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Hitzaurrea 
 
Tesia aurkeztu nuenetik gaur egunera (2007ko urria) aldaketa handirik ez da 
gertatu gai honetan, 2004ko udaberrian aurreikusten ziren joerak mantendu 
baitira hiru urte hauetan: lanaldia murriztu beharrean, luzatu eta intentsifikatzen 
ari da, gai honetan ere azken aldian borroka neoliberalismoak (eta ondorioz 
enpresen interesak) irabazi dutela esan daitekeelarik (aurreko astean adibidez, 
Frantziako presidenteak, Nicolás Sarkozyk, “gehiago lan egin gehiago 
irabazteko” programaren barnean aparteko-orduen aldeko normatiba onartu 
zuen, 35 orduko lan asteari kolpe berri bat emanez). Baina ikuspegi kritikoen 
proposamenak nire ustez oso baliagarri izaten jarraitzen du: teknologia erabili, 
lanaldia murriztuz enplegua sortu eta hobeto bizitzeko. 
 
Nire ibilbideari dagokionez, lanpostu aldaketak direla eta, “lanaren soziologia”-
tik “hezkuntzaren soziologiara” pasa naiz, “bideojokoak eta hezkuntza” delarik 
nire hurrengo ikerketaren izenburua. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANALDI MURRIZKETA ETA BANAKETARI BURUZKO 
EZTABAIDA EUSKADIN 

 
 
 
 
 

Jose Inazio Imaz Bengoetxea 
2004ko udaberria



  

 
AURKIBIDEA 
 
SARRERA............................................................................................................ 1 

Zergatik eta zertarako? (ikerketaren justifikazioa-gaiaren interesa) ............. 1 
Ikerketa proiektua ........................................................................................ 7 
Azken hamarkadatako lan merkatuaren erradiografia.................................... 10 
Gizarte industrialetako lan denboraren historia laburra.................................. 18 
Azken urteetako lan denbora murrizketa eta banaketa kasu aipagarrienak  
Euskadin........................................................................................................ 27 
Bibliografia..................................................................................................... 31 

 
I. ZATIA. LANALDI MURRIZKETA ETA BANAKETARI  
BURUZKO HIRU DISKURTSOAK.......................................................................... 35 
 
1. ATALA. LIBERALISMOAREN DISKURTSOA.................................................  36 

1.1. Diskurtso orokorra................................................................................ 36 
 Askatasuna........................................................................................... 38 
 Berdintasuna eta erantzukizun pertsonalari buruzko eztabaida................... 46 
 Ekonomia-politika harremana................................................................... 51 
  Gurea da garaipena................................................................................. 55 
1.2. Liberalismoa eta enplegua....................................................................... 60 
 Malgutasunaren garrantzia....................................................................... 61 
 Liberalizazio eta pribatizazioen beharra..................................................... 76 
1.3. Liberalismoa eta lanaldi murrizketa......................................................... 83 
 Ekonomia ez da finkoa............................................................................ 84 
 Lehiakortasunaren arazoa....................................................................... 87 
 Pertsonak ezin gara elkarren artean trukatu.............................................. 96 
 Errealitateak erakusten duena................................................................... 92 
 Oinarrian dagoen eztabaida filosofikoa...................................................... 94 
 Egitekotan.............................................................................................. 96 
 Bibliografia............................................................................................. 100 

 
2. ATALA. SOZIALDEMOKRAZIAREN DISKURTSOA.................................... 103 

2.1. Diskurtso orokorra.................................................................................. 103 
 Keynes eta Ongizate Estatua.................................................................... 103 
 Hirugarren Bidea...................................................................................... 107 
2.2. Sozialdemokrazia eta enplegua.................................................................. 115  
 Ameriketako Estatu Batuetako ereduaren kritika........................................ 117  
 Europar Batasuneko enplegu politika......................................................... 127 
 Enplegu aztarnategi berriei buruzko eztabaida............................................ 138 
2.3. Sozialdemokrazia eta lanaldi murrizketa.................................................... 145  
 Lan denboraren murrizketa eta berrantolaketa........................................... 145  
 Denbora partzialeko enpleguak................................................................. 151  
 Lanaren amaiera...................................................................................... 153               
 Bibliografia.............................................................................................. 163 
 

3. ATALA. DISKURTSO KRITIKOA................................................................ 168 
3.1. Diskurtso orokorra................................................................................ 168 
 Historia pixka bat.................................................................................. 169 
 Kapitalismo neoliberalaren kritika............................................................ 173 



  

 Ezberdintasun sozialak eta arazo ekologikoa............................................. 189  
 Globalizazio neoliberala........................................................................... 197 
 Proposamenak....................................................................................... 202 
3.2. Enpleguari buruzko diskurtso kritikoa....................................................... 210 
 Enplegu krisia......................................................................................... 210 
 Enplegu politika neoliberalen (malgutasunaren estrategiaren) kritika........... 213 
 Liberalismoa eta sozialdemokrazia ez dira enplegu  
 krisiarentzako benetako irtenbideak........................................................... 226 
 Enplegu aztarnategi berriei buruzko eztabaida............................................ 230  
 Ondorioak eta proposamenak................................................................... 234 
3.3. Lanaldi murrizketa.................................................................................. 237 
 Lan denboraren murrizketaren helburuak............................... 240       
  Lanaldi murrizketa, gizarte aldaketa eta balore aldaketa............................... 244  
 Aldaketarako sujetoa............................................................................... 250 
 Lan denboraren murrizketa,  
 azken batean kapitala eta langileen arteko borroka da............................... 252  
 Lan denboraren murrizketa posible da................................... 255  
 Lana banatu behar da, ez enplegua bakarrik.............................................. 262  
 Zentzuari buruzko eztabaida..................................................................... 266 
 Diskurtso kritikoak proposatzen duen lan denbora  
 murrizketaren ezaugarriak........................................................................ 272     
 Nola ordaindu lan denboraren murrizketa............................... 278 
 Lan denbora murrizteko modu posible ezberdinak...................................... 288 
 Oinarrizko Errentari buruzko eztabaida..................................................... 292 
 Bibliografia............................................................................................. 300 

 
4. Marko teorikoaren laburpena............................................................................... 310 
 
II. ZATIA. IKERKETA ENPIRIKOA. EUSKADIKO AKTORE SOZIAL 
GARRANTZITSUENAK LAN BANAKETARI BURUZ ESATEN DUTENAREN 
AZTERKETA........................................................................................................ 329 
 
5. ELA.................................................................................................................. 330 
 1. Ikuspegi orokorra....................................................................................... 330 
 2. ELA eta lanaldi murrizketa................................................................................ 336 
  2.1. 1979-1982........................................................................................ 336 
  2.2. 1982-1985........................................................................................ 337 
  2.3. 1986-1993........................................................................................ 339 
  2.4. 1995-1996........................................................................................ 342  
  2.5. 1997-2000........................................................................................ 347 
  2.6. 2001-2003....................................................................................... 355 
 3. Ondorioak................................................................................................ 366 
 Bibliografia.................................................................................................. 368 
 
6. CCOO............................................................................................................. 371 
 1. Ikuspegi orokorra..................................................................................... 371 
 2. CCOO eta lanaldi murrizketa........................................................................... 378 
  2.1. 1978-1994...................................................................................... 378 
  2.2. 1994-1999...................................................................................... 382 
  2.3. 2000-2003....................................................................................... 392 
 3. Ondorioak................................................................................................ 397 



  

 Bibliografia.................................................................................................. 399 
 
7. LAB................................................................................................................ 403 
 1. Ikuspegi orokorra..................................................................................... 403 
 2. LAB eta lanaldi murrizketa.............................................................................. 412 
  2.1. 1995............................................................................................... 412 
  2.2. 1996-2000....................................................................................... 415 
  2.3. 2001-2003....................................................................................... 423 
 3. Ondorioak................................................................................................ 428 
 Bibliografia.................................................................................................. 430 
 
8. UGT.................................................................................................................. 433 
 1. Ikuspegi orokorra...................................................................................... 433 
 2. UGT eta lanaldi murrizketa............................................................................... 438 
  2.1. 1975-1994........................................................................................ 438 
  2.2. 1995-1999........................................................................................ 441 
  2.3. 2000-2003........................................................................................ 447 
 3. Ondorioak................................................................................................. 454 
 Bibliografia................................................................................................... 456 
 
9. CONFEBASK................................................................................................... 459 
 1. Ikuspegi orokorra...................................................................................... 459 
 2. Confebask eta lanaldi murrizketa....................................................................... 462 
  2.1. 1995-1999........................................................................................ 462 
  2.2. 2000-2003........................................................................................ 476 
 3. Ondorioak................................................................................................. 484 
 4. Bibliografia................................................................................................ 486 
 
