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Azken ehun urteotan, kapitalismo
globala hedatu eta estatu-nazionek
erabaki sozioekonomikoen gaineko
subiranotasuna galtzen hasi ahala,
enpresa transnazionalak sendo fin-
katzea eta munduko gero eta txoko
gehiagotako bizimoduan eragina iza-
tea lortu dute. Dirudienez, egungo
multinazionalen lehen aitzindariak
duela hainbat mende sortu ziren.
Erdi Aroaren bukaeran, ba omen
zeuden horrelako zenbait enpresa,
hala nola, Medici sendiaren Bankua
eta Indietako Konpainia, baina hizpi-
de ditugun konpainien benetako
abiapuntua XIX. mendearen bukae-
ra edo XX.aren hasiera izan zen,
General Electric, United Fruit, Ford
eta Kodak enpresa estatubatuarrak
beren negozioak sorterritik kanpo
finkatzeari ekin baitzioten.
Denboraren poderioz, korporazio
handiek berebiziko garrantzia hartu
dute nazioartean, batik bat joan zen
mendeko azken hiru hamarkadetan

eta XXI. mendearen hasieratik hona,
ekonomiaren globalizazioari lotuta-
ko prozesuak erruz hedatu eta politi-
ka neoliberalakmundu osoan gailen-
du direlako. Horren guztiaren ondo-
rioz osatu den bilbe politiko, ekono-
miko, juridiko eta kultural globala
enpresa transnazionalentzat bereziki
onuragarria izan da.
Korporazio transnazionalen bote-

re ekonomikoa bistakoa da.
Adibidez, munduko enpresarik han-
diena Wal-Mart da, eta bere urteko
salmenta-bolumenak Kolonbiako eta
Ekuadorko Barne Produktu Gordi-
nen batura gainditzen du. Era bere-
an, Shell petrolio-konpainiaren diru-
sarrerak Arabiar Emirerri Batuen
BPGa baino handiagoak dira. Kon-
painia multinazionalen botere politi-
koa ere eztabaidaezina da. Gober-
narien eta enpresarien arteko loturak
oso estuak izan dira beti. Jakinekoa
da politikari batzuk enpresa-mun-
duan sartzen direla eta enpresari bat-
zuek kontrako bidea egiten dutela.
Adibidez, González, Aznar, Blair eta
Schröder presidente ohiei Gas
Natural Fenosa, Endesa, JP Morgan
Chase eta Gazprom korporazioetan,

hurrenez hurren, zuzendaritza-pos-
tuak eman dizkiete; aitzitik, Mario
Draghik eta Mario Montik Goldman
Sachskonpainia utzi zutenEuropako
Banku Zentraleko eta Italiako gober-
nuko lehendakari izendatu zituztene-
an, hurrenez hurren. Gaur egun, en-
presa transnazionalek izugarrizko
eragina dute gizartean, nola kultura-

ren eremuan hala arlo juridikoan,
besteak beste. Kulturaren eremuari
dagokionez, konpainia handiak pu-
blizitateaz eta marketin-teknikez ba-
liatzen dira beren komunikazio-gai-
tasun handia eta kontsumo-gizartea
konbentzitzeko ahalmen izugarria
are sendoago errotzeko. Arlo juridi-
koan, hitzarmen-, tratatu- eta akor-

dio-sare trinkoa osatu da multinazio-
nalen kontratuak eta inbertsioak ba-
besteko. Aipatutako sarea Korpo-
razio Zuzenbide Global berria edo
lex mercatoria delakoaren oinarria
da, eta, horri esker, korporazio han-
dien eskubideak zeharo babesteaz
gain, ez dago gizartean, lan-arloan,
kulturan eta ingurumenean eragin-
dako ondorioak neurtzeko benetako
mekanismorik, ezta aurre egiteko
modurik ere.
Hirurogeita hamarreko hamarka-

datik, enpresa transnazionalen bote-
rea asko eta azkar handitu da.Milton
Friedmanek eta Chicagoko Eskolak
sustatutako ekonomia-neurriak eza-
rri ondoren, neoliberalismoaren ide-
ologiamundu osoan nagusitu eta fin-
katu zen, kolpe militarrei, gerrei, na-
tura-hondamendiei eta ondoz ondo-
ko ekonomia-krisiei esker. Arian-
arian, “shockaren doktrinaren”
araberako erreforma gogorrak ezarri
zituzten, hiritarren artean ia inolako
kontrako jarrerarik sorrarazi gabe.
Nazioarteko finantzak amildu eta be-
hea jo ondoren, azken lau urteotan
Europako gobernuak laurogeiko eta
laurogeita hamarreko hamarkadetan

herrialde periferikoetan erabilitako
politika berberak ari zaizkigu ezart-
zen, «irabaziak pribatizatzea eta ga-
lerak sozializatzea» aldarrikatzen
duen printzipioarekin bat. Langileen
oinarrizko eskubideen kontrako lan-
erreformak onartu dituzte, erretiro-
sistema aldatu egin dute pentsio-plan
pribatuak bultzatzeko, lan-errenten
zeharkako zergak eta fiskaltasuna
igo eta enpresa eta fortuna handien
zergak jaitsi, oraindik pribatizatu ga-
beko zerbitzu publikoak merkantili-
zatzeari ekin diote, hezkuntzan, osa-
sunean, lankidetzan, mendekotasu-
netan eta beste hainbat arlotan in-
bertsio publikoak bertan behera ari
dira geratzen…
Azken urteotan ekonomia- eta fi-

nantza-sistemaren erregularizazio
ezari eskergogotikaberastudirenen-
presa horiei dirulaguntzen bidez mi-
lioika euro emateaz gain, krisiaren
aitzakiaz baliatuta, ongizate-estatua
zapuzteko, ondasun komunak priba-
tizatzeko eta kapital transnazionalari
ate guztiak irekitzeko bidean aurre-

rapauso handiak eta irmoak ari dira
ematen. Kapital transnazionalari ate-
ak irekitzeko ahaleginaren helburu
bakarra honako hau da: hiritarren oi-
narrizko eskubideekin zerikusia du-
ten gero eta eremu gehiago kontro-
latzea. Konpainia multinazionalak
jaun eta jabe dira mundu-ekonomia-
ren sektore estrategiko guztietan:
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energian, finantzetan, telekomuni-
kazioetan, osasunean, nekazarit-
zan, azpiegituretan, uraren espa-
rruan, komunikabideetan eta arma-
eta elikadura-industrietan. Gainera,
egungo krisi kapitalistak korpora-
zio handien botere ekonomikoa eta
eragin politikoa are gehiago indartu
ditu, eta edozein arlotan egin ditza-

