzatzea da. Eta 

ondorioz, Ejertzitoa bere izaera zehazten duten klase interes jakin batzuen menpeko erakundea da, 

klase, sektore edo bloke jakin batzuen hegemonia politikoa indarraren bitartez zaintzeko lanabesa. 

Beraz, Ejertzito batek egiteko erabat aurkakoak izan ditzake zerbitzatzen dituen klaseen arabera. 

Honela Armada sozialista batek burges edo inperialista batekiko desberdintasun kualitatiboak izango 

ditu. 

Lehenik eta behin edozein klase edo herri zapalduk bere askapena lortzeko eskura dituen bitarteko 

eta borroka-molde guztiak erabiltzeko duen eskubide eta beharra azpimarratzen dugu.  

Honela bortizkeria iraultzailearen erabilera zapaltzaileen aurka eskubide besterenezina da eta 

askapena lortzeko ezinbestezko lanabesa. Bortizkeriari bortizkeriaz ez erantzuteak zapalkuntza 

iraingarri eta jasanezinago bati bidea irekitzen dio, zinez zapaltzaileek edozein zoru etikoz barre 

egiten baitute eta egiturazko bortizkeriaren bitartez honen espiralaren sortzaileak baitira. Ejertzito 

zapaltzaileari arma gabe aurre egin nahi izatea ez da eraginkorra hau garaitzeko eta ondorioz 

zapalkuntza iraunarazteko besterik ez du balio. Bestelako ekinbideek beren eragina izan dezakete, 

baina egiteko honetan antolakuntza eta konfrontazio armatua izango da determinantea.  

Ondorioz, herri orok herri-armada bat izateko duen eskubidea aldarrikatzen dugu, behar bezala 

kontrolatua ordezkatu behar dituen sektore sozialengatik. Horregatik Euskal Herri Langilearen 

zerbitzurako botere politiko-militarraren sorkuntza babesten dugu, askapen nazional eta sozialaren 

alde egingo duena euskal Estatu sozialistaren bidean eta gainontzeko herriekin eta nazioarteko 

langileriarekin bere elkartasunezko egitekorako prest egongo dena. 
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ESTATU BURGESAREN MENPERAKUNTZA-FORMEN EZAUGARRITZEA 

Hasteko argi izan behar da hala molde demokratikoan nola faxistan, diktadura burgesa Kapitalaren 

klase-nagusitasuna bermatzeko eta langileria zapaltzeko egitura politiko eta militarra dela, Estatu 

burgesean gorpuzten dena. Honela, honek eragindako errepresioa, militarizazioa, gizarte-kontrola, 

eskubideen murriztea… areagotzen joango dira inperialismoaren endekatzea eta kontraesanak 

areagotzen diren heinean, bere menperatze forma edozein izanda ere.  

“Estatu burgesek era askotariko formak dituzte, baina beren muina bera da: Estatu guzti hauek, bere 

forma edozein izanda ere, azken finean, era saihestezinean burgesiaren diktadura dira.”  

El Estado y la Revolución (euskaratua) – V.I. Lenin 

“Inperialismoa kapital finantzariaren eta monopolioen garaia da, leku guztietan menperatze-, eta ez 

askatasun-, joera dakartenak. Joera horren emaitza erreakzioa da guztiz…” 

El imperialismo, fase superior del capitalismo (euskaratua) – V.I. Lenin 

Beraz, menperatze-forma hauek honela bereizten dira: 

Demokrazia-burgesa, Estatu burgesa bloke zapaltzailea osatzen duten geruza burges guztiez 

politikoki kudeatua izan daitekeenean da, herri langilearen alienazioan oinarritzen delarik hauek 

jasotzen duten sostengua, beren arteko tirabirak konpontzeko. Alienazio hau Kapitalak ekoizpen 

baliabideen jabetza izatean eta bere klase-diktadura indartzeko propaganda-bideen erabileran 

oinarritzen da.  

“Klase zapaldua –proletalgoa gure kasuan- berau askatzeko heldua ez dagon arte, bere gehiengoak 

egungo ordena soziala posible bakar gisa onartzen du, eta politikoki klase kapitalistaren isatsa 

osatzen du, bere ezker-muturra. (…)Sufragio unibertsala, era honetan, behargin klasearen 

heldutasunaren adierazlea da. Ezin du eta ez da inoiz gehiagora iritsiko egungo gauzen egoeran, 

baina hau nahikoa da.” 

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (euskaratua) – F. Engels 

Honek ez du inondik inora errepresioaren erabilera zokoratzen, Estatu burgesak arazorik gabe 

erabiliko duena herri langilearen gaineko alienazioan eta bloke zapaltzaileko egonkortasunean 

eragiten ez duen bitartean, hala bere mugen barnean nola kanpoan. 

Hala ere, oso ezberdina da parlamentuen egitekoa kapitalismoaren garai pre-monopolistan, 

monopolista(inperialista)rekin alderatuta.  

Kapitalismoaren garatze gorakorreko garaian, garai pre-monopolistan, alderdi burgesak burgesia 

beraren talde ezberdinen adierazpenak ziren, Estatu burgeseko gobernua lortuta beren onurarako 

ildo politikoa eta aldaketa administratiboak ezarriko zutenak (hau da botere-banaketaren funtsa). 

Hasieran hauteskunde hauek sufragio zentsitario bidez egiten ziren (soilik diru-sarrera maila jakin bat 

baina altuagoa zuten gizonek bozka zezaketen), eta proletalgoaren borrokak urte askoren buruan 

sufragio unibertsala lortu zuen.  

“Burgesiaren menperatzea antolatzen zen instituzio estatalek, behargin klaseari instituzio bera hauen 

aurka borrokatzeko  aukera berriak eskaintzen zizkiotela ikusi zen. (…)Eta honela eman zen burgesiak 
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eta Gobernuak behargin-alderdiaren jokabide legalari jokabide ilegalari baino askoz beldur gehiago 

izatea,(…)” 

Introducción a las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 (euskaratua) – F. Engels 

Baina, kapitalismoa bere fase inperialistara igarotzerakoan (Kapital bankaria Kapital industrialaren 

jabe izatera pasatzen denean, hau da, bankuak ekoizpen prozesu osoaren jabe bihurtzen direnean, 

Kapital monopolista emanez), Estatu burgesaren burokrazia eta militarizazioa ikaragarri hazi ziren. 

