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GOMENDIOAK

C J C R E N  A R T X I B O 
H I S T O R I K O A

Gure 30. urteurren honetan CJC Gaztedi 
Komunistaren Artxibo Historikoa sortzen aritu 
da lanean. Bertan, gure kanpo-adierazpen 
organoen eboluzioa ikus daiteke, Juventud 
aldizkaritik hasita gaur egungo Tinta Rojaraino, 
batzorde hainbaten dokumentu politikoak, 
propaganda materialak eta abar. Hitz batean, 
bertan eztabaida kolektiboaren bitartez 
eraikiz joan izan garen CJCren historia bera 
kontsultatu ahal izango duzue. Bisita ezazu 
gure web orria eta kontsultatu gure artxiboa:  
www.archivo.cjc.es

A K T U A L I T A T E  E T A 
A L B I S T E E N  W E B  O R R I A : 
T I N T A  R O J A
Gaztediari zuzenean eragiten diguten 
albisteen berri izateko eta gazte komunistok 
eguneroko gaien inguruan dugun iritzia 
ezagutzeko Tinta Roja portala egunero 
bisitatzea gomendatzen dizugu: www.
tintaroja.es

U N I D A D  Y  L U C H A
Monopolioek euren komunikabideen 
bitartez eskaintzen diguten 
informazioaren aurrean, langile 
klase antolatuak badu bere egunkari 
propioa: PCPEren Batzorde Nagusiko 
adierazpen organoa. Ez ezazu ipuin 
gehiagorik irentsi. UyL langile klasearen 
Alderdiaren egunkaria da, langileek eta 
langileentzat idatzia.

B I T X I K E R I A K
Ba al zenekien Tinta Rojaren 30. alera 
iritsi garela?

Tinta Rojaren lehen alea 1997ko urrian 
argitaratu zen. 1985tik une horretara arte, 
CJCren aldizkariak “Juventud” izena izan 
zuen. Tinta Roja 2000. urtera arte argitaratu 
zen, une horretan, aldizkariaren 5. aleak 
lehen etapari amaiera eman zion. Une 
horretatik, eta 2006ko martxora arte, ez zen 
6. alerik argitaratuko. Ale horrek 2008ra arte 
luzatu zen formatu berri bati eman zion 
hasiera, 2012ra arte berriz aldatuko zena, 
laburragoa azken hau.

2012an, egungo formatuari heldu genion 
12 ale jarraietan (18.etik 30.ra). Urte 
berean, atari digitala zabaldu zen, gazte 
komunisten iritziaren zabalkundeari bide 
berriak irekiko zizkiona. Gaur egun, burura 
datorkigun galdera honakoa da: zein izango 
da Tinta Rojaren etorkizuna? Zalantzarik 
gabe, aldizkariak orain arte izandako 
hedapenaren bide beretik aurrera egiten 
jarraituko duela.

Adrián J. Bertol

- Denetarik proposatzen duen alkate bat, proposatu behar dena izan ezik
- Autonomo faltsua, esplotazio erreala
- Valeoren borroka, langile klasearen aurkako eraso berri bat
- Gabonetako oporrak, izugarrizko behinbehinekotasuna langile gazteentzat
- Heziketa eta praktika kontratuak edo nola esplotatu are eta gehiago langile gazteak
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A - Ia 30 urte ondoren, ikasleek sindikatu estatal berria eraiki dute

- Uholdeak Valentziako Unibertsitate Politeknikoan, hezkuntzaren pribatizazioaren 
ondorioetako bat
- LH pribatua, edo lanbide heziketa nola elitizatu
- Madrilgo Ikasle Mugimenduaren historia hurbilena
- Lanbide Heziketa Duala agerian: formazio eskasa eta soldata eskasagoa

- Zein osasun eredu behar dute gure herriko gazteek?

- NATOren azken maniobrak, gainera datorkigun gerraren 
aurrekari
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- MGDFren XIX Asanblada Orokorra Habanan, mundu guztiko 
gazteak inperialismoaren aurka bat eginda
- PAME eta langileen borrokak aurrera Grezian
-  “Fedeli alla nostra storia. Avanti �no alla vittoria”

11

N
A

ZIO
A

R
TEK

O

- Historiaren harria gorria mantentzearen garrantzia. 
GKK/CJC eta bere Kongresuak
- Promozioaren garrantzia
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- Zentralismoz eta demokraziaz antolatu 
gaitezen garaipena lortzeko 14
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- Picasso, artea eta konpromisoa azken eguneraino
- Amoríos, de Silvio Rodríguez (2015), Gabo, la magia de lo real (2015) y José Díaz, 
una vida en lucha.
- CJCren 9. Kongresua, 8.etik hona egindako lan guztiaren azken txanpa



Jadanik data badugu. 
Martxoaren 12 eta 13an 
Gazte Komunisten 

Kolektiboen IX. Kongresua 
gauzatuko dugu, azken 
kongresutik gaur egunera 
izandako garapen guztiaren 
azken txanpa izango den 
ekintza honakoa. Kongresu 
honek gure posizioak 
indartu eta gure ekinbidea 
bideratzeko balioko digu, 
hala, langile klaseko eta herri 
sektoreetako masa gazteen 
ondo-ondoan lan egin 
dezagun.
Halaber, Kongresu 
honen bitartez gazteriak 
zuzendaritza berritu eta 
ekinzale bat izango du. Orain 
arte izandako zuzendaritzak 
CJC abangoardioako posizio 
batean kokatzea ahalbidetu 
du azken 3 urteotan parte 
hartu dugun gatazka 
gehienetan. Zuzendaritza 
berriak bide bera urratuko 
du eta orain arte egindakoa 
hobetu.
Azken urte hauetan hamaika 
eraso jasan ditugu: 3+2a, 
LOMCE, Gazte Bermeko 
Plana... Baina denek izan 
dute gazte langileen 
erantzuna: estatu mailako 
ikasle sindikatua eratu da, 
auzo bakoitzean etengabeko 
mobilizazio geroz eta 
jendetsuagoak burutu dira 
eta lantoki orotako langile 
gazteak geroz eta hobekiago 
antolatuak daude.
Martxotik aurrera irekiko den 
tarteak ez die soilik CJC eta 
PCPEko militanteei eragingo, 
aitzitik, langileria gazte 

guztiari eragingo dio, langile 
gazteak borrokan parte 
hartzera deituak baitaude 
kapitalak gazteriari egiten 
dizkion etengabeko erasoei 
behar bezala erantzun ahal 
izateko. Gezurretan ariko 
ginateke esango bagenu 
bidea erreza izango dela, 
lana arina izango dela, 
guztiz kontrara, izan ere, bizi 

dugun egoerari buelta eman 
ahal izateko funtsezkoa da 
denok (zu, irakurle, lehena) 
erasoak bizi ditugun lekuan 
antolatzea, gure institutuan, 
lantokian zein auzoan. 
Zeren eta, guk geuk geure 
funtsezko eskubideen 
alde, badagokiguna 
b e r r e s k u r a t z e k o , 

borrokatzen ez badugu ezin 
dugu pentsa gure interesak 
defendatzeko borrokatuko 
den beste norbait etorriko 
denik. 
Gazteok aspaldi konturatu 
ginen ez PPk ez PSOEk ez 
zituztela gure interesak 
defendatzen eta, 
horrexegatik, kapitalismoak 
tresna berriak eskuratu 
behar izan ditu, berritzaile 
itxura dutenak baina baita 
zahar kirats "pittin" bat ere: 
Ciudadanos eta Podemos. 
Alderdi berri hauek, euren 
bizitza labur honetan, eta 
euren burua hiritarren 
defendatzaile sutsu gisa 
aurkezten duten arren, 
egungo egoerara ekarri 
gaituzten egitura bertsuak 
defendaten dituztela 
erakutsi dute: Europar 
Batasuna, NATO, Bolonia 
Plana... Argi dago alderdi 
berri hauek proposatzen 
duten berrikuntza bakarra 
gazteria esplotatuko 
dutenen aurpegiena baino 
ez dela.
Guk ez dugu miraririk 
proposatzen, badakigu 
biderik zailena hautatu 
dugula, baina ez dugu kerik 
saltzen ere. Gure gain hartu 
dugun ahalegin eskergaren 
zanpatzen gaituzten kateak 
suntsitzea da, langile garen 
heinean gurea den mundu 
hau eskuratzea. Helburu 
horrek merezi du bide 
mearretik ibiltzea.

GUK GEUK GEURE 
FUNTSEZKO ESKUBIDEEN 
ALDE, BADAGOKIGUNA 
BERRESKURATZEKO, 
BORROKATZEN EZ 
BADUGU EZIN DUGU 
PENTSA GURE INTERESAK 
D E F E N D A T Z E K O 
B O R R O K A T U K O 
DEN BESTE NORBAIT 

ETORRIKO DENIK. 