kete negozioak, hala nola, natura-
baliabideetan, zerbitzu publikoetan,
higiezinen espekulazioan, energia-
ren eta elikagaien etorkizun-merka-
tuetan, lur-pilaketetan... Esanak
esan, argi dago egungo krisia siste-
mikoa dela, ekonomia, ekologia, gi-
zartea eta zainketak hartu baititu
mende, besteak beste, etamunduko

biztanle gehienen bizi-baldintzak
errotik ari da suntsitzen, gorriak
ikusi araziz.
Egungo testuinguru konplexuan,

ezinbestekoa da enpresa transna-
zionalakmunduosoan egiten ari di-
ren neurrigabekeriak ikertzea, az-
tertzea, salatzea eta kontrakomobi-
lizazioak abiaraztea. Ekonomia- eta
finantza-krisia aukera bikaina ari
da izaten korporazio handientzat,
ahuldu beharrean, gero eta botere
eta indar handiagoa ari baitira hart-
zen gure gizarteetan, korporazio-
estrategiak berrituz eta negozio-
eredu berriak etengabe ezarriz.
Gizarte-desberdintasunak sakont-
zen eta gehiengoaren eskubideak
zokoratzen ari dira; konpainia mul-
tinazionalen merkataritza-intere-
sak eta kontratuak, aldiz, zeharo
babesturik daude. Beraz, enpresa
transnazionalen kontrako borroka
eta erresistentzia indartzea inoiz
baino beharrezkoagoa da. Era bere-
an, kapitalismoa baino haratago be-
giratzen duten alternatiba sozioe-
konomikoei buruzko hausnarkete-
tan aurrerapausoak eman behar di-
tugu, balizko beste eredu edo errea-
litate horiei leihoak irekitzeko,
gizarte-jarduerak korporazio han-
dien mende egon ez daitezen.
Egungoaren kontrako egituraketa
finkatzea da kontua, hau da, korpo-
razio handien interesak alde batera
uztea eta gizarte-jarduera guztiak
gizakiengan eta planetako bizitza
ahalbidetzen duten prozesuetan oi-
narritzea.

“Bazen behin gure herrialdeko ume
asko eta askoren pobretasun-egoera
aldatu nahi zuen proiektu bat».
Banku batena zen proiektua, herrial-
deko handienetako batena, urtean
ehunka milioi euro irabazten zuen
batena. Bertako presidenteak, berak
bakarrik, bi milioitik gora kobratu zi-
tuen, krisiaren unerik latzenetako
batean. Hain zuzen ere, inguruko
pertsonamordoa pobretu eta eskubi-
deez gabetu zuten unean. Finantza-
erakunde horrek kalean, etxebizitza-
rik gabe, utzi zituen familia ugari,
umeak ere bai kasu batzuetan.
Armak egiten zituzten enpresei dirua
uzten zien, eta petrolio-konpainia
handi baten ugazabetako bat zen.
Konpainia horrek salaketak jaso zi-
tuen jarduera gauzatzen zuen lekue-
tako komunitateetatik, beraien lu-
rraldeak okupatu eta kutsatzeagatik
eta haien osasuna kaltetzeagatik.
Hala eta guztiz ere, larri zebiltzan
neska-mutilei lagundu nahi ziela
zioen bankuak.
Zoritxarrez, kontakizun hori ez da

ipuina. “Cuenta conmigo contra la
pobreza” La Caixaren Gizarte
Ekintzak nazioarteko GKE ezagun
batekin batera bultzatzen duen
proiektua da, eta urrakortasun-egoe-
ran daudenhaurren oinarrizko beha-
rrak finantzatzeko dirua biltzea du
xede. Horrela, bada, banakako edo
sare sozialen bidezko dohaintzekin
solidario izateko aukera ematen digu
La Caixak, eta, norbaitek zerbait
ematen duen bakoitzeko, bide batez,
entitateko bezero egiteko aukera du.
Publizitate-kanpaina horretan, bai-
na, ez da agertzen banku horrek be-
rak etxea utzarazi dielako etxerik ga-
be geratutako adingabeen historia-
rik. Ezta ikastetxeetako aurrekon-
tuen murrizketengatik berokuntza-
rik gabe geratu direlako neguan
berriro gelan hotzak egongo direnen
historiarik ere.
Adibide horretan garbi ikusten da,

enpresa handiek, erreforma neolibe-
ral andanari etekina ateratzeaz bate-
ra, giza egoera larriei ipinkiak jart-
zen dietela, hiritarren errukiaz balia-
tuz. Eta, horretarako, diseinu zaindu-
ko “marketin solidarioko” kanpaine-
tara jotzen dute, beren irudia
garbitzen saiatzeko, bankuen eta
beste korporazio batzuen aurkako
gorrotoa aparra bezala hazten den
garai hauetan.
Izan ere, multinazional espainia-

rrak negozio biribilak ari dira egiten,
krisi-garaian. Egunez egun, korpora-
zio transnazional batzuen irabazi it-
zelei buruzko berriak ikusten ditugu,
komunikabide handien titularretan,
gehiengoa pobretzearen inguruko
kroniken alboan nabarmenduta.
2013ko lehen seihilekoan, aurreko

urteko emaitza-kontua bikoiztu egin
zuen BBVAk. Emilio Botínek harro
esan zuen joan den uztailean, Banco
Santanderren mozkinak hazi egingo
direla datozen urteetan. Eta beste
multinazional handi batzuk ere,
energiaren alorrekoak adibidez, au-
rrera doaz: Repsolek 1.054 milioi eu-
ro irabazi zituen urtearen lehen sei
hiletan (2012an baino % 2,6 gehia-
go), eta Iberdrolak ia 10milioi euro.
Mozkinen ehuneko handi bat na-

zioarteko negozioak eman die en-
presa horiei, Latinoamerikakoak
bereziki. “Diplomazia ekonomiko-
ak”, hau da, erakunde publikoek
multinazionalei atzerrian hedatze-
ko ematen dien trabarik gabeko la-
guntzak, fruituak eman ditu. Baina,
estatu espainiarrean eredu neolibe-
ralean sakondu izana ere lagunga-
rria izan da. Gero eta gertuago gau-
de pentsioen eredu pribatutik. Eta,
lanaren erreformari esker, samu-
rragoa da kontratatzea eta merke-
merke kaleratzea, langileei jardu-
na murriztea eta prestakuntzarako
kontratuak 30 urterainoko gazteei
luzatzea. Hezkuntza eta osasun
publikoak narriatzen ari dira apro-
pos, pribatuaren mesedetan, eta
gizarte-laguntzek, desagertuz joa-
teaz gain, gero eta lotura estuagoa
dute enplegu-politikekin. Horrela,
kolokatasuna instituzionalizatzea
eta herritar-sektore ugari (emaku-
meak, pentsiodunak eta gazteak
bereziki) pobretzea lortzen ari dira
Espainiako Enpresaburuen Elkar-
teen Konfederazioak (CEOEk) eta
beste enpresa lobby batzuek marji-
nak handitzeko eskatzen dituzten
neurriekin.
Gizarte-eskubideen murrizketa-ol-