Kapital monopolistak botere politikoa eskuratu zuen, bloke zapaltzaileko gainontzeko burgesia ez-

monopolistaren geruzak azpiratuz. Aldi berean, langile aristokraziaren handitzeak bloke zapaltzailean 

sartu eta bere ideologia sozialdemokrata burgesia inperialistaren ezkerreko eskua bilakatzea ekarri 

zuen. Estatuko kapitalismo monopolista bidez gizarte burgeseko alor guztietan sartu eta agintzen du, 

aipatzekoak izanda epaileak, konstituzioetatik gaineko goi-karguko burokratak. Parlamentuen 

legegintza-ahalmen erreala ikaragarri murriztu zen honen ondorioz. 

Beraz, demokrazia-burgesaren fase gorenaz hitz egin daiteke, kapitalismoarenarekin batera doana. 

Hau da burgesia inperialistaren menperatze forma gogokoena, eremu burgeseko kontraesanak 

nolabait lasaitzen direlako faxismoarekin alderatuta, eta geruza zapaltzaile guztiek bat egiten 

dutelako behargin klasea zapaltzerako eta ordena burgesa zaintzeko orduan. 

Faxismoa, Kapital monopolistak, krisi politikoaren ondorioz, Estatu burgesaren kudeaketan bloke 

zapaltzaileko gainontzeko geruza guztiak baztertzen dituenean da, bere erabateko kontrol politikoa 

ezarriz.  

Menperatze-forma honetan ikara eta indarra dira herri langilea ordena burgesa onar dezan 

erabiltzen den funtsezko tresna. 

Krisi politikoa, orokorrean herri langilearen gain bloke zapaltzaileak duen zilegitasuna galdu eta batez 

ere, langileriak kapitalismoaren aurka aurrera eramandako klase borroka kontzienteagatik ematen 

da. Honengatik gehienetan sarraski krudelekin batera ematen da, honetarako bere interesak zaintzen 

dituzten ideologia txobinistetaz baliaturik, gehienbat burgesia-ttipian (baina baita ere 

lunpenproletalgoan eta behargin klasearen ale atzeratuenetan) oinarrituz, hau da, masa-mugimendu 

atzerakoi bat erabiliz. Ideologia hauek kutsu korporatibista dute, Kapital monopolistaren nahia 

gizarte osoaren nahia gisa saltzen dutenak. 

Ordena burgesa zaintzeko “azken orduko balaztada” gisa izendatu daiteke.  

“Faxismoa boterean, kapital finantzariaren ale atzerakoienen, txobinistenen eta inperialistenen 

diktadura ikaratzaile irekia (…) da. (…)Faxismoaren igoera boterera ez da gobernu burges baten 

aldaketa soila, baizik eta burgesiaren klase-menperatzearen estatu-forma baten ordezkatzea – 

demokrazia-burgesa -  beste batengatik, diktadura ikaratzaile irekiarengatik.” 

La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera 

contra el fascismo (euskaratua) - G. Dimitrov  
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Diktadura burgesaren bi menderatze-forma hauen arteko harremana, garai jakin bateko gizarte 

klasistako fenomenoa izanik, ezin da erabateko aurkakotasunekoa izan. Badira hauen arteko mailak, 

bai norabide batean zein bestean. Ikus daitekeenez, diktadura kapitalistaren menperatze-forma 

batetik bestera igarotzera beti du helburu oligarkiaren (Kapital monopolista herrialde garatuetan, 

bloke inperialistako burgesia hegemonikoa neokolonietan) boterea mantentzea. Lortzen duen ala ez, 

beste klaseen egoera, proletalgoaren antolakuntza, gainontzeko bloke inperialisten 

babesa/aurkaritza, aurrera eramandako politika eta abar. erabakiko dute. Beraz erabaki politikoa da, 

egungo garai inperialistako parametroetan kokatzen dena. 

 

Jarraian, mugimendu komunistaren baitan sartutako ideologia burgesak auzi zehatz honetan 

sortutako idealizazio eta desitxuratze ohikoenak ezeztatzen joango gara, Iraultza Sozialistaren aldeko 

borrokan eragin kaltegarria dutenak, proletalgoak fenomeno historiko-sozialak ulertzeko eta klase 

borrokan era onuragarrian eragin ahal izateko beharrezkoa duen Sozialismo Zientifikoa aizuntzen 

dutenak. Batez ere, egungo espainiar Estatu burgesa faxista gisa izendatzera eramaten duen ikuspegi 

okerra salatuko dugu, eta honetara iristeko arrazonamendu osoa. 

Ideologia burgesak zabaldutako topiko ohikoena Estatu bat faxista izatea ala ez, eragiten duen 

errepresio-mailaren araberakoa dela da, langileriaren baitan “demokrazia puruaren” ideia zabalduz, 

Estatu burgesa errepresiorako egitura klasista ez balitz bezala. Honela “demokrazian” klase sozial 

guztien ekintza politikoa baimendua eta eskubideak errespetatuak direnaren ideia zabaltzen dute, 

hau soilik burgesiaren bloke zapaltzailera mugatzen dela ikusi gabe (eta fase inperialistan Estatu 

burgesari gorpuzkera ematen dion Kapital monopolistak zehaztutako mugen barnean). Hots, 

proletalgoak ezingo du inoiz bere egitasmo burujabe eta askatzailea aurrera eraman diktadura 

burgesaren errepresioa jasan gabe, behargin kontzienteak odoletan itotzea eta herriak ikararen bidez 

menperatzea burgesiak errespetatzen duen lege bakarra baita. 

Aztertuko ditugu kapitalismoaren fase gorakorreko (pre-monopolista) hainbat demokrazia-burgesek 

eragindako errepresio jazoerak: 

Frantziako kasuan, ezin ahaztu daiteke communards-en aurkako errepresioa basatia frantziar armada 

Paris-en indarrez sartu ostean. 30 mila gizaki (gizon, emakume eta haur) izan ziren fusilatuak, eta 40 

mila kolonietako behartutako lan-eremuetara bidaliak.  

Alemanian, oso aipatzekoa da 1878an orduan behargin-alderdia zen Alderdi sozialdemokratak 

ilegalizazioa pairatzea (nahiz eta Estatu burgesak 11 urte geroago birlegalizatu behar izatea). 