10. EUSKO JAURLARITZAKO LAN SAILA....................................................... 489 
 1.Ikuspegi orokorra........................................................................................ 489 
 2. Lan Saila eta lanaldi murrizketa.......................................................................... 492 
  2.1. 1995-1998......................................................................................... 492 
  2.2. 1999-2003.......................................................................................... 502 
 3. Ondorioak.................................................................................................. 513 
 Bibliografia..................................................................................................... 515 
 
11. ONDORIOAK.................................................................................................. 517 
 
TAULA ETA GRAFIKOEN AURKIBIDEA 
TAULAK 
1. Herri aberatsetako langabezia tasa, 1975-2003..................................................  13 
2. Euskal Autonomi Erkidegoko lan merkatua, 1976-2003......................................  15 
3. EAEko biztanleria landuna eta langabezia tasa probintziaka, 1985-2003.............  17 
4. Gizarte aberatsetako sektore ekonomikoak, 1975-2000......................................  18 
5. Euskadiko lan denboraren bilakaera, 1985-2002.................................................  23 
6. Lan denbora murrizketa eta banaketa Euskadin.................................................  28 
7. Espainiako lan legedia. Momentu garrantzitsu batzuk........................................  64 
8. Oreka makroekonomikoaren adierazle garrantzitsuenak.....................................  67 
9. EBeko langabezi tasa, 2003, baxuenetik handienera.............................................  132 
10. EBeko konbenio kolektiboetan hitzartutako batezbesteko lan astea, 1996-2000...  147 
11. Lan denboraren berrantolaketa............................................................................  149 



  

12. Prekaritatea.........................................................................................................  225 
13. Euskadiko lan merkatua. Ezberdintasun batzuk genero ikuspegitik....................... 264 
14. Soldata ezberdintasunak Europan, 2002...........................................................  282 
15. Orduko lan kostuak manufaktura arloan, eurotan, EB-2000.................................  283 
16. Estatuak INEMerako ematen duen diruaren bilakaera........................................... 287 
17. Langabezi prestazioetan gastatzen dena eta nola finantziatzen den.......................  287 
18. Marko teorikoaren laburpena................................................................................  326-28 
19. 1970-1990 hazkunde ekonomikoa eta enplegua.................................................... 413 
20. Espainiako negoziazio kolektibo bidezko lanaldi murrizketa, 2001-2003............. 452 
21. Tarte fiskala, 1996................................................................................................. 469 
22. Euskadiko enpresen langile falta, sektoreka..........................................................  478 
23. Euskadin guztiontzako enplegua ziurtatuko lukeen lan kopurua...........................  496 
24. Enplegua banatzeko proposamenen aplikazioa 1995eko Euskadira.......................  497 
 
GRAFIKOAK 
1. Herri aberatsak sektoreka, enpleguaren %etan, 1975-2000..................................  19 
2. Espainian pentsio plan pribatu bat daukan jende kopurua, 1989-2003..............  43 
3. Fiskalitatea Europan (BPGaren %etan)...............................................................  73 
4. Errentaren zerga ezberdinak mundu aberatsean..................................................  73 
5. Denbora partzialeko enpleguak, enplegu osoarekiko, 2000..................................  152 
6. Behin-behineko enplegua EBean, 2002................................................................  215 
7. Lan kontratuak Euskadin, 1997-2003.................................................................  216 
8. Behin-behinekotasunaren bilakaera Euskadin......................................................  216 
9. Orduko produkzioa dolarretan.............................................................................  257 
10. Euskadiko presio fiskalaren bilakaera, 1997-2002 (BPGaren %etan)..................  286 
11. Langabezi dirulaguntzetarako erabiltzen zen BPGaren portzentaia 1995ean........  466 
12. Europako enpresen tamaina, langile kopuruaren arabera....................................  472 
13. Lanorduen kostua. Industria eta zerbitzuak (2000)............................................. 480 
 
ERABILI DIREN SIGLAK 
ABLE- Aldi Baterako Lan Enpresa 
AEB- Ameriketako Estatu Batuak 
EAE- Euskal Autonomi Erkidegoa (Euskadi) 
BJA- Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko inkesta 
BPG- Barne Produktu Gordina 
EB- Europar Batasuna 
NMF/FMI- Nazioarteko Moneta Fondoa 
LHK- Lan Harremanen Kontseilua (Consejo de Relaciones Laborales) 
NME/OMC- Merkataritzaren Mundu Erakundea 
MB- Munduko Bankua 
NBE- Nazio Batuen Erakundea (ONU) 
ELGE/OECD- Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako Erakundea 
LNE/OIT- Lanaren Nazioarteko Erakundea 
8-H- Zortzi Handiak (G-8) 
 
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

SARRERA 
 

Zergatik eta zertarako? (ikerketaren justifikazioa eta gaiaren interesa). 

 Ikerketa honen gai orokorra "lana" da, errealitate soziala aztertu nahi duen edonork 
aukeratu dezakeen gairik interesgarrienetakoa, gizartea osatzen duten arlo ezberdinen 
artean, lana baita gizakien bizitza indibidual eta kolektiboan eragin handienetakoa duena. 
Horregatik, gizartea aztertu duten korronte teoriko nagusienentzako, lana funtsezko 
aztergaia izan da: bai tradizio burgesak eta bai marxistak, lana jarri izan dute euren 
pentsamenduaren erdian. Soziologo klasikoentzat ere (K. Marx, E. Durkheim, M. Weber...), 
lana izan da aztergai garrantzitsuenetakoa.  

 Industrializazioaren ondorioz, lan mota zehatz bat nagusitzen da gizarte aberatsetan: 
soldata baten truke egiten den lana, enplegua. Gizarte horietan, gehiengoak enplegu bat 
bilatu beharko du bizitzeko. Funtsezkoa izaten jarraituko du beraz gai honek. Gizarte 
industrial eta postindustrial kapitalista modernoan, enplegua edukitzeak edo ez edukitzeak, 
eta enplegu horren kalitateak erabakiko du nor geratzen den gizartearen barnean, nor 
geratzen den mugan, eta nor geratzen den gizartetik kanpo (Castel, 1997). Gizakion 
mundua aztertu nahi dugunontzat, lana oraindik lehenengo mailako aztergaia da beraz 
(Castillo, 1998). Errealitate soziala aztertu nahi dugunontzat, lanarena da errealitate horren 
barnean aztertu litekeen arlorik garrantzitsuenetarikoa, bizitza indibidual eta kolektiboan 
eragin gehien duen elementuetako bat: "En torno al trabajo se han articulado los mitos, los 
valores, las identidades, la estratificación social, etc., de nuestras sociedades" (Zubero, 
1998: 19).  

 1970eko hamarkadan, mundu aberatsak "enplegu krisi" gogor bat jasango du, 30 
urtez gizartearen gehiengoarentzako enplegu duina eskaintzen zuen eredua ezagutu ondoren 
(II. Mundu Gerratik 70eko hamarkada arte "pleno empleo" bezala ezagututako eredua). 
Enplegua, gizarte horietako arazo sozial nagusi bihurtuko da, zenbaitentzat, enplegu krisi 
horrek gizarte krisi orokorrago bat islatzen duelarik (Méda, 1998). Enplegu krisi horren 
ondoren (batzuentzat krisi horren ondorioz, eta beste batzuentzat krisi hori aitzakia bezala 
erabilita), Ongizate Estatu sozialdemokratetatik, "merkatu aske eta ekonomia irekiko" 
gizarte neoliberaletara pasako gara. Eta batzuentzat (neoliberalentzat), aldaketa horri esker 
1980 eta 1990eko hamarkadetan krisia gainditu den arren, besteentzat (sozialdemokrata eta 



  

batez ere kritikoentzat), neoliberalismoak ez du oraindik 70eko enplegu krisia konpondu, 
langabezia enplegu prekarioak sortuz murriztu baita.1  

 Horrela jaio zen ikerketa hau: lehendabizi, errealitate sozialaren arlo zehatz bat 
aukeratu nuen, lanaren mundua, eta hortik aurrera, gai horren barnean zer aztertu nahi nuen 
zehazten joan nintzen. Lanaren mundua aukeratu nuen lehendabizi, eta gai horren barnean, 
langabezia eta prekaritatea iruditu zitzaizkidan azken 25 urteetako arazo nagusiak. Baina 
gehiago zehaztu beharra zegoen. Zer aztertu nahi nuen oraindik orokorregiak ziren arazo 
horien barnean? Interesgarriena, arazo horiek konpontzeko proposatzen ziren irtenbideak 
aztertzea izango litzatekeela erabaki nuen hurrengo pausoan. Eta irtenbide horien artean, 
lan denboraren murrizketa eta banaketa iruditu zitzaidan irtenbide berritzaile, 
probokatzaile, sakon eta interesgarriena (Gorz, 1995). Egilearen interes pertsonal batetik 
abiatzeko aukera izan du beraz ikerketa honek. 