de horretan, korporazio handiek
“kausadun marketin”ez jantzitako
kanpainak egiten dituzte, herritarren
amorrua arindu, bihotzak beratu eta
arreta desbideratzeko. Modu horre-
tara, enpresa transnazionalak irten-
bide gisa agertzen dira, ez arazo gisa,
eta gure subjektibotasun politikoa,
gure herritar-identitatea, hondatu

egin gura dute, kostu txikiko elkarta-
sunaren kontsumitzaile huts bihur-
tuz. Ez diegu lagunduko, ez horixe!
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Zer dira enpresa transnazionalak? Enpresa transnazional edo multina-
zionalen sozietate nagusia jatorrizko herrialdean egoten da finkatuta,
bertako legeekin bat, baina beste herrialde batzuetan ere hedatzen di-
ra, bi modutan: zuzeneko inbertsio atzerritarren bidez, toki-enpresarik
sortu gabe, edo filialen bidez, herrialde bakoitzeko legeak errespetatuz.
Juridikoki sozietate ugariz osatutako taldeak diruditen arren, erabakitze-
zentro bakar batek zuzendutako batasun ekonomikoak dira benetan.

Boterea esku gutxitan: 2010ean 80.000 enpresa transnazional zeu-
den eta 810.000 konpainia filial kontrolatzen zituzten. Merkatu globale-
an milaka transnazional dabiltzan arren, horietako gutxi batzuek dute
besteekiko krontrola: munduko konpainia handi guztien akzioen balioa-
ren % 80 737 multinazionalen esku dago eta konpainia handi horien %
40 147 multinazionalek kontrolatzen dute soilik.

Richard
Giles

Enpresa gutxi
kontrolatutakomerkatua
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Erika González eta Pedro Ramiro,
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Enpresa transnazionalek zigorga-
betasun maila handiarekin jokat-
zen dute, beraien eskubideak kon-
tratuen, merkataritza-arauen, in-
bertsioen –estatuarenak, multila-
teralak, eskualdekoak eta aldebi-
koak– eta arbitraje-auzitegien
bidez baitaude babestuta. Horiek
guztiak bete egin behar dira, zigor
larriak jaso nahi ezean.
Horien betebeharrak, ordea,

nazioetako legediek arautzen di-
tuzte, eta horiek politika publiko-
ak desarautzeko, pribatizatzeko
eta murrizteko politika neolibera-
len menpe daude. Hau da, legeak
ad hoc egiten dira, transnaziona-
len interesak defendatzeko. El
Corte Inglések, Mangok eta
Inditexek, esate baterako,
Bangladesheko legeak errespeta-
tuz mozkin mamitsuak lortzen di-
tuzte. Halere, aldi berean, azken
urteotan eroritako eraikinetan eta
lan-istripuetan hil diren 2.000tik
gora langileri ezikusi egiten diete,

izan ere, formalki, beraien hornit-
zaileen edo azpikontratzaileen en-
plegatuak dira.
Beste alde batetik, giza eskubi-

deen nazioarteko zuzenbideak eta
lanaren nazioarteko zuzenbideak
hauskortasun handia dute gizar-
te-gehiengoen eskubidea babeste-
ari dagokionez. Sistema unibert-
salak eta haien jurisdikzio esku-
dunak ez dira zigorgabetasuna-
ren arkitekturari eusten dioten
xedapen eta epaiak neutralizatze-
ko gauza. Hauek dira arkitektura
horren oinarriak: enpresa trans-
nazionalek sinatutako kontra-
tuak; MMAren, NDFren eta
Mundu Bankuaren arauak, doi-
kuntza-politikak, baldintzapeko
maileguak eta xedapenak; merka-
taritzako eta inbertsioetako akor-
dio eta itunak; eta nazioarteko ar-
bitraje-auzitegiak, hala nola: CIA-
DI (Mundu Bankuaren menpean
jardunez inbertsioei buruzko ga-
tazkak konpontzen dituen na-
zioarteko zentroa).
Ez dago mekanismo eta instant-

zia egokirik, enpresa transnazio-
nalei nazioartean dituzten erant-

zukizunak galdatzeko. Izan ere,
nazioarteko eta eskualdeko siste-
mak ez daude enpresen aurkako
salaketak jasotzeko diseinatuta,
eta, gainera, eskualde- eta na-
zioarte-organoen erabakiak ez di-
ra ez betetzen ez betearazten.
Gainera, baliabide finantzario, hu-
mano eta teknikoen gabezia ozto-
po handia da biktimentzat, ezinez-
koa gertatzen baitzaie babes-me-
kanismoetara iristea.
Horrenbestez, korporazio

transnazionalek eskubide gero eta
gehiago dituzte, eta haientzako
arautegi-kontrolak gero eta eska-
sagoak dira. Eta estatu hartzailee-
tako legediak eta sistema unibert-
salak ez dira zuzenbide korporati-
bo globalaren parean garatu.
Nazioarteko kanpo-kodeak di-

seinatu eta onesteko prozesuan hi-
ru fase egon ziren. Lehenengoan,
ikuskera klasikoa jarri zen zalant-
zan, hau da, konpainia multinazio-
nalak eta garapenaren gaineko
eragin positiboak besterik gabe
uztartzen dituena, eta enpresa ho-
riek arauen bidez kontrolatzeko
ideia hedatuz joan zen nazioarte-

an. Bigarrenean, herrialde aberat-
sen eta korporazio handien erre-
akzioa etorri zen. Kode lotesle
ororen aurka egin zuten. 70eko
hamarkadako proiektuei baimena
kendu zien Nazioarteko Merka-
taritza Ganberak, eta ekimen
publiko guztiak neutralizatu egin
zituen. Bestalde, barne-kode
aldebakar eta borondatezkoak
sortu zituen (ELGANn, LANEn
eta NBEn), transnazionalen jar-
dueren aurreko herritar-protestak
isilarazteko. Hirugarren fasean,
bere aldetik, Nazio Batuen Global