Ingalaterraren kasuan kolonietako sarraskiak ditugu boers-en, zulu-en, indiarren… aurka. Honetaz 

gain behargin mugimenduaren manifestaldien aurkako suzko armen erabilera daukagu. Eta batez 

ere, erabaki politikoen ondorioz aurrera eramandako irlandar genozidioa, gosearen ondorioz milioi 

bat gizaki hilko zirelarik. 

Amerikako Estatu Batuetan, errepublika burgesaren forma modernoarekin batera esklabutzaren izate 

normalizatua dugu, hala nola bertako iparramerikarren giltzapetze eta garbitzea. Behargin 

mugimenduaren eta sindikalisten aurkako errepresioa ere eguneroko gauza zen, aipatzekoa delarik 

maiatzaren lehena nazioarteko langileen eguna bihurtu zuen Chicago-ko grebaren aurkakoa. 
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Espainiaren kasuan, nahiz eta feudalismoaren eragina handia izan, XIX. mendean zehar burgesiak 

bere menperatzea ezarri zuen. Periodo honetan, Kuba-ko biztanleria kontzentrazio-esparru 

erraldoietan banatzea dugu, euskal lurraldeetara ejertzitoa bidaltzea beren agintea oztopatzen zuten 

foruak ezabatzeko (gehienbat lurpeko mineralak atera ahal izateko) eta anarkisten aurkako 

errepresio gupidagabea, beste askoren artean. 

Aipatzekoa da emakumeentzako boto eskubidea demokrazia-burges gehienetan ez zela onartu fase 

inperialistan sartu izan arte. 

Ezin daiteke esan fase inperialistako demokrazia-burgesen errepresio kantitatea motz geratzen 

denik: 

Frantzian, kapitalismo monopolista gailendu zenetik, baditugu I. Gerrate inter-inperialistan parte 

hartu izana (arma kimikoak erabiltzera ere iritsirik) eta espainiar Errepublika burgesari laguntza 

emateari errefusa kolpe faxista jasan zuenean. Vichy gobernu faxista amaitu ondoren, beren aginte-

eremupeko kolonietan sarraskiak egin zituen, aipatzekoak dira Indotxina eta Aljeria (hauen aurkako 

errepresioa Paris-en ere ematen zelarik). Orduan ere OAS talde kontra-iraultzaileak sortu zituen, 

“eskola frantseseko” hiltzaileak. Egun Afrikan dago armadarekin sartua monopolio frantziarren 

interesak defendatzen, eta Turkia bezalako Estatuekin kolaboratzen du militante kurduak erailtzeko 

orduan. 1944 urtera arte emakumeek ezin izan zuten bozkatu. 

Alemanian, I. Gerrate inter-inperialistaren osteko Weimar-ko errepublikan, espartakisten iraultza 

gorrien saiakeren aurka armada erregularra bidaltzeaz gain (behargin mugimenduaren beste 

agerraldietan bezalaxe), Estatu burgesak freikorps talde paramilitarrak sortu zituen (gerora nazien 

SAren hezurdura osatuko zutenak). Hauek komunisten aurkako errepresioan erabili ziren, 

sozialdemokratak gobernuan zirelarik: 

“Atxilotuak, hots, Estatuaren botereak bere zaintzan hartutako jendea, ofizial eta kapitalistengatik 

zigorgabeki erail ahal izana, herrialdea sozialpatriotek gobernatuta, gauza hori posible izan den 

errepublika demokratikoa burgesiaren diktadura dela agerian ipintzen du. Karl Liebknecht eta Rosa 

Luxemburg-en erailketaren aurrean sumindura agertzen duen jendeak, baina egi hau ulertzen ez 

duenak, bai argi gutxikoak direla edo bai beren hipokresia agerian uzten dute. Askatasuna munduko 

errepublika libre eta aurreratuenetako batean, errepublika alemaniarrean, atxilotutako 

proletalgoaren buruak zigorgabeki erailtzeko askatasuna da. Eta ezin da beste era batean izan 

kapitalismoa mantentzen den bitartean demokraziaren garapenak ez baitu klase borroka kamusten, 

baizik eta zorrozten du, gerraren eta emaitza eta eraginen eta beren ondorioei jarraiki asaldura 

puntura iritsi dena.” 

Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado – V.I. Lenin 

III Reich-a garaitua izan ondoren, kapitalismo inperialistapeko Alemanian behargin mugimenduaren 

aurkako errepresioa areagotzen joan zen, hainbat gazte RAF osatzera bultzatu zuena, hauek ere zigor 

latzak jasanez Estatu burgesaren partez. KPD ilegalizatua izan zen bigarrenez 1956an. Eta ezin da 

ahaztu Jugoslaviako gerran finantzatutako eta armatutako hiltzaile fanatikoak, gero NATO barnean 

herrialde honen gaineko bonbardaketetan parte hartuz. 

Espainiako II. Errepublika burgesaren kasuan, baten batek “Herri-errepublika” deitzerainoko 

idealizazioak egin arren, bere klase izaera errepresioaren bidez behin baino gehiagotan erakutsi zuen 
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(nahiz eta kapitalismo monopolista ez egon garatua guztiz, nazioarteko ekonomia kontuan izanda 

hemen kokatu dugu). 1931an Sevillako greba batean setio-egoera ezarri eta kanoien bidez 

komunistak biltzen ziren etxea bonbardatu zuen. 1932an iraultzaile izatearen delituagatik 72 

behargin Gineara bidali zituen. 1934n, Asturies eta Kataluniako altxamendu iraultzaileen aurka 

armada bidali eta 2 mila langile hil zituen, 30 mila atxilotuz baita ere. 

Italian diktadura faxista ondoren aipagarria da Brigate Rosse-ren aurkako errepresioa (Genova-ko lau 

militante desarmatuen erailtzea, kasu), ultraeskuindarrak eta Gladio (NATOren zerbitzu sekretuak) 

erabiltzera iritsirik. Egun, Alderdi politiko-militarraren ALDEKO preso politikoak aipatu daitezke, 

inolako atentaturik egin gabe espetxean daudenak. 