 Baina oraindik gehiago zehaztu beharra zegoen gaia. 1970eko enplegu krisiaren 
ondoren, lan denboraren murrizketa eta banaketa izan zen ikuspegi kritiko batetik gehien 
errepikatu zen irtenbideetako bat 1980 eta 1990eko hamarkadetan. Enplegu politika 
neoliberalen aurrean, hori zen neurri alternatibo erakargarrienetako bat. Baina zer ikertu 
nahi nuen gai horren barnean? Lan banaketaren inguruan gertatzen zen diskurtso borroka 
aztertzea erabaki nuen, borroka hori izango zelako etorkizunean gertatuko zenarengan 
eragin gehien izango zuen borroketako bat. Beste edozein gaietan bezala, diskurtso borroka 
hori irabazten duenak lortuko baitu errealitatea definitzea. Gizakion mundua, sozialki 
eraikitzen den errealitate bat da, eta errealitate hori eraikitzeko prozesuan, funtsezkoa da 
errealitate horri buruzko interpretazio ezberdinen arteko borroka. "Lan denboraren 
murrizketa eta banaketa ez da posible" eta "posible da" diskurtsoen arteko borrokak, 
funtsezko garrantzia izango du etorkizunaren eraikuntzan, gizarteak sinisten eta aukeratzen 
duen diskurtso horren arabera eraikiko baita etorkizuna. Ikerketa honetan, lan banaketari 
buruzko diskurtso borroka aztertuko dut beraz, borroka horrek eragin handia izango 
duelakoan gure bizitzan (Therborn, 1987). Lan denborari buruzko kontzientzia kolektiboa 
nola eraiki/mantendu/aldatzen den aztertuko dut, borroka horretan parte hartzen duten 
aktoren diskurtsoa aztertuaz, gizarte osoa konbentzitu nahian, sujeto sozial bakoitzak ze 
argudio erabiltzen dituen aztertuaz. Gizakiengan horrenbesteko eragina duten idei kolektibo 
horien produkzio linguistiko prozesua aztertu nahi da. "Lana" eta "denbora" bezalako gai 
garrantzitsuei buruz hitz egingo dugu, eta aztergai horietatik abiatuta, urrutirago ere iritsiko 
gara, eztabaida horren atzean azken batean gizarte eredua baitago jokoan, nola bizi nahi 
dugunari buruzko eztabaida.  

 2002an hil zen Pierre Bourdieu soziologo frantziarra izan da azken urteetan borroka 
sinboliko hauek aztertu dituen autore garrantzitsuenetako bat: botereak, interes zehatz 
batzuk bakarrik ordezkatzen dituzten ideia eta praktikak, hoberenak balira bezala 
aurkeztuko dizkigu, beste aukerarik ez balego bezala. Eta errepikapenaren ondorioz, 
boterearen propaganda sistema indartsuaren ondorioz, gizarteak sinistu, barneratu eta 
praktikatu egingo ditu ideia horiek. Politika posible bat bakarrik dena, politika posible 

                                                 
1 Aurrerago hitz egingo dugu diskurtso bakoitzak enpleguari buruz duen ikuspegiari buruz 
(neoliberalismoaren ikuspegia lehenengo kapituloan aztertuko dugu, sozialdemokraziarena 
bigarrenean, eta kritikoena hirugarrenean). 
 



  

bakarra bezala onartuko dugu. Modu honetan botereak erabakitzen du zer den onargarria 
eta zer ez, zer den normala eta zer ez. Boterea, errealitatearen oinarrian dauden interes 
borroka hauek ezkutatu edo disimulatzen saiatuko da, boterean jarraitzeko, historia prozesu 
natural eta ekidinezin bat balitz bezala aurkeztuaz, gure aukera bakarra prozesu horretara 
moldatzea balitz bezala.  

 Eta guri, ahaztu egiten zaigu gizakiontzat, "ez dagoela ezer normalik", errealitate 
soziala, errealitate (sozialki) eraikia delako. Ahaztu egiten zaigu "natura" eta "kultura" 
arteko ezberdintasuna, eta fenomeno kultural-eraikiak direnak, normal-naturalak balira 
ikusten ditugu (Berger eta Luckmann, 1979). Arraiek euren mundua aztertuko balute, 
bilatuko luketen azken gauza ura izango omen litzateke. Eta guri antzeko zerbait gertatzen 
zaigu: kulturaz inguraturik bizi gara jaiotzen garenetik, eta ondorioz ez gara ohartzen 
inguratzen gaituen horren eraginaz. Kultura naturalizatzen dugu, arrunt bihurtzen, zalantzan 
jartzea dagoenik ahaztu egiten zaigu. Askotan ez gara ohartzen, gure baloreak eta 
instituzioak kulturalki baldintzatuak daudela. 

 Ahaztu egiten zaigu, lana antolatzeko modua, beste edozein instituzio sozial bezala, 
gizakien artean harturiko erabaki batzuen ondorioa dela, gauzak egiteko modu arautu bat, 
errepikapenaren ondorioz finkatu egin dena. Ahaztu egiten zaigu, lan denbora antolatzeko 
modu posible bat bakarrik dela gurea, gizarte honetako partaide garenez, praktikatzen 
jarraitzen duguna. Ahaztu egiten zaigu lan denbora antolatzeko gure modua birpentsatu eta 
zalantzan jar daitekeela. Soziologiaren eta tesi honen zereginetako bat litzateke zalantzan 
jartze hori. Ez da "normala" astean 40 ordu lan egitea, orain dela gutxi gizakien artean 
harturiko erabaki bat baizik (interes borroka baten emaitza den akordioa). Ez da "naturala" 
40 ordu lan egiteagatik, irabazten duguna irabaztea, errepikapenaren ondorioz ahaztu egin 
zaigun arren. Gure aitonek, gu baino askoz ordu gehiago lan egiten zituzten, baina gauza 
gutxiago eros zitzaketen. Eta eurentzat hura zen "normala" eta "naturala".  

 Gutxiengo baten interesak ordezkatzen dituen ideologian oinarritutako neurriak, 
neurri posible bakarrak bezala aurkezten zaizkigu. Modu horretan eraikitzen da errealitate 
soziala, Bourdieu-k "horizonte de expectativas" deitzen duen hori gizartean zabaltzea lortu 
ondoren. Lehendabizi lanaldia murriztea eta banatzea ezinezkoa dela errepikatzen zaigu, 
datu eta argudio batzuk erakutsi eta beste batzuk ezkutatuaz. Oinarrian, gainontzekoak 
bezala, aukera politiko eta ideologikoak direnak, aukera zientifiko neutral eta objektibo 
bezala aurkezten zaizkigu. Eta jendeak ideologia hori barneratu duenean, prest gaude 
lanaldia boterean daudenen interesen arabera antolatzen jarraitzeko: "Me parece que los 
investigadores tienen un papel que desempeñar contra esta imposición permanente e 
insidiosa que produce una auténtica creencia. En primer lugar, pueden analizar la 
producción y la circulación de ese discurso. Me parece que es preciso defenderse de esta 
dóxa sometiéndola al análisis e intentando comprender los mecanismos por los que se 
produce y se impone" (Bourdieu, 1999: 43). Diskurtso borroka hori da aztertuko duguna, 
jakinik diskurtsoak ideologia ezberdinen adierazle direla, eta azken batean beraz, aztertzen 
ari garena proiektu sozial ezberdinak direla, gizarte eredu ezberdinen arteko borroka. 
Azken batean, errealitate soziala nola eraiki-mantendu-aldatzen den aztertuko dugu beraz, 
errealitate horren arlo zehatz bat ikertuaz (lan denborari buruzko diskurtso borroka), 
errealitate soziala, diskurtso-ideologia horien arabera eraikitzen baita, borroka hori 
irabazten duen diskurtso-ideologiak errealitatea bere ideia-interesen arabera eraikitzea 



  

lortuko duelarik2. Gaia interesgarria da beraz, zehazki lan murrizketari buruz hitz egingo 
dugun arren, aztertuko dugun diskurtso borroka horren atzean azken batean etorkizunean 
lana zer izango den eztabaidatzen ari baikara, gure bizitza nolakoa izango den erabakitzen.  

