
Agintea Hausten web orrialdetik itzulia,  

jatorrian Angry Workers of the World-ek argitaratua 2020ko martxoaren 19an. 

Printzan, 2020ko apirilaren 3an 

7 pausotan, Covid-19aren erregimena klase perspektiba 

iraultzaile batetik. 

Koronabirusak dena hartu du. Gauza bat ziurra da, zabaldu den ikaraz eta 

panikoaz (edo ukapenaz) gain: sistemaren arrakalak guztion begien aurrean 

azaleratzen ari dira. Nola erantzun dezake ezkerrak, Estatua indartzearen zelai 

arriskutsutik ihes eginez eta aldi berean pertsonak etekinen aurretik jarriz? Nola 

egin dezake autoantolakuntzak, pertsona zaurgarrienei laguntzeko antolatzen 

hasi diren talde komunitarioek adibidez, gure aldarrikapenetarako ibilgailu izan 

dadin? 

Sinpleki onar genezake krisi batetan ez-ohiko erabakiak goitik hartzen dituztela. 

Oinarri errealeko boterea badugu soilik kapitalizatu ahal izango dugu pandemia 

honek suposatzen duen kapitalismo orokorraren ezegonkortasuna, gizarte 

parekide baterantz. Honek esan nahi du epe luzera begira gure komunitatean 

sustraituta egotea, lantokietako pareten barruan eta kanpoan. Helburu horri 

begira, Angry Workers-ek liburu bat idatzi dute, azken sei urtetako Londres 

mendebaldeko esperientzia oinarri hartuta. Ez dago lasterbiderik!  

Behin liburuaren promozioa amaituta, osasun- (eta ekonomia-) krisi honen 

hainbat aurpegiren inguruko hausnarketa batzuk aurkeztuko ditugu. Hainbeste 

dago eztabaidatzeko, atzera bota gaitzakeela. Ondorengo kategorizazioa 

lagungarri izan daitekeela iruditzen zaigu: 

1) “Eztabaida zientifikoa”. 

Garrantzitsua da jakitea birusa benetan berria den, zenbateraino den arriskutsua 

eta abar, egoera ebaluatzeko eta Estatuaren erreakzioa epaitzeko. Hala ere 

“koronabirusa zer den jakitea” ez da egungo gertaeren gainean eztabaidatzeko 

aurrebaldintza bat. Krisi honek dominazio harremana azaleratzen du 

informazioaren gaineko monopolioa ematen denean: Estatua eta “komunitate 

zientifikoa” langile klasearen eguneroko bizitzatik banatuta daude, eta testen falta 

eta adineko pertsonen arriskua, gaizki ordaindutako langileak eta 

autoenpleatuak, izugarria dela frogatuko da. Koronabirusaren alde materialaren 

inguruko eztabaida garrantzitsua da “Estatua ez da behar beste egiten ari” edo 

“osasun sistemak ez ditu behar adina baliabide” bezalako kritiketan sakontzeko, 

edota ulertzeko nola produkzio modu kapitalistak (hirietako kontzentrazioa eta 

pobrezia, agrikultura- eta animalia-industria…) birusaren existentziarako eta 

hedapenerako baldintza ezinhobeak sortzen dituen. 

2) Estatuaren erreakzioa. 

Hemen Estatuaren intentzioen gaineko mesfidantzaren (“Estatuak krisia 

erabiltzen du neurri kontrairaultzaileak eta errepresiboak probatzeko”) eta egin 

beharko lukeena egiteko Estatuaren ezintasunaren (“austeritateak osasun 



sistemaren azpiegitura suntsitu du”) artean dabil eztabaida. Pentsa liteke baita 

ere blokeo eta errepresio neurri zorrotzak, errekurtso eta atentzio mediku eskasi 

orokortua estaltzeko ezarri direla. Neurri estatalak ere azkenaldiko protesta 

popularren testuinguruan ulertu behar dira, txaleko horietatik Hego Amerikako 

kale protestetaraino: Argeliako gobernuaren aurkako protesta guztiak 

debekatuak izan dira, militarrak Frantziako kaleetan daude, hiru hilabetetako 

emergentzia-estatua ezarri da Txilen inolako osasun neurririk hartu edo birusaren 

ondorioz hildako bat ere egon aurretik. Koronabirusaren erregimena ez da 

protesta horien aurkako konspirazio bat, baina Estatuak badaki “interes 

orokorrari begira kontrola berreskuratuko duen” instituzio bezala agertu behar 

duela. Estatua orain dena baino indartsuagoa izatea eragotzi beharra dugu. 

Neurri estatalak kontraesankorrak dira. Klase politikoa harrapatuta dago, alde 

batetik neurriak hartuz “gizartea kontrolatu beharraren” (berrogeialdiak, mugak 

ixtea) eta “negozioa martxan mantentzearen” (lan behartua, ofizinak zabalik, 

enpresak erreskatatu) beharraren artean. 