ERREDAKZIOA

IX.  
KONGRESURANTZ,   
GAZTERIA BORROKARAKO PREST 
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Hemen idatzitako 
artikulu gehienak 
interesgarriak izan 

daitezen eta beste 
bitartekoetan azaltzen ez 
den informazio erabilgarria 
ematen saiatzen gara. 
Ikaslea bazara, nahitaezkoa 
duzu gaurko artikulua 
irakurtzea: abenduan zehar 
hainbat ikasle elkartek, 
diferentziak alde batera 
utzita, estatu mailako 
benetako ikasle sindikatua 
sortzeko egin dituzten 
aurrerapausoei buruz hitz 
egingo dugu.
Esan bezala, hau ez 
da telebistan aterako. 
Ikasleriarentzat ekimen 
garrantzitsua baita. 
Azkenean lortu da 
ikasleontzako erakunde 
sindikal bat eraikitzea, 
estatu osoko zentroetara 
heldu daitekeena, 
zentroko ikasleak izan 
daitezen haien eskubideak 
defendatzen dituztenak, 
beste hezkuntza paradigma 
bat lortzeko eta eguneroko 
bizitza hobetzeko. 
Valentzian Irailean egindako 
batasun kongresuari 
esker, ikasleen eskakizunak 
probintzien arabera ez 
isolatzea erraztu, gaizki-
ulertuak edo jatorriaren 
araberako banaketak ekidin 
eta ikasleon adierazgarri ez 
diren eskaerak kontuan ez 
hartzea erraztuko da. Orain, 
ikasleek ahots bakarrarekin 

eta denak batera haien 
eskaerak oihukatu eta 
langileen seme-alabentzat 
izango den hezkuntza 
eraiki ahal izango dute.
Tresna berri hau oztopo 
handia izango da 
hezkuntzaren pribatizazio 
eta merkantilizazio 
planentzako, enpresariek 
90. hamarkadatik ezartzen 
ari direnak, Ikasle Sindikatua 
haien menpe jarri eta beste 
ikasle erakundeak zatikatu 
zituztenetik. Ikasleriak, 
haren eskubideak 
galtzeaz aspertuta, haren 
ordezkariek beraiei barre 
egiteaz nekatuta, nahikoa 
dela esan du, eta ikasleak 
haien eskariak kontuan 
hartuko direla bermatzeko 
neurriak ezartzen hasi dira. 
Ez dutelako nahi geroz 
eta gehiago ordaindu 
geroz eta balio gutxiago 
duen hezkuntza bategatik, 
pertsona kontziente 
moduan formatzea 
ahalbidetzen ez duen 
hezkuntza bategatik. Ez 
dute nahi diru sarrerei 
bakarrik erreparatzen dien 
enpresen makinariaren 
beste tresna bat besterik ez 
izatera bultzatzen dituen 
hezkuntza sistemarik.
Prozesu luze honek ekarri 
duen erakundearen izena 
Ikasle Frontea da, eta honen 
kideek erronka ikaragarriei 
egin beharko diete aurre, 
lehen esan bezala. Antzeko 

adibideak ikusi nahi 
baditugu, Kanadara, Txilera 
edo Greziara bidaiatu behar 
dugu, edo frankismoaren 
garaira atzera egin, Elizak 
bere doktrina klariona 
odolduez inposatzen 
zuen garaietara. Garaipen 
adibide asko daude 
hainbat ikastetxetan, 
baita ikasleen eskubideen 
konkisten adibideak ere, 
eta hauek guztien atzean 
erakunde indartsu bat 
dago, militantzia on bati 
esker ikastetxe bakoitzean 
beharrezkoak diren 
aldarrikapenak eskatzen 
dituena, langileriarekin 
harreman jarrai bat 
mantentzeaz gainera. 
Sindikatu berri honen 
erronka nagusia gela 
bakoitzean militante 
bat izatea da, ikastetxe 
bakoitzean erakunde bat 
edukitzea eta Estatuko 
mutur bakoitzean ahots 
bat goratzea, izan ere, orain 
lehentasuna antolakuntza 
hedatzea eta indarrak 
metatzea da, hala, herri 
langilearen zerbitzura 
egongo den doako eta 
kalitatezko hezkuntza 
publiko bat eskuratu ahal 
izateko.

Pau Román,                                              
CJCko ikasleria arloko 

arduraduna

LA 30 URTE ONDOREN, IKASLEEK 
SINDIKATU ESTATAL BERRIA ERAIKI 

DUTE



LH pribatua...
LH ikaslea prestakuntza zehar lanean

Uholdeak Valentziako Unibertsitate Politeknikoan...

Tailerra UPV gainezka azaroaren 2, 2015 ekaitz baten ondoren

...hezkuntzaren pribatizazioaren ondorioetako bat

... edo lanbide heziketa nola elitizatu
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Lanbide Heziketako toki 
faltan, langile familiako 
ikasle askok eta askok LH 

pribatu batean bilatzen dute 
irtenbidea. Baina, benetan al 
da interbinde bat?
Beste hainbat artikulutan 
Estatuak, kapitalaren 
zerbitzura, gauzatu duen 
hezkuntza publikoaren 
eraispena hizpide izan dugu. 
Eraispen hau lanbide heziketa 
bezalako mailetan tasa igoera 
eta bestelako tresnak erabiliz 
eraman izan da aurrera. Tasa 
igoera honekin batera, plazen 
kudeaketa politika kaxkar bat 
gauzatu da, ikasleon interesen 
aurka doana. Horrela, CCOO 
sindikatuaren irakaskuntza 
federazioak dioen moduan, 
2003/2004 eta 2013/2014 
kurtsoen artean, Erdi 
Mailako Lanbide Heziketako 
graduetako plazak eskaintzen 

zituzten ikastetxeen kopurua 
%13,3 bakarrik hazi da, eta 
maila horietan izena eman 
duen ikasleriak, berriz, %50,6 
egin du gora denbora tarte 
berean.
Ikasle askok, lan etorkizun duin 
baten bila eta unibertsitatean 
hezkuntza jaso ezinean, 
beraien lanbide hezkuntzako 
ikasketak ikastetxe pribatu 
batean egitea erabakitzen 
dute, zentro publikoetan 
sartzeko hainbat saiakera egin 
ostean. Arazoa garbi dago, 
ikasketak ikastetxe pribatu 
batean egitera behartuta 
dauden ikasleek ikastetxe 
publiko bateko lagunek 
baina hamar aldiz gehiago 
ordaindu beharko dutelako 
euren matrikularen truke.
Horri ondorengoa batu 
behar zaio: ikasleriarentzat 

ministerioko beka bat lortzeko 
bidea geroz eta zailagoa 
bada, LH pribatua egitera 
behartuta daudenentzako 
beka hori eskatzea ezinezkoa 
da, ministerioaren beken 
onuradun posibleen barnean 
ez direlako zentro pribatu 
hauetan ikasten dutenak 
sartzen. Egoera are gehiago 
okertzen da hala.
Artikulu hasieran egindako 
galderaren erantzuna, 
argi eta garbi, ezezkoa da. 
Ikasleen irtenbidea antolatu 
eta herriaren zerbitzura 
egongo den kalitatezko 
hezkuntza publiko baten 
alde borrokatzea da, eta 
aldarrikapenen artean Lanbide 
Hezkuntza Publikoaren plazen 
ugaritzea eskatzea.

 Joan Pérez

Ikasi ahal izateko oztopo 
guztiak gainditzen dituzten 
familien seme-alabentzako, 

ikastetxeetan enpresa 
pribatuen presentziaren 
errealitateak forma asko har 
ditzake. Pasa den azaroaren 
2an VUPko Arte Ederren 
Fakultateko tailerren 
eraikineko uholdea honen 
adibide dugu.
Bai Arte Ederren graduak, 
bai Ondasun Kulturalen 
Errestaurazio eta 
Kontserbazioarenak, fakultate 
honetan irakasten direnak, 
oztopo ekonomiko handiak 
dituzte orokorrean, ikasleak 
bere poltsikotik ordaindu 
behar dituelako material 
guztiak. Gainera, azpiegitura 
asko geroz eta egoera 
txarragoan daude eta, honen 

eraginez, eurite bortitzak 
eskola orduak bertan behera 
uzteko arrazoi bihurtu dira.
Eraikinaren egoera txarragatik, 
ez zegoen ia alderik kanpoan 
erortzen zen uraren eta 
barruan zeuden itoginetatik 
erortzen zenaren artean. 
Gela-tailer horietan zeuden 
hainbat eta hainbat makinek 
ez zuten egoera hobetzen, 
kontuan hartuta makina 
hauek segurtasun neurri 
zorrotzak bete behar dituztela 
egoera normaletan erabiliak 
izateko.
Ordutik hona, hamaika 
teknikok ebaluatu dituzte 
kalteak, baina argi dago 
kalteok ezin izango zirela 
gertatu azpiegituren 

m a n t e n t z e - l a n e n t z a k o 
aurrekontutan murrizketarik 
egin ez balitz, Valentziako 
Unibertsitate Politeknikoan 

Santander Bankuak geroz 
eta handiagoa duen 
presentziarik gabe, ezta 
hezkuntzari egindako beste 
hainbat eraso gabe. Horrelako 
gertakariek zera gogoratzen 
digute ikasleoi: antolakuntza 
eta borroka beharrezkoak 
direla kalitatezko eta 
herriaren zerbitzura 
egongo den hezkuntza 
publiko bat nahi badugu.
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Madrilgo Ikasle 
Frontearen sorrera 
Madrilgo ikasleen 

borrokako esperientziak 
bildu ditu. Ekar ditzagun 
gogora.. 
Duela hiru bat urte, Erdi 
Mailako eta Lanbide 
Heziketako ikasle erakundeak 
sortu ziren Madrilen, bertako 
Ikasle Frontearen haziak 
izan zirenak. Iparraldean, 
San Sebastián de los 
Reyes eta Alcobendaseko 
Ikasle Fronteak (FESA) 
bost ikastetxe baino 
gehiago koordinatzea lortu 
zuen, garrantzia handiko 
mobilizazioak egin eta 
ikasleentzat formakuntza 
gune bat sortzeaz 
batera, Ikasketa Elkarte 
Iraultzailea. FESAk bertako 
ikastetxeetan lan bikaina 

egiten zuten ikasle asko 
eta asko kontzientziatu 
zituen,. Hegoaldean, berriz, 
Madril Ekialdeko Ikasle 
Blokeak (BEMO), hainbat 
udalerri bildu zituen, borroka 
konkretu eta orokorra batu 
eta, horrela, benetan gai 
diren pertsonak bilduta. Zer 
dela eta bi proiektu hauen 
arrakasta? Zuzendaritza 
komunista, eguneroko lan 
gogorra eta antolakuntza 
lehentasun politiko garbi 
batzuekin.
Horrela iritsi zen eskualdeko 
koordinazioa, eta bai BEMO 
eta bai FESA prozesu 
honen bultzatzaile izan 
ziren, hilabete gutxi barru 
Madrilgo Institutu Blokea 
sortuko zuena, 50 ikasle 
baina gehiagorekin.  