Erresuma Batua, orain arte menperatze-forma faxista erabili ez duen Estatu burgesa, zerrenda ona 

du baita ere: Txinako boxer-en matxinadaren aurkako errepresioa armada-buru izatea, 1. Gerrate 

inter-inperialista, sobietar batasun jaioberriaren aurkako erasoa kontra-iraultzaile zurien laguntzan, 

naziei finantziazioa monopolista eta aristokrata ingelesen partez, Munich Paktua, Tito komunisten 

hiltzaileari babesa (hau beren meneko lekaioa izanda), Israel proiektu sionistari eta palestinar 

genozidioari babesa (bai politikoki NBEn bai militarki eta finantzarioki), Apartheidari babesa. Ezin 

ahaztu daiteke irlandar errepublikarren aurkako errepresio basatia, torturak, salbuespen egoerak, 

hiltzaile-talde orangisten erabilera, militarrak zibilen aurka bidaltzea, epaiketa-fartsak, IRAkideen 

aurkako fusilamendu a-legalak… Egun AEBrekin batera bloke inperialista mendebaldarraren eraso 

guztietan parte hartzen du, NATO barnean.  

Amerikako Estatu Batuak, menperatze-forma faxista ere erabili behar izan ez duen Estatu inperialista, 

seguru aski egungo potentzia militarizatuena, txobinista eta atzerakoiena. XX. mende hasierako 

“detektibeen” erabileratik buru sindikalen aurka, komunisten aurkako heriotza-zigorrera azkar igaro 

zen Gerra Hotzean. Hori urte luzez iraunarazi zuen erregimen arrazista ez aipatzeagatik, hau 

borrokatzen zuten Pantera Beltzen garbitze zuzena FBIk egiten zuelarik. II. Gerrate inter-inperialista 

ostean mota guztietako inbasioak eta sarraskiak egin ditu Korean, Vietnamen, Laosen, Grenadan, 

Beiruten, Panaman, Somalian, Jugoslavian, Iraken, Afganistanen, Libian…  CIAren bitartez mundu 

osoan kolpe faxistak eta mugimendu atzerakoiak finantzatzen eta laguntzen zituen bitartean (Tibet-

eko lamaistak, Taiwan, , Txile-ko militar kolpistak, Nikaraguako kontra, Kolonbiako parakoak, hego 

Koreako Estatu poliziala, Fujimori Perun, Mobutu Kongon Lumumba komunista erail ostean…), eremu 

sozialistan hiltzaile kontra-iraultzaileak erabiliz (Playa Giron, Hungaria, islamo-faxisten armatzea 

Afganistanen… ) eta hilketa politikoa (eta zibilena batez ere) mundu osoan zehar barreiatuz. Bonba 

atomikoa gerran erabili duen Estatu bakarra da, zibilen aurka gainera, 250 mila hilez. Munduko hiritar 

kartzelaratu dentsitate handieneko herrialdea da, heriotza-zigorra legala izanda Estatu askotan. Hori 

Guantanamo-ko espetxe politikoa kontuan izan gabe, honelako beste asko sekretuan mundu osoan 

zehar dituelarik. Barne-errepresiorako “istiluen aurkako” gailuetan eta hauen “berrikuntzan” diru 

gehien gastatzen duen Estatu burgesa da. 

Nahiz eta diktadura faxistek eragindako errepresio gordina hunkigarria izan (aipatzekoa izanik 20 

milioi hiritar sobietar baino gehiagoren garbitzea), ez da beldurrik izan behar osotara burgesiak 

menperatze-forma demokratikoan faxistan baino genozidio gehiago egin dituela esateko.  
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Aztertu beharreko beste puntu bat, menperatze-forma faxistatik demokratikora “bueltatzearen” 

ezinezkotasuna aldarrikatzen dutenak osatzen dute. Alde batetik, era okerrean fase inperialistan 

Estatu burgesak jasaten dituen aldaketak (Estatuko kapitalismo monopolista, burokrazia eta 

militarizazioaren haziera…) faxismoarekin lotzen dutelako, eta bestetik, kasu horietan oligarkiaren 

boterea eta osaketa ezertan aldatzeak hori ezeztatzen omen duelako (zinez diktadura burgesaren 

menperatze-formen auzia ulertzen ez dutenaren adierazle). Azter dezagun diktadura faxistatik 

demokrazia-burgesera, oligarkiak berak aurrera eramandako hainbat prozesu: 

Portugal: 30ko hamarkadan menperatze-forma faxista ezarri zen. 1974an militar iraultzaileek 

emandako kolpearen ondoren masa-mugimendu, nazionalizazio, lurren okupazio… uholdea etorri 

zen, zeinetan PCPk garrantzi handia izan zuen. Orduan AEBk (CIA bitartez) eta Alemaniako 

Errepublika Federalak Estatu burgesa lagundu zuten komunistak zapaltzeko, patroiei kendutako 

jabetzak bueltatzeko, behargin-asanbladak desegiteko… burgesia inperialista mendebaldarraren 

interesak bermatuz. 1976ko Konstituzioak demokrazia-burgesa ezarri zuen, sozialdemokraten 

eskutik, monopolisten bozkariorako. 

Grezia: faxismoaren aurkako borrokan (Metaxas, III Reich, monarkikoak AEB eta Erresuma Batuaren 

laguntzaz) Askapen Nazionaleko Herri-Ejertzitoa sortu zen, KKEk gidatua. Monarkia berrezarrita 

milaka antifaxista izan ziren erailak (kontzentrazio-esparru eta guzti), NATOn sartuz. 1967an 

oligarkiaren barne-tirabirak zela eta hainbat Koronel boterean ezarri ziren Erregeak abdikatu 

ondoren. 1974an Estatu burgesa demokrazia-burgesara igaro zen III. Errepublikaren ezartzearekin, 

eta Koronelak epaituak izan ziren, oligarkiaren eta burgesia inperialistaren aginteari jarraipena 

emanez. 

Txile: Allende sozialdemokratak monopolio yankien aurkako nazionalizazioak hasi ondoren 1973n 

hauek Estatu burges berako militarren bidez kolpe faxista eman eta sekulako sarraskia eraman zuten 

aurrera herri langilearen banako aurrerakoienen 7 mila ale garbituz, erarik akerrenetan, tortura 

arloan baita ere. 1990, faxisten buru zen Pinochet militarrak berak eman zion “aginte makila” 

“demokratikoki” aukeratutako lehen presidenteari. Pinochet ez zen inoiz kondenatua izango, eta urte 

asko igaro ondoren soilik kolpista zahar batzuen aurkako epaiketa egin zen. Burgesia inperialista 

yankiaren interesak guztiz errotuak geratu ziren, eta kasta politikoan erregimen faxistan ibilitako ale 

asko ikusi ditzakegu inolako arazorik gabe. 

