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Transnazionalen boterearen 

haunditzeak biderkatu ditu, mundu osoan
zehar, korporazioek garapen ereduan jokatzen
duen rolaren aurkako borrokak. Ildo beretik,

gero eta gehiago formulatzen ari dira 
proposamenak eta erreferentziako 
marko berriak ekonomia eta gizarte 

post-kapitalistarantz abiatzeko.
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Kapitalismo globala zabaldu eta
korporazio handien boterea
handiagotu izanaren ondorioz, en-
presa transnazionalek “garapen-
ereduan” duten zentraltasuna
zalantzan jartzen duten gizarte-bo-
rrokak areagotu egin dira mundu
osoan. Azken hamarkada hauetan,
hazkunde ekonomikoa eta sektore
pribatua gizarte osoaren “aurrera-
bidearen” zutabetzat hartzen
dituen ikuspegia nagusi izanik ere,
gure bizitzaren gero eta alderdi ge-
hiagoren merkantilizazio eta pri-
batizazioari aurre egiten dioten
erresistentzia-prozesu ugari sortu
dira. Neurri handian gizarte zibile-
ko erakundeek eta gizarte-mugi-
mendu emantzipatzaileek bultzatu
dituzten esperientzia horiez guz-
tiez gain, modernotasun kapitalis-
taren alternatiba diren paradigma
eta erreferentzia-esparru berriak
agertu dira.
Kapitalismoaren ondorengo eko-
nomia eta gizarteetarantz abiatze-
ko baliagarriak izango diren trant-
sizioko proposamenak eraikitze-
ko, ikuspegi hirukoitza dute joera
nagusiaren aurkako diskurtso eta

ekimen berri horiek. Lehenik eta
behin, erresistentziaren dinamika:
kapital transnazionalaren hedape-
na ikertu eta salatu behar da, he-
dapen horren inpaktu ekonomiko-
ak, politikoak, sozialak eta inguru-
menari eta kulturari lotutakoak
murrizten saiatzeko. Bigarren,
erregulazioaren logika: egungo
eredu sozioekonomikoaren espa-
rruan pertsonen eta herrien esku-
bideak enpresa handien negozioak
tinko babesten dituen lex mercato-
ria horren maila berean –gutxie-
nez– jartzeko baliagarriak izango
diren kontrol-mekanismoak eta
birbanatzeko proposamenak egin
behar dira. Eta hirugarren, alter-
natiben eraikuntza bultzatzeko
ideia: nagusi direnez bestelako ga-
rapen-ereduak eta gizarte-ereduak
eraikitzeko xedez, hemen eta orain
enpresa transnazionalei zenbait
eremutan autonomia eta subirano-
tasun ekonomikoa kenduko dieten
proposamen zehatzak bultzatu eta
praktikan jarri behar dira.
Erresistentziari, erregulazioari
eta alternatibari lotutako dinamika
horiek aldi berean, paralelo eta era
dialektikoan ari dira aurrera egi-
ten, prozesuaren logika baten es-
parruan eta trantsizioaren ikuspe-
giarekin. Testuinguru horretan,

esan daiteke hiru ikuspegi horiek
osagarriak direla eta gobernu, en-
presa eta gizarte-erakundeei beste
sistema sozioekonomiko batzuk
ezartzeko deia egiten dietela, funt-
sezko zutabe gisa Polanyik –kapi-
talismoaren jatorria aipatzean eta
“belaunaldi bateanmundu osoa ge-
ratu zela haren eragin mingarripe-
an” egiaztatuz– “irabaziaren era-
gingarria” deitzen duen hori izan-
go ez duten sistema sozioekonomi-
koak ezartzeko deia, alegia.

Inpaktuak, borrokak
eta erresistentziak

Kapitalak gure planetako bizitzan
duen nagusitasunari aurre egiteko
erresistentzian eta gizarte-protes-
tan oinarritutako dinamikak, egia
esan, korporazio handiek (Estatu
Batuetakoek hasieran, eta Europa
eta Asiakoek ondoren) beren ope-
razioak beste herrialde batzuetara
zabaldu zituztenean eta hazkunde-
an eta metaketan oinarritutako lo-
gikan sakondu zutenean jarri ziren
abian. Esan daiteke, beraz, XIX.
mendearen amaierako eta XX.
mendearen hasierako langile-mugi-
menduaren borrokak eta lan-bal-
dintzetan eta enpresa-etekinen ba-

naketan hobekuntzak lortzeko es-
kakizunak, gaur egungo borrokak
(hala nola beren lurraldeetan meat-
ze- eta petrolio-enpresak sartzea-
ren aurka dauden toki-komunitate-
en eta herri indigenen borroka), jo-
an den mendean hainbat enpresa-

ren aurka (United Fruit Company
–Chiquita Brands gaur egun–,
Nestlé, Shell, Nike edo McDonald’s
enpresen aurka, adibidez) egin zi-
ren erresistentzia-kanpainak eta
gaur egun Telefónica, Coca-Cola,
Chevron-Texaco edo Repsol trans-
nazionalen aurka egiten direnak
lotzen dituen hari gorri bat dagoela.
Latinoamerikaren kasu zehatze-
an, gainera, kapital transnazionala-
ren aurkako herri-erresistentziako
prozesu horiek erabakigarriak izan

ziren mende honen lehen hamarka-
dan Washingtongo Adostasunaren
kudeatzaileak gobernuetatik irtena-
razi eta “gau neoliberal luzearen”
amaiera ekarri zuten gehiengo so-
zialak osatzen laguntzeko garaian.
Edonola ere, aldaketaren gobernu
berri horiek, erresistentziaren eta-
pa moteldu ondoren, dualtasun ba-
ten aurrean daude orain, hementxe
“erakundeetarako jauziaren“ alde
egin duten eta gobernu-ardurak be-
te behar dituzten alderdi eta herri-
tarren talde berri horiek aurrean
duten dualtasunaren antzekoa, az-
ken batean: korporazio transnazio-
nalekin erregulazio-arloan aurrera-
pen bat ekarriko duen elkartze tak-
tiko baten alde egin ala paradigma
jakin batzuetan (hala nola desaz-
kundean, bizitza onean edo ekofe-
minismoan) oinarritutako garapen-
eredu baten aldeko apustu estrate-
gikoa egin eta proposamen alterna-
tibo bat eraiki?

Kontrol-mekanismoak eta
proposamen alternatiboak

Hain zuzen ere, erregulazioaren eta
alternatibaren artean, hots, “mer-
katuen” boterea mugatzeko kon-
trol-mekanismoak ezartzeko auke-
raren eta kapitalismoaren ondoren-
go garairako trantsizio baterantz
aurrera egiteko proposamenen pre-
miaren artean ari dira mugitzen en-
presa handiekin eredu sozioekono-
mikoaren zentraltasuna lortzeko
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Lan mungimenduaren
borrokak eta
tokian-tokiko
komunitateenak
lotzen dituen
ari bat dago

Akumulazioaren logikak bizitza menderatzen jarraitzen du Erresistentzia
eta alternatibek beste etorkizun bat eraikitzeko aukera aurreratzen dute

Erresistentziak, erregulazioak,

PEDRO RAMIRO*



lehian ari diren ekimen gehienak.
Eta jabetza pribatuaren eta haz-
kunde ekonomikoaren logikak
kolonizatu ez duen gunerik ia ez
dagoenez gero –beste era batean
esanda, kapitalismo globalean
“kanpoalderik” ez dagoenez ge-
ro–, esperientzia horietako askok
erregulazioaren eta alternatiba-
ren ikuspegiak konbinatuta funt-
zionatzen dute.