Unibertsitatean, ikasle 
mugimendua gazteagoa 
da, kanpus eta fakultateen 
arabera banatzen dena. 
Gaur egun, unibertsitateko 
ikasleriaren eginbeharra 
Ikasle Fronteko partaide 
diren Madrilgo Unibertsitate 
Complutenseko Historiako 
Ikasle Blokea, Begoñako Ikasle 
Blokea eta Somosaguasko 
Ikasle Blokea bezalako 
erakundeak indartzea da.
Dena egiteke dago, Madril 
Madril baita, eta bertako 
800.000 ikasleek tresna 
bat behar dute herriaren 
zerbitzura egongo den 
hezkuntza publiko eta doako 
baten alde borrokatzeko.

P. Fernández

Madrilgo Ikasle Mugimenduaren historia 
hurbilena

LOMCEren onespenarekin 
batera, 2013ko azaroaren 
28an, eta Estatu 

Espainolaren eskualde 
hainbatean lege honen 
pixkanakako ezarpenarekin 
ikusi dugu nola agertu den, 
besteak beste, Lanbide 
Heziketaren eredu berri bat: 
LH Duala.
LH Duala, enpresa eta 
ikastetxearen artean egiten 
den lanbide heziketa bat 
da, gutxienez formakuntza 
orduen %33a dagokion 
enpresan igarotzen du 
ikasleak, eta bi edo hiru urte 
iraun ditzake.
Izan ere, sistema honen 
babesleek dioten bezala, 
alternantzia honek ikasleari 
lan sektorea hobeto 
ezagutzera eta lan-
prestakuntza hobetzera 
bultzatuko du, eta honek, 
teorian, lan-merkaturako 
sarrera erraztuko dio.

Hau guztiau ikasleontzat 
positiboa izatearen antza 
duen arren tentuz aztertu 
behar dugu, gure buruari 
galdetu behar diogu: nori 
egiten diote mesede neurri 
hauek?
Hasteko, azpimarratzekoa 
da ikasleriaren gehiengoari  
formakuntza bi leku 
ezberdinetan egiteak 
suposatzen dion zailtasuna, 
askotan garraio publiko kaxkar 
bat erabiltzera behartua 
baitago. Honek, gainera, 
ikasketak bestelako ekintzekin 
bateratzea ezinezko 
bilakatzen du kasu askotan. 
Baina, zertarako egingo 
du lan Lanbide Heziketako 
ikasle batek beste tokiren 
batean, enpresan praktikak 
egiteagatik ordaintzen 
badiote? Soldata kaxkarren 
truke egiten dutelako lan, 
beste langileenak baino 
askoz txikiagoen truke, 
lan bera eginez eta egoera 
berean, hori baldin eta 

enpresako arduradunak 
ikaslearen formazioaren 
araberako postu bat ezartzen 
badio. Eta eskulan merke 
honekin nahikoa ez bada, 
gainera enpresen karguan 
dauden ikasleen soldataren 
gehiengoa Estatuak jartzen 
du! LHko matrikulak urtetik 
urtera igotzen diren arren, 
eta horiek bai ikasleek eta 
haien familiek ordaindu 
behar dituzte.
Laburbilduz, LHren eredu 
berri honek enpresei eskulan 
ia doakoa eskaintzen 
die: ikasleak gainontzeko 
langileek bezala lan egiten 
dute, baina soldata sistrin 
baten truke. Hona hemen 
enpresa pribatuek hezkuntza 
sistema publikoan muturra 
sartzearen ondorioak.

Alberto Sopeña

Lanbide Heziketa Duala agerian: formazio eskasa 
eta soldata eskasagoa
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Bermunizipalizazioa eta hiri 
garbi eta gardena agindu 
arren, Madril beti bezain 

zikin egoten jarraitzen du, horren 
ondorioz, alkateari denetarik 
proposatzea bururatu zaio, 
proposatu behar dena izan ezik. 

Madril zikin dago. Madrilera 
mundu guztia dator elkartzera, 
leku guztietatik eta arrazoi 
desberdinengatik, eta badirudi 
zabor guztia ere berton batzen 
dela. Museoak eta monumentuak 
ditugu Madrilen, baita zigarro-
puntak, latak, paperak eta zakar 
poltsak. Madril zikin dago Udal 
berriak Abenduan hiria “garbi eta 
distiratsu” egongo zela agindu 
zuen arren, argi eta garbi dago ez 
duela agindutakoa bete. 

Irailaren 29an Manuela Carmenak 
garbiketa enpresekin izandako 
negoziazioaren xehetasunak 
aurkeztu zituen, 500 langile 

berriren kontratazioa eta 
Denboraldi-baterako Enplegu 
Erregulazio Espedientearen (ERTE) 
geldiketa barnebiltzen zituztenak. 
Honi jarraiki, Ahora Madrid-ek, 
nahiz eta bere programan egon, 
bermunizipalizazioa dagoeneko 
bere lehentasunen artean ez 
zegoela adierazi zuen. Ondoren 
argitaratu zenaren arabera, 
negoziazioen akordioak ez ziren 
esan bezala bete, lau garbiketa 
enpresa kontzesionarioetatik (FCC, 
Ferrovial, OHL y Sacyr) soilik FCC 
eta Ferrovial-ek eman zituzten 
kontratazio datu zehatzak, praktikan 
ezartzen hasi ere ez direnak. 

Orduz geroztik, Carmenaren 
deklarazio eta burutapenak 
hasi ziren garbiketari buruz: 
haurrentzako zigarro-puntak 
jasotzeko lehiaketa, gurasoek 
eskolak garbitzea edo 
unibertsitarioek garbitzaile 
boluntario lanetan aritzea. 

Kemena behar da gero holakoak 
proposatzeko, proposamen hauek 
duten helburua lan boluntarioaren 
bidez Madrilek dituen behar 
ikaragarriak konpontzea besterik ez 
baita. 

Ahora Madrid-en garbiketarekiko 
kudeaketak erakusten digu hitz 
politak nahikoak ez direla, batez ere 
ikusten dugunean hauteskundeak 
pasa eta bi egunetara OHL 
eta Sacyr enpresek ERTEa 
berraktibatzea iragarri zutela, 
aipaturiko akordioak paper bustian 
utzita. Proposamen arraroek ez dute 
balio, are gehiago lan profesional 
ordaindua izan behar duena 
balio-gaingabetzen dituztenak, 
enpresei nahi dutena egiten uzten 
bazaie eta Madrilek behar duena 
eta langileek eskatzen dutena 
egiten ez bada: kontratazioak eta 
bermunizipalizazioa. 

J.M.R

Denetarik proposatzen duen alkate bat, 
proposatu behar dena izan ezik

Estatu osoko lan merkatuan 
hedatu den modalitate 
“berri” hau lan indarraren 

merketzearen adierazpen bat da.

Formatu honek langilea enpresarekin 
lotzen du merkataritza kontratu 
baten bidez; enpresarentzat 
benetako abantaila suposatzen 
duena. Kontratu honen bidez, 
enpresak ez du gizarte segurantza, 
ibilgailu, edo tresnarik ordaindu 
behar lanaren gauzapenerako, 
langileak ordaindu behar ditu. 
Gainera, enpresak patroi ororen 
ametsa eskuratzen du: kaleratze 
askea. Enpresarioak ez du zergatik 
aurretiaz jakinarazi behar autonomo 
faltsuarekin duen harremanaren 
bukaera ezta kitatze (finikito) bat 
ordaindu ere. Bestalde enpresarioak 
baja, opor, edo amatasun baimenak 
bezalako ardurak gainetik kentzen 
ditu.

Honek ez du soilik lan indarraren 
merketze adierazpen bat suposatzen, 
enpresarioaren arduren merketzea 
ere suposatzen du, hitzarmen 
kolektibo edo lan lege bakar batek 
ere erregulatuko ez duena. Soilik 
enpresarioaren langilearekiko indar 
posizioak edukiko ditugu, langilea 
babesik gabe geratuko da, beharraren 

egoera batean eta langabezia tasa 
altu hauekin, ez duelarik esplotazio 
modu berri hau “negoziatzeko” 
aukerarik izango. Langileoi lan 
merkatuaren “malgutzea” bezala 
saldu digutenarekin enpresarioen 
etekinak goratzea bilatzen da, 
langileak enpresarion boten azpian 
jazartuz.

EPAren arabera, Estatuan 270.000 
langile daude lege iruzur kondizio 
honetan, batez ere komertzial edo 
telekomunikazio instalatzaileen 
artean. Aipagarria da azken 
hauen kasua, Movistarreko 
azpikontratatuen borrokarekin, 
zeintzuen gehiengo osoa egoera 
honetan aurkitzen baitzen.

Kapitalismoaren gainbehera egoera 
honetan, non klase menperatzaileak 
bere etekinak berreskuratzea bilatzen 
duen geroz eta handiagoa den 
esplotazioaren bidez, herri langileria 
osatzen duen gehiengoaren aurka, 
kapitalaren erasoen aurrean den-
dena ekoizten dutenen aurka, hau 
da: langile klasearen aurka. Egoera 
honetan lantoki bakoitzean antolatu 
eta borrokatzea besterik ez zaigu 
geratzen.