3) Krisi “ekonomikoa” eta berregituraketa geopolitikoa. 

Orain arte aipatutako Estatuaren dilema soilik uler daiteke berretsita birusak ez 

zuela krisi ekonomikoa eragin, krisia ortzi-mugan zegoela. Estatuaren dilema 

gordintzen da crack baten aukeraren aurrean gaudelako. Aste batean, 2008ko 

kolapsoaren ondoren txertatu zuen bezainbeste diru bota du zaborretara Estatu 

Batuetako Erreserba Federalak, emaitza gutxirekin. Ezberdintasuna da orain 

Estatuak birusa erabiliko duela krisiaren eragile bezala. Koronabirusaren inpaktu 

ekonomikoaren aurrean erantzuteko gaitasunak berregituratuko du mundu 

mailako estatuen hierarkia. Italiar prentsa burgesa jada ari da Txinak birusa 

gelditzeko izandako gaitasuna goraipatzen, eta Txina kapital politiko 

garrantzitsua irabazten ari da hara maskarilak eta bestelako osasun bitartekoak 

eramanez. “Txinako Chernovyl-a” suposatu ordez, bere egitura zentralizatu eta 

estilo autoritarioa miresten dira, krisiei ospitaleak eraikiz eta jendartea kontrolatuz 

erantzuteko ahalagatik. Txinako militante lagunekin dugun harremanagatik 

dakigu Txinatar Estatuaren antolaketa nahiko nahasia dela eta Estatu 

zentralaren eta lokalen koordinazioa ahula dela. Era berean, Europar Batasuna 

erabat ezgaia izan da ikuspegi politiko eta estrategia koherenteak eskaintzeko. 

Trumpen birak ere zuen legitimitate apurra galtzera eraman du, oraindik zerbait 

baldin bazuen. Egia da krisi honek txinatar ekoizpeneko eskari okzidentalean 

eragina izan duela, baina, Txina edo beste estaturen bat indartuta aterako da 

krisi hontatik? 

4) Mundu mailako ekoizpena eta lanaren berregituraketa. 

Koronabirusak frogatzen du mundu mailako ekoizpena harremanean dagoela eta 

nola jendea mundutik mugitzen den eguneroko negozioetarako. Harreman hauek 

jada presiopean jarriak izan ziren Txina eta EEUUen gerra komertzialarengatik 

eta politika protekzionistengatik, baina birusak neurri nazionalen limiteak agerian 

uzten ditu. Estatuek korporazio handiekin dituzten harremanak birkalibratu behar 

izan dituzte. Adibidez, Estatu txinatarrak Alibaba bezalako kate minorista handien 

izugarrizko datu multzo eta sare sozialak erabili zituen kontrol sozialaren neurriak 



handitzeko. Ezin diegu ezkerreko komunismoaren katastrofearen edo III 

Internazionalaren teoria zaharrei heldu, ildo pesimista (“langile klasearen 

amaiera da”) edo optimista (“oraingoan bai sistema erori egingo da!”) izanda ere. 

Aitzitik, ulertu behar dugu nola kapitalak bere burua, langile klasea, gizartea eta 

kultura berregituratzen dituen, akumulazioaren eta sistemaren 

erreprodukzioaren beharretara moldatzeko. Bizitzen ari garen suntsiketa guzti 

honek produktu eta aukera berriak sortzen ditu merkatuan, bioteknologia arloa 

(orain oso kontzentratua Asian) edo hedatzen ari diren etxerainoko banaketak. 

Litekeena da telelana (Italian gutxi garatua dagoena adibidez Erresuma 

Batuarekin alderatuta) geratzeko iritsi izana, merkeagoa baita langile zati bat 

etxetik lanean edukitzea lantokian ordez, eta software berriak hori ahalbidetzen 

du. Gobernu italiarrak fabrika garrantzitsuak itxi zituen egun batzuez, ekoizpena 

berregituratuz segurtasun neurriak bete zitzaten (adibidez, distantziak handituz 

eta garbiketa lanak areagotuz). Baita ere Italian baliteke autoordainketa makinen 

gorakada gertatzea eta taberna eta jatetxe txikiek behea jotzen duten heinean 

sektorea “Londres erara” arrazionalizatzea (Starbucks, Pret A Manger). Joera 

hauek aurreikusi behar ditugu gure aktibitate politiko kolektiboa bideratzeko. 

5) Langile klasearen erreakzioak. 