Trantsizio-proposamen beraren
barruan, honako hauek konbina-
tu behar dira: alde batetik, inda-
rrean dagoen legeria hobetzeko
zein araudi nazional eta nazioar-
teko araudi berriak sortzeko –gar-
dentasunari, kontuak eman beha-
rrari, konpainia handien jardunbi-
deen ebaluazio eta jarraipenari,
giza eskubideen betetzea enpre-
saren etekinen gainetik jarriko

duen bidezko fiskalitate bati eta
abarri begira– gobernu eta era-
kundemultilateralei egin beharre-
ko eskakizunak, eta, bestetik,
“irabaziaren eragingarria” funt-
sezko printzipiotzat izango ez du-
ten paradigma berrietatik abiatu-
ta gizarte zibileko erakundeek
aniztasuna, kolektibotasuna, de-
mokrazia eta bizitzaren iraunkor-
tasuna ardatz izango dituzten
emantzipazio-bide berrietatik
abiatzeko bultzatuko dituzten
proiektu alternatiboak praktikan
jartzeko beharra.
Bi bide horiek lotuta daude dia-
lektikoki, eta kontuan hartu behar
da, Miren Etxezarretak dioenez,
“ez dela gauza bera arazo jakin bat
konpontzeko proposamen bat, ba-
liabide bat edo tresna alternatibo
bat, eta egungo gizartea iraultzeko
helburua duen gizarte alternatibo
bat”. Eta, gainera, prozesuaren lo-
gikaren barruan eraikitzen dira, ja-
kinik, Etxezarretak berak dioenez,
“borrokaren eta eraldaketaren pro-
zesua bera dela alternatiba, egune-
roko bizitzan eta gizarte desberdin
baten aldeko borrokan eraiki be-
harreko prozesua, alegia”.

Transnazionalen Boterearen eta
Zigorgabetasunaren kontrako
Kanpaina Globala mundu osoko 190
gizarte-mugimendu, sare eta erakun-
dek osatutako koalizio bat da, eta
korporazio transnazionalenbotereari
eta inpaktuei erantzutea du helburu.
Kanpainak hainbat herrialde eta es-
kualdetako beste plataforma eta sare
batzuk eta enpresa edo sektore jakin
batzuen aurkako kanpainak biltzen
ditu. 2012ko ekainean sortu zen, es-
trategiak elkarrekin lantzeko eta in-
formazioa eta esperientziak elkartru-
katzeko aukera erraztearren eta en-
presa handien aurkako borrokak na-
barmendu eta elkartasun eta babes
handiagoa ematearren. Alternatibak
Lotuz (Enlazando Alternativas) es-
kualde biko sarearen aurreko espe-
rientzian oinarrituta dago kanpaina,
eta gero eta mugimendu eta erakun-
de gehiago elkartzea du xede.
“Transnazionalen boterea desegitea”
goiburuaren bidez, nazioarteko el-
kartasun-sareak sortu nahi diramun-
duaren ustiapen basatia (botere eko-
nomiko eta finantza-botere handiek
eragindakoa) areagotu eta zabaldu
duen globalizazio neoliberalaren tes-
tuinguruan. Testuinguru horretan,
korporazio transnazionalak gure bi-
zitzaren eta planetaren jabe egin di-
ra, eta gero eta ondasun komun ge-
hiago metatu eta suntsitu dituzte, es-
parru nazionalean zein nazioartean
lege-immunitatea bermatzen dien
“zigorgabetasunaren arkitekturak”
babestuta. Lexmercatoria hori “mer-
kataritza libreko” eta inbertsioko itu-
nen eta nazioarteko gobernu eta era-
kundeen harrapaketa korporatiboa-
ren bitartez garatzen da, eta inbert-
sio-eskubideak giza eskubideak bai-
no neurri handiagoan babesten ditu.
Irabazien maximizazioa lehenesten
duten enpresa batzuek erabateko zi-
gorgabetasuna izan dute herriak sis-
tematikoki behartzeko, Lurra etaber-
tako baliabideak suntsitu eta beren-
ganatzeko, bizitza merkaturatzeko,
zerbitzu publikoak desegiteko, onda-
sun komunak suntsitzeko, elikadura-
subiranotasuna mehatxupean jartze-
ko eta erresistentziak kriminalizatze-
ko, eta, ildo horretan, zigorgabetasun
hori salatu eta agerian utzi nahi da
kanpainaren bidez. Gainera, espe-
rientziak eta borrokak batzeko eta,
era horretan, gure garaipenetatik eta
gure porrotetatik kolektiboki ikaste-
ko lan eginnahi da. Izan ere, transna-
zionalen botere-sistema desegiteko,
beharrezkoada ekintzakmunduoso-

an koordinatzea, eremu askotan bo-
rrokatzea eta kale eta lurraldeetako
mobilizazioa, herri-hezkuntza eta na-
zioarteko parlamentu, komunikabi-
de, foro eta erakundeetako ekintzak
konbinatzea.
Helburu zehatzen artean, nazioarte-
ko elkartasunaren bidez transnazio-
nalen inpaktuen aurka diharduten
komunitateen borrokak indartzea ai-
patu behar da lehenik eta behin.
Bigarren helburua transnazionalen
botere politiko, ekonomiko eta juridi-
koa desegitea da, eta, horretarako,
transnazionalen jardueren kontrol
publikoa eskatzea, politika- eta en-
presa-arloko eliteak transnazionalen
krimen ekonomiko eta ekologikoen
erantzule egitea eta transnazionalek
lobbyaren, “ate birakarien” eta xan-
taiaren bitartez gobernu eta erakun-
deetan duten eragina salatzea.
Transnazionalek eragindako giza es-
kubideenurraketaksistematikoakdi-
rela frogatu nahi da,HerrienAuzitegi
Iraunkorrak zenbaitetan baieztatu
duenari jarraiki. Eta, era berean, en-
presa-interesen aldeko egitura juridi-
ko horren eraikuntzan transnaziona-
len, korporazio handien jatorriko eta
harrerako estatuen eta nazioarteko
ekonomia- eta finantza-erakundeen
arteandagoenelkar-ulertzea edo “zil-
bor-hestea” salatu nahi da.
Kanpainaren esparruan, azkenik,
“Enpresa transnazionalen kontrole-
rako herrien nazioarteko ituna” lant-
zeko prozesu kolektiboa bultzatu da,
“behetik” abiatutako justizia-prozesu
bateanaurreraegitekoetaherriensu-
biranotasunerako alternatibak erai-
kitzeko baliagarria izan dadin. Izan

ere, itunak berak dioenez, “enpresa
transnazionalei mesede egiten dien
zigorgabetasunaren arkitekturaren
ordez, gizarte-gehiengoen aldeko gi-
za eskubideen arkitektura eraiki be-
harra dago”.
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Ekimenak
testuinguru
neoliberal batean
nazioarteko
elkartasun sareak
sortzean datza