Antonio Sánchez

Autonomo faltsua, esplotazio 
erreala



Gabonetako oporrak, 
 izugarrizko behin-behinekotasuna langile 

 Valeoren borroka,
langile klasearen aurkako eraso berri bat

Duela aste batzuk, 
azaroan, Martorelleseko 
(Bartzelona) VALEOren 

lantegiko langileek  erabaki 
zuten, asanbladan bilduta, 
enpresa batzordearen akordio 
proposamena onartzea 
uztailan hasi zuten enpresaren 
jabeen aurkako borrokari 
amaiera emateko. Akordio 
horrekin, fabrika desegin eta 
Zaragozara langileak nahitaez 
mugitzeko patronalaren 
saiakera geldiaraztea lortu 
zuten langileek.
Borrokak hilabeteak iraun 
zituen. Eta ez zen lehen aldia. 
Iraganean ere gatazka larriak 
sortatu ziren zuzendaritzarekin, 
azkenean udaran exekutatu 
zuen kolpea egitearen keinuak 
egiten zituelako. Jokaldia ez 
zitzaion ondo atera patronalari, 
baina, langileak asanbladan 
elkartu  baitziren eta, euren 

erabakiei zintzo, borrokatzeko 
hautua hartu zuten.
Garaipenaren elementuetako 
bat horixe izan zen: langile 
guztien batasuna euren 
organoetan erabakiak 
hartzeko, bakoitzaren afiliazio 
sindikalaren gainetik. 
VALEO enpresaren estrategia, 
zeinek Martorelleseko 
fabrika ixtea zuen helburu 
errentagarritasun eza 
argudiatuz, etekin handiagoak 
lortu nahian, mundu eta Estatu 
osoan zeharreko kapitalaren 
etengabeko mugikortasun 
prozesu orokor batean 
barnebiltzen da.
Enpresarioek momentu 
bakoitzean errentagarrien den 
lekuetara mugitzen dute euren 
dirua. Logika horri erantzuten 
dio azken hamarkadetan 

ikusi dugun industriaren 
kapitalaren mugikortasunak, 
esate baterako, Espainiatik 
asiar herrialdeetara mugitzen 
denean, eta arrazoi berdinei 
erantzuten zien VALEO 
enpresako makina eta 
langileak Martorellesetik 
Zaragozara mugitzeak, bertan 
langileen lan baldintzak 
okerragoak baitira gaur egun 
eta, beraz, etekinak lortzeko 
aukera gehiago dauden 
enpresarioarentzat.
Langileen antolakuntza 
eta borrokari esker ordea, 
momentuz, patronalaren 
azpikeriak gelditzea lortu zen.

Domènec Merino

Garai horietan, langile 
gazteok lan prekarioetan 
murgiltzen gara, eta 

Gabonak behin igarota, gure 
lantokitik kanporatzen gaituzte.
Gabonetako egun horietan 
ikusten dugu nola gazte askok 
aurkitzen duten festek sorturiko 
lan bat. CEOEren datuen arabera, 
Gabonetan kontratazioek %40 
gora egitea espero zen lehengo 
urtearekiko, baina zer aurkitzen 
dugu langile gazteok lanpostu 
horietara heltzen garenean?
Kapitalismoaren benetako 
aurpegiarekin egiten dugu 
topo jaiegun horietan, langileak 
leher eginda amaitzen duten 
lanegun bukaezinak, egindako 
lanaren zatitxo bat ere betetzen 
ez duten miseriazko soldatak, 
eta Gabonak amaituta, gure 

lantokitik kanporatzen gaituzte 
non eskaeraren igoera garaiak 
iritsi arte beharrezkoak ez 
garen izango. Ostalaritza 
bezalako sektoreetan ikusten 
da hau argi eta garbi, eta batez 
ere merkataritza sektorean, 
festa hauen erabateko izaera 
kontsumista medio. 
Esan beharra dago ere 
gobernuek denboraldi hauek 
erabiltzen dituztela lan finkorik 
gabeko langile kopuruak 
ezkutatzeko, eta honela 
langile klase osoari iruzur 
egiteko sistema kapitalistaren 
baliagarritasunari buruz, sistema 
honek herritar guztien arazoak 
konpondu ditzakeela esanez. 
Behin-behinekotasuna da 
zehazki kapitalismoak ezarri 
nahi digun eredua, ordu 
asko lan egin eta ahalik eta 

gutxienak ordaindu, patroiek 
etekin eskergak eskuratzen 
dituzten bitartean.
Behin-behinekotasunak bizitza 
osatu bat gauzatzeko aukera 
ukatzen digu langile gazteoi, 
ez digu independentzia 
ekonomikoa ezta familia bat 
osatzeko aukera ematen, 
lan-baldintza horiekin nekez 
mantendu baitaiteke familiarik. 
Hori gutxi balitz, behin-
behinekotasunak borroka 
sindikala eta Enpresa Batzordeen 
sorrera oztopatzen ditu eta, hala, 
askoz zailagoa bilakatzen da lan-
eskubideen alde borrokatzea.

Jesús D. Redondo
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Heziketa eta praktika kontratuak 
 edo nola esplotatu are eta gehiago langile gazteak

arabera, ondoren lan postu 
bat bilatu ahal izan dezaten.

Kontsideratu gabe kontratu 
hauek erabiltzeko 2012ko lan 
kontrarreformak enpresarioei 
eman zien malgutasuna 
(30 urte-arteko ezartze 
hedapena, ETTk erabiltzeko 
aukera, Gizarte Segurantzaren 
espoliazioa suposatzen duten 
hobari fiskalak eta abar), 
langile gazteen aurkako 
eraso zehatzak suposatzen 
dituzten neurriak direla argi 

dago, gure lan-baldintzak 
are gehiago okertzen 
dituztenak, errealitatean 
inongo “oportunitaterik” 

suposatzen ez dutelako, 
beste langileekin alderatuta 

lana baldintza okerragoetan 
besterik ez dakarte eta, 
gehienetan gainera kontratu 
hauekin beste edozein 
langileren lan berdina egiten 
denean.  

Aurretik esandakoa kontutan 
hartu gabe ere, esperientziarik 
gabeko langileak gutxiago 
irabazi behar duenaren 
ideia maltzurra ezkutatzen 
da kontratu modalitate 
hauen atzean, langile horrek 
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H E Z I K E T A 
ENPRESARIOEK 
O R D A I N D U 
BEHAR DUTELA 
ALDARRIKATZEN 

DUGU

“ekarpen txikiagoa egiten 
diolako enpresari”. Honekin 
lortzen dena da heziketa 
langilearen kontura joatea eta 
ez enpresarioaren kontura. 
Kapitalismoan langileen 
heziketak enpresarioen 
etekin handiagoak lortzeko 
helburua baldin badu, 
langileen lan kualifikatuaren 
bidez etekinak ateratzeko 
esplotazioaren bidez, 
komunistak garen heinean, 
heziketa enpresarioek 
ordaindu behar dutela 
aldarrikatzen dugu, beste 
edozein langileren baldintza 
eta soldata berdinak 
edukitzeko. Esplotazioan 
oinarrituriko sistema 
batean, gure heziketa eta 
kualifikazioak enpresarioaren 
kapitala balioztatzeko 
erabiltzen dira, soldata 
berdina defendatzen dugu 
beraz langile guztientzat, lan 
esperientzia ez dutenentzat 
barne.

Roberto Guijarro,  CJCn Langile Mugimenduko Arduraduna

Legedi laboralak 
kontratu mota ugari 
erreserbatzen dizkigu 

gazteoi prekarietatean 
murgilduz, heziketa, ikasketa 
eta praktika kontratuekin 
besteak beste. Artikulu 
honetan aztertuko ditugu, 
kontratuok justifikatu nahi 
dituen ideia basearekin 
batera.

Espainiako legedi laboralak 
dagoeneko langile klase osoa 
prekarietatean murgiltzen 
du denboraldirako 
kontratuekin, obra eta 
zerbitzu kontratuekin, inongo 
garantiarik gabeko kontratu 
mugagabe faltsuekin,… Hori 
gutxi balitz ere, titulazio edo 
esperientzia laboral jakin 
baten bila dabiltzan gazteei 
espresuki zuzenduak dauden 
kontratu sorta bat existitzen 
da gainera. “Heziketa eta 
ikasketa kontratuak” eta 
“praktika kontratuak” dira.

Heziketa eta ikasketa kontratu 
baten bidez enplegatu 
daitezkeen gazteak dira 
lan heziketa (FP) titulua 
edo profesionaltasun 
ziurtagiria ez duten guztiak, 
eta dokumentuok lortzeko 
kontratu mota honekin lan 
egin beharko dute, diotenez, 
enpresetan ikasketak 
osatzeko lan praktikoa eginez.

Praktika kontratuak aldiz, 
egungo legediaren arabera, 
“titulu unibertsitarioa, erdi 
edo goi mailako lan heziketa 
titulua edo ofizialki baliokidea 
den titulua dutenentzat” 
daude zuzenduta. Hau da, 
dagoeneko titulu ofizial 
bat duten eta esperientzia 
gehiago behar duten gazteei 
zuzendua dagoen kontratua 
da, gazte hauen titulazioaren 
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Hauteskunde kanpaina 
osoan zehar 
h a u t e s k u n d e e t a r a 

aurkeztu ziren alderdi 
hainbaten proposamenak 
entzun ditugu. Deigarria da 
Albert Riverak bere mitinetako 
batean edo Ines Arrimadasek 
“Carne Cruda” irratsaioan 
osasun zerbitzu publiko, doako 
eta unibertsala defendatzen 
entzutea. Egia al da diotena 
edo bada tranparik guzti 
honen atzean?
Bere hauteskunde programan 
sartuta, PPk azken urteetan 
burututako politika gogor 
berberak ezkutatzen dituztela 
ikusten ditugu. Programan 
osasun publikoaren aldeko 
hitzak, unibertsaltasunaren 
gorazarrea eta osasun 
zerbitzuak guztion eskubide 
bihurtzearen beharra 
ageri dira. Proposamena 
defendatzeko unean eta 
galdetzen zaienean zeinek 
duen horretarako eskubidea 
aldiz, mozorroa erori egiten 

zaie. Esaterako, Ciudadanosek 
“baina” batekin proposatzen 
du osasun zerbitzua 
erresidentzia baimena ez 
duten etorkinentzat. “Baina” 
horrekin unibertsalitate osoa 
galtzen da. Horrela, langile 
etorkinek osasun zerbitzuak 
erabiltzeko aukera galtzen 
dute, euren egoera jadanik 
nahiko kaxkarra ez bazen.  
Badirudi “publikoa-doakoa-
unibertsala” trinominoa alderdi 
guztiek defendatzen duten 
zerbait dela. Baina, benetan, 
osasun sistema honekin bat 
datorren proposamen politiko 
eta ekonomiko bakar bat 
baino dago. Osasun sistema 
enpresa pribatuen interesen 
araberako aurrerakuntza 
zientifikoaren menpe dago. Ez 
da bidezkoa osasun sistemak 
populazio osoari zerbitzuak 
eskaintzea, eta bien bitartean 
osasun zerbitzu pribatuek 
enpresa gizon bati zerbitzu 
hobeago eta azkarragoak 
eskaintzea. 