Compact mundu-itunak –hamar
printzipio oso orokor, inolako
arau-eraginkortasunik gabe–
Ruggie txostenei eta printzipio gi-
dariei ireki die ateak. Estatu es-
painiarrean, adibidez, une hone-
tan ari dira Enpresei eta Giza
Eskubideei buruzko Nazio Plana
egiten.
Borondatearen erasoa sofistika-

tu egin da arlo juridikoan, baina
transnazionalen jarduerak zigo-

rrik gabe geratzea da, oraindik
ere, azken helburua.
Aipatu ditugun errealitate juri-

diko horien inguruan, Gizarte
Erantzukizun Korporatiboa
(GEK) eta jokabide-kodeak sortu
ziren, enpresa transnazionalen
botereari eusteko zuzenbide-
formula bigun (soft-law) gisa.
Hauek dira Gizarte Erantzukizun
Korporatiboaren oinarriak:
borondatezkotasuna, aldebaka-
rrekotasuna, autorregulazioa eta
galdagarritasunik eza. Guztiak
ere klase-borrokaren ordez enpre-
sarien, langileen eta gizarte
zibilaren arteko erantzukidetasu-
na lehenesten duen eredu bati
daude lotuta.
Bestalde, Herrien Auzitegi

Iraunkorrak, adituek eta gizarte-
ekintzaileek enpresa transnazio-
nalen jarduna kontrolatzeko pro-
posamen zehatzak egin dituzte.
Proposamen horiek une honetan
gizarte-mugimenduen baitan
eztabaidatzen ari diren proiek-
tuan daude bilduta. Herrien

Nazioarteko Ituna da proiektu ho-
ri, eta enpresa transnazionalen
betebeharrak eta horiek epaitze-
ko nahiz zehatzeko mundu-gortea
arautzen ditu.
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2012ko udan, Amancio Ortega en-
presari galiziarra munduko hiru di-
rutza handienen jabe zela jakinara-
zi zuen Forbesek. Albistea harrota-
sunez hartu zuten espainiar askok.
Ortega jaunaren adur ona justifika-
tu egiten dute, aldizkarietako bat-
zuetan irakurritako letania errepi-
katuz: «bere burua egin duen en-
presaria» da, hamarkadatan zehar
gogor lan egin ondoren, fruituak ja-
sotzen ari dena. Alabaina, komuni-
kabide handiei ahaztu egiten zaiz-
kie hamarkadaz hamarkada solda-
ta txiki samarren trukean Inditex
markak jasotzen oso gogor lan egin
duten jostun galiziarrak. Langileok
etxean eta legez kanpo egiten zu-
ten sarritan lan, eta lanik gabe ge-
ratuz joan dira, Zara, Bershka,

Stradivarius eta enpresa-talde ho-
rretako gainerako markek jantzi-
gintzaren industriarako baldintzak
egokiak eskaintzen zituzten he-
rrialdeetako lantegiak azpikontra-
tatu ahala.
Azken 5 urteetan, lan-esplota-

zioa, jazarpen sindikala eta elkart-
zeko askatasuna urratzea ohiko bi-
hurtu dira Bangladeshen eta
Kanbodian. Herrialde horietan or-
daintzen dituzte munduko soldata-
rik txikienak: Bangladeshen, hile-
an 34 euro ingurukoa da jantzigint-
zako langile baten batez besteko
soldata; Kanbodian, berriz, 60 in-
gurukoa. Kopuru horiek legearen
baitan badaude ere, egoki jateko
ere ez dira nahikoa. Eta salaketen
zerrenda ez da hor amaitzen: es-
klabo-lana praktikatzen duten lan-
tegi klandestinoak Sao Paulon,
jantzigintzako langile esplotatuak
Tangerren, Inditex Taldearen den-

detan diharduten pertsonak legea-
ren muga-mugan lan egiten…
Errealitate horren aurrean, garbi
dago milaka langile pobretzearen
eta prekarizatzearen kontura lortu
duela Ortega jaunak bere ondarea.
Gobernuek, enpresek eta komu-

nikabideek sinetsarazi digute, en-
presa espainiarrak nazioartean
hedatzeari esker, herrialde hart-
zaileetako ekonomia garatu egi-
ten dela eta bertako bizilagunen
bizi-maila handitu egiten dela. Are
gehiago; “garapenari laguntzeko”
politika publikoak desartikulatu
eta transnazionalak bultzatu dira,
garapen-eragile gisa. Horien teo-
riaren arabera, herrialde pobre-
tuetan hazkunde ekonomikoa
ekarriko dute multinazionalek,
eta, ondorioz, enplegu gehiago
sortuko dira, teknologia-transfe-
rentzia handiagoa izango da, toki-
ko ehunak garatu egingo dira eta,
zergen bidez, estatuak sarrerak
lortuko ditu. Praktikan, baina, gi-
za eskubideak urratzen dituzte
enpresa transnazionalek, sistema-
tikoki urratu ere, eta mundu oso-
ko milioika lagun pobretzearen
erantzule nagusiak dira. Halaxe

adierazten dute Nazio Batuetako
herrialde indigenen, etxebizitza-
ren, osasunaren, elikaduraren eta
ingurumenaren alorreko eskubi-
deen errelatore bereziek, bai eta
Herrien Auzitegi Iraunkorraren
epaiak –Madril, 2010– ere. Epai
horretan, zenbait enpresa espai-
niarrek –Agbar, BBVA,
Santander, Endesa, Gas Natural
Fenosa, Repsol, Telefónica…–
Latinoamerikan egindako eragi-
ketak aipatzen dira.
Korporazio horien emaitzak

Latinoamerikako eskualde horien
menpe daude hein handian:
Telefónicak, esaterako, % 60
Latinoamerikatik jasotzen ditu;
BBVAk, berriz, irabazien erdia
baino gehiago. Ibex-35 indizeko
konpainiek, krisi bete-betean, ba-
tez beste mozkinen % 11,6 ordain-
du zuten zergatan, eta Espainiako
gobernuei bankuak erreskatatzea,
lana eta pentsioak erreformatzea,
osasuna pribatizatzea eta hez-
kuntza-sistema haustea gomenda-
tu zieten.