Berreskuratutako enpresak,
txanpon sozialak, finantza so-
lidarioak, bidezko merkatarit-
za, kontsumo agroekologiko-
ko kooperatibak, erabiltzeko
eskubidearekin emandako et-
xebizitza komunitarioen ingu-
ruko proiektuak… Giza jardue-
rak beste era batera, metake-
ta kapitalistaren logikatik
kanpo antolatzea bideragarria
dela erakusten duten adibide
asko eta asko daude, bakoitza

bere mailan eta bere ahalme-
narekin.
Ekimen batzuk dagoeneko
multinazionalekin lehian ari
dira botere-eremu batzuk lort-
zeko; beste batzuk, berriz, ha-
sieran daude oraindik, eta
ekonomia solidario, feminista
eta ekologikoaren printzipioe-
tan oinarrituta jardunbide ar-
duratsuak (gizarte-arloan zein
ingurumen-arloan) probatze-
ko balio duten “esperientzien
laborategiak” dira. Ramón
Fernández Duránek eta Luis
González Reyesek En la espi-
ral de la energía liburuan dio-
tenez, “arrakasta izanez gero,
hurrengo faserako agregazio-
eta kopia-nodoak sortuko di-
tuzte esperientzia txiki
hauek”, eta “ezinbesteko ar-
giak, saiakuntza-bankuak”
izango dira.

Transnazionalen

boterea
suntsitu

alternatibak

Aldaketarako
sendotutakoeta
etorkizuneko
esperientziak

* Pedro Ramiro,
(@pramiro_), Latinoamerikako
Multinazionalen Behatokia (Observatorio
deMultinacionales en América Latina,
OMAL) – Bakea eta Duintasuna (Paz con
Dignidad) elkartea..

JÚLIA MARTÍ COMAS*

190 gizarteko elkarteek sare bat
sortu dute botere korporatiboari
aurre egiteko

* Júlia Martí Comas,
(@en_construccio) RETS kolektiboa
(Respuestas a las Empresas
Transnacionales).
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L
ex mercatoria izenekoan,
enpresa transnazionalen
eskubideak merkataritza-
eta inbertsio-arauetan oi-

narritutako ordenamendu juridiko
hertsagarri, aginduzko eta betea-
razle baten bidez babesten dira.
Arau horien artean, honako hauek
aipa daitezke: korporazio han-
diek sinatutako kontratuak,
Munduko Merkataritza Anto-
lakundearen (MMA), Nazioarteko
Diru Funtsaren (NDF) eta Mun-
duko Bankuaren arauak, xedape-
nak, doikuntza-politikak eta bal-
dintzatutako maileguak, MMAren
Desberdintasunak Konpontzeko
Sistema eta arbitraje-auzitegiak.
Eta, aldi berean, desarautzea, pri-
batizazioa eta Estatuak esku hart-
zeko ahalmenarenmurrizketa (po-
litika publikoei dagokienez; ez, or-
dea aparatu militarren eta gizartea
kontrolatzeko aparatuen indartze-
ari dagokionez) bultzatzen duten
politika neoliberalen mendeko le-
geria nazionaletara bideratzen di-
ra transnazionalen betebeharrak;
hau da, legeriak ad hoc egiten dira
multinazionalen interesak babes-
teko.
Transnazionalek mundu osoan

dituzten negozioak Zuzenbide
Korporatibo Globala osatzen
duten milaka akordio eta itunez
osatutako “zigorgabetasunaren
arkitektura juridikoaren” bidez
babesten diren bitartean,
Giza Eskubideen Nazioarteko
Zuzenbidea oso ahula da gehiengo
sozialen eskubideak babesteko eta
korporazio transnazionalak kon-
trolatzeko. Merkataritza- eta in-
bertsio-arauek indar handia dute;
aitzitik, erantzukizun sozial korpo-
ratiboa (ESK) eta jarrera-kodeak
zuzenbide biguneko (soft law) for-
mulak dira —borondatezko, alde
bakarreko eta galdagarritasun
juridikorik gabeko arauak— beren
betebeharrak urteko memorietara
eta “enpresa-etikara” mugatzen
dituzten transnazionalen botereari
aurre egiteko.
Adibidez, Ekuadorko Justizia

Gorte Nazionalak Estatu
Batuetako Chevron-Texaco petro-
lio-konpainia Amazonian eragin-
dako kutsadurak kaltetutakoei kal-
te-ordain bat ordaintzera zigortzen
zuen epaitza berretsi ondoren
Ekua-dorko estatua nazioarteko
arbitraje-auzitegietara eraman
duen petrolio-konpainia horren ka-
sua, edota krisialdietan eta gober-
nu-aldaketen aurrean korporazio
handien eskubideak bermatzeko
Europar Batasunaren eta Estatu
Batuen arteko Merkataritza eta
Inbertsio Itun Transatlantikoaren
inguruan egiten ari den negozia-
zioaren kasua aipa daitezke. Kasu
horiek agerian uzten dute lex mer-
catoria horren boterearen eta Giza
Eskubideen Nazioarteko Zuzen-bi-
dearen ahultasunaren artean da-
goen asimetria. Hortaz, beharrez-
koak dira enpresa transnazionalak
kontrolatzeko eta pertsonen eta
herrien eskubideak gutxienez kon-
painia handien eskubideen maila
berean jartzeko arau berriak eta
proposamen alternatiboak.
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‘Lex mercatoria-ren’ aur
“Merkatu legeek” enpresa transnazionalen interesak babesten dituzte nazio legeen gainetik

EUROPA eta Estatu Batuen
arteko TLCaren kontrako
protestak, Madrilen.
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rka

Konpainia horien eragiketen benetako kontrola
ezartzeko tresnak sortze aldera, gizarte-mugi-
mendu, herri indigena, sindikalista, legelari, ak-
tibista eta multinazionalen jardunbideen bikti-
ma batzuek Enpresa transnazionalen kontrole-
rako herrien nazioarteko ituna landu dute elka-
rrekin: “Proposamen alternatibo erradikal bat
da, eta honako helburu hauek ditu: alde batetik,
enpresa transnazionalek eragindako giza esku-

bideen urraketak geldiarazteko kontrol-meka-
nismoak proposatzea, eta, bestetik, gaur egun
botere korporatiboek hartuta duten espazio pu-
blikoa eskatzeko komunitateen eta gizarte-mu-
gimenduen arteko aliantzak elkartrukatu eta
sortzeko esparru bat eskaintzea”.
Asmoa, zehazki, itun hori sortu duen lan ko-

lektiboak enpresa transnazionalen eta horiek
babesten dituzten estatuetako eta nazioarteko

erakundeen aurkako borroketan oinarrituta
azken hamarkadan metatu den esperientzia
jasotzea da.
Herrien Itunaren proposamenak dioenez,

“Nazioarteko Zuzenbidea ez da eraiki eta azter-
tu behar Estatuak ardatz dituzten elite ekonomi-
ko eta politikoetatik, ‘behetik’ baizik, gizarte-
mugimenduetatik eta gizonen eta emakumeen
erresistentzietatik”.