 Gaur egungo eztabaida garrantzitsuenekin lotzen da ikerketa hau: Ongizate 
Estatuaren etorkizuna, Europako eredu soziala Ameriketako Estatu Batuen (AEB) 
ereduaren aurrean, gizartearen dualizazioa... Eta azken batean, eztabaida soziologiko 
klasikoenekin: gizarte bazterketa, ezberdintasun sozialak, gizarte aldaketa eta gizarte eredu 
ezberdinen azterketa. Modernitatearen oinarrian dagoen mito liberal garrantzitsuenetarikoa 
"hiritartasuna" da, Frantziako Iraultzak ezarririko "elkartasuna-askatasuna-berdintasuna"-
rekin batera. Liberalismoak mito horiek erabili zituen Erregimen Zaharraren aurka, baina 
sozialismoak mito horiek formalismo hutsean geratu zirela frogatu zuen, ezberdintasun 
ekonomikoek, pobreziak, ezinezkoa egiten baitzuten errealitatean liberalismoak 
aldarrikatzen zuen hiritartasun hori. Gai horiei buruz hitz egiten du ikerketa honek. Lan 
merkatutik kanpo geratzean, mendebaldeko gizarte aberatsetako jende kopuru garrantzitsu 
bat (eta baita lan merkatuaren barnean dauden batzuk ere), hiritartasun hori gabe geratzen 
dira, eskubiderik gabe (Alonso, 1999a). Lan denboraren murrizketa eta banaketa, eskubide 
horiek (hiritartasuna) lortzeko bide bat izan omen daiteke. Azter dezagun eztabaida hori. 
Ramón Jáuregui, Lan Sailburu ohiak, honakoa zion gaiaren garrantziari buruz: 
La cuestión del futuro del empleo y el tiempo de trabajo se presenta en mi opinión como el debate 
ideológico-intelectual de más calado de los próximos decenios. No se trata de un debate técnico ni 
estrictamente sindical o empresarial, sino de un debate que tiene profundas repercusiones políticas, 
sociológicas, éticas y filosóficas; uno de esos debates esenciales que definen época, que catalizan la 
imaginación colectiva y la visión de futuros diferentes, que dinamizan la sociedad, clarifican 
posiciones, valores e intereses que cada uno defiende, y, en esa medida, dan incluso un profundo 
sentido a la democracia (Egile Ugari, 1997: 11). 

 Lan denboraren murrizketa eta banaketari buruzko eztabaidaren azterketa soziologiko 
bat egin nahi luke ikerketa honek, eztabaida hori ez baita ekonomiara mugatzen, zenbaitek 
hori zabaldu nahi izan duen arren. Eztabaida horrek baditu noski aztertu beharreko arazo 
ekonomikoak, baina beste edozein fenomeno sozial bezala, lan denborari buruzko eztabaida 
aztertu daiteke baita ere soziologiatik, historiatik, filosofiatik eta gainontzeko gizarte 
zientzietatik. Soziologiaren kasuan, lan denbora eta gizartearen arteko norabide bikoitzeko 
harremana aztertu beharko litzateke, beste edozein gaietan bezala: ze eragin du gizarteak 
lan denboran (nola antolatzen du gizarte bakoitzak denbora), eta ze eragin sozial ditu 
denbora antolatzeko modu horrek. Harreman orokor horren barnean, "zeintzuk dira eta 
zertan ezberdintzen dira lan denborari buruzko diskurtso sozial ezberdinak?" izango da 
ikerketa honek erantzun nahi izango duen "galdera soziologikoa". 
                                                 
2 Definizio sozial ezberdinen arteko borroka aztertzearen garrantziari buruz zera dio R.K. Merton-
ek: "Las personas no sólo atienden a los rasgos objetivos de las situaciones, sino también, y a vecés 
primordialmente, al sentido que la situación tiene para ellos. Y así que han atribuido algún sentido a 
la situción, su conducta y las consecuencias de esa conducta, son determinadas por el sentido 
atribuido" (Merton, 1964: 505). Definizio ezberdinen arteko borroka horretan botereak duen 
garrantziari buruz berriz, honakoa diote Berger eta Luckmann-ek: "El resultado histórico de las 
luchas entre dioses lo decidían los que blandían las mejores armas, más que los que poseían los 
mejores argumentos. Lo mismo puede decirse de los conflictos de esta índole en el seno de las 
sociedades. El que tiene el palo más grande tiene mayores probabilidades de imponer sus 
definiciones de la realidad" (Berger eta Luckmann, 1979: 140).  



  

 Soziologiak arazo sozialak aztertu behar lituzke, gizartearen lorpen eta akatsak, eta 
etorkizunari buruz hausnartu. Langabezia eta prekaritatea dira azken hamarkadetako arazo 
garrantzitsuenetakoak gure gizartean. Ikerketa honek, arazo horren aurrean proposatu den 
irtenbideetako bat aztertuko du, begirada soziologiko batetik. Ikerketa soziologiko bat izan 
nahi du beraz, begirada soziologikoa nagusituko delarik, baina begirada horretara mugatu 
gabe, gauza gehienetan bezala nahasketan baitago aberastasuna. Ez diegu beraz uko egingo 
ekonomia, historia, filosofia edo zuzenbidearen begiradei. 

 Ikerketaren azken helburua, hausnarketa kolektiborako pistak ematea litzateke. 
Proposamen ezberdinak aurkeztea, bakoitzaren abantailak eta desabantailak aztertzeko eta 
lan denboraren inguruko eztabaida aberasteko. Helburua, beste begirada batzuetatik eginiko 
ikerketak osatzea litzateke. Ez nuke nahi behintzat, lan honi Milan Kundera-k La 
insoportable levedad del ser liburu ezagunean aipatzen duena gertatzea: 
Cuando la sociedad es rica, la gente no tiene que trabajar con las manos y se dedica a la actividad 
intelectual. Hay cada vez más universidades y cada vez más estudiantes. Los estudiantes, para poder 
terminar sus carreras, tienen que inventar temas para sus tesinas. Hay una cantidad infinita de 
temas, porque sobre cualquier cosa se puede hacer un estudio. Los folios de papel escrito se 
amontonan en los archivos, que son más tristes que un cementerio, porque en ellos no entra nadie ni 
siquiera el día de los difuntos. La cultura sucumbe bajo el volumen de la producción, la avalancha 
de letras, la locura de la cantidad (Kundera, 1985: 109). 

 Jende gehiena lanean edo langabezian dago, eta beraz lan honek jendeari buruz hitz 
egiten du. Aztertzen den gaia garrantzitsua da. Baina ekidin ditzagun gehiegizko 
generalizazioak ("orain askoz hobeto bizi gara", edo "gero eta okerrago gaude"). Egia da 
oraindik gauza asko hobetu daitezkeela:  langabeziaren arazoa ez da konpondu, eta orain 
behin-behinekotasunarena gehitu behar zaio; denbora partzialeko kontratu duen jende 
askok egun osoko kontratu bat nahi luke, baino ez du bilatzen; jende asko kontraturik gabe 
ari da lanean; soldata baxuko enpleguak (batezbestekoaren herena baino gutxiago) asko 
dira... Baina errealitatea konplexua da, eta badira materialki behintzat gure aitonak baino 
askoz hobeto bizi direnak ere: ederki irabazten duten langile edo aurre-jubilatuak; 
gainontzeko langileek baino askoz abantaila gehiago dituzten funtzionarioak; ongi 
ordainduriko lan beltz edo subkontratuak... Gaur egun, gizarte aberatsetan, egoera oso 
ezberdinean dagoen jendea bizi daiteke elkarren ondoan3. Bada beraz oraindik zer hobetu. 
Gure lana, errealitatearen alde ilun horiek salatu eta argitzea dela suposatzen da, arazo 
sozialak konpontzen saiatzea. Ikerketa honen helburua akats horiek konpontzeko egin den 
proposamen horietako bat aztertzea izango da. 

 Horrenbeste lan hartuta gero, ikerketa hau jendeak irakurtzea gustatuko litzaidake, 
zerbaitetarako balio izatea, eztabaida bildu, antolatu eta aberastea, erabaki politikoetan 
lagundu ahal izateko... Modu horretan, gaur egungo egoeran parte hartuz, etorkizuna 
baldintzatuz. Sozialki eraikitzen den, eta eragin sozialak dituen gai batek, erabaki 
politikoak eskatzen baititu: "Las ideas se convierten en energía de cambio cuando se 
encarnan en las masas" (K. Marx).   

                                                 
3 Herrialde aberatsei buruz ari naiz noski, mundua orokorrean aztertuko bagenu, ez baitirudi jendea 
gero eta hobeto bizi denik esan daitekeenik (begiratu hirugarren kapituloan aipatuko ditugun Nazio 
Batuen txostenak). 