Jokabide axolagabe horren atze-
an, jabeak ditugu, akziodunak.
2010ean, Amerikako Estatu
Batuetako eta Europako finantza-
taldeak ziren Banco Santanderren
jabe nagusiak, akzioen % 51,35 be-
raienak ziren eta. Botín familiak
bankuaren kapital sozialaren % 0,8
du, eta, hain zuzen ere, Emilio
Botín da nazioarteko kapital horien
interesen ordezkaria. Ibex-35 indi-
zeko hamar balore garrantzitsue-

nen akzio-egitura erreferentzia gi-
sa hartuz, hauxe ikusi dugu: kapi-
talaren % 24 baino gehiago na-
zioarteko finantza-erakundeena
da, ez espainiarrena. Espainiar ka-
pitalismoan, boterea oso esku gut-
xitan dago pilatuta: Espainiako 47
pertsonak (5 emakumek eta 42 gi-
zakumek) kontrolatzen dituzte
Ibex-35 indizeko enpresen admi-
nistrazio-kontseiluetako eraba-
kiak. LaCaixako lehendakari Isidre
Fainé, esaterako, entitateko lau en-
presa partaidetako kontseilari da:
Telefónicakoa, Repsolekoa,
Agbarrekoa eta Abertisekoa.
Herrialde jakin bateko enpresa-

talde handiek eta pertsona bat-
zuek kapital handiak metatzeak
ez du zerikusirik herritarren ongi-
zatearekin. Egia esateko, boterea
kontzentratu egiten da, eta, horre-
la, elite global horiek erabaki poli-
tikorako eremuak eta masak des-
informatzeko bitartekoak kontro-
latzen dituzte, beren burua eraiki
duten filantropo ongile gisa ager-
tuz. Eta, bien bitartean, neurririk

gabe aberasten jarraitzen dute, es-
tatu espainiarreko eta munduko
milaka langile pobretzearen eta
esplotatzearen bidez.
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STUTTGART. Marken hedatzea
mundu osoan lan baldintzen

beherapenean oinarritzen da.



Perun, Newmont meatzaritzako
transnazionalak Cajamarcan gauza-
tu nahi duen Conga proiektuaren
aurkako gizarte-mobilizazioak erre-
primitzearen ondorioz, 2012ko uz-
tailean 5 lagun hil ziren, poliziak ti-
rokatuta. Hilabete geroago, Hego-
afrikanMarikanako Lonmin meate-
gian greba egiten ari ziren 34 langile
tiroz josi zituzten polizia-indarrek.
Enpresen inguruko iturrien arabera,
kasu bakanak dira oso.
Bangladeshen, Rana Plaza eraiki-

na behera etorri zen urte horretako
apirilean. El Corte Inglés, Mango,
Bennetton eta Primarkeko hornit-
zaileak eta azpikontratatuak zeuden
ostatu hartuta. Guztira, 1.100 hilda-
kotik gora (emakumeak gehienak)
eta 2.400 zauritu utzi zituen gertaka-
riak. 2012.aren amaieran, C&A,
Carrefour eta Wal-Mart enpresent-
zat ekoizten zuen Fashions Tazreen
ehungintzako lantegiaren sutean,
100 langile baino gehiago hil ziren.
Herrialde garatuetako gobernuek
diotenez, enpresen “jardun desego-
kiak” suntsitzeko ahaleginak ari di-
ra egiten.
Duela hiru urte, Herrien Auzitegi

Iraunkorrak hirugarren auzialdia
egin zuen, Madrilen; Latinoa-
merikan ezarrita dauden enpresa
transnazional europarrak sinboliko-
ki epaitzeaz arduratzen da. Giza es-
kubideen aurkako 30etik gora kasu
aurkeztu ziren bertan. Guztiak ere,
Auzitegi Goreneko magistratu
Perfecto Andrés Ibáñezek zuzent-
zen zuen epaimahaiaren azken
epaiaren arabera, “ezin dira banaka
hartu, bortxaketa eta erantzukizun
sorta osohandiaren adibide gisa bai-
zik. Jarduera sistematikoak direnez,
oso garbi erakusten dute Europako
transnazionalek, Europar Bata-
sunak, herrialde kideek eta estatu
latinoamerikarrek zer rol betetzen
duten benetan”.

Hedadura eta eragina
Aberastasuna erauzteko, eskurat-
zeko eta metatzeko mekanismoak
(kapitalismoaren oinarriak) krisi
sistemikoaren eta krak globalaren
ondoren ahuldu beharrean, are ol-
darkortasun handiagoz ari dira
hedatzen. Enpresa-zorrak soziali-
zatuz, soldatak jaitsiz, enplegua
prekarizatuz, zerbitzu publikoak
pribatizatuz, baliabide naturalak
eta ondasun komunak indarrez
ebatsiz…, korporazio transnazio-
nalek irabaziak handitzen jarraitu
gura dute, kosta ahala kosta, kos-
tuak zorrozki murriztearen eta bi-
zitzaren gero eta arlo gehiago
merkaturatzearen bidez. Testuin-
guru horretan, gatazka sozioeko-
logikoak eta eskubide ekonomi-
ko, sozial, kultural eta ingurume-
nekoak ugaltzen ari dira, planeta
osoan zehar.
Horren aurrean, ikasketa-zentro-

ak, gobernuz kanpoko erakundeak,
elkartasun-sareak, mugimendu so-
zial eta sindikalak eta akademiako
zenbait sektore dokumentazio- eta
sistematizazio-lana egiten aritu dira,
korporazio handiak egungo eredu
sozioekonomikoan hedatzearen on-
dorioei buruz. Ikerketa horiei esker,

ondorio hauek atera dira: enpresa
transnazionalek ez dute enplegua-
renkopuruaetakalitateahobetu, ez-
ta eskaintzen duten zerbitzua bera
ere; mantentzearen alorrean ez dute
ia inbertsiorik egin eta teknologia
transferitzeko prozesuak ere ez di-
tuzte apenas sustatu. Eta arlo eko-
nomikoan ez ezik, alderdi sozial, po-
litiko, ingurumeneko eta kulturale-
tan ere ondorio larriak ari dira he-
datzen, konpainia horien negozioak

nazioartean zabaldu ahala.
Bárcenas kasuak, gidari ditugun

politikari eta enpresariek nola dihar-
duten erakusteaz gain –FCC, OHL
eta Sacyr eraikuntza-enpresek he-
rri-lanetarako kontratuak eskurat-
zen dituzte, gobernuko alderdiak le-
gez kanpo finantzatzearen truke–,
transnazionalek eremu ekonomiko-
an izan dezaketen inpaktua ere na-
barmentzen du: iruzurra, ustelkeria,
eroskeria, espekulazioa, ihes fiska-

la… Aldi berean, politikarekin –defi-
zit demokratikoa, lobbyak– eta ingu-
rumenarekin –lurraldearen suntsi-
pena eta dibertsitate biologikoaren
galera– zerikusia duten beste eragin
batzuk ere baditu kasuak.
Adibide asko aipa daitezke, hala

espainiar multinazionalen artean,
nola beste herrialde batzuetan eza-
rrita dauden konpainia transnazio-
nalen artean. Enpresa horien jar-
duna hainbat eta hainbat ondorio
kaltegarrirekin lotzen da: lan-bal-
dintzen eta eskubide sindikalen
narriadurarekin; genero-desber-
dintasunarekin; tokiko ekoizpen-
ehunaren eta herri indigenen es-
kubideen suntsipenarekin; haien
jardueren aurka egiten duten gi-
zarte-erakundeen errepresioare-
kin; airearen, uraren eta lurraren
kutsadurarekin…Konpainia espai-
niarrak soilik aipatuz, sektore as-
kotako transnazionalak ditugu: tu-
rismokoak (Sol Meliá, Barceló), hi-
drokarburoen alorrekoak (Repsol,
Gas Natural Fenosa), elektrizitate-
koak (Iberdrola, Endesa), ehun-
gintzakoak (Inditex, Mango), fi-
nantzetakoak (Santander, BBVA),
t e l e k omu n i k a z i o e t a k o a k
(Telefónica), uraren ingurukoak
(Agbar, Canal Isabel II), komuni-
kabideetakoak (Prisa, Planeta)…