Herrien nazioarteko itun baten alde

Estatuak ez lituzke enpresak aholkatu eta sustat-
zeko neurriak planteatu behar horien jardueretan
giza eskubideak errespetarazteko. Horren ordez,
kontrolatzeko eta zehatzeko neurriak hartu be-
harko lituzke, eta giza eskubideei buruzko arauen
betetzea eskatu beharko luke. Izan ere, korpora-
zio transnazionalek Estatuan eta nazioartean bete
behar dute legea, eta, hala badagokio, bidezko ze-
hapen zibil, penal, laboral eta/edo administratibo-
ak bete behar dituzte.
Ildo horretan, Estatu espainolak hori lortzeko

arau juridikoak onartu eta berritu beharko lituzke
nahitaez bete beharreko araudi baten ez-betetzeei
aurre egiteko, pizgarrietan, sentsibilizazioan eta
jardunbide egokietan oinarritutako sistema bat
ezarri ordez, berriki abian jarritako 2014-2020ko
EnpresarenGizarte ErantzukizunarenEspainiako
Estrategian eta oraindik onartu gabe dagoen
Enpresei eta Giza Eskubideei buruzko Plan
Nazionalean adierazten den bezala.
Estatuek enpresa transnazionalen urraketen

aurka giza eskubideak babesteko duten betebeha-

rra berretsi behar da, eta estatuek ildo horretan
beren gain hartu beharreko neurri espezifikoak
zehaztu behar dira. Hasteko, biktimek eta eragin-
pean hartutako komunitateek justizia eta ordaina
jasotzeko aukera ahalbidetzeko mekanismoak
ezarri beharko lirateke maila nazionalean.
Halaber, korporazio handien lurraldez kanpoko
betebeharrak bermatu behar dituzte estatuek; hau
da, egoitza nagusia estatu horietako lurraldean
duten enpresek giza eskubide guztiak bete behar
dituzte kanpoan dihardutenean.

Lurraldez kanpoko betebeharrak

TTIP delakoaren eta beste merkataritza- eta
inbertsio-itun batzuen aurrean, auzitegi
nazionalen lurralde-eskumena berrezarri,
parlamentuen zeregina berreskuratu eta lege-
gintza-arloko herri-ekimenak abian jarri
behar dira.
“Merkataritza libreko” itunetan, ez dirudi

oso baliagarria denik “garapen iraunkorraren”
eta “gizarte-erantzukizunaren” aldeko klausu-
lak txertatzea. Horren ordez, giza eskubideen
aldeko aipamenak txertatu beharko lirateke.
Adibidez, honako hauek:

• Paradigma-aldaketa: lehiakortasunean, ge-
rran eta suntsipenean oinarritutako merkata-
ritza baten ordez, herriekiko eta naturarekiko
osagarritasunean oinarritutako merkataritza
bat.
• Arau-hierarkia: giza eskubideak merkatarit-
za- eta inbertsio-arauen gainetik jarri behar di-
ra.
• Kontsultak: enpresak ez ezik, administrazio
publikoak, sindikatuak, kontsumitzaileen era-
kundeak, gizarte-mugimenduak, pertsonak eta
herriak ere hartu behar dira kontuan.

• Gardentasuna: izapidetzeko prozesu osoan
(parlamentuko izapideekin zerikusia duen oro-
tan gutxienez).
• Ondasun komunak: ura, osasuna, hezkuntza
eta zerbitzu publikoak merkataritza-arauetatik
kanpo uztea eta tutoretza publiko eta kolektibo-
pean jartzea.
• Subiranotasun judiziala: arbitraje-auzitegi
pribatuak desegin eta enpresa transnaziona-
len kontrol publikorako eta herritarren kon-
trolerako instantziak eta organoak ezarri be-
har dira.

Kontrolatu eta arautzeko mekanismoak

“Giza eskubideak, demokrazia eta gardentasu-
na enpresa-interesen eta interes pribatuen gai-
netik jarri behar dira, kalitateko zerbitzu pu-
blikoak erabiltzeko aukera unibertsala, gizar-
te-babesa eta lan- eta ingurumen-arauak beza-
la”. Horixe da merkataritza alternatiboaren
agindu berriaren premisa nagusia. Dokumentu
hori Europako hainbat gizarte-erakundek lan-
du zuten joan den urtean, eta “merkataritza-
ren ikuspegi berri baten” alde egiten du.
Dokumentuan jasotzen diren erregulazio-pro-
posamen alternatiboetan, honako faktore

hauek hartzen dira kontuan, besteak beste:
• Europako merkataritza-politikak errespe-

tatu egin behar du herrialdeek eta eskualdeek
merkataritza globalaren gainetik tokiko eta
eskualdeko merkataritza garatzeko eskubidea
(elikagaien sektorean, adibidez).
• Europako gobernu eta parlamentuek

mundu osoan egindako eragiketen gizarte-
ondorio eta ingurumen-ondorioengatik
kontuak emateko eskatu behar diete kor-
porazio transnazionalei.
• Gobernuek inportazioak, esportazioak eta

inbertsioak arautu behar dituzte, garapen
iraunkorra lortzeko estrategiak bultzatzeko
baliagarriak izan daitezen.
• Herrialde, eskualde eta komunitateek be-

ren ondasun eta zerbitzuen produkzioa, bana-
keta eta kontsumoa kontrolatu behar dute.
• Gobernu, parlamentu eta agintaritza pu-

blikoek erabateko eskubideak izan behar di-
tuzte finantza-merkatuak arautzeko, era ho-
rretan gizarte-eskubideak babestu, kontrol de-
mokratikoa zaindu eta gizarte- eta ingurumen-
iraunkortasuna bermatu ahal izan dadin.