  

 Baina orduan, etika eta zientziaren arteko harreman labainkorraren eztabaidan sartuko 
ginateke. Lan honek, gure gizarte aberatsetako arazo garrantzitsuenetariko bat konpontzeko 
pistak eman nahi lituzke, aukera ezberdinak azaldu... baina ez dago garbi, "parte-hartze 
politiko" hori lan zientifiko batekin bateragarria ote den. Mendebaldeko gizarte aberatsek 
zauri garrantzitsuak dituzte, eta langabezia/prekaritatea da zauri horietako larrienetarikoa. 
Lan honen helburua soziologia eginez zauri horiek sendatzen laguntzea litzateke, terapia 
bat proposatzea, baina zenbaiten ustez zientziak ez luke gauza horietan sartu behar. Max 
Weber-en ustez adibidez, politika eta zientzia gauza ezberdinak dira, eta ondorioz ez dira 
nahastu behar. Zientzialariak bere balore pertsonalak ikerketatik kanpo utzi behar lituzke 
zientzia egiten ari denean4. Eta hori da zientziari buruzko ikuspegi ofiziala: etika-politika-
morala-ideologia-rentzat ez dagoela tokirik zientzian. Eta ondorioz, hori izan da tesi hau 
idazterakoan izandako zalantza nagusietako bat: "ideologikoegia" geratu ote zait? Gehiegi 
antzematen ote da nire jarrera? Beldurra ematen dit Weber-ek nire tesia irakurriko balu 
pentsatuko lukeenak. Baina Weber-ena ez da gizarte zientzia ulertzeko modu posible 
bakarra: Karl Marx-en ustez, zientziak gizarte aldaketa zirikatu behar zuen, ikerketa 
zientifikoek ondorio politikoak izango baitituzte eta ildo berean, P. Bourdieu-k, soziologia 
"borrokarako arma" bezala ulertzen du. Zientzia ulertzeko bi modu ezberdin beraz, eta 
funtsezko eztabaida bat: zientifikoak moralki neutroa izan behar ote du?  

 Nik bi arazo ikusten dizkiot Weber-en proposamenari. Batetik, ia ezinezkoa iruditzen 
zait neutraltasun hori lortzea. Aztergai moduan "lan banaketa" bera aukeratzeak, aukera 
ideologiko bat suposatzen du, eta nire baloreak daude aukera horren atzean. Metodologia 
eta teknika batzuk aukeratzeak, beste aukera bat egitea suposatzen du, eta berriro nik egiten 
dut aukera. Eta eragile sozialen diskurtso azterketa ere, zientzialariak egiten du, bere 
esperientzi eta jarrera pertsonalean oinarrituta. Batetik, ezinezkoa iruditzen zait beraz 
neutraltasuna. Ideia ezaguna da, gizarte zientzietan ikertzailea, ikertzen duen sujetua, 
ikertzen duen objetuaren barruan dagoela (gizartearen barruan), eta ezin duela beraz objetua 
"kanpotik" aztertu, laborategi batean egongo balitz bezala. Bestetik, ez dakit desiragarria 
ote den. Izan ere, ustezko neutraltasunak, ez ditu ondorio neutralak nire ustez. Bere iritzia 
agertzen ez duenak, nahiz eta ez egon gaur egungo egoeraren alde, egoera hori mantendu 
nahi dutenei egiten die mesede. Ez bada aurka ezer esaten, ez badago kritikarik, jarrera 
kontserbadoreari egiten zaio mesede ("el que calla, otorga"). Eta ez dut kontserbadore 
terminoa zentzu negatiboan erabiltzen, gauzak dauden bezala mantentzearen aldeko jarrera 
definitu nahirik baizik: 

                                                 
4 "Las tomas de posición política y el análisis científico de los fenómenos son dos cosas distintas. Si 
se habla de democracia en una asamblea popular, no es para hacer secreto de la propia actitud; 
precisamente lo moralmente obligatorio es, por el contrario, el tomar partido. Las palabras que 
entonces se utilizan no son instrumentos de análisis científico, sino de propaganda política frente a 
los demás. Utilizar la palabra de este modo en un aula o en una conferencia sería, por el contrario, 
un sacrilegio. Cuando en estas ocasiones haya que referirse a la "democracia", habrá que presentar 
sus distintas formas, analizar su funcionamiento, señalar que consecuencias tienen para la vida cada 
una de esas formas, contraponerlas a las formas no democráticas de ordenación política y tratar de 
que, en la medida de lo posible, el auditor se coloque en situación de poder tomar posición al 
respecto a partir de sus propios ideales. El verdadero maestro, se guardará muy mucho de empujar 
hacia una posición determinada aprovechando su labor en la cátedra, ni directamente ni a través de 
sugerencias". (Weber, 1992: 211).  



  

Yo ya llevaba un buen rato escribiendo Memoria del fuego, y cuanto más escribía, más adentro me 
metía en las historias que contaba. Ya me estaba costando distinguir el pasado del presente: lo que 
había sido estaba siendo, y escribir era mi manera de golpear y abrazar. Sin embargo, se supone que 
los libros de historia no son subjetivos. Se lo comenté a don José Coronel Urtecho: en este libro que 
estoy escribiendo, al revés y al derecho, a luz y a trasluz, se mire como se mire, se me notan a 
simple vista mis broncas y mis amores. Y a orillas del río San Juan, el viejo poeta me dijo que a los 
fanáticos de la objetividad no hay que hacerles ni puto caso: "No te preocupés - me dijo-. Así debe 
ser. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Ellos no quieren ser objetivos, mentira: 
quieren ser objetos, para salvarse del dolor humano" (Galeano, 2001: 106).5 

 Neutraltasuna ezinezkoa da beraz, eta kritika eza, ez da jarrera neutrala gainera, 
baizik eta beste jarrera politiko bat, ondorio politikoak dituena. Apolitikotasuna, jarrera 
politiko bat da, boterean dagoenari mesede egiten diona gainera, nahiz eta ez izan hori 
apolitikoaren helburua. Zer egin orduan? Nire ustez, neutraltasuna ez dela desiragarri eta 
gainera ezinezkoa dela kontutan harturik, egin behar dena da, ikerketaren nondik norakoak 
ongi azaldu. Gure kartak erakutsi. Ikerketa nola egin den (helburuak, metodologia, 
teknikak...) esan, eta gainontzeko zientzialariei erakutsi. Euren kritikak eman edo kenduko 
diote balioa lanari. Eta bestetik, zure jarrera disimulatzen saiatu beharrean, garbi definitu. 
Jakinik, jarrera hori azaltzean, zientzia ez baino, ideologia egiten ari zarela (baina aurkako 
jarreran ere, zure jarrera disimulatzean, berdin-berdin ariko zinateke ideologia egiten). 
Metodologia zientifiko-neutroak, ez du suposatu behar nire ustez jarrera pertsonal hori 
ezkutatzea, baizik eta metodo zientifikoa erabiltzea, tranparik ez egitea, datuak jasotzeko 
eta aztertzeko garaian metodo zehatz bat erabiltzea. Eta metodo hori gainontzeko 
zientzialarien kritikara eskaintzea, horrek eman edo kenduko diolarik balioa ikerketari. 

 

Ikerketa proiektua. 

 Lan denboraren murrizketa eta banaketa da beraz ikerketa honen gaia. Eremu 
geografikoa: Euskadi, Euskal Autonomi Erkidegoa (EAE). Ikerketaren lehenengo pausu 
bezala, gaiari buruz beste batzuk esan dutena irakurri da. Irakurketa horretatik, gai honetan 
hiru diskurtso mota bereiztu daitezkeenaren hipotesia atera dut: neoliberalismoaren 
diskurtsoa, sozialdemokraziarena, eta diskurtso kritikoa. Ikerketaren lehenengo zatian 
(lehenengo, bigarren, eta hirugarren atalak), diskurtso hauen ezaugarri nagusiak azalduko 
ditut (marko teorikoa). Ikerketaren bigarren zatia ikerketa enpirikoak osatzen du: 
Euskadiko agente sozial garrantzitsuenek gai honi buruz duten jarrera aztertzea, aurretik 
eraikitako eskema teoriko horretan kokatuaz. Lan harremanetan, hiru dira batez ere agente 
hoiek: langileak, enpresariak, eta bitartekari lana egin beharko lukeen administrazio 
publikoa. Horra hor beraz aztertu beharreko diskurtsoak. Langileen diskurtsoa 
aztertzerakoan, EAEko lau sindikatu "handiak" aztertu ditut: ELA, CCOO, LAB eta UGT 
(4-7 atalak). Legeak esaten duenaren arabera, eztabaida eta erakunde garrantzitsuenetan 
parte hartzeko, sindikatu batek langileriaren %15aren babesa eduki behar du gutxienez. Lau 

                                                 
5 Iritzi berekoa da Pierre Bourdieu: "Existe en la mente de la mayoría de las personas cultas, sobre 
todo en la de las entendidas en ciencias sociales, una dicotomía que me parece absolutamente 
funesta: la dicotomía entre los que se dedican al trabajo científico, realizado con métodos científicos 
y dirigido a otros científicos, y quienes se comprometen y llevan su conocimiento fuera del reducto. 
La oposición es artificial" (P. Bourdieu, 2002, "En defensa de un saber comprometido", Le  Monde 
Diplomatique, 76 zbka., 1-3 orr.) 