Erresistentziak globalizatuz

Horrela, bada, korporazio handiek
eragindako gatazkak hazi ahala,
erraldoi ekonomiko horien boterea-
ri aurre egiten dioten kanpaina eta
mobilizazio sozialakereugarituzdo-
az mundu osoan. Erabiltzaileek,
kontsumitzaileek, sindikalistek, fe-
ministek, ekologistek, indigenek,
ekintzaileek eta, bereziki, enpresa
horien eragina zuzen-zuzenean ja-
saten duten pertsonek funtsezko
eginkizuna dute enpresa horiei egi-
ten zaizkien errebindikazioetan, po-
brezia eta desberdintasuna garatze-
ko eredua direla leporatzen baitiete
konpainiamultinazionalei.
Beste herrialde batzuetan funtsez-

ko eskubideakurratu dizkieten pert-
sonen borroka eta erresistentziak,
transnazionalen jatorrizko herrial-
deetako salaketak, sentsibilizazioa
eta mobilizazioak uztartzea hege-
moniaren aurkako sareen lana glo-
balizatzekomodu bat da. Helburu bi
lortu nahi dira: enpresa transnazio-
nalek gure gizarteetan duten ga-

rrantzia zalantzan jartzea, batetik,
eta enpresen interesen aurrean gi-
zarte-gehiengoen eskubideak lehe-
nesten dituzten eredu sozioekono-
mikoak eraikitzea, bestetik.

Aberastasuna erauzteko, eta
eskuratzeko mekanismoak
krak globalaren ondoren
are oldarkortasun
handiagoz ari dira hedatzen
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Transnazionalei aurre egiten
ERIKA GONZÁLEZ*

M
entalM

arket

Espainiako
multinazionalen
aurkako
kanpainak

2001 Inditex konpainian
emakumeen eskubideak
eta laneko eskubideak
urratzearen aurka.
2006 Repsolek ukitutakoen
kontrabatzarra.
2007 Unión Penosaren
erantzukizun falta: Nikara-
gua ilunetan.
2007 BBVAren aurkako pla-
taforma.
2007 BBVA armarik gabe;
Santander armarik gabe; Cai-
xabank armarik gabe.
2008 ENCE Uruguaytik kan-
pora.
2009 Hipotekak eragindako-
en plataforma.
2012 Gose-greba Telefóni-
can; Marcos berriro onartu;
Bai, errentagarria naiz.
2012 Kanariar uharteek
ezetz esan diote Repsoli.

* E.G. Latinoamerikako multinazionalen
behatokiko (OMALeko) ikertzailea-Bakea
ta Duintasuna

Krisiak irabazi erauzketa bizkortzen du Mundu mailako erresistentziak eta salaketak areagotzen dira

WAL MART. Estatubatuarra den
distribuzio transnazional honen
soldata politikaren kontrako protesta.



1995ean, bost mila u'wa indigenak
mehatxu egin zien Oxy eta Shell pe-
trolio-konpainiei, beren lurraldeetan
sartzen baziren beren buruaz beste
egingo zutela. Petrolioaren ustiape-
nak herria akabatuko zuela esan na-
hi zuten. Urte bi geroago, Kolon-
biako Gorte Konstituzionalak arra-
zoia eman zien. Petrolio-enpresek
atzera egin behar izan zuten.
Gertaera bitxi eta isolatua eman

dezake; pentsa, Sting kantariak ere
bere irudia eskaini zien. Baina,
2000ko apirilean, Boliviako Cocha-
bamban, ur-zerbitzua bereganatu
zuen multinazional-kontsortzio bat
–Abengoa espainiarra tartean zen–
harrika bota zuten, literalki, herrita-
rrek. Gauza bera gertatu zen, bi urte
geroago, Arequipan (Perun): ener-
gia-enpresa pribatizatzea eragotzi
zuten bertako biztanleek.
Gero eta argiago zegoen ez zire-

la kasu bakanak. 2003ko urrian,
Gonzalo Sánchez de Lozada presi-
dente neoliberala boteretik kentzea
lortu zuten Boliviako gizarte-mugi-
menduek. Hauxe zen politikari ho-
rren asmoa: hiru multinazionaleko
–Repsol tartean– beste kontsortzio
bati Txilen zehar gasa AEBra es-
portatzen uztea, Bolivianmozkinen
%12 soilik utzita. Lehendakaritza
galdu zuen. Ekuadorreko gizarte-
mugimenduek ordurako bi presi-
dente kargugabetu zituzten, poli-
tika neoliberalengatik: Abdalá
Bucaram 1997an eta Jamil Ma-
huad 2000n. Arrazoi berberenga-
tik erori ziren, 2005ean, Lucio
Gutiérrez Ekuadorren eta Carlos
Mesa Bolivian.
Latinoamerika osoa aldatzen ha-

sia zegoen. Protesta-olde horretatik
sortutako gobernu berriek atzera ut-
zi zituztenWashingtonekoKontsen-
tsuaren politikarik ortodoxoenak,
eta gobernu “aurrerazaleak” edo
“XXI. mendeko sozialismokoak”
esatenzaie.Estatuekprotagonismoa

berreskuratu zuten ekonomian, gi-
zarte-laguntzak orokortu egin zituz-
ten (lehengaiek prezioetan igoera
ikusgarriak izateari esker) eta, kasu
askotan, 90eko urteetan pribatizatu-
tako zenbait enpresa nazionalizatu
egin zituzten atzera.
Alabaina, Raúl Zibechi analista

uruguaiarrak defendatzen duenez,
eredu neoliberalak lanean jarraitu
zuen Latinoamerikan. Baina, Zibe-
chiren hitzetan, pribatizazioak,
ekonomia irekitzea eta desarauke-
tak dagoeneko ez ditu xede. “On-
dasun erkideak”, petrolio- eta mea-
balaibideak, ura, lurra... berenga-
natzen dituzte, potentzia zaharren
–eta berrien: India, Txina, Korea

eta Brasil, adibidez– industria- eta
espekulazio-premiei erantzuteko.
Alabaina, konpainia horiek –sarri-
tan estatuaren enpresak dira– erre-
sistentzia gogorrarekin egin dute
topo. Enpresek eskala handiko eta
aire zabaleko meatzaritza metali-
koaren negozioan sentitu dituzte
gehien galerak.
Duela gutxi Latinoamerikakome-

atzarien gatazken behatokiko
(OCMALeko) César Padillak esan
zuenez, azken urteotan 30.000 mi-
lioi dolarreko kalte ekonomikoak
sortu dizkie megameatzaritzaren
aurkako mugimendu kontinental
horrek multinazionalei. Ikertzaile
horrenesanetan, «erresistentziakes-

tutasunean jarri dumeatzaritza» he-
rrialde ugaritan, besteak beste:
Kolonbian, Perun, Mexikon, El Sa-
lvadorren, Argentinan eta Guate-
malan.