“Merkataritza libreko”

Joan den urteko ekainean, erabaki garrantzitsu
bat hartu zuen Nazio Batuen Erakundeak Giza
Eskubideen Kontseiluaren 26. bilkuran:
“Enpresa transnazionalek eta beste enpresa bat-
zuek giza eskubideei dagokienez duten jarrerari
buruzko gobernu arteko eta osaera irekiko lan-
talde bat ezartzea, enpresa transnazionalen eta
beste enpresa batzuen jarduerak Giza
Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidean arautze-
ko tresna bat –juridikoki loteslea– lan dezan”.
Handik urtebetera, taldea lanean hasi da

Genevan, korporazio handiak giza eskubideak
errespetatzera behartuko dituen nazioarteko
araudi bat sortzeko helburuarekin.
Enpresa transnazionalei eta giza eskubideei bu-

ruzko arau lotesle bat lantzeko prozesua luzea eta
nekeza izango da, jakina. EBk eta AEBkmerkata-
ritza- eta inbertsio-akordioak bizkor negoziatzen
dituzten bitartean –hortxe ditugu, kontrako gizar-
te-mobilizazio handiagatik aurreikusi baino neurri
handiagoan atzeratzen ari den TTIP izenekoaz
gain, Europar Batasunak azken urteetan sinatu di-

tuen merkataritza-akordio guztiak (Kolonbia,
Peru, Erdialdeko Amerika eta, aurki,
Kanadarekin)–, giza eskubideei buruzko arauen
prozesua askozmotelagoa da eta zailtasunez bete-
ta dago.
Uztailean Genevan egin ziren lehen bilkuretan

ikusi ahal izan zenez, potentzia handiek eta enpre-
sa-lobbyek ahal duten guztia egingo dute ekimen
hori oztopatzeko. Horretarako, eztabaida blokeat-
zen, eztabaidari zilegitasuna kentzen eta proze-
suaren aurrerapenamoteltzen saiatuko dira.

Arau lotesleak NBEan

Juan Hernández Zubizarreta eta Pedro Ramiro,
Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia (Observatorio
deMultinacionales en América Latina, OMAL) – Bakea eta
Duintasuna (Paz con Dignidad) elkartea.

Álvaro
M

inguito



Sistemaren sustraietara iritsi den
krisialdi bat bizi dugu. Sistema ho-
rrek, era itogarri eta naturalean, de-
mokraziarenak, gizateriarenak eta,
azken batean, bizitzarenak ziren gu-
neak merkaturatu, menpean hartu
eta harrapatu ditu. Horregatik, siste-
ma ez da berritu behar, gainditu bai-
zik. Bizitzaren eta kapitalaren arte-
ko gatazka esplizitu baten aurrean
gaude, eta kapitalak bizitza ugaltze-
ko oinarri materialak higatzen ditu,
indarkerian eta gehiengo handiek
jasaten dituzten gero eta desberdin-
tasun handiagoetan oinarrituta ga-
ratzen da, eta gobernaezina da justi-
zia- eta iraunkortasun-irizpideei
erantzuteko garaian. Eta gatazka
areagotu egiten da, bizitzaren alde
diharduten pertsona eta herrien eta
bizitza arriskuan jartzen dutenen
–hots, kapitalaren, korporazio han-
dien eta horien aliantzen– arteko le-
hiaren ondorioz.
Esparru horretan, bideak adarka-

tu egiten dira, eta nabarmenagoak
dira proposamenak aurrez aurre
jartzekobeharra eta statuquoagain-
ditzeko alternatibak sortu eta inple-
mentatzeko premia. Hori dela-eta,
boterea, izatea eta jakintza lortzeko
borroka egin behar da transnazio-
nalen kontra: pertsonen eta herrien
subiranotasuna eta autonomia lort-
zeko borroka egin behar da, oraina-
ri eta etorkizunari buruz erabakitze-
ko; irabazi-asmoaren eta etengabe-
ko hazkundearen logiken ordez jus-
tiziaren eta iraunkortasunaren logi-
ken nagusitasuna lortzeko borroka
egin behar da; eta pentsamendu ba-
kar eta korporatibizatuaren ordez
askotariko herri-jakintzak lortzeko
borroka egin behar da.
Kapitalaren eta bizitzaren arteko

gatazka areagotzen ari da gaur
egun. Horregatik, beharrezkoa eta
premiazkoa da kapitalaren erasoei
eusten ez ezik, praktikan beste gi-
zarte-antolamendu mota batzuk ta-
xutu eta garatuko dituzten alternati-
bak proposatzen ere saiatzea.
Bizitza babesteko trantsizio-proze-
suak hasi eta finkatu behar ditugu,
transnazionalen jarduna geldiarazi-
ko duten “eustormak” jarri ahal izan
ditzagun eta transnazionalen logika-
tik kanpoko emantzipazioguneak
lortzeko prozesuan aurre egin ahal
izan dezagun.
Gainera, egin dezakegu hori guz-

tia. Enpresa horien erabateko bote-
rea gorabehera, botere korporatibo-
ari zuzenean aurre egiten dioten al-
ternatibak sortzen eta bultzatzen ari
dira gaur egun. Itxaropenhori ez da-
go utopia zehaztugabe batzuetan oi-
narrituta, egon badauden jardunbi-
de batzuetan eta gizateriak bere
etorkizuna gobernatzeko duen ahal-
menean oinarrituta baizik. Erronka,
zehazki, jardunbide horiek antolat-
zean datza, guneak, balioak eta zile-
gitasunak borrokatzeko estrategia
politikoetatik abiatuta demokrazia-
rako, berdintasunerako eta iraun-
kortasunerako guneak poliki-poliki
lortu ahal izan daitezen.
Ekimenak askotarikoak dira.

Lehenik eta behin, intentsitate-mai-
la desberdinak dituzte trantsizioa-
ren logikaren barruan: erresistent-
zia (halanolaBrasilgo emakumene-

kazari batzuekmartxoaren 8anmo-
nolaboreak okupatzeko egindako
ekintza), erregulazioa (hala nola
arau lotesleak eta nazioarteko beha-
tokiak) eta proposamen alternati-
boa (hala nola elikadura-subirano-

tasuna, ekofeminismoa eta ekono-
mia solidarioa). Bigarrenik, hainbat
eragilek bultzatzen dituzte, hala no-
la gizarte-mugimenduek (sektore
estrategikoen nazionalizazioa, on-
dasun naturalen kontrol publikoa

eta/edo soziala, lanaren banaketa),
gobernuek (informazioaren merka-
turatzea arautzeko legeak, eskubi-
deak babesteko araudia), pertsonek
(kontsumo arduratsua, boikota) eta
enpresek berek (barne-demokra-
zia, lana kapitalaren gainetik jart-
zea, kapitalaren tratamendu ez-ka-
pitalista). Azkenik, gure gizarte glo-
balaren eskumen-eremuaren ara-
bera prestatzen dira: lurraldea
(merkatu soziala, eskala handiko
meatzaritzaren kontrako borroka),
Estatua (gizarte-segurantzaren na-
zionalizazioa), eskualdea (ALBA-
TCPan bultzatutako elkarrekikota-
sun-balioak) eta nazioarteko ere-
mua (Herrien Nazioarteko Ituna
egiteko proposamena). Beraz, funt-
sezkoa da alternatiba ugari horiek
(guk adibide batzuk baino ez ditu-
gu eman) trantsizioaren eta multi-
nazionalekiko lehia integralaren lo-
gika baten barruan ezagutu, bista-
ratu, egituratu eta lotzea.
Edonola ere, gure alternatiben jo-

mugari buruzko gogoeta egin behar
dugu puntu honetan. Norantz doaz?