Hemen ikus dezakegu “erreakzio indibidualek” egoera okertzen lagun dezaketela 

(erosketen panikoa, pilaketak…). Langileek forma organiko kolektiboa duten 

tokietan izango dute gaitasuna estatuaren mezu kontraesankorrak erasotzeko 

(“geratu etxean baina joan lanera”). Mundu mailako lagunekin, langileon 

erreakzioak bilduko ditugu: kartzeletako protestak Italian, Frantzian, Brasilen, 

Libanon eta Espainia eta Alemaniako atxiloketa zentroetan; greba bortitz 

kutsakorrak autoen industrian, Mercedesetik Ivecora Espainian, Fiat/Crysler 

Italian eta Kanadan; langile geldialdi kutsakorrak Amazonen Frantzian, Espainian 

eta Estatu Batuetan; alokairu grebak eta okupazioak Estatu Batuetako hainbat 

hiritan. “Krisia nork ordaintzen duen eta nork arriskatzen duen bizitza” auzitik 

harago, lanaren politizazioa ikus dezakegu eztabaida publikoan: zein lan da 

benetan oinarrizkoa? Nolakoak dira sektore horietako (osasuna, erizainak…) 

langileen lan baldintzak? Langile kontrolaren auzia organikoki azaleratzen da. 

“Auzo laguntza” ekimen enbrionarioak ikus ditzakegu, garrantzitsuak, baina 

estatuak lan hori antolatzeko duen nahi eza edo ezintasuna estali dezaketenak. 

Ikus dezakegu baita ere sindikatu nagusiek nola aurre egingo dioten krisiari: 

“interes nazionalean” oinarrituta eta langileen aurka. Minnesotan gobernuburuak 

elkarrizketa kolektiborako eskubideak ukatu zituen sindikatuen onarpenarekin. 

Alemanian, IG Metall-ek ezin izan zituen langileak babestu Volkswagenen 

subsidiaria batek lanetik bota eta gero, astean bost aparteko ordu dohainik lan 

egiteari uko eginda. Erresuma Batuan, CWU posta arloko sindikatuak grebak 

gelditzea proposatu zuen krisiarengatik. 

6) Ezkerraren erantzuna. 

Ezkerraren erantzun nagusia bere eskaeren gorakada izan da, alde batetik 

osasun neurriak direla eta (Estatuak urruntze soziala modu eraginkorragoan bete 

dezan eskatuz) eta bestetik “langile klasearen” baldintza orokorretara begira 



(bajen ordainketak etab.). Sarreran genion bezala, eskaera horiek bete daitezen 

presioa areagotzeko proposamenik gabe aurkezten dira (sindikatu eta Partidu 

Laboristari erregutuz Erresuma Batuaren kasuan). “Auzo elkartasunera” 

deialdiak erabilgarriagoak lirateke, baina sarri kanpotik eginak dira, eta langile 

auzoetan ezta oinarri sakonik. “Nazionalismo demokratiko sozialistaren” ideien 

berpizteak nazionalizazioa “sozialismorako pausu modura” ulertzen dutenak, 

ezkertiar asko itsutu ditu: oraingo estatu neurriek, adibidez Espainiako ospitale 

pribatuen nazionalizazioa, ezkerretik betidanik exijitutako neurriak izan direla 

goraipatuz. Paul Mason ezkertiarrak gobernuaren “gerra erretorika”  bera 

erabiltzen du “arnasgailuak ehiza-hegazkinak balira bezala” ekoiztea eskatzen 

duenean. Estatuari babesa ematen dion ezker honek langile klasea bakarrik 

egotea eragingo du, Estatu honek berak greba eskubidea murrizten duenean, 

elkartzeko debekuak inposatzen dituenean edo etxeratze agindua zalantzan 

jartzen dutenei isuna jarri edo atxilotzen dituenean.   

7) Zer egin daiteke? 

Kamaradak jada lanean daude langile klasearen erreakzio eta baldintzen 

inguruko informazioa jaso eta zabaltzen. Hau da lehen pausua. Garrantzitsua da 

klase izaera duten galderak egitea krisi honen inguruan: nork ordainduko duen 

honengatik (enpresentzako erreskateak, behartsuentzako apurrak) eta klase 

baldintzaren arabera zein ezberdin jasango dugun, etab. Botere orekaren menpe 

dago guzti hau. Baina pausu bat aurrerago joan beharra dugu, lanaren 

politizazioan sartu: zeintzuk dira lan esentzialak eta zergatik daude lanez 

gainezka sektore hauetan lan egiten dutenak? Gutxi baitira gizarte osoaren zama 

daramatenak! Amazonek gaur egun 100.000 langile berri kontratatzeak eta etxez 

etxeko janari salmentako enpresen gorakadak soldata baxuko langileak besteok 

“zerbitzatzeko” daudela besterik ez du baieztatzen. Geure buruari galdetu 

beharko genioke nola ekarri duen krisi honek esku-lanaren eta lan intelektualaren 

betiko bereizketaren langileen onarpena ahultzea (adituek gutxi dakite 

errealitatean gertatzen ari denaz; langileek ez dute ezinbesteko informaziorik: 

konbinazio latza). Klase boterearen auzia gure bizitza eta harremanak ekoizten 

ditugun nolakotasun materialaren auziarekin loturik egon behar da. 