Argentinan antzeko gauza gertatu zen, eta 1983ko trantsizioa erregimen faxistako militarrek berek 

eraman zuen aurrera, noski oligarkiaren egoera ezertan ukitu gabe. 1989an alderdi faxistako kide ez 

zen lehen presidentea izan zen hautatua. Militarrak ere urte asko pasa ondoren ez ziren ukituak 

izango, noski kondena irrigarriak eta beren adinaren ondorioz beteko ez zituztenak. 

Hegoafrikako kasua egundokoa da. Bertan, bloke inperialista mendebaldarrez babestutako (AEB eta 

Erresuma Batua gehienbat, anglosaxoiak tira) Oligarkiaren apartheid erregimena amaitu zen, zeinen 

ondorioz burgesiaren bloke zapaltzailean soilik arraza zurikoak onartzen ziren. Hemen ez zen inolako 

epaiketarik eman eta are gutxiago Oligarkiaren jabetzak edota pribilegioak ezertan ukitu. Aldatu zen 

bakarra bloke zapaltzailean arraza beltzekoak onartuak izango zirela izan zen, betiere geruza 

zapaltzailekoak izatea lortuz gero. Honen ondorioz Estatu burgesaren kudeaketa masa langile 

(gehiengoa beltza izanik) alienazioaz baliatuta lortzen zen, “trantsizioa” aurrera eramandako ANC 

honen boterean ipiniko zuena. Aipatzekoa da, urreko mehatzen beharginen grebetan polizia 
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“multirazialak” egindako sarraskien ondoren, Gobernuak sektore honetan grebak DEBEKATU dituela, 

berriro ere garai inperialistako Estatu burgesa Kapital monopolistaren aginte-tresna dela argi utziz. 

Indonesiako kasuan, non komunistek sozialdemokratekin batera irabazitako hauteskundeen ondoren 

burgesia inperialistak kolpe faxista eman eta milioi bat komunista hil zituen, Suharno diktadorea 

ezarri zen. 1999. urtean eregimen faxista berako presidenteordeak eraman zuen trantsizio prozesua, 

eta egun Nazio Bateratuen Erakundeak herrialde demokratikotzat du, garantia guztiekin.  

Azter dezagun Espainiaren kasua Primo de Rivera-ren diktadura faxista saiakeratik II Errepublika 

burgesera igarotzerakoan. Bistan da ez zela ejertzitoko karguen “depuraziorik” egin, hauek izan 

baitziren aurrerago Franco-rekin kolpe faxista odoltsua eman zutenak. Eta oligarkia? Izan al ziren 

desjabetuak March, Alba, Ybarra, Luca de Tena familiak? Ez, ezta? Hara… 

Jakina da AEBk III. Reich-a garaitu ostean, Europa erdia kapitalismopean mantenduz eta bloke 

inperialista mendebaldarraren jendarme bihurtuz, honen plan guztiak bere eskuetara pasa zirela. 

Honetarako “paperclip” operazioa eraman zuten aurrera, nazien egiturak beren menera ipintzeko. 

AEBko oligarkiaren hainbat aleek III. Reich-a zuzenean finantzatu eta lagundu zuten arren, baita 

kontzentrazio-esparruetako eskulan esklaboaz baliatu ( Ford, IBM, Chase Bank, Kodak, Nestle, 

General Electric…), esan beharrik ez dago gerra ostean ez zutela inolako arazorik izan botere 

ekonomikoan eta ondorioz politikoan jarraitzeko oligarkia inperialistaren parte gisa. Ikus dezagun zer 

gertatu zen “askatu” zituzten herrialdeen oligarkiarekin: 

Frantzia: III Reich-aren morroi zen Vichy-ko gobernua osatu zuen, nazien inbasioa onartu ondoren. 

Gerra ostean oligarkiaren konposizioa ez zen ezertan aldatu (akaso kolaborazionista batzuk epaitu 

zituzten, baita beste asko administrazio berriaren aginduetara ipini ere, Miterrand adibidez, 

errepublikako presidente izan zena). Aipatzekoa da L’Oreal jabeen kasua, ez soilik diruz lagundu 

baizik eta politikoki eta militarki erregimena laguntzen zutenak. 

Italian, Erromako bankuaren presidentearen hitzetan, amerikarrek ez zuten Mussolini gaitzesten, 

baizik eta miresten zuten, eta ez ziren joango gorrien mehatxuarekin amaitu baino lehen. Eta honela 

partisanoak desarmatuak izan arte ez ziren joan (aurrerago NATOren eskutik bueltatzeko). Hemen 

ere, oligarkia finantzaria bere horretan mantendu zen. 

Alemania: Nahiz eta Nurenberg epaiketetan faxisten buruak zigortu, hauen egitura asko (zerbitzu 

sekretuak adibidez) yankien alde egiteko bere horretan mantendu ziren, eta Reich-eko koadro 

gehienak Estatu burges berrituaren egituretan jarraitu zuten. Nahiz eta Kapital monopolista 

alemaniarra hierarkia inperialistan irristatu eta yankiaren menera ipini behar izan, bere jabeak 

boterean jarraitu zuten arazorik gabe: Krupp, Siemens, Thyssen, Hugo Boss, Volkswagen, Allianz, 

Bayer (zyklonB), BMW... Are gehiago, Alemania Ekialdean desjabetutako kapitalistek, nazien jabe eta 

makineria militar eta finantzariaren hornitzaile izan zirenak, AEBren agindupeko mendebaldean 

beren ondasunak mantendu zituzten, edota berreskuratzen lagundu zieten (Flick adibidez). 

Ondorioz, argi eta garbi ikusten dugu oligarkiaren osaketa ez dela aldatzen menperatze-forma batetik 

bestera igarotzerakoan (ezta gerra bat tartean izanda ere), biak diktadura burgesa beraren 

adierazpenak direlako. 
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Baina demokraziaren ikuspegi burges hau, berarekin demokrazia-burgesaren idealizazioa daramana, 

gehien nabaritzen den unea espainiar Estatua faxista izendatzeko preso politikoen existentzia 

erabiltzen dutenean da (“nola egon daitezke preso politikoak Estatu demokratiko batean?” galdetzen 

dute). Beste behin, diktadura burgesa Kapitalaren klase-nagusitasuna bermatzeko eta langileria 

zapaltzeko egitura politiko eta militarra dela, Estatu burgesean gorpuzten dena, argi izan behar dela 

azpimarratzen dugu. Ondorioz preso politikoak BETI egongo dira, klase borroka dirauen bitartean 

behintzat. 