Alternatibak, zer aldatzeko eta zer-
tarako? Ildo horretan, kontuan har-
tu behar da nagusi ez diren parame-
tro eta printzipioetara hertsiki mu-
gatzen ez den proposamen oro ez
dela egungo sistemaren aurkako al-
ternatibatzat hartu behar ezinbes-
tez. Era berean, ekimen oro ez da
sortzen trantsizioaren prozesu-logi-
ka batetik, ezta menderatze aniz-
koitzeko sistemaren inguruan egitu-
ratutako errealitate global konple-
xuari buruzko arrazoizko azterketa
batzuetatik ere. Eta, puntu honetan,
ezinbestekoa da eredu itxi eta uni-
bertsal bati jarraitu ordez alternati-
bak ikusi, lehenetsi eta eraikitzeko
erreferentzia gisa baliagarriak izan
daitezkeen emantzipazio-jomugak
zehazten lagunduko diguten hain-
bat printzipio eta indar-ideia izatea.
Nolanahi ere, ikuspegi askotatik

egiten dira ekarpenak ildo horretan
(ekonomia feminista, ekologikoa,
marxista, solidarioa, elikadura-subi-
ranotasuna, dekolonialitatea, ongi
bizitzea eta abar). Zorrotz-zorrotzak
izateko asmorik gabe, iradokitzaile-
ak iruditzen zaizkigun hainbat in-
dar-ideia planteatzen ditugu: bizit-
zaren iraunkortasunaren zentralta-
suna (gaur egun kapitalaren erre-
produkzio handiagotuari ematen
zaion zentraltasunaren ordez); aniz-
tasunaren onarpena eta egituratzea
(nagusi den ereduaren ustezko uni-
bertsaltasunaren eta izaki, botere
eta jakintzen hierarkizazioaren or-
dez); parte-hartzean oinarritutako
demokrazia (egungo intentsitate txi-
kiko demokraziaren ordez); kolekti-
boa denaren eta komunitatearen ga-
rrantzia (indibidualismoarenordez);
egunerokotasuna alderdi orokorrak
eta pertsonalak lotzen dituzten dina-
miken barruan politizatzea; eta sis-
temarekikoetasistemakdituen funt-
sezko eragileekiko (hala nola enpre-
sa transnazionalekiko) borroka.
Horrela, beraz, oso zibilizazio-une

konplexu bat bizi dugu, baina berriz
ere azpimarratu nahi dugu bide eta
jomuga berriak bistaratu eta eraikit-
zeko, eta boterea, izatea eta jakintza

lortzeko transnazionalen aurka bo-
rroka egiteko beharra, premia eta it-
xaropena. Guztion konpromisoa da,
gure konpromisoa da.

VíctorBarro
/

Am
igos

de
la

Tierra

* Gonzalo Fernández,
LatinoamerikakoMultinazionalen
Behatokia (Observatorio de
Multinacionales en América Latina,
OMAL) – Bakea eta Duintasuna (Paz con
Dignidad) elkartea.
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Zibilizazioak momentu
konplexu bat bizi
du, baina bide berriak
eraikitzeko beharra
aldarrikatzen
jarraitzen dugu

Martxan jarritako praktikaketa ibili beharreko bideak Burujabetza eta justizia sozialaren aldeko borroka

Alternatibak… norantz?

GONZALO FERNÁNDEZ*

• Energia-zikloak, materialak
eta hondakinak bereganatzea.
•Eskariaren kudeaketa demo-
kratikoa, kontsumo txikiago
eta arduratsuago batean
oinarrituta.
• Erabaki ekonomikoen
demokratizazioa (estatuak,
herriak, komunitateak,
enpresak, familiak).
• Ekonomiaren desmerkantiliza-

zioa (ondasun komunak, jabet-
za publikoa eta/edo soziala.
•Ianen bidezko birbanaketa eta
banaketa;
• Baliabideen berdintasunezko
birbanaketa;
• Kulturaren demokratizazioa
(komunikazioa, jakintza eta
abar).
•Ekonomia desberdinen onar-
pena.
•Ekonomia ez-kapitalisten sus-
tapena.
• Elkarrekikotasunean eta lanki-
detzan oinarritutako sistema
ekonomikoen aldeko apustua.

Trantsiziorako
zenbait gako

ZIGORGABETASUNARI EZ.
NBEaren Giza Eskubideen Kontseiluaren
gaineko protestak, Ginebran.



Gobernuen eta gizarte-mugimen-
duen arteko harremana analisi-gai
estrategikoa da oraindik ere, batez
ere Latinoamerikan, izaera eraldat-
zailea edo “aurrerakoia” duten go-
bernuak erakundeetara iritsi dire-
netik. Gobernu horiek ere “gau neo-
liberal luzea” gainditzeko helburua
dute, eta batzuk Ongi Bizitzearen
edo XXI. Mendeko Sozialismoaren
ikuspegian oinarrituta konstituzioe-
tan eta politikan sistema kapitalista
gainditzeko neurriak hartzea propo-
satzera ere iritsi dira.
Gizarte-mugimendu asko bat da-

toz erreferentzia-esparru horiekin,
eta interesak bateratu egiten dira hi-
ru eremu espezifikotan: Estatua era-
gile politiko eta ekonomiko gisa be-
rreskuratzea, pobreziaren eta des-
berdintasunaren aurkako borrokan
baliabideak birbanatzeari lehenta-
suna ematea, eta subiranotasunaren
eta antiinperialismoaren logiketan
oinarrituta egongo den eta egungo
egitura kolonialari eta enpresa
transnazionalei zuzenean aurre
egingo dien eskualde-egitura alter-

natibo bat inplementatzea.
Estatuaren rola berreskuratzeari

dagokionez, azpimarratu beharra
dago, hainbat ekimenen artean,
Boliviako gobernuak hidrokarburo-
ak nazionalizatzeko dekretu bat
promulgatu izana (horrek zekarren
sinbolismoarekin). Nazionalizazioa
2006ko maiatzaren 1ean eman zen
argitara, eta Boliviako gizarte-mu-
gimenduen eta sindikatuen eskari
historiko bati erantzun zion. Eta,
hori guztia, subiranotasun naziona-
la ardatz bihurtzen duen programa
politiko partekatu baten esparruan.
Egia esan, nazionalizazioa ia gober-
nu aurrerakoi guztiek erabili dute
enpresa transnazionalek Latino-
amerikako produkzio-egituran
duten nagusitasuna mugatzen
saiatzeko.
Aberastasunarenbirbanaketa egi-

teko estrategiei dagokienez,
Venezuelako Misioen Sistema
Nazionala azpimarratu beharra da-
go, besteak beste. Sistema hori
2003an jarri zen abian, eta honako
ekimen hauek biltzen ditu: alfabe-
tatze-programak, doako estaldura
medikoa, diru-laguntzak elikagaien
prezioetan eta, Ekuadorren kasuan,
gizarte-politiken instituzionaliza-
zioa (Giza Garapenerako Bonua).