  

horiek dira Euskadin ordezkaritza maila hori dutenak, eta lan munduko eztabaidetan eragin 
gehien dutenak, Lan Harremanetako Kontseiluko (LHK) eztabaidetan parte hartuz adibidez. 
Enpresarien kasuan, Confebask-en diskurtsoa aztertuko dut (8. atala), irizpide berdina 
erabiliz: beste enpresari elkarte batzuk ere badiren arren (Círculo de Empresarios Vascos 
adibidez), Confebask da garrantzitsuena, LHK-an enpresariak ordezkatzen dituena. 
Administrazio publikoaren diskurtsoa 9. atalean aztertuko dut. Garaiari dagokionean, lan 
murrizketari buruzko azken eztabaidak 1995-2000 artean hartu zuen batez ere indarra, 
baina urte horietan gertatutakoa hobeto ulertzeko, “atzerago” (1975eraino) eta “aurrerago” 
(2005eraino) ere joango gara.  

 Diskurtsoen azterketarako erabiliko den teknika, eduki azterketa (López-Aranguren, 
2000; Babbie, 1996: 413-433), edo dokumentu azterketa izango da (Giddens, 1991: 711-
713)6. Eta ikerketaren oinarrian bi galdera daude: batetik, Peter L. Berger-ek egiten duena, 
"¿cuáles son las ideas colectivas que impulsan a los hombres y a las instituciones?" 
(Berger, 1988: 36); eta bestetik, ideia horien ekoizpen eta ezarpen prozesuari dagokion 
galdera, "nola ezartzen dira ideia kolektibo horiek?".  

 Ikerketa honek lan munduko eragile sozial garrantzitsuenen diskurtsoa aztertzen du, 
diskurtso horiek eraiki eta aldatuko dutelako errealitate soziala, gure bizitza baldintzatuko 
dutelako, lehenago ere esan dugun moduan. Diskurtso borroka hori irabazten duenak eraiki 
eta dominatuko duelako errealitatea. Lan denboraren bere definizioa inposatzea lortzen 
duen diskurtsoak, lan denbora kontrolatuko duelako (eta ondorioz baita gainontzeko 
denborak ere, gure gizartean, lan denbora baita gainontzeko denborak baldintzatzen 
dituena), zenbat eta nola lan egin erabakiaz, gizarte eredu zehatz bat inposatuaz. Aztertuko 
dudan "subjetibitate" borroka honek definituko du errealitate "objetiboa". Aztertuko dudan 
definizio sozialen arteko borroka horren emaitzak erabakiko du nolakoa izango den 
errealitatea (kasu honetan, "lan denboraren" errealitatea). 

 Metodologia kualitatiboa da beraz erabili beharrekoa, errealitatearen "dimentsio 
subjetiboa" aztertzeko, gizakiek errealitateari ematen dioten zentzua eta esanahia aztertzeko 
(Ortí, 2000; Ruiz Olabuénaga, 1996; Valles, 1997; Alonso, 1999b). Dimentsio subjetibo 
horrek dimentsio objetiboa definitu eta baldintzatuko duela jakinik. Baina "dimentsio 
objetiboaren" garrantzia zalantzan jarri gabe, errealitate soziala bi aurpegiko txanpona 
baita: datuak/gertaerak batetik, eta datu eta gertaera horiei buruzko interpretazioak bestetik. 
Ez dauka beraz zentzurik metodologia kuantitatibo-positibista eta kualitatiboaren arteko 
eztabaidetan sartzeak. Biak dira garrantzitsuak, biak erabili behar dira, errealitatea ulertu 
ahal izateko (Aierdi eta Fernández Sobrado, 1996). "Errealitate objetiboak" baldintzatuko 
baitu errealitate horri buruz esaten/pentsatzen dena, eta errealitate horri buruz 
esan/pentsatzen denak baldintzatuko duelako gertatuko dena7: gogoratu William Isaac 

                                                 
6 Eduki azterketari buruzko bibliografia gehiago: Patxi Juaristi (1997), "Eduki Azterketa 
Metodoaz", Inguruak, 18 zbka.; L. Bardin (1986), El análisis de contenido, Akal, Madrid; 
Krippendorff, K. (1990), Metodología del análisis de contenido. Teoría y Práctica, Paidós, 
Barcelona. 
7 Errealitate soziala, bi aurpegiko txanpona baita, eta bi aurpegiak aztertu behar baitira. Batetik, 
errealitate "objetiboa" legoke, gertaerak, E. Durkheim-ek "ekintza sozial" bezala definitu zituen 
fenomeno hoiek (arrotzak zaizkigunak eta inposatu egiten zaizkigunak). Batez ere errealitatearen 
aurpegi hau aztertu beharra zegoela azpimarratu izan duen soziologiari, positibismo izena eman 
izan zaio. Bestetik, "ekintza sozial" horiei gizakiek emaniko esanahiak leudeke, esanahi hoiek ere 



  

Thomas-en teorema ("gizakiek egoerak erreal bezala definitzen badituzte, errealak 
bihurtzen dira"), eta Robert K. Merton-en "bete egiten den profezia"-ren teoria. Eguraldi 
gizonak "bihar euria egingo du" esatea, ez da nahikoa bihar euria egiteko, eguraldi ona 
tokatzen bada. Baina nahiz eta banketxe batek arazorik ez izan, "banketxea gaizki doa" 
zabaltzen bada, eta jende guztiak banketxetik bere dirua ateratzen badu, banketxeak porrot 
egingo du. Horra hor natur errealitatearen eta errealitate sozialaren arteko ezberdintasun 
bat. Horra hor "bete egiten den profezia bat".  

 Ikerketa honen helburua subjetibotasun kolektibo horren eraikuntza aztertzea da, lan 
banaketari buruzko iritzi eraikuntzan eragin gehien izan dezaketen sujetoen diskurtsoa 
aztertuaz, jakinik garrantzitsuena ez dela esaten dena egia den edo ez, baizik eta benetako 
eraginak dituela (Pérez Agote, 1989). Hau da, diskurtso borroka hori irabazten duenak, 
iritzi kolektiboa edo intersubjetibitatea bere interesen arabera eraikiko duela, eta horrek lan 
denbora antolatzeko boterea eta kontrola emango dizkiola. Lehenago ere esan bezala, 
errealitatearen eraikuntza soziala aztertzen ari gara beraz. Diskurtso borrokaren bidez, 
ideologia eta interes borroka aztertuaz. Aldaketa sozial garrantzitsuenak aldaketa kulturalak 
dira, mentalitate eta balore aldaketak. Hori da eztabaida honetan jokoan dagoena, eztabaida 
tekniko-ekonomikoaren atzean eztabaida kultural-sinbolikoa baitago. Ideia eta kontzeptuen, 
definizioen kontrola lortzeko borroka sinboliko bat da nire aztergaia, errealitatearen 
definizioa eskuratzeko guda, gizartea definizio dominatzailearen arabera eraikiko delarik. 

 Generoari buruz ere hitz egin beharra dago ikerketarekin hasi aurretik, lan banaketari 
buruz hitz egiten ari naizen arren, enplegu banaketa esatea egokiagoa bailitzateke. Izan ere, 
lan banaketari buruz hitz egin nahi banu, gizartean egiten den lan guztia hartu beharko nuke 
kontutan, ordaintzen dena eta ordaintzen ez dena, kontratu batean finkatzen dena, eta 
kontratu gabe egiten dena. Ikerketa honetan lana enpleguarekin parekatzen da beraz, 
enplegua modu honetan definituz: "lan formal/arautua, publikoki onartu/arautua, legala, eta 
ordaindua" (Mingione, 1995). Generoa kontutan hartu beharko litzateke beraz, emakumeak 
baitira batez ere ordaindu gabeko edo kontraturik gabeko lan horiek betetzen dituztenak. 
Benetan lan banaketari buruz hitz egingo banu, lan horiek ere kontutan hartu beharko 
nituzke. Perspektiba kritikoak bakarrik hitz egingo du gai honi buruz (Goñi, Maguregi eta 
Rodríguez, 1996). Ikuspegi liberal eta sozialdemokratak, enplegu banaketari buruzkoak 
izango dira, lan merkatu arautu/formaleko lanari buruzkoak. Momentuz, gaia aipatu 
bakarrik egiten dut, diskurtso kritikoari buruz hitz egiterakoan itzuliko garelarik gai 
honetara ("Lana banatu behar da, ez enplegua bakarrik" puntuan). Oraingoz beraz, lan 
banaketa esaten dudanean, enplegu banaketa esan beharko nukeela argitu nahi izan dut. 
Emakumeak jasaten dituzte lan merkatuko baldintza okerrenak (langabezia eta behin-
behinekotasun maila altuagoak, soldata baxuko enpleguak...), eta lan merkatutik kanpo ere, 
eurek egiten dute lana batez ere (ordaindua edo ordaindu gabea, batez ere ordaindu gabeko 
etxeko lana). Lan banaketa aztertu nahi duen ikerketa batek, aldagai hau kontutan hartu 
beharko luke beraz. Bestela enplegu banaketari buruz hitz egiten arituko ginateke, ikerketa 
honetako pasarte gehienetan gertatzen den bezela: 

                                                                                                                                                     
funtsezko eragina izango dutelarik errealitatean. Weber-ek "akzio sozial" bezala definitu zuen 
errealitate sozialaren bigarren aurpegi hau, geroago fenomenologia bezalako korronteek jarraituko 
zutelarik aurpegi "subjetibo" horren azterketa (Schutz). Berger eta Luckmann-ek bi bideak batzen 
dituzte euren "errealitatearen eraikuntza soziala" lanean, kanporaketa/barneraketa sekuentziaren 
bidez. 