Jar dezagun adibide esanguratsu bat. 1970ko hamarkadan, Gerra hotzaren erdian, Erresuma Batuak, 

orain arte menperatze-forma faxista erabili ez duen Estatu burgesak, preso politikoei eskaintzen zien 

“status berezia” kentzea erabaki zuen (gainontzeko Estatuei preso politikoen izatearen harira beren 

“autoritarismo” edota “diktadura” kutsua salatzerako orduan, itsusi geratzen baitzen beraiek ere 

bazituztela ofizialki onartzea). Hau berreskuratzeko asmoz, irlandar preso errepublikarrek gose greba 

abiarazi zuten, zeinetan hauetatik hamar hil egingo ziren (Bobby Sands haien artean). 

 

Aztertu beharreko beste puntu bat antifaxismoarena da. Hauen aburuz, antifaxistak egotearen 

arrazoia Estatu burgesa menderatze-forma faxistan egituratua dagoela da. Honen zentzugabekeria 

agerian uzteko, gogoratu behar da burgesia inperialistak menderatze-forma demokratikoan ere 

erreserban mantentzen duela behar izanez gero erabiliko duen masa-mugimendu atzerakoia, eta 

honen aurkako borroka proletalgo kontzientearen egitekoa dela, Kapital monopolistaren diktadura 

indartzeko eta Sozialismoa zapuzteko ideologiaren eramaile baitira. Gainera, eremu burgesean ere 

badira hainbat geruza antifaxismoarekin bat egiten dutenak. Bina irrigarriena da, Estatua faxista 

izanda, eta gauzak “itsusi” badaude, aurreikusten dutela beste kolpe faxista emango dutela 

mugimendu hauek erabiliz. Faxismo 2.0? Hori ez da materialismo dialektikoa oinarri hartuz egindako 

azterketatik ateratako ondorioa, inondik inora. 

Bestetik, fase inperialistan Estatu burgesak jasaten dituen aldaketak era okerrean baloratuz, hauek 

mugimendu iraultzaileei aurre hartzeko eta beren zabalpena eman baino lehenago mozteko 

eraikitako egiturak menderatze-forma faxistaren ezaugarritzat hartzen dituzte. Hori da AEBk 

gidatutako bloke inperialista mendebaldarreko herrialde guztietan dagoen egoera bera, 

“kontrairaultza prebentiboa” gisa ezagutzen dena eta II. Mundu Gerratearen ondoren beren aginte 

eremuko toki guztietan ezarri dutena (Europar Batasunaren “segurtasun” protokoloak aztertu). 

Honen helburua diktadura faxista erabili behar ez izatea da berez, non burgesiaren geruzen arteko 

barne egoera limitera eramaten den eta Kapitalarentzat ondorio kaltegarri ez aurreikusiak ekar 

ditzaken (bai burgesiaren zati “antifaxisten” partez eta batez ere proletalgo antolatuaren partez). 

Hala ere emango dute kolpea beharrezkoa badute. 

 

Bueltatu gaitezen “demokrazian” klase sozial guztien ekintza politikoa baimendua eta eskubideak 

errespetatuak direnaren topikora (edo ideia burgesera), hau soilik burgesiaren bloke zapaltzailera 

mugatzen dela, eta batez ere, fase inperialistan Kapital monopolistak zehaztutako mugen barnean 

ematen dela ahaztuz. Ikus ditzagun duela gutxi eman diren hainbat adibide: 
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Krimea: kolpe faxista eta norgehiagoka inter-inperialista baten erdian, krimear herriak erreferendum 

bidez Errusiar Federazioaren parte bilakatzea erabaki zuen. Zein izan zen Europar Batasuneko Estatu 

kideen buruen erantzuna honen aurrean? Zeren dirudienez espainiar Estatua faxista izatearen 

“arrazoi” bat autodeterminazio eskubidea errespetatzen ez duela da, erokeria guztiz europar 

“demokraten” prestutasunaren aurrean, batez ere Erresuma Batuko buruena Eskoziaren aurrean. Ba 

hauek egin dutena erreferenduma ilegaltzat jotzea eta egoera berria ez onartzea izan da, NATOko 

agintarien eta Cameron beraren mehatxu nahasgarriekin batera, nahiz eta erreferendumean 

baiezkoa %90ekoa baino altuagoa izan. Zergatik? Beren interesen aurka doalako, besterik ez. 

Honekin lotuta, aztertu beharrekoa da Ukrainan gertatutakoa. Bloke inperialista mendebaldarrak, 

Europar Batasunaren bidez, Estatu burges honekiko harreman neokolonialistak ezartzea ez lortuta 

(herri langilearen alienazioaren gain hautatutako Gobernuaren ezekoagatik), bere agintea ezartzeko 

Estatu kolpea eman du. Honetarako, talka-indar eta ehiza txakur gisa bai CIAk bai NATOk 

entrenatutako eta armatutako talde neonazi eta ultraeskuindarrak erabili ditu (baita mertzenarioak 

ere: Blackwater, militar ohi israeldarrak…), zuzenean burgesia yanki-sionistaren eta oligarkia 

finantzariaren (IMF, ECB…) nahia aurrera eramaten ari direnak. Hala ere, eta ohikoa ez den eran, 

Estatu burgesa menderatze forma faxistan egituratzea ekarri duen krisi politikoa, ez da etorri 

langileriak aurrera eramandako boterearen aldeko borroka kontzientea zapaltzeko, baizik eta bloke 

zapaltzaile berako multzo ezberdinen ezadostasunagatik, bloke inperialisten arteko nazioarteko 

norgehiagokan kokatzen direnak. 

“(…)Faxismoaren eta diktadura faxista beraren garapena herrialde ezberdinetan forma ezberdinez 

estaltzen da, baldintza historiko, sozial eta ekonomikoen, berezitasun nazionalen eta herrialde 

bakoitzaren nazioarteko kokapenaren arabera. Herrialde batzuetan, nagusiki han non faxismoak 

masen oinarri zabalik ez duen eta non burgesia faxista beraren eremuan talde ezberdinen arteko 

borroka nahiko gogorra den, faxismoa ez da berehala erabakitzen parlamentuarekin amaitzera eta 

gainontzeko alderdi burgesei, hala nola sozialdemokraziari,  nolabaiteko legalitatea baimentzen die. 