Ezaugarri bereizgarri gisa trans-
nazionalek baliabide naturalekin
egindako espoliazioa eta mendeko-
tasuna dituen eskualde bati funts
propioa ematera bideratutako es-
kualde-integraziorako estrategiei
dagokienez, ALBA-TCP erakundea

izanda eredukapitalistarekiko ikus-
pegi kritikorik handiena bultzatu
duena, eta erakunde horren Gizarte
Mugimenduen Kontseilua gober-
nuen eta mugimenduen arteko el-
karrizketaren beharraren instituzio-
nalizazio formala dela esan daiteke.
Ekimen horrek, nolanahi ere, trans-
nazionalen nagusitasunaren erreali-
tateari zuzenean aurre egiten dioten
dinamikak sortu ditu, eta enpresa
eta proiektu “grannazionalak”
transnazionalei kontrajarrita formu-

latzen dira esanbidez. Ildo horretan,
eta duen garrantzi handiagatik, AL-
BA erakundearen banku-proiektua
azpimarratu beharra dago.
Bestalde, onartu beharra dago

desadostasun handiak sortzen ari
direla eredu neoliberalaren ondoko
gobernuen eta gizarte-mugimendu
batzuen artean. Batez ere krisialdi
globalaren egungo fasean,
Estatuko ekonomiaren eta aurre-
kontuaren oinarri diren commodity
direlakoen (petrolioa, gasa, meat-
zaritza-produktuak, elikagaiak eta
abar) prezioak nabarmen jaitsi di-
renean. Horrela, beraz, egoera be-
rriak areagotu egin ditu desadosta-
sun horiek, eta konplexutasun han-
dia badute eta herrialdez herrialde
analisi bat egin behar bada ere, bi-
tan laburbil daitezke.
Lehenik eta behin, eredu prima-

rio esportatzailea gainditzeko pro-
dukzio-matrizean egin beharreko
eraldaketen erritmo eta edukiei bu-
ruzko eztabaida. Batzuen ustez,
mendekotasunean oinarritutako eta
inpaktu ekologiko eta sozial handi-
ko egungo egitura ekonomikoa sen-
dotu eta transnazionalen parte-hart-
ze handiagoa erraztu baino ez dute
egin gobernu aurrerakoiek. Beste
batzuen ustez, berriz, ingurune poli-
tiko eta ekonomiko globalean indar
urria duten eta eskuindarren estatu-
kolpearen aldeko estrategiei aurre
egin behar dieten Hegoaldeko he-
rrialde pobretuentzat eraldaketa-
erritmoak egokiak izan dira aldi his-
toriko labur batean (8-15 urte).
Bigarrenik, desadostasuna sortu

da gobernuen eta mugimenduen
artean hitz egiteko guneen ingu-
ruan. Gobernu batzuek diotenez,
mugimendu jakin batzuek, era-
kundeen ekintzari buruzko kritika
erabateko eta ez-estrategiko baten
bidez, “saltsa loditzen” diote eskui-
nari. Gizarte-erakunde horien us-
tez, berriz, protestaren aurkako
errepresioa eta kriminalizazioa
areagotzen ari da, eta gobernuen
eta gizarte zibil antolatuaren arte-
ko zubiak apurtzen ari dira.
Testuinguru konplexu horretan,

ezinbestekoa da gobernuen eta gi-
zarte-mugimenduen arteko elka-
rrizketaren alde egiten jarraitzea
helburu komun batzuk lortzeko,
baina identitate eta ahalmen desber-
dinetan oinarrituta. Ildo horretan,
garrantzitsua da politika berriz ere
eliteen alde bidera dezaketen atze-
rapausoak saihestea eta, aldi bere-
an, pixkanaka baina estrategikoki
egitura-aldaketa batzuetarantz
abiatzea. Aldaketa horiek, jabetza-
eredua, subjektu estrategikoak eta,
azken batean, kapitalaren iraunkor-
tasunaren ordez bizitzaren iraun-
kortasuna lortzeko funtzionamendu
ekonomikoaren logika berriz zehaz-
tu eta arautu ez ezik, eraldatu ere
egingo dituzte. Horretarako, gober-
nuek eta gizarte-mugimenduek be-
ren gain hartu behar dute politika-
ren erronka, elkarri onartu behar
dizkiote ahalmenak eta mugak, eta
elkarrizketarako eta kidetasunera-
ko guneak bilatu behar dituzte.
Behar-beharrezkoa da, asko dago
jokoan, eta korporazio handien bo-
tereari aurre egiteko biderik onena
dela dirudi.

7ERRESISTENTZIA ETA ALTERNATIBAK

Gobernuak eta mugimenduak,

DESADOSTASUN
ETA ADOSTASUNAK

GORKA MARTIJA
ETA BEATRIZ PLAZA*

Edu
León

Nazionalizazioa
gobernu progresista
gehienak
erabili duten
tresna bat izan da

Bolivian,EvoMoralesengobernua-
renetaGeodataenpresa italiarraren
arteanadostutakohitzarmenbaten
kontra altxatuda indigenenmugi-
mendua.Hitzarmenhorrenarabera,
aldezaurreko ikerketabategingoda
Beni ibaikoElBala estuguneanpre-
sabateraikitzeko. Proiektuhori gau-
zatuzgero, bi parkenaturalurpean
geratukodira, eta zenbait komunita-
tekbeste lekubatera joanbeharko
dute.

Ekuadorren,Ekuadorko
Nazionalitate IndigenenKonfedera-
zioak (CONAIE) ibilaldi nazionalba-
terakodeialdia eginzuenabuztuan,
CorrearengobernuariOngiBizitzeko
planasendotzekoprozesuanaurre-
ra egiten lagundukodutenneurriak
praktikan jar ditzaneskatzeko.
Eskari nagusia, nolanahi ere, lurra-
renkontserbazioaerrespetatukodu-
tenerauzketa-politikaksustatzea
izanzen.

Brasilen, Txinakoenpresaburuen
etagobernuarenarteanAcre
Estatukomendebaldean trenbide
biozeanikobateraikitzekoberriki
egindakoproposamenakerne jarri
dunekazari eta indigenenmugi-
mendua. Proiektuhorrenhelburua
Brasilgo lehengaienproduktoreak
PerunzeharAsiakokontsumitzailee-
kin lotzeada,eta trazadurakhainbat
komunitate indigenabizi direneta
petrolio-aberastasunikhandieneko
eremubatdenparkenazionalbat
hartukodueraginpeanzuzenean.

Erresistentzia
istorio
batzuk

Latinoamerikako esperientziakGobernu “progresisten” eta
gizarte zibilaren arteko harremanaren ertzakerakusten du

* Gorka Martija eta Beatriz Plaza,
(@BeaPlazaE), Latinoamerikako
Multinazionalen Behatokia
(Observatorio deMultinacionales en
América Latina, OMAL) – Bakea eta
Duintasuna (Paz con Dignidad) elkartea.

EKUADOR. Pasa den martxoaren
19an indigenek eta sindikalistek
antolatutako mobilizazio nazionala.