Gazteok doakoak, 
unibertsalak eta publikoak 
izango diren osasun 
zerbitzuak behar ditugu. 
Osasuna bultzatu eta 
gaixotasunen prebentzioa 
posible egingo duen osasun 
sistema bat. Guzti-guztioi 
besoak zabaldu eta baliabide 
oro eskainiko dizkigun osasun 
sistema bat beharrezkoa da. 
Interes pribatuek lekurik 
izango ez duten osasun 
zerbitzuak nahi ditugu.

A.S.G

Zein osasun eredu behar dute gure herriko 
gazteek?

Azken udazkena albistez 
betea izan dugu. 
Urtegiak agortu dituen 

lehortea pairatu dugu, 
mendiek lehortu eta su hartu 
dute eta Madril bezalako 
hirietan kutsadurak gora egin 
du. Ustelkeria kasu gehiagoz 
blai gaude, debate forma 
berriak ikusi ditugu alderdi 
berrien proposamenekin, 
enkante bat izango balitz 
bezala.
Baina oihartzun gutxi izan 
duena zera da: NATOren 
maniobra berriak, Trident 
Juncture izena jaso dutenak, 
zeinak gure herrialdean hainbat 
mila soldadu batu baititu, 
blindatu eta hegazkinekin, 
30 bat herrialdeko indarrak 
koordinatuta. Honen inguruan 
ezer gutxi esan da kanpainan, 

NATO zalantzan jartzea ez 
da erraza saltzea, horregatik 
ez du egungo bipartidismo 
berriko alderdi batek ere 
aipatu.
Hala ere, aldarrikatutako gerra 
baten kronika bizitzen ari 
gara. Eskala handiko gerra bat, 
munduak ez baitu bakerik 
aspaldidanik. NATOren 
maniobra militarrek krisi 
ekonomikoarekin zerikusi 
handia dute, monopolioek 
irabaziak galtzen dituzte eta 
aurrera eginez baino ezin 
dezakete ihes egin,  langileria 
geroz eta gehiago esplotatuz 
eta munduko herriak geroz 
eta indarkeria gehiagorekin 
ustiatuz. Baina monopolio 
ezberdinak dira borrokan 
lurralde bera lortzeko, 
Ukrainan argi ikus dezakegu, 

baita Sirian ere. Potentzia 
inperialistak eztabaidan 
daude, elkarren artean talka 
egiten, saihesten ezinezkoa 
da. British Petroleum (BP) 
eta Shellek nahi dutena 
Gazpromek nahi duenaren 
aurkakoa da esaterako.
NATOren maniobra hauek ez 
dira Afganistan, Irak edo Maliko 
lapurreta-gerren moduko 
bat presatzeko. Eskala handi 
bateko gerra prestatzeko dira, 
Txina edo Errusia bezalako 
potentzia inperialista 
handien aurka borrokatzeko 
eta gure soldaduak eta gure 
herria alferrikako odolustean 
sartzeko. Oroitu dezagun 
unetxo batez: Bigarren 
Mundu Gerra 1929ko krisiaren 
ondoren iritsi zen. Kasualitatea 
ote?

NATOren azken  maniobrak, 
gainera  datorkigun gerraren  
aurrekari Moron base militar, NATO Espainian base militarren aurkako sortu.
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MGDFren XIX Asanblada Orokorra Habanan, mundu 
guztiko gazteak inperialismoaren aurka bat eginda

PAME eta langileen borrokak 
aurrera Grezian

Irailaren 20an burutako hauteskundeen ostean 
SYRIZAk ANEL alderdiko nazionalistekin egin zuen 
ituna. Une horretatik, hamaika mobilizazio herritar 

eta antimonopolista eraman dira aurrera SYRIZA 
sozialdemokratak, Troikaren erabakien exekutore soil gisa, 
greziar langileria esplotatu eta itotzeko gauzatutako 
neurrien aurka, horien artean bi Greba Orokor.

PAMEk (Langile Guztien Fronte Militanteak) gidatu zituen 
azaroaren 12ko eta abenduaren 3ko grebak, langile 
autonomo eta merkatari txikiekin, nekazariekin, Greziako 
Emakumeen Federazioko emakume langileekin eta MAS 
erakundeko ikasleekin batera.

Mobilizazio hauek Tsiprasen gobernuari eskatutakoen 
artean hauek daude: langileentzako benetako Gizarte 
Segurantza doakoa, pribatizazioak eta murrizketak 
berehala gelditzea, familia langileen gaineko zergak 
ezereztea beste hainbat gauzaren artean. Guzti 
hauek SIRYZAk iazko ekainean sinatutako hirugarren 
memorandumean biltzen dira.                   

Gonzalo Peña

“Fedeli alla nostra storia.         
Avanti fino alla vittoria”

Fronte della Gioventú Comunista 2013ko martxoan sortu 
zen. Italiako tradizio iraultzaile onenen hari gorriari 
jarraiki, herrialde horretako gazteriarentzako etorkizun 

hobeago bat eraikitzeranzko bidean dihardute irmotasunez. 

Italiako Alderdi Komunista Europako partidurik handiena 
izan zen. Pier Paolo Pasoliniren hitzetan alderdia “herri bat zen 
herriaren barruan (...) herri garbi bat herri zikin baten barruan, 
herri azkar bat herri inozo baten barruan”. Haren militanteek 
borroka latzak utzi zituen historiaren orrialdeetan idatzirik, 
lehen langile mobilizazio eta grebetatik hasita, partisanoen 
erresistentziaraino. 

Gaur, komunista haien ilusio, konpromiso eta tinkotasunari 
berriz heldu dion erakunde bat du italiar gazteriak: Fronte 
della Giuventù Comunista. Haren sorkuntza aspaldikoa ez 
den arren egunetik egunera Italia guztiko eskola, institutu, 
unibertsitate, auzo eta lantokietan haziz doan erakundea 
da honakoa. Azken finean, ondorengotza iraultzaile onena 
berreskuratu dute, ez soilik hitzetan, ahalegin eta ekintzetan 
baizik. Izenburuan irakur dezakegun bezala, italiar langile 
gazteen erakundea da Frontea, euren historiari fidel 
mantenduz garaipenerantz baitoaz zuzenean.

J.M.R

Azaroaren 9tik 12ra bitarte 
Gazte Komunisten 
Kolektibook Habanan 

ospatutako Munduko Gazteria 
Demokratikoaren Federazioaren 
(MGDF) XIX. Asanblada Orokorrean 
hartu genuen parte. Kubako Gazte 
Komunisten Batasunak egin zigun 
ongietorria, eta guri bezala 35 
herrialdetatik etorritako beste 
130 nazioarteko ordezkariri eta 80 
erakunderi ere.

MGDFren Asanblada Orokorra 
erakunde honen gorengo 
erabakitze organoa da, bertan  
jazotzen diren eztabaidetan 
Federazioko kide diren gazte 
erakunde guztiek hartzen dute 
parte hurrengo urteotako ekintza-
ildoak zehazteko. Horretaz gainera, 
mundu nahiz eskualde mailako 
zuzendaritza-organoen egitura 
erabakitzen da, azken agintaldian 
egindako lanaren balorazioa 
gauzatu ondoren.

Hortaz, Federazioaren 
sorreraren 70. urteurrenean, 

Kubako hiriburua gazteriaren 
eskubideen, gerraren kontrako 
borrokaren, bake egonkorraren 
eta gizarte eraldeketen  inguruko 
eztabaidaren erdigune bilakatu 
zen. 

Azken 70 urte hauetan, mundu 
mailako gazte erakunde 
garrantzitsuenetariko bat denez 
gero, hamaika aldaketa bizi izan ditu 
MGDFak, nazioarte mailan jazotako 
indar korrelazioaren aldaketaren 
ondorioz. Hala eta guztiz ere, haren 
izaera anti-inperialista, solidario 
eta iraultzailea bere horretan 
mantendu da, haren izpiritua 
aldaketa barik bere horretan 
darraiela esan dezakegu beraz.

Asanblada Orokorreko programa 
apur bat azkarra izan zen, baina 
baita oso probetxugarria ere. 
Gure egonaldiak iraun bitartean 
herrialdea kulturalki nahiz politikoki, 
bertatik bertara ezagutu ahal izan 
genuen: hiriburuko CDRekin bildu 
ginen, MGDFaren 70. urteurreneko 
festan parte hartu genuen eta baita 

“Julio Antonio Mella” nazioarteko 
kanpamentuan ere, non Kubako 
Iraultzaren izaera internazionalista 
geure-geurea egin baikenuen.

Era berean, eztabaida bizietan 
hartu genuen parte: gure 
kontinenteek bizi dituzten arazo 
erregionalen inguruan, Mundu 
Gerra berri baten arriskuaz, ikasle eta 
langile gazteen eskubideez edota 
munduko sistema inperialistak 
euren eskubideen alde lanean 
diharduten herrien aurka egunetik 
egunera baliatzen duen indarkeria 
bortitzagoaz, besteak beste. 

Azkenik, Martiren lurretan izan 
genuen denbora libre bakanetan, 
beste herrialde batzuetako 
nazioarteko delegazioekin 
hartuemanetan jardun ginen, 
gazteriak munduan bizi duen egoera 
ezagutu eta inperialismoaren zein 
esplotazioaren aurkako borroka 
koordinatzeko.