Beste herrialde batzuetan, non burgesia menderatzaileak iraultzaren leherketa gertuaz beldur den, 

faxismoak monopolio politiko mugagabea ezartzen du, bai bat-batean, bai ikara eta alderdi eta 

taldekatze aurkariekin kontu-garbitzea gero eta gehiago areagotuz, ez duena baztertzen, faxismoak, 

bere egoera era berezi batean larriagotzen den mementoan – bere klase izaera aldatu gabe -, 

diktadura ikaratzaile irekia parlamentarismoaren faltsutze baldar batekin bateratzeko bere oinarria 

zabaltzen saiatzea. (…)” 

La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera 

contra el fascismo (euskaratua)– G. Dimitrov  

Hau da Ukrainiako hauteskunde-fartsan gertatutakoa, zeinetan gainontzeko alderdiak legetik at 

(Gobernuan zegoen Erregioen Alderdia) edo kanpaina egitea galarazi zaien (KPU berrikustzailea) 

indarraren bidez (Borotba edo bestelako antolakunde iraultzaileetako kideak erailak ziren bitartean), 

hamaika irregulartasun egon diren eta soilik kolpe faxista babestu duten buru ezberdinen artean 

aukera zitekeen. Gainera, hauteskundeen ondoren Junta kolpista bera agintzen jarraitzen du, 

inperialismo mendebaldarraren aldeko diktadura burgesa ikararen bidez ezarriz. Hau bereziki latza 

Ukrainiako ekialdean, non erreferendum bidez (%90 baino altuagoko baiezkoarekin) Donetsk eta 

Lugansk-ko Herri-Errepublika (nahiz eta burgesak izan, oligarken jabetzen nazionalizazioaren 

aldarrikapena dutenak eta zinez mugimendu herrikoi batetik jaio diren) antifaxistak eratu diren. 
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Hasiera hasieratik AEBk armatutako Armada kolpistaren eta neonazien erasoak jasan dituzte, 

sarraskiak egunetik egunera handiagotzen direlarik (Sindikatuen Etxean hamarnaka antifaxista bizirik 

erretzea, aire-bonbardaketak zibilen aurka…). 

Venezuelan antzeko zerbait ari da gertatzen. Hemen, joko demokratiko-burgesean burgesia 

inperialista yankiaren zapalkuntzarekin amaitu eta osatzen ari den beste bloke inperialistaren eskutik 

garapen kapitalista aurrera eraman nahi duen burgesia ez-monopolistaren ordezkariek Gobernua 

herri langile alienatuaren gehiengoaren eskutik lortu du, eta honen aldeko politika saiatzen da 

aurrera eramaten. Baina oligarkia venezuelarrak, Kapital monopolista yankiarekin lotura estuak 

dituenak, ez du hau onartzen eta Gobernua botatzeko eta beren nahia indarra eta ikararen bidez 

ezartzeko planak eramaten ditu aurrera, kale-istiluetatik “putsch” militarrera, dena Pentagonoaren 

laguntzarekin, noski. 

 

Guzti hau ikusi eta gero, azter dezagun zer izan zen espainiar Trantsizioa. 

Trantsizio garaian, 1978.urtean, NBEk faxista gisa zehazten zuen Estatua, burgesia inperialista 

mendebaldarrak ezartzen zituen “demokratikoa” izateko parametroak bete ondoren honela izendatu 

zen. Alde batetik, frankistek eratutako Konstituzioarekin (erreferendum bidez onartua) batera 

diktadore faxistak ezarritako Errege eta monarkia ezartzen zen, Ejertzitoko karguek beren postuetan 

jarraitu zuten, errepresio politikorako TOP auzitegia “Audiencia Nacional” bilakatzen zen, “Guardia 

Civil” gorpu sarraskitzailea eta tortura-sistema osoa bere horretan mantendu ziren (orain ilegala 

zelarik), Falange legala (nahiz eta frankista gehienak AP inguruan bildu) izaten jarraitu zuen, Eliza 

Katolikoak lortutako jabetza guztiak mantendu eta ustez preso politiko iraultzaileentzat (ez guztiak) 

zen Amnistia frankistak epaituak ez izateko balio izan zuen. Aparteko aipamena merezi dute oraindik 

gerra ostean faxistek eraildako 80 mila gorpu baino gehiago ehunka hobi komunetan daudenak. 

Gerora “ley antiterrorista” eta “ley de Partidos” bezalakoak ikara eta errepresio aldamio honetara 

gehituko ziren.  

Zer da aldatu zena orduan? 

Menperatze-forma, Kapital monopolistaren politika indarrean eta gainegitura ideologiko guztiz 

atzerakoi batetik, geruza burges guztiez osaturiko bloke zapaltzailearen politikarengatik, Estatu 

burgesaren osaketa eta gainegituran aldaketa nabarmenak eragin zituenak (nahiz eta indar 

ekonomiko, eta ondorioz hein handi batean politiko, nagusia oligarkia bera izan, fase inperialistako 

diktadura burgesa guztietan bezala). 

Honetarako egin zen Kapital monopolista espainiarra PSOEren siglak historikoen jabetzarekin, hauek 

espainiar langileriaren baitan zuten zilegitasunak herri langilearen zati nabarmen bat bloke 

zapaltzaile demokratiko-burges berrituari babesa ematea ekarriko baitzuen. Horregatik, 1974ko 

Paris-en emandako Suresnes-ko Kongresuan, SECEDek (Carrero Blanco-k diseinaturiko zerbitzu 

sekretuak) emandako dokumentazio faltsuaren laguntzaz, Felipe Gonzalez falangista alderdiaren 

bridekin egin zen. CIAren aginduetara aurrerago GAL eta bestelako heriotza-taldeak sortu eta Estatu 

burgesa NATOn sartu zuen, sozialdemokrazia alemaniarraren laguntza oso garrantzitsua izan zelarik. 

Frankismoan burgesia ez-monopolistaren geruzek ezin zuten botere politikoa kudeatu, eta are 

gutxiago nazionalek beren proiektuak aurrera eraman, Estatu burgesa osatzen zuen bloke 
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zapaltzailea soilik Kapital monopolistaz (edota beste klasekoak izanda beren politika aurrera 

eramaten zuten lekaioez) osatua baitzegoen. Noski burgesiaren geruza guztiak ekonomikoki 

zapaltzaileak izaten jarraitzen dute, baina ez politikoki. Horregatik ematen zen burges antifaxisten 

fenomenoa, botere politikoaz baztertuaz egonik errepresioa ere jasaten baitzuten, Kapital 

monopolistak erabakitako ildo eztabaidaezina beren interes eta mundu ikuskerarekin talka egiten 

baitzuen. Adibidez, PNVko gazteria, EGI, ETAri militante gehien eman zien antolakundea izan zen 

60ko hamarkadan. 