“Erreskatea jasateko zorian geun-
den lehen, eta ekonomia osasuntsu
bat eta gehien hazten ari direnetako
bat gara orain”. Iberdrolako presi-
dente Ignacio SánchezGalánek gar-
bi utzi zuen aurtengo otsailean be-
retzat krisia gaindituta dagoela gaur
egun. Zuzendari horrek hauteman-
dako susperraldia berretsi egin zu-
ten geroago patronalaren bozera-
maile Juan Rosellek (“begien bista-
koa” omen zen) eta Telefónicako
presidente César Aliertak:

“Europako hazkunde ekonomikorik
eta enplegu-hazkunderik handiene-
tako bat gertatzen ari da gure he-
rrialdean”.
Espainiako gobernuaren eta

multinazional handien arabera,
krisi finantzario eta sozioekonomi-
ko larri batean sartutako herrialde
bat zena oparotasunera bideratu-
tako herrialde bihurtu izana
Mariano Rajoyk udal-hauteskun-
deak egin baino hilabete lehenago
azaldu zuen formula baten ondo-
rioa izan da: “BPGaren eta zentzu
komunaren alde egingo dut”.
Gainera, “zentzu komunaren” for-

mula hori magikoa da, crash glo-
bala eragin duten osagai berak
aplikatuz –metaketa, irabazia, us-
tiapena– oso emaitza desberdina
lortu baita. Gobernuak eta korpo-
razioek oso garbi dute nahikoa de-
la atzerriko inbertsioa handiagotu,
merkatuak zabaldu eta egitura-
erreformak egitearekin.
Osagai horietako lehenak haz-

kunde handia izan du Espainiako
enpresa handien akziodunek inbert-
sio-funts espekulatiboak jaso izana-
ren ondorioz. Bigarren osagaiak ere
gora egin du azken urteotan,
“Ibexeko enpresen diru-sarreren %
70 kanpokoa” delako, Kanpo
Arazoetako ministro José Manuel
García-Margallok adierazi duenez,
eta horrek ondorio “nabariak ditu fi-
nantzaketan, inbertsioan edo enple-
guan”. Azkenik, kapitalaren ikus-
puntutik, egitura-erreformak izan

dira lehiakorragoak izateko oinarria
(pribatizazioak, gizarte-zerbitzue-
tan egindakomurrizketak eta, batez
ere, soldata-debaluazioa).
Etekinei, zuzendarien ordainsa-

riei –2014an, Ibexeko administra-
zio-kontseilarien ordainsaria au-
rreko urtean baino% 28 handiagoa
izan zen– eta dibidenduei errepa-
ratu besterik ez dago enpresa-
emaitza onak egiaztatzeko.
Errealitate horri desberdintasun
ekonomikoa, genero-desberdinta-
suna eta gizarte-bazterkeria gaine-
ratzen badizkiogu, ordea
–Espainiako herritarren % 27 po-
brezia-arriskuan dago–, formula ez
da hain eraginkorra. Eta hortxe da-
go amarrua: gobernatzen gaituen
politika- eta enpresa-arloko elitea-
rentzat baino ez da baliagarria.
Patronalak garbi utzi du hori.
Rosellek adierazi duenez, "soldata
txikiagoekin kontratatzen da, bai-
na horixe da egoera. Susperraldi
ekonomikoa ez damiragarria izan-
go”. Gainera, krisi ekologikoa eta
baliabide naturalen agortzea ez di-
ra kontuan hartzen formula horren
bidez konpondu beharreko arazo-
en artean.
Transnazionaletako zuzendariak

eta akziodunak amarrua ezkutat-
zen eta beren irabaziak lehenago
edo geroago gehiengoengana iritsi-
ko dela sinestarazten saiatzen dira.
Horretarako, kontzeptu berri bat-
zuk jarri dituzte abian: lurralde,
zerbitzu eta ondasun gehiagoren
merkaturatzea dakarren “berri-
kuntza”, kolokatasunaren areagot-
zea errazten duen “ekintzailetza”,
eta laguntza publikoak eta GKE-en
laguntza bultzatzen dituzten “balio
partekatuak”. Horiek guztiak bat
datoz gobernuak gaur egun biga-
rren maila batean utzi duen
Espainia markaren diskurtsoare-
kin. Dena dela, bilgarria aldatu ba-
da ere, ildo nagusiek bizi-bizirik di-
raute korporazio handien hedape-
na aurrerabidea lortzeko bide ba-
karra dela sinestarazteko.
Kontakizun hori, ordea, oso ongi

kontatuta ere, ez dator bat gero eta
pertsona gehiagok bizi duten kolo-
katasun eta pobretzearekin. Hori
dela-eta, gero eta gehiago dira “for-
mula magiko” hori zalantzan jart-
zen dutenak eta kapitalaren erre-
produkzioa lehenetsi ordez justizia
soziala eta bizitzaren iraunkortasu-
na lehenestendutenbesteeredubat-
zuk sortu, eztabaidatu eta esperi-
mentatzen dituztenak.

Formula magikoak

KRISIALDIAN?

David
Fernández

ERIKA GONZÁLEZ*

* Erika González, Latinoamerikako
Multinazionalen Behatokia (Observatorio
deMultinacionales en América Latina,
OMAL) – Bakea eta Duintasuna (Paz con
Dignidad) elkartea.

Krisiaren aurkako osagai sekretuek
benetako eraginak sortu dituzte,
soldaten debaluazioa esaterako.

“Izarrak eskuraezinak
zaizkigu... Zailak dira

harrapatzen, ez, ordea,
urrun daudelako, han goian,
inoiz izarretara iritsiko ez
ginela sinestarazten saiatu

zirelako baizik”

MARÍA GONZÁLEZ
ETA VIRGINIA PEDRERO

“Espainiako ekonomiari
buruzko gezurretako bat
oso murrizketa handiak

egin direla da”
LUIS DE GUINDOS

Ekonomia Ministroa.

“Batez besteko soldatak
behera egin du berriz

(% 0,6). Lan-erreforma egin
zenetik, 13 puntuko
beherakada izan du.
Susperraldi ekonomiko

deitzen diote”.
@RUBENSANCHEZTW

“Makroekonomia dela eta
mikroekonomia dela,

herritarren % 29 pobrezia
eta gizarte-bazterkeria

jasateko arriskuan dugu”
@ECONOMIAJUSTA

“Espainiako milioidunen
kopuruak % 40ko igoera

izan du krisiarekin”

EL CONFIDENCIAL

“Ekonomia ulertzeko
beste era bat diseinatzen
jarraitzeko baliagarriak
izango diren alternatibak
antolatzen jarraitzean

datza erronka”

@OMAL_INFO

#KRISIAN

LATINOAMERIKAKO MULTINAZIONALEN BEHATOKIAK – BAKEA ETA
DUINTASUNA ARGITARATUA, GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL
AGENTZIAREN LAGUNTZARI ESKER

ENPRESA TRANSNAZIONALAK
BOTERE KORPORATIBOA SUNTSITUZ

OMAL ARGITALPENAK
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