Patagoniatik Guatemalara

2002an, eskala handiko meatzarit-
zaren aurkako lehen garaipen han-
dia gertatu zen: Peruren iparraldeko
Tambograndeko biztanleekmeatza-
ritzako Manhattan enpresa kanada-
rra egoztea lortu zuten, hilabetetan
protestaka ibili eta herri-galdeketa
egin ostean. Kontinenteko lehena
izan zen. Esperientzia hori Ar-
gentinako Patagoniako Esquel he-
rrian errepikatu zen. Herritar-mugi-
mendu berritzaile batek aire zabale-
ko urre-meategi bat jartzea eragotzi
zuen. Mozkinen % 97 eramatea zen
enpresa haren asmoa eta, trukean,
zianuroz kutsatutako milioika tona
ur uztea.
Herrialde guztietan lehertu ziren

ehunka gatazkaren erreferentzia bi-
hurtu ziren bi esperientzia horiek.
Loncopué, Andalgalá, Chilecito, Ti-
nogasta, Puno, Cocachacra, Quilish,
Cañaris, Íntag, Santurbán, Care-
perro, Guarjila, San Isidro, Sipa-
capa, San José del Golfo, San Rafael
Las Flores... ditugu adibide batzuk.
Kontinentean luze-zabal hedatuta
dauden herri horiek guztiek, taula
periodikoko mineral askoren arte-
an, aire zabaleko urre-, zilar-, ura-
nio- eta kobre-meatzeei trabak jart-
zea lortu dute orain arte.
Azken urteotan, Peruk eta Guate-

malak bat egin dute manifestazioek
eta errepide-mozketek asaldatutako
herrialde taldearekin. Perun,mendi-
ko eta kostaldeko erkidegoen borro-
kei esker, hamarka meatzaritzako
ekimen transnazional gerarazi dira
2009tik. Guatemalan, berriz,
2005etik 74 galdeketa egin dituzte,
batez ere megaproiektu hidroelek-
trikoak eta aire zabaleko meategiak
saihesteko. Prozesu horri esker, gai-
nera, gatazka armatuak (1960-1996)

hondatutako gizarte-ehuna indarbe-
rritzen ari dela esan du giza eskubi-
deen defendatzaile handia den
Claudia Samayoak. Samayoaren
iritzian, «beldurra gainditzen» hasi
gara galdeketei esker. Lider maya
kakchiquel Rosalina Tuyucen irit-
zian, oso prozesu “berritzailea da,
dagoeneko erkidegoak direlako bo-
rroka horietan gidari, ez erakunde-
ak”.
Baliabide naturalen gainean eseri-

ta daudelako, nekazari- eta indige-
na-elkarteak, “eskeman ezinbeste-
koak ez diren herri osoak”, izan dira
erresistentzia horretan buru, eta ar-
gitasun osoz eskaini dituzte ordezko
formulak, Gustavo Estevak, Mexi-
koko Tierra de Oaxacako unibertsi-
tateko zuzendariak, azaldu duenez.
Analista horren hitzetan, enpresa
multinazionalek ezbehar askori egin
behar izan diote aurre, baina ez hori
bakarrik: kapitalismoak egun bizi

duen krisian zeresana izan dutemu-
gimendu horiek. “Herritarren borro-
kak kapitalaren hedapena eteten la-
gundu du. Egungo krisia ez da soilik
Wall Streetekoen diru-gosearen on-
dorio; komatxo artean, geuk sortu
dugu. Zenbait borroka isilpean egin
ziren. Hedapen-prozesua geldiaraz-
ten duten borrokak dira, meatzarit-
zen aurkakoa adibidez. Eta kapitala
ez da hazten, hil egiten da”, esan du.
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Multinazionalentzako
paradisua…
ala, orain ez?

“Erresistentziak estutasunean
jarri zuen meatzaritza”
Kolonbian, Perun,
Mexikon, El Salvadorren,
Argentinan eta Guatemalan

* M.C. eta E.G. laster argitaratuko den
‘Crónicas del estallido. Viaje a los movi-
mientos que transformaron América
Latina’ (Icaria, 2013) lanaren egileak.

Azken urteotan, megameatzaritzaren aurkako mugimenduak
30.000 milioi dolar galdu eragin die multinazionalei

MARTÍN CÚNEO Y EMMA GASCÓ*

2005 Suez ur-multinazionala El
Altotik (Boliviatik) joan zen,
matxinada baten ondoren.
Mobilizazioak tarteko, petrolio-
enpresen erregaliak handitu
egin ziren: % 18tik % 50era.
Guatemalako Sipacapan Marlin
meategia han.

2006 Ekuadorren indigenak
matxinatzearen ondorioz, Oxy
petrolio-konpainiak alde egin
behar izan zuen, eta merkatarit-
za askeko ituna ezin izan zen
sinatu AEBrekin. Boliviak bere
petrolio-enpresetako akzio
gehienak berreskuratu zituen.

2008 Venezuelako Orinokoko
zerrendako hogeita hamabi

petrolio-eremu estatuaren kon-
trolpean geratu ziren, nazionali-
zazio-plan handiago baten bai-
tan.

2009. Ekuadorren, meatzaritza
transnazionalari ateak irekitzen
zizkion uraren legea paralizatu
zuen indigenen mugimenduak.
Amazonia multinazionalei ema-
ten zieten lau dekretu indarga-
betu zituen Peruko baguazoak.

2011 Punoko (Peruko) erkide-
goek Santa Anta meategi-
proiektua bertan behera uztera
behartu zuten gobernua.

2012 Hogeita hamar mila
nekazarik eta indigenak Che-
vron-Texacori epaiketa irabazi
zioten Ekuadorren.
2013 Nekazari- eta indigena-
taldeek Guatemalako El Tam-
bor proiektua gerarazi zuten.