L.C
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2016ko martxoan, Gazte 
Komunisten Kolektibook 
duela 30 urte sortu ginenetik 

antolatzen dugun 9. Kongresuan 
parte hartzera deituak gaude. 
Kongresu hau mugarri 
garrantzitsu bat izango da 
Espainiako gazte mugimendu 
komunistaren historian. Gazteria 
Komunista sendotuz joan izan da 
alor guztietan– barne, ideologiko, 
masa interbentzio mailetan– 
urte askotako antolakuntzaren 
birmoldaketa lanaren ondoren, 
aurrerapen mantso baina 
geldiezinen ondoren eta, batez 
ere, gure iragana ezagutu eta ikasi 
ondoren, azken 30 urte hauetan 
izandako zailtasunak gainditzeko 
egin dugun bezala.
Gure historia gure Alderdiaren 
jaiotza ere izan zen Komunisten 
Batasun Kongresuan bertan 
hasten da. Kongresu honek 
Gazteria Komunista bat 
sortzearen beharra aldarriaktu 
zuen, 1985eko urtarrilean hau 
gauzatu zena.
Ordurako, jada PCPEko kide ziren 
milaka gazte komunista hainbat 
elkartetan antolatzen hasiak 
ziren, Alderdiaren sorreraren 
berotasunak sortuak 1984eko 
hasieratik aitzina.
Lehen Kongresua 1986ko 
abendurako deitu zen. Bertan 
400 ordezkarik baino gehiagok 
hartu zuten parte GKK/CJCn 
oinarrietako antolakunde guztien 
izenean. Lehen denboraldi 
honetatik 1990ean jazotako 2. 
Kongresura arte, erakundeak bere 
egituretatik ikasle mugimenduan, 
langile mugimenduan eta 
mugimendu antiinperialistan 
egindako antolatu zuen. 80. 
hamarkada amaierako likidazio 
saiakerak iritsi ziren orduan, une 
honetan, Alderdiaren zati batek 
Sobietar Batasuna eta Europako 
ekialdeko herrialdeetako tesi 
kontrairaultzaileengandik eragina 
jasan zuen. Horren ondorioz, 
Alderdia eta Gazteria desegitea 
hartu zuten helburu.
1990ean antolatu zen 2. 
Kongresutik 6. Kongresura 
arte , zailtasunez beteriko 15 
urte igaroz ziren, baina baita 
militantziaren ikasketa etengabea 
ere. Erakundeak momentu 
kritiko batzuk zeharkatu zituen, 

desagerpenetik gertu utzi 
zutenak, baina hamarnaka 
gazte koadroren esfortzu 
militante handiarekin GKK/
CJC egonkortzea lortu zen. Era 
horretan, tarteko egitura askoren 
antolakuntza berreskuratzea 
eta geunden lubakitik ateratzeko 
oinarriak jartzea lortu zen, 80. 
hamarkada bukaera eta 90. 
hamarkada hasiera aztoratuetako 
– barne eta kanpo – baldintzak 
gaindituta.
2005ean 6. Kongresua ospatu 
zen. Garai hartatik aurrera 
esan genezake erakunde osoa 
murgilduta egon zen “denboraldi 
berezi” hura amaitutzat eman 
zela. Berrindartze organiko 
eta ideologikoa gorpuztu zen 
Antolakuntza eta Finantza 
Konferentziaren deialdiarekin 
eta “Trifón Medrano” Heziketa 
Eskolaren bidez. “Tinta Roja” 
adierazpen organoa editatzen 
hasi ginen berriz ere, urte 
asko igaro ondoren. Oinarriko 
kolektiboetan lan estilo berri 
bat inprimatzen hasi zen non 
ekintzen planifikazioa, eztabaida 
politikoa eta lan antolatua masa 
fronteetan ahalbidetzen baitzen. 
Nazioarteko lana berreskuratu zen 
Gazteria Demokratikoaren Mundu 
Federazioan, Federazioaren 
Jaialdien Mugimenduetan parte 
hartzeaz batera. Era berean, 
gure erakundearen aurkako 
jazarpen politikoa areagotu 
zen, Bartzelonan gure hiru 
militanteren auziperatzearekin.
2009ko amaierarako erakundea 
bere 7. Kongresua antolatzeko 
moduan zegoen berreskuratze 
eta barne aurrerapenaren ildoari 
jarraituta. GKK/CJC presentzia 
bereganatuz joan zen Estatuko 
lurralde guztietan, garapen 
kuantitatibo handi bat gozatuta. 
Garai hauetan, GKK/CJC ardatz 
politiko-ideologiko bihurtu zen 
euren burua komunistatzat zuten 
gazte erakunde hainbatentzat – 
batez ere 90. Hamarkadan UJCEtik 
kanporatuak izan zirenentzat – 
eta biratzen hasi zen.
Amaituriko denboraldian 
bezala, jardunbide politikoaren 
areagotzean eta gazterian 
dugun eragina handitzen 
den heinean, errepresioa 
jasotzen dugu erantzun gisa: 
lege antiterrorista erabili izan 
da hainbat asturiar militante 

atxilotzeko. Kapitalismoak 
komuniston proiektu politikoak 
aurrera egitea onartuko ez duela 
erakusten digun abisu serio bat.
Egungo denboraldia gure 8. 
Kongresuarekin hasten da, 
Madrilen ospatu zena 2013ko 
martxoan. Etorkizunean azken 
etapa honen azterketa egitea 
komeni da, distantzia ziur batetik, 
eta artikulu hau idazten dugunon 
apriorismoetan ez erortzeko. 
Baina azpimarratu dezakegu 
denboraldi aberats bat izan 
dela zentzu askotan. “Langile 
biraketan” gehiago sakondu zen, 
lehentasunezko interbentzioa 
langile mugimenduan 
izango zela adostuta, ikasle 
sindikatua sustatzearen 
helburu estrategikoarekin 
batera. Antolakuntza eremuan, 
erakundea maila guztietan 
egituratzea lortu da arrakastatsuki, 
Espainia osoan baitugu presentzia 
antolatua eta lanerako gaitasuna. 
Sektorializazioak, 8. Kongresuan 
erabakia eta Antolakuntza eta 
Finantzen IV. Konferentzian 
garatua, antolakuntza defizit 
asko betetzen lagundu digu 
interbentzio politikoa areagotzen 
ari den errealitate askotan.
Guzti honekin, iritsi gara 9. 
Kongresura, GKK/CJCn jaiotzatik 
31 urte igaro ostean. Lehenengo 
Gazteria Komunistaren 
fundaziotik, 1921ean, 1985eko 
urtarrilera arte eta gure egunetara 
iritsita, hari gorri batek zeharkatu 
du gure historia osoa. Belaunaldi 
gazteak oinordetu dizkigun 
hari gorri bat, kartzelatatik, 
faxismoaren aurkako gudatik, 
klandestinitatetik, erbestetik, 
masa mugimenduetatik, langile 
mugimendutik eta ikasle 
mugimendutik kultura militante 
batekin eta irmotasunarekin gaur 
gure herriak behar duen Gazteria 
Komunista eraikitzen jarraitzeko.
Gora gure historiaren hari gorria!

Sócrates Fernández – GKK/CJCn 
Idazkari Nagusia

Marina Gómez – Komite 
Zentraleko Antolakuntza 

Idazkaria

Historiaren harria gorria mantentzearen garrantzia. 
GKK/CJC eta bere Kongresuak
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2015eko lehen 
hiruhilekoan,  CJCko 
ehun kide inguru 

Alderdira promozionatuak 
izan ziren, hainbat herri 
eta hiritako zelulak indartu 
eta espainiar estatuko 
proiektu komunistaren 
garapen politikoa eta 
a n t o l a k u n t z a z k o a 
bultzatzeko.  
Aparteko garrantzia duen 
gertakaria honakoa, CJCren 
lanaren joera erakusten 
duena, 9. Kongresuaren 
ondoren hainbat gaztek 
maila ezberdinetako 
zuzendaritza lanak garatuko 
baitituzte, orain beren 
betebeharrak utziko dituzte 
Gazteria Komunistan eta 
Alderdian militan.te lana 
izatera pasatuko dira
Promozio honen garrantzia 
bere kaxa azaltzen da, 
akats larri bat egingo 
genuen ostera eguneroko 
lanaren tonika eta presen 
eraginagatik hurrengo 
urteetarako hainbat ikasketa 
aterako ez bagenitu. 
Izango baitira promozio 
berriak, Espainian Alderdi 
Komunistaren berme onena 
izango den etorkizunera 
begira.
Promozio hau 
hamarkadatan izandako 
garrantzitsuena dugu, 
Espainian komunista izena 
jasotzen duten proiektu 
guztiak kontutan izanda. 
E u r o k o m u n i s m o a r e n 
garaipenetik eta PCEren 
lanaren instituzionalizaziotik, 
gazteriak- ez soilik alderdi 
horretan- Alderdiaren 
harrobia izateari utzi zion 
eta guztiz desberdindua 
zen espazio politiko 
batean bihurtu zen, 

kasu gehienetan, barne 
borroka eta politikatik 
biziko ziren promozioak 
lortzeko balioko zuen. Alde 
praktikotik begiratuta, 
gazteria langileria eta 
herriaren borroketatik 
urruntzen zuen. Gazte 
hauek sigla komunistak ikusi 
ondoren gogotsu batzen 
ziren eta guztiz huts eginda 
amaitzen zuten komunista 
gisa formatzeko aukerarik 
izan gabe.
Gazteriak Alderdiarekiko 
duen identifikazio falta, 
Alderdia eta Gazteria 
mugimendu beraren bi 
adierazpena direla dioen 
printzipio komunista 
ezeztatzea da. Honek 
Gazteria eta Alderdiaren 
artean gainditu ezin izan 
den pareta bat sortu 
du. Pareta hori apurtzea 
izan da Gazteriak azken 
30 urteetan lortu duen 
garaipen azpimarragarriena 
eta gazterian militatzea 
Alderdian militatu aurreko 
antolakuntza konpromiso 
bat dela sakontzea 
lortu da. Alderdiaren 
antolakuntza kultura baten 
kontsolidazioaren espresioa 
da, adin limiterik gabe 
konpromisoa militantea 
izanda.
Alderdiaren karneta 
lortzeko beharrezkoa den 
kultura honekin batera, 
gazte komunistek, masa 
mailako esperientzia behar 
dute, formakuntza politiko 
eta ideologiko batekin 
batera alderdi militante gisa 
euren burua eraikitzeko. 
Hiru faktore beharrezko 
horien konbinazioak eta 
CJCren militantziaren 
barneraketak lortuko du 
komunisten belaunaldi 