Oligarkiak bere menperatze-forma aldatzeko erreforma burutu ostean, burgesia ez-monopolistaren 

gainontzeko geruzak sartu ziren demokrazia-burgesa osatzen duen bloke zapaltzailean. Honela PNV 

Estatu burgesaren kudeaketan parte ahal izatera igaro zen bere fakzioaren interesen alde egin eta 

Kapital monopolistaren egituratik onurak  ateratzen saiatzeko, hierarkia inperialista 

mendebaldarrean onurak lortu ahal izateko aukera izanez, baita beretzat preseski sorturiko zipaioen 

gorpu poliziala eratu ere.  Ajuria Enea paktuarekin itxi zen egun arte irauten duen aliantza. 

Burgesia katalanistaren kasuan, hau ere Estatu burgesaren kudeaketan sartu zen, baita hauetako 

sektore batzuek instituzio horiek beren proiektu propioa garatzeko erabili ere, independentzia kasu 

honetan. Hau noski, garai inperialistako Estatu burgesari gorpuzkera ematen dion Kapital 

monopolistaren interesentzat arriskutsua izan arte izango da baimendua, nahiz eta beraientzat (eta 

beste geruza burges batzuentzat) kaltegarria den heinean bloke zapaltzaile demokratiko-bugersaren 

baitan uneoroko borroka ideologiko-politikoa eman, beren politikak aurrera eramatea (edo status 

quoa mantentzea) ahalbidetuko dien herri langilearen babesa lortu nahian. Aipagarria da ere 

burgesia monopolista kataluniarraren gehiengoa espainolista denez (edo espainiarra zuzenean), 

burgesia independentista burgesia inperialista yanki-sionistaren sostengua bilatzen aritzea 

(mendebaldeko bloke inperialistako klase hegemonikoa) beren Estatu proiektua aurrera eramateko, 

egungo egoera geopolitikoan Kapital monopolistaren babesik gabe Estatu bat eraikitzea ezinezkoa 

denaren jakitun. 

Beste kasu bat aipatzearren, galiziar burgesia-ttipiaren eta burgesia-ertainaren hainbat aleen BNG 

plataforma aipa daiteke. 

Bestetik era guztietako oportunista, erreformista eta berrikustzaileek politika egin zezaketen (betiere 

erreforma frankistari men egin ondoren) langile aristokrazia bloke zapaltzailearen parte gisa jokatu 

ahal izatea ahalbidetuz,  guzti honek gainegitura ideologikoan aldaketa nabarmenak eraginez. 

Gogoratu PCE (orain IU barnean dagoena), eta ordutik hona ateratako hainbat eta hainbat txosna. 

Ezker abertzalearen kasuan bi joeratan banatu zen: 

Bloke politiko-militarraren kasuan, erabaki ataletan erreformistak nagusituta, “demokraziaren” logika 

burgesa jarraituz bloke zapaltzailean eta Estatu burgeseko instituzioetan integratu zen. Bistakoa da 

Pertur-en gisako marxista-leninisten faltak honetan eragin zuela. Baina tira, jatorri behargin eta 

abertzaleko alderdi batek posible izango al zuen sisteman integratzea menperatze-forma faxista 

indarrean egonik? Bistakoa da demokrazia-burgesaren parametroetan eman zela hau, 

oligarkiarentzat onuragarria zena, dudarik gabe. 

ETA(m)k gidatutako antolakundeek beste jarrera oso ezberdina hartu zuten. Legalitate berriak 

eskaintzen zituen aukerak Estatu burgesaren aurka borrokatzeko erabili zituzten. Adibidez HB 
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urteetan alegala izan zen, hauteskundeetan lista zuriak aurkezten zituelarik, bloke zapaltzaileko 

alderdiek legalitatean sartzea eskatzen zioten bitartean. Honek Estatu burgesaren (eta honekin bat 

egin zuen bloke zapaltzaile berrituaren) partez “plan ZEN” (okupazio militar-poliziala, propaganda-

bideen bidezko gerra psikologikoa, burgesiaren soldatapeko lekaioen hedatzea…) eta lege 

errepresiboen ugaltze eta gogortzea ekarri zuen. Euskal Herri Langilearen sektore aurrerakoienen, 

ezker abertzalearen, zapalkuntza bilatzen zen, langileriak bere borroka aurrera eraman ez zezan. 

Estatu burgesak bloke zapaltzailean integratuko ez zuela konturatu zenean taktikaz aldatu zuen, eta 

“ley de Partidos” atera zuen ilegalizazioak burutzeko (beste mugimendu batek ere jasan zuena). (Eta 

dirudienez ongi atera zaie) 

Nahiz eta klase borrokaren ondorioz ENAM behargin klasearen askapenaren bidetik aldendu, egun 

ere “salbuespen egoera iraunkorra” bere horretan mantentzen dela agerikoa da. Aipatzekoa da 

Estatu frantziarra errepresio legal guzti honetan espainiar Estatuaren eskutik joan dela. 

Ondorio gisa esan dezakegu, nahiz eta espainiar Estatu burgesak menperatze-formaren aldaketa 

ematerakoan erregimen frankistaren egitura dezente mantendu, hau diktadura burgesak 

ezinbestekoak dituelako dela, eta fase goreneko (edo inperialistako) demokrazia dela ezartzea lortu 

zutena, bloke inperialista mendebaldarraren egituretan guztiz integratua. Bere moldea monarkia 

parlamentarioa da, Erregea parlamentuak berresten duelarik (eta ez erreferendum bidez) 

mendebaldeko gainontzeko guztietan bezala. 

 

Azken finean, marxista-leninistok, materialista dialektikook, sozialista zientifikook, ez dugu 

“demokrazia” (abstraktuan) faxismora kontrajarri behar, baizik eta, menderatze-forma bakoitzean 

beharreko aldaketa taktikoak ezarriz, Proletalgoaren Diktadura (demokrazia proletalgoarentzat, 

diktadura esplotatzaileentzat) diktadura burgesara, estrategikoa den Estatu burgesaren suntsipena 

eta Sozialismoa eraikitzearen helburua argi izanez. 

 