  

En resumen, hoy más que nunca, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres pasa por 
cuestionar la "nueva" división sexual del trabajo que se ha venido configurando en base a la 
creciente participación de las mujeres en el trabajo asalariado y en la esfera pública, pero sin 
cuestionar el reparto de tareas en la esfera privada. Porque, a pesar de los importantes cambios 
ocurridos en las últimas décadas, la desigualdad en el reparto de los trabajos se mantiene 
retroalimentándose en la medida que la posición de las mujeres en el mercado laboral sigue estando 
fuertemente condicionada por su posición dentro de la familia. Por esta razón, la igualdad en el 
empleo no será posible a menos que: las mujeres puedan liberarse de buena parte del trabajo 
familiar que corresponde a sus compañeros en la unidad de convivencia; que los hombres asuman 
esas tareas y se sitúen, por tanto, en el mercado laboral también con una disponibilidad 
condicionada por la necesidad de atender las responsabilidades reproductivas inherentes a todo ser 
humano (Rodríguez eta Larrañaga, 1999: 215). 

  

Azken hamarkadetako lan merkatuaren erradiografia. Zenbait datu eta historia 
pixka bat. 

 Hurrengo orrialdeetan, ikerketaren gaia kokatzeko, enpleguaren azken 25 urteetako 
historiari errepaso txiki bat emango diogu. Baina hasi aurretik, datuei buruzko aipamen 
pare bat egin nahi nituzke. Langabeziari buruzko datuak ematen ditudanean, Espainiarako 
INE-ren (Instituto Nacional de Estadística) "Encuesta de Población Activa" (EPA), eta 
Euskadirako Eustat-en "Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko Inkesta" (BJA) 
erabiliko ditut8. Hauek baitira nazioarteko mailan erabiltzen diren irizpideak jarraitzen 
dituztenak (telefonoz lagin edo muestra bati egiten zaion inkesta, nork daukan enplegu bat 
eta nor dabilen enplegu bila neurtzeko). INEM-ek (Instituto Nacional de Empleo) emaniko 
datuak (bere bulegoetan izena ematen dutenak kontatuaz), ez dira nazioartean baliogarritzat 
hartzen. 

 Antzeko zerbait gertatzen da "kontratu-enplegu" nahasketarekin: 2001ean, Euskadin 
684.218 kontratu sinatu ziren (aurreko urteetako kopuru berdintsua), baina 2000 urtean 
baino 40.000 pertsona gehiagok bakarrik lortu zuten enplegu berri bat (biztanleria landuna 
823.300tik, 864.800ra igo zen). Hau da, kontratu ezberdin pila bat egiten zaizkie pertsona 
askori urte berean (Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, 2002: 16-
179). Ezin dira enplegua eta kontratuak parekatu. Horregatik, datuetara jolastu nahi badugu, 
adi ibili beharko genuke zenbait zifrekin. "Biztanleria landuna", "Gizarte Segurantzan 
kotizatzen dutenak", "langabetuak" eta mota horretako datu absolutoak begiratu beharko 
genituzke, datu hoiek urte batetik bestera ez direla asko aldatzen ohartuaz: 1976an 30.850 
pertsona zeuden langabezian, eta 2004an, 68.600; 1976an 752.640 pertsonak zeukaten 
enplegu bat Euskadin, eta 2004an, 912.500 pertsonak (begiratu 2. taula). 

 2002an bai, badago salto handi bat langabezi tasan, baina ez enplegu asko sortu 
delako, baizik eta langabezia neurtzeko modua aldatu egin delako EBaren aginduz: 
hemendik aurrera, langabetua, "azken lau asteetan enplegua aktiboki bilatu duen pertsona" 
da, ondorioz, Euskadiko langabezia tasa %9ra murriztu delarik, Europar Batasuneko (EB) 
                                                 
8 BJA, 1985an hasten da egiten. EPA edo BJA begiratu nahi dituenak: ine.es eta eustat.es. 
9 2002an 14.179.248 kontratu sinatu ziren INEMen. Horietatik 294.974 ziren lanaldi osoko kontratu 
finko edo mugagabeak (%2). 2003an, Euskadin 742.386 kontratu sinatu dira, eta horietatik 54.285 
bakarrik izan dira finkoak (kontratuen guztien %7,31). 2004an, 789.446 kontratu sinatu ziren, 
horietatik 54.837 finkoak edo mugagabeak (%6,95). 



  

batezbestekoarekin parekatuz (metodologia berriarekin, ez da langabetua INEMen izena 
eman eta paperak izenpetzera bakarrik mugatzen dena; ez da langabetua oposaketak 
prestatzen edo oposaketetako emaitzen zain egotera mugatzen dena; eta ez da langabetua 
prestakuntza ikastaro batean egotera mugatzen dena). Horrela, 2002ko lehenengo 
hiruhilabetekoan, Euskadiko langabezia tasa %9,5etik %8,4era murrizten da, eta langabetu 
kopurua, 92.600etik 81.000era (BJA). 

 Jarduera tasarekin ere kontuz ibili beharra dago. Jarduera tasak lan egiteko adinean 
eta sasoian dagoen jendearen artean, zenbatek nahi duen enplegu bat adierazten digu. Hau 
da, enplegu bat daukatenak eta langabezian daudenak osatzen dute portzentaia hori. Kasu 
batzutan 16 urtetik gorako biztanleri osoa hartzen den bitartean kontutan, beste batzutan 16-
65 tartea bakarrik hartzen da kontutan portzentaia kalkulatzeko, eta egiten den aukeraren 
arabera, tasa hori 10 bat puntu aldatzen da, "lan egin nahi dutenak/biztanleria osoa" 
portzentaia kalkulatzean, "biztanleria osoaren" zenbaki hori aldatu egiten baita. Normalean, 
nazioarteko estatistiketan, 16-65 tartea kontutan hartu izan da, eta Euskadin 16tik gorakoa, 
eta horregatik gure tasa askoz baxuagoa geratzen da: BJAren datuen arabera, tasa hori %55 
da 2004an, gizonezkoena %65 eta emakumeena %45,510. 16-65 urte tartea kontutan hartuaz 
ordea, Euskadiko jarduera tasa EBkoaren oso antzekoa da, mito bat delarik beraz 
horrenbeste urtetan entzun dugun emakumeen jarduera tasa oso baxua zelakoaren histori 
hori: batezbestekoa %67 da Euskadin, eta %69 Europan; gizonezkoen jarduera tasa, %79 
Euskadin eta %78 Europan (Euskadin altuagoa beraz); eta emakumeena, %55 Euskadin, eta 
%60 Europan (2000ko datuak, Eustat). 11 

 Lan denborari dagokionean ere, kontuz ibili beharra dago: lan denbora legala ematen 
dute batzuk, beste batzuk benetan egiten dena (lanordu galduak kontutan hartu gabe). 
Negoziazio kolektiboan hitzartutakoa ere ezberdina litzateke, eta honen barnean, 
administrazio publikokoa eta enpresa pribatuetakoa, enpresa handietakoa eta txikietakoa, 
sektore ezberdinetakoa... Datua ezberdina izango litzateke aparteko orduak (ordu-extrak) 
kontutan hartuko balira, edo batezbestekoa egitean denbora partzialeko enpleguak kontutan 
hartuko ez balira, denbora osokoak bakarrik neurtuaz. Zertaz ari garen ongi zehaztu 
beharko litzateke beraz. Kontuz datuekin. 