berriari gauzak ondo joatea 
kanpo mailako faktore 
sozial eta ideologikoak alde 
batera utzita, zeintzuek 
ez militatzera bultzatzen 
baituten.
Hau guztiagatik, eta huts 
egiteko beldurrik gabe, 
Alderdiaren militantziaren 
izenean hitz eginda, CJCko 
militanteen lanaren aitortza 
egin nahi dut artikulu 
honetan, beren lana 
goretsiz, zeinak honaino 
ekarri gaituen. Gure 
ongietorria ematen diegu 
Alderdira sartu diren gazte 
guztiei. Klase borrokaren 
garapen azeleratua bizi 
dugu kapitalismoaren krisi 
estruktural eta orokorraren 
eraginez. Testuinguru 
honetan, zuen militantzia 
beharrezkoa da Alderdiaren 
antolakuntza eta politika 
mailako garapenean aurrera 
egin eta proletalgoaren 
abangoardia bihurtzearen 
helburua lortzeko.
Parte hartzen duzuen 
Alderdi honetan, barne 
lanak eta masa lanak 
burutuz, iraultzaile moduan 
garatzeko espazio bat 
duzue, langile antolatu 
gisara bizitza guztian 
borroka konpromisoa 
mantentzeko eta zuen 
hondar alea eskaintzeko 
esplotazioa amaitzeko 
helburua duen borroka 
honetan. Sozialismoa eta 
Komunismoa eraikitzeko, 
Parisko Komunan gure anai 
arrebek hasi zuten bideari 
jarraituz.
Ongi etorri Espainiako 
Herrien Alderdi Komunistara.

Julio Díaz

Promozioaren 
garrantzia
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Zentralismo demokratikoa 
Alderdi Komunistaren 
antolakuntza eredu propioa 

da, gehiengoa osatzen duten 
langileek botere politikoa 
konkistatzeko bidean. 
Zentralismo demokratikoa ez 
da klasikoengandik ateratako 
burutapen bat, langile 
mugimenduan egindako 
behaketen ondorio dira, 
proletalgoak erabakiak nola hartu 
eta betetzen zituen ikusita. 
Beraz, langile borroketan 
sorburua duten zentralismo 
demokratikoaren ezaugarriek 
berau klaserik gabeko gizarte 
bat eraikitzeko tresna erabilgarri 
bihurtzen dute. Hobeto ulertzeko, 
bere bi elementu zentraletan 
jarriko dugu arreta, ondoren 
egun giltzarri den eztabaida bat 
aurkezteko.
Zentralismo eta demokraziaren 
konbinazioa
Zentralismoak eta demokraziak 
bi noranzkoko harremana dute, 
elkar aberasten dira etengabe. 
Demokrazia organo politiko 
bakoitzean erabiltzen da – 
zelula edo kolektibo bezalako 
txikienetatik gorenetaraino, 
Kongresu edo Komite Zentrala 
esate baterako. Organo hauen 
erabakiak eztabaiden bitartez eta 
modu kolektiboan hartzen dira. 
Erabaki bat modu kolektiboan 
hartzen dugunean, militantzia 
osoak defendatu eta garatu 
behar du. Hemen azaltzen da 
gure ereduaren zentraltasuna. 
Behe organoek hartzen dituzten 
erabakiek goi organoek 
harturiko erabakiak garatu 
behar dituzte euren esparruan. 
Goi organoetan da demokrazia 
gehien kontzentratzen den lekua, 
hor, modu batean edo bestean, 
militante guztiek parte hartzeko 
aukera dutelako. Honela batzen 
dira bi elementuak, borroka 
baldintzen araberako oreka 
bat lortuta proiektu komunista 
osasuntsu bat garatuz.
Beste ezinbesteko elementu 
batzuk kritika eta autokritikaren 
erabilera, diziplina kontzientea, 
mandatuak ezeztatzeko aukera 
eta zuzendaritza kolektiboa dira.
Borroka antolatzeko gai ez diren 
beste eredu batzuk 

Alderdi Komunistak egun 
pairatzen ditugun dominazio 
sistemaren oinarriak iraultzea du 
helburu eta modelo ekonomiko, 
politiko eta sozial berri baten 
eraikuntza burutzea. Guzti 
honek borroken antolakuntza 
eskatzen du, guzti horien 
uztartzea eta  kapitalismoa 
gainditzeko zuzentzea. 
Horretarako, beharrezkoa da 
Alderdi Komunista serio eta irmo 
bat antolakuntza eta lanaren 
betetzearen metodoekin.
Alderdi Komunistaren 
antolakuntza ereduaren 
garrantzia irudikatzeko jar 
ditzagun, adibide gisa, helburu 
desberdinak dituzten erakundeak 
eta, beraz, antolakuntza eredu 
desberdinez eratzen direnak. 
Ahal Dugu/Podemos, edo Ezker 
Anitza/Izquierda Unida (IU) eta 
PCEren alderdi eta korronte 
anitzak izango ditugu aztergai.
Ahal Dugu/Podemos intelektual 
talde batek eta Izquierda 
Anticapitalistak (IzAn) sortu zuten. 
Sortu zenetik gobernagarritasun 
arazoak erakutsi zituen bere 
kidegoan, zuzendaritzaren 
kontrola lortzeko borrokak sortu 
baitziren intelektualen eta IzAnen 
artean. Gatazka intelektualen 
garaipenarekin amaitu zen eta 
azken hauek militantzia bikoitza 
debekatu zuten, ez soilik IzAni 
zuzendaritzaranzko bidea 
moztuz, baita etorkizunean PCE 
eta IUren sektore jakin batzuei ere 
Ahal Dugu/Podemos-ek 
zirkuluen bidezko antolakuntza 
bat aukeratu zuen. Zirkulu 
hauetako baten batean parte 
hartzeko ez da beharrezkoa 
Podemoseko militante izatea. 
Honek autonomia handia 
suposatzen die zirkuluei, 
praktikan funtzionamendu 
kontrajarriak onartzen dira maila 
hainbatean, eta ez da diziplina 
kontzienterik eskatzen alderdiaren 
posizio kolektiboekiko. Era 
berean, erabaki garrantzitsuenak 
pertsona talde txiki batek hartzen 
ditu, zuzendaritza intelektualak, 
militantziaren aldetik inongo 
kontrolik jasan gabe. Honela, 
zentralismo eta demokraziaren 
arteko harremana ez da orekatua, 
zentralismoa neurriz gainditzen 
da erabaki garrantzitsuak 
hartzeko eta demokrazia neurriz 
gainditzen da ere zirkuluak garatu 

nahi direnean. Honek barne 
arazo anitz suposatu dizkie, 
barne korronteak, zangotrabak 
eta bultzakadak sortuz irizpideak 
ezarri, Hiritar Asanblada garatu 
edo buruzagien aukeraketa 
egiteko orduan. 
Ezker Anitza/Izquierda Unidaren 
kasuan, haren sorrerara arte 
egin behar dugu atzera. IU 
PCEk sustatu zuen, zentralismo 
demokratikoaren likidazio 
prozesu batean, lurraldekako 
federazioetan oinarritutako 
eredu eurokomunistari jarraiki. 
Honela, PCEk IUrentzat erabaki 
zuen eredua bere propio egin 
zuen, lantoki eta auzoetako 
antolakuntza sarea suntsituta, 
euren militanteen lana bi 
egituretan ahalbidetzeko helburu 
zentral baten alde: borroka 
elektorala. 
Honela, adibidez, PCEk Komite 
Zentral bat dauka Autonomia 
Erkidego bakoitzean eta Komite 
Federal bat hauen gainean, 
Komite Zentral lurraldetar 
bakoitzak %50ean aukeratua. Era 
honetan, erakundearen kontrola 
lurralde garatuenek eskuratzen 
dute. Eredu honek konfrontazio 
asko eragin ditu lurralde eta 
barne korronteen artean, langile 
klasearen interesak defendatu 
beharrean interes estruktural 
lurraldetarrak bilatzen baitira. 
Adibide ugari atera ahal izango 
genituzke PCEren barne harreman 
frakzionalari buruz eta PCE eta 
IUren barne korronteen artekoari 
buruz. Horietako bat azpimarratu 
badaiteke, Madrileko PCEren hiru 
hautagaitzako bereizketa da, IX. 
Asanbladan Izquierda Unida – 
Madrid koalizioaren zuzendaritza 
lortzeko. 
Komunistok, ordea, argi dugu 
zein den arazo guzti hauentzako 
konponbidea. Antolaturik 
indartsuak gara, ukabil bakar bat 
bagina bezala sistema kapitalista 
kolpatuz. Sistema kapitalista 
bota eta sozialismoa eraikiko 
duen antolakuntza eredu 
gehiagorik ez dago. Horregatik, 
gure 9. Kongresuaren tenorean, 
antolakuntza eredu leninistaren 
aldeko konpromisoa indartuko 
dugu.

Ezequiel Blanco
Marina Gómez

Zentralismoz eta demokraziaz antolatu 
gaitezen garaipena lortzeko
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Aisia
Un disco...
Amoríos, de Silvio Rodríguez 
(2015) 

2016ko udaberrian, Silvio 
Rodríguezek espainiar Estatuko 9 hiritako 
antzokiak trova eta iraultza notez beteko ditu 
berriz ere. Silvio gaurkotasunaren protagonista 
da beste behin ere. 

2014tik argitaratu gabeko hainbat abesti 
biltzen aritu da Amorios diskoa kaleratzeko. 
Azken lan hau “La maza” edo “Canción del 
elegido” abestien estiloaren ondorengo 
zuzena da eta, hortaz, Silviok erakutsi du sekula 
ez dela modaz pasako mundu berri baten alde 
borrokatzen gabiltzanon artean.