Gertaera
garrantzitsu
batzuk

TEXACO CHEVRÓN. Petrolera hori 19.000
milio dolar kalte-ordainetan ordaintzera

behartua izan zen, Amazonian eragindako
osasun eta ingurugiro kalteen ondorioz.

Edu
León



“Espainia erakargarria da, auke-
raz betetako mundu bat”. Halaxe
esan du FCCko kontseilari dele-
gatuak, Bill Gatesek enpresa ho-
rren akzioen % 6 eskuratu duene-
an. Horrela, munduko gizonik

aberatsenaren finantza-espekula-
zioa inbertitzaileak itzultzen hasi
diren ideia sustatzeko argudio bi-
hurtu da, eta, Espainiako erai-
kuntza-enpresa horretako exeku-
tiboaren hitzetan, “herrialdean eta
enpresetan ekonomia suspertzen
hasi dela erakusten du”. New Yor-
ken antzeko zerbait esan zuen
Banco Santaderreko presidente-

ak, duela aste batzuk. “Une zora-
garria da, Espainiari edozertarako
dirua ari baitzaio iristen”, esan
zuen Emilio Botínek, bankuak bi-
daia ordaindu zien kazetari bat-
zuen aurrean.
Espainiako gobernuaren atzerri-

politikako proiektu izarrean, Espai-
nia markan, parez pare daude fut-
bol-selekzioa, flamenkoa, eguzki-
eta hondartza-turismoa eta pintxo-
ak, eta lehiakortasuna, berrikuntza,
ekintzaileak, atzerriko zuzeneko in-
bertsioa eta enpresa transnaziona-
lak. Azken horiek dira, hain zuzen,
kontakizun honetako protagonis-
tak. Bertan, espainiarra izatearen

harrotasunarenparafernalia eta kri-
sitik irteteko ardatz nagusitzat kor-
porazio handien hazkunde eta he-
dapena jotzen duen doktrina eko-
nomikoa uztartzen dira.
Gidari ditugun erakundeentzat

garbi dago susperraldiaren euska-
rriak zein diren: ekonomiaren haz-
kundea, atzerriko inbertsioa –Eu-
rovegas eredua estandartetzat har-
turik kapitalak erakarriz– eta mer-
katuak handitzea. Guztiek ere
Espainiako konpainia multinazio-
nalen interesei erantzuten diete,
business as usual logikaren baitan.
Enpresa-eliteak ahalegin han-

dia ari dira egiten, gizartearen za-
ti handi baten pertzepzioa (“ez ga-
ra politikarien eta bankarien esku
dauden salgaiak”) aldatzeko. Al-
darrikapen horiek, baina, dagoe-
neko ez dute herritarren artean
onarpenik, ikusten ari baitira,
egunez egun, ustelkeria-kasuak,
zerga-ihesak, soldata-arraila, ka-
leratze masiboak eta pribatiza-
zioak nagusituz doazela.
“Oso gaizki komunikatzen duen

herrialdea gara, eta larru gorritan
gaude. Unibertsitateetako, enpre-
setako, erakundeetako… pertso-
nak nahi ditugu alboan, luma har-
tu eta, dauden lekuan daudela,
egia konta dezaten”, esan zuen
Espainia Markarako Goi Komi-
sarioak. Eta, hain zuzen ere, ha-
ren kontsignari jarraiki baina
buelta emanez, horixe ari dira egi-
ten, eguna joan eta eguna etorri,
gizarte-sareetan, kaleetan eta pla-
zetan Espainia markak irudikat-
zen duenak eragindako sumindu-
ra adierazten duten milaka pert-
sonak. Horrela, ustelkeria, ate bi-
rakariak, monarkia, finantza-era-
kundeak, troika eta gidatzen
gaituen klase politiko-enpresaria-
la aktore nagusi bihurtu dira, gero
eta gehiago hedatzen ari den eta
horiek bizi dugun krisi-iruzur ho-
nen eragiletzat eta, aldi berean,
onuradun bakartzat jotzen dituen
kontakizun alternatibo batean.
Jakin badakigu, estatu espainia-

rrean eta gure enpresek jarduera
gauzatzen duten herrialde perife-
rikoetan desberdintasunak eta po-
brezia handitzearen egiturazko
arrazoietan errotuta dagoela, gaur
egun, benetako Espainia marka;
merkatuen diktaduraren aurkako
protestak itoaraztearen eta krimi-
nalizatzearen alde egiten duela
apustu; etxegabetzeek, osasuna-
ren eta hezkuntzaren pribatiza-
zioak, lanaren eta pentsioen erre-
formak eta planeta osoko multi-
nazionalen ondorio sozioekologi-
koek erasandako gizarte-gehien-
goaren aurka dagoela.

%1ak Espainia markaren gorakada
bat ikusten du Honen aurrean,
diskurtso alternatiboak daude

Krisiari buruzko
kontakizunak

PEDRO RAMIRO

LATINOAMERIKAKO MULTINAZIONALEN BEHATOKIA - BAKEA TA DUINTASUNA
ELKARTEAK ARGITARATUTAKO GEHIGARRIA. ARGITALPEN HONEK
GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN LAGUNTZA JASO DU.transnazionalakEnpresa

Hauxe esan dute Endesaren
#Kolonbiako presak eragin-
dakoek: “Doazela multinazio-
nalak gure lurraldetik, bestela
geuk botako ditugu eta!”

@OMAL_INFO

Demokraziako
ekonomia-ministrorik onena

izan da, eta haren
nazioarteko esperientzia
mesedegarria da guretzat

BOTÍNEK
Ratori buruz

Botínek Orain, inoiz baino
gehiago, gure buruarengan

sinetsi behar dugu,
pertsonen energian

konfiantza izan. Ekintzailetza
sustatzeko unea da

REPSOLEN
iragarkia

ESPAINIAMARKA

Egunotan,
kooperatiba-ereduarekiko
desilusioak indarrez kotizatu
du”. “Fagorrek eta haren

Korporazioak
negozio-eredu berria behar

dute, batez ere
EL PAÍSEK FAGORREN GAINEAN

Kapitalismoaren 5 urteko
porrotaren ondoren

kapitalismoa zalantzan
jartzen ez dutenek

kooperatibismoa jarri dute
zalantzan, kooperatiba
bakarra eroritakoan.

@HUGOMABARCA

Danonek eta NDFk pobrezia
deuseztatuko dute, asmatu
berri dituzten tramankulu
batzuekin. Zorraz eta abar
geroago egingo dugu berba.

@CRENDUELES

* E.G. Latinoamerikako multinazionalen
behatokiko (OMALeko) ikertzailea-Bakea
ta Duintasuna

MARCA ESPAÑA. “Emilio Botinek
adierazi duenez, "Espainiri gauza
guztientzako dirua heltzen ari zaio".