Filme bat...
Gabo, la magia de lo real (2015)

Hurrengo Goya sarietarako 
proposatu dute filme 
dokumental onenaren gisa, 
zinemak magia, literatura eta 
konpromiso politiko eta sozialez 
bete eta gero. Gabriel García 
Márquez dugu, beste inor baino 
gehiago, arte eta kontzientzia 
arteko oreka perfektuaren adibiderik 
argiena. 

Horrexegatik, filmak irauten duen ordu t'erdian, 
haren historiak zeharo gatibatzen gaitu, haren 
haurtzaro prekariotik hasita, haren kazetaritza 
eta literatura jardunean barrena, nola Fidel 
Castroren gisako pertsonaiekin izan zuen 
harremana ere ukituz. XX. mendeko idazle 
onenetako baten erretratu bikaina honakoa.

*Gabo, la magia de lo real, de Justin Webster, 
2015

Liburu bat...
José Díaz, una vida en lucha.

2013an “Espainiako langile 
mugimenduaren buruzagi 
garrantzitsuenetariko baten” 
biografia baino zertxobait gehiago 
den liburu bat argitaratu zen. Hainbat 
iturriren ikerketa zorrotzaren bitartez, kontaketa 
arina da eta gure historiaren figura honekin 
zuzen jokatzen du. 

José Díaz Ramosen bizitza errepasatzen du 
liburuak, Georgian 1942an hil zen unera arte, 
garrantzia handia ematen die Sevillako haren 
militantziaren hastapenei eta gerra nazional-
iraultzailean zehar PCEko buruzagi gisa izan zuen 
paperari. Derrigorrezko irakurgaia honakoa.  
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Artearen historian, 
hainbeste idatzi da 
zenbait artistaren 

inguruan ezen izugarri 
urruntzen baikara euren 
lanek transmititzen diguten 
horretatik. Picasso, XX. 
mendeko artearen lurrikara 
eta, haren heriotzaren 
unera arte, zapalduekin 
konprometitua egon zena 
dugu horren adibide.
Pintura, zeramika, grabatua... 
dena izan ziren laborategiko 
instrumentu, denekin saiatu 
zen, metodo zientifiko bati 
jarraiki eta zerbait berriren 
bila, haren obra zanpatuen 
defentsa eta erasorako 
arma bilakatzen. Gaur egun, 
garrantzia handiagoa ematen 
zaie haren maitasun-kontuei 
bere obrari baino, haren 
lanak despolitizatu nahi dira, 
esanahia ezabatu. Picassoren 
izaera konprometitua eta 
zintzoa aldarrikatu beharra 
dago.
Bere lehen marrazkietan, 
eta etapa urdinean, haren 
lagun Carlos Casagemasen 
heriotzak tristeziaz kolpaturik, 
Bartzelonako kaleetan bizi 
ziren pertsona umilenen 
bizitzak islatu zituen. 
Behin Parisera bizitzera 
joanda, kolore-eztanda eta 
zirkuko pertsonaien sarrera 
eman ziren haren lanetan, 
sinbolismo eta zintzotasunez 
zipriztinduak. Louvren 
eginiko erakusketa batean 
zenbait iberiar eskulturarekin 
egin zuen topo eta soinez 
soin jardun zen Braque eta 
Juan Grisekin lanean, hala 
ezarri ziren iraultza kubistaren 
lehen harriak, Avignongo 
Andereñoak margolanean 
islatuko zirenak. 
Gerra nazional-iraultzaileak 
iraun bitartean, are gehiago 
markatu zuen haren 
lana izaera iraultzailez, 
konpromiso argia 
erakutsi baitzuen bando 
errepublikarrarekin. Parisko 
Nazioarteko Erakusketara 
eraman zuen haren Gernika 
eta diktadura frankistaren nola 
iparramerikar sorgin-ehizaren 
isilarazte nahiak ekarri zituzten 
beste hamaika lan ere. Lan 

hauek, baina, lehen-leheneko 
handitasuna eskuratu zuten 
artearen historian, eta ahotsa 
jartzen diote gaur egun ere 
munduko ezbeharrei. Hala, 
frankismoan zehar, haren 
lanen bi erakusketa burutu 
ziren, lehena 1957an eta 
bigarrena 1971, azken honek 
eskuin muturreko talde 
terrorista baten erasoa jaso 
izan zuen.
Kausari ekonomikoki eta ahal 
izan zuen modu guztietan 
lagundu zion, Frantziako 
Alderdi Komunistan izena 
eman zuenetik bakearen 
aldeko borrokalari nekaezin 
bilakatu zen. 1948an, Polonian, 
Bakearen Aldeko Intelektualen 
Kongresuan hartu zuen parte, 
usoa bihurtu zuen bakearen 
nazioarteko sinbolo eta, 
1950ean, Bakearen Lenin Saria 
ere eskuratu zuen. Korean 
eginiko sarraskien kontra 
koadro ezagun bat marrazteaz 
gainera, Vallaurisen aurki 
daitekeen Bakea eta Gerra 
murala ere egin zuen.  
Hala, Alderdi Komunistan 
sartu izana erokeriatzat 
jotzen duten arte-kritiko 
askok, gutxi axola omen 
baitzitzaion inork sufri 
zezakeena. Pablo Picassoren 
bilakaerari so egiten badiogu 
ikusiko dugu beti izan zela 
artista kontsekuente eta 
konprometitua, Alderdi 
Komunistan sartu izana 
heriotzera arte izan zituen 
ideien ondorio logikoa baino 
ez zen izan.

B.R

Picasso, artea eta konpromisoa 
azken eguneraino



Hurrengo udaberrian, CJCk haren 9. Kon-
gresua egingo du, 8. Kongresutik orain 
arte egindakoa aztertzeko unea da.

Gure azken Kongresutik hamaika borrokari aurre 
egin beharko zion Gaztedi Komunista bat atera 
zen, kapitalismoaren azken krisiak miseria go-
rrian utzitako, espainiar Estatuan, langile eta he-
rri jatorriko gazteak antolatzeko helburua zuena.
Markatutako erronka horrek garrantzia berezia 
izan du azken garaiotan izandako ikasle-borroke-
tan. Unibertsitateak, europar monopolio siste-
mak planeaturiko hezkuntzaren monopolizazio 
prozesuaren biktima nagusiak, aspaldi utzi zion 
gudu-zelai bakarra izateari. LOMCEk bigarren 
hezkuntza eta Lanbide Heziketa ere kapitalaren 
interesen menpe jarri ditu. Egoera horren au-
rrean, CJCk ikasle elkarte eta sindikatuen sorre-
raren aldeko apustua egiten du, eraso guztiei 
behar bezalako erantzun bat emango dion 
estatu mailako sindikatu bat sortu dezaten. 
Badakigu hezkuntza alorrean ez dela langile kla-
searen eta gazteriaren borrokarik gabe eskubide 
bat bera ere eskuratu. Badakigu ere atzera pauso 
guztiak herriaren kalterako eta enpresen mese-
derako baino ez direla izango. Gaur errealitate 
bihurtu den sindikatu berri honekin atzera pau-
soak gelditu ahal izango ditugu, baina ez hori 
bakarrik: herriaren eta langile klasearen zerbitzu-
ra egongo den hezkuntza sistema baten aldarria 
argi eta ozen altxatu ahal izango dugu gainera.
Lan munduari dagokionez egoera oso bestelakoa 
izan da. Bata bestearen ondotik etorri diren lan-
kontraerreformak, europar gazte bermenerako 
plana, praktikadunen kontrataziorako legediak, 
gazteon langabezia tasak... Neurri hauek guztiek 
merkealdiko preziotan dagoen lanesku gaztea 
eskaini diote espainiar sistema kapitalistari, hala, 
langile klase guztiaren lan-baldintzak eta miseria 

are gehiago kaxkartzeko aukera dute enpresek. 
Egoera horren aurrean, gure apustuak lantoki 
bakoitzeko langileen batasunak izaten jarrait-
zen du, langile gazteak gainontzeko behargine-
kin batzea nahi dugu, gure posizioak ahulduko 
dituzten interesen banaketa tiranikoetan erori 
gabe. Perspektiba honi jarraiki, langileen bata-
sunerako komiteak sortuz, langile klasearen bo-
rroka kontzientea defendatuz, jardun gara gure 
8. Kongresutik, aurrerantzean bi berari heltzen 
jarraitzeko asmo argiarekin.
Internazionalismo proletarioa, gazte komunista 
garen heinean, gure izaeraren printzipioetako 
bat da eta, ondorioz, gazteria komunisten anto-
lakuntzan aurrera egitea gure lanaren adierazga-
rrietako bat izan da. Era berean, inperialismoaren 
aurkako jardunean aritu gara, ez soilik parte ga-
ren nazioarteko egituretan, baita espainiar Esta-
tuan ere. Europar Batasunetik, eurotik eta NA-
TOtik ateratzearen aldeko aldarria da langile 
klasearen interesen aldeko bakarra, Alderdi Ko-
munistarekin batera soinez soin azken urteotan 
defendatu duguna.
Egindako lanaren perspektibaz, arazoen aurrean 
erakutsi dugun hazkundeaz, aurrera darraigu. 
Gure 8. Kongresuan hartu genuen perspektibak: 
lantoki, ikastetxe eta auzo guztietan gazteria 
komunista; bere horretan darraio bete-betean. 
Gure 9. Kongresuaren ostean, gazteriarekin ba-
tera lanean jarraituko dugu, ez borrokarik gabe-
ko ilusio erreformistak indartzeko, baizik eta gaz-
tedi langile eta herritarrak planteatu dezakeen 
etorkizun bakarra eskuratzeko: antolakuntza eta 
borroka kapitalismoa historiaren zabortegira 
botatzeko, hori da bide bakarra.

Vanessa García

CJCREN 9. KONGRESUA, 8.ETIK HONA EGINDAKO LAN 
GUZTIAREN AZKEN TXANPA