 Kapitalismoaren hirugarren krisi nagusitzat definitu izan dena litzateke ikerketaren 
abiapuntua. Kapitalismoaren aurreko bi krisi garrantzitsuak, XIX. mende amaiera-XX. 
hasieran (lehenengoa) eta 1930eko hamarkadan (bigarrena) gertatu ziren. 30eko krisian 

                                                 
10 Dena den, kontutan eduki behar da neoliberalismoa jubilazioa atzeratzearen alde egiten ari den 
kanpainaren ondoren, agian 16-70 urte tartea edo 16tik gorako biztanleria eduki beharko dela 
kontutan berriro hemendik aurrera, orain arte Euskadin egin izan den bezela. 
11 Datuen inguruko nahasketa honi gehitu behar litzaioke, jarduera tasa bezalako neurri batek, 
enplegua duen biztanleriaa bakarrik hartzen duela kontutan, hau da, soldata baten truke eta kontratu 
bat sinatuta egiten diren lanak. Horrela, Euskadiko emakumeen jarduera tasa Europar Batasuneko 
batezbestekoa baino txikiagoa dela esaten denean, ez da egia osoa esaten, emakumeek inor baino 
lan gehiago egiten baitute, nahiz eta enplegu bezela ez kontatu (trukean soldatarik irabazten ez 
dutelako, -etxeko lanak adibidez-, edo kontraturik ez daukatelako -umeak zaintzen dituztenak, klase 
partikularrak ematen dituztenak, kamarerak...-). Eta langabeziaren kasuan ere antzeko zerbait 
gertatuko litzateke beraz: langabezia %25ra iritsi (Euskadi, 1994) eta istilu gehiago ez gertatzearen 
atzean, familiaren babesa egongo litzateke Europa hegoaldeko herrietan, baina baita izkutuko 
enplegu ugari ere (ekonomia beltza), datu ofizialetan agertzen ez diren lan ugari. 



  

("Depresio Handia" deitu den horretan), AEBetako langabezia %25eraino iritsi zen (1975-
2000 tartean ordea ez da %10etik igo). Euskadin ordea, langabezia %22raino iritsi zen 
1984an, eta %25eraino 1994an. 1981-1999 tartean langabezia ez da %15etik jaitsi. 1980 eta 
1990eko hamarkadak izan ote dira gure "Depresio Handia"? 

 Mendebaldeko mundu aberatsean, 1930. hamarkadako krisia, II. Mundu Gerrak 
errematatzen du, eta ondoren Ongizate Estatuaren garaia iritsiko da (1945-1975), 
kapitalismoaren garai distiratsuenetariko bat ("los 30 años gloriosos", edo "kapitalismoaren 
urrezko aroa" bezalako izenak ere jaso dituelarik garai horrek). Kapitalismoak 
sozialismoaren zenbait ideia bereganatu zituen, John M. Keynes ekonomilari ingelesaren 
ideietan oinarrituz. Estatuak ekonomian parte hartzen zuen (orokorrean, zeren gero 
ezberdintasun handiak zeuden AEBen eta eskandinaviar herrien artean, ereduaren bi 
muturrak), eta ekoizpena, enplegua eta gainontzeko adierazle makroekonomikoak 
positiboak ziren (Recio, 1997: 221-224). Gero eta jende gehiagok, gero eta produktu eta 
zerbitzu gehiago kontsumitzen ditu (mundu aberatsari buruz hitz egiten ari gara). Milioika 
pertsonek, euren aitonentzat ezinezkoa izango litzatekeen bizi maila lortzen dute. Estatuak, 
langabezia, jubilazioa, osasuna, hezkuntza, eta orokorrean babes sozial publikoa ziurtatu eta 
ordaintzen ditu (zenbait tokitan gehiago eta beste batzutan gutxiago). Nahi duen jende 
guztiak enplegu bat lor dezake.12 

 Lan merkatua, ekonomia eta gizartea antolatzeko modu horren krisia 1970eko 
hamarkadan kokatu behar dugu. 1973 eta 1979-80ko petrolio prezioaren igoeraren ondoren, 
langabezia izango da igoko dena. Eta hemen hasten dira interpretazio ezberdinak: 
batzuentzat, petrolioaren prezioaren gorakada horren ondorioa izan zen langabezia. 
Erregaien gorakadak, ekonomia krisian jarri zuen. Inflazioa igo zen, eta irabaziak murriztu. 
Ezinbestekoa zen langabezia. Beste batzuentzat, kapitalak petrolioaren krisia aitzakia 
moduan erabili zuen, aurreko garaiko "oztopoak" ezabatu eta bere baldintzak inposatu ahal 
izateko (Torres, 1999). Azalpen ezberdinen gainetik, datuek diotena da langabezia asko igo 
zela (nahiz eta langabezi dirulaguntzek eta familien bizi maila berriak, aurreko krisietako 
egoera baino jasangarriagoa egin krisi honetakoa). Langabezi berri honekin batera, lanean 
ari zirenen egoera ere aldatu egin zen: ordu arte, enplegu arruntena egonkorra zen, Estatuko 
arauek edo sindikatuek negoziazio kolektibo bidez babesten zutena. Ordutik aurrera 
"enplegu mota berriak" ugalduko dira: behin-behineko kontratuak, denbora partzialekoak.. 

 Andrés Bilbao-k "arau politikoetatik merkatuaren logikara" eginiko aldaketa bezala 
definitzen du 1970/80 hamarkadetako egoera (Bilbao, 1998: 53-54). Estatuaren papera 
zalantzan jartzen da, diru gehiegi gastatzen duela esanez. Pribatizazioak hasten dira, eta 
babes sozial publikoa murriztu egiten da (aurreko epeko joeran atzera eginez). Eta bitartean 
"progresistak" kontraesanetan erortzen dira (PSOE adibidez.): ezberdintasun sozialen aurka 
borrokatzen jarraitu nahi dute, baina bestetik ez dira hazkunde ekonomiko eredu "berria" 
zalantzan jartzen ausartzen. Fausto Miguélez-ek lau ezaugarritan laburtzen ditu XX. mende 
amaierako lan munduko aldaketak: (1) Enpleguaren krisia: langabezia eta prekarizazioaren 
epe-luzerako ezarpena (2) Deszentralizazioa: enpresa-sare eta subkontratazioaren zabaltzea 

                                                 
12 Epe historiko baten edozein azterketa teoriko bezela, subjetiboa da hau ere, eta agian "gozoegia" 
irudituko zaio zenbaiti. Baina epe horretako lan merkatuari buruz idatzi duten autore ia-guztiak bat 
datoz  esandakoarekin, eta beraz ontzat eman beharko dugu. 
 



  

(3) "Enpresarizazioa": lan harremanak, Estatu edo sektore ekonomiko maila zabaletik, 
enpresaren mikro-mailara pasatzea (4) Kontratuen konplexutasuna: orain kontratu mota ia 
bakarra ez da zehazki araututa dagoen eta enpresak zuzenean alokatzen duena. Langile 
autonomoak, free-lance, eta ez-ohizko kontratuak, gero eta arruntagoak bihurtzen dira 
(Miguélez, 1999: 7-9). 
 

1. TAULA: HERRI ABERATSETAKO LANGABEZI TASA, 1975-2003 
 EAE Espainia EB15 OECD 7-H AEB Japon 
1976 3,94 4,6 4,8 5,2  7,7 1,9 
1977 5,02 5,2 5,2  5,4 7,1 2,0 
1978 7,86 7,0 5,5  5,1 6,1 2,2 
1979 10,75 8,7 5,6  4,9 5,8 2,1 
1980 14,10 11,5 6,1 5,8 5,6 7,1 2,0 
1981 17,59 14,2 7,7 6,6 6,4 7,6 2,2 
1982 19,53 16,1 9,0 7,9 7,8 9,7 2,4 
1983 20,04 17,5 10,0 8,5 8,2 9,6 2,6 
1984 22,85 20,3 10,5 8,0 7,5 7,5 2,7 
1985 21,1 21,7 10,5 7,9 7,3 7,2 2,6 
1986 21,0 21,3 10,3 7,8 7,2 7,0 2,8 
1987 21,7 20,6 10,3 7,5 6,9 6,2 2,8 
1988 21,6 19,5 9,7 6,9 6,3 5,5 2,5 
1989 18,8 17,3 8,8 6,2 5,8 5,3 2,3 
1990 16,2 16,3 8,2 5,9 5,8 5,6 2,1 
1991 17,3 16,4 8,6 6,8 6,5 6,8 2,1 
1992 19,9 18,4 9,7 7,4 7,2 7,5 2,1 
1993 24,3 22,7 10,8 7,7 7,2 6,9 2,2 
1994 25,0 24,1 11,2 7,6 7,1 6,1 2,5 
1995 23,8 22,9 10,8 7,3 6,7 5,6 2,9 
1996 22,4 22,2 10,9 7,2 6,8 5,4 3,2 
1997 21,1 20,8 10,7 6,9 6,6 4,9 3,4 
1998 17,8 18,8 10,1 6,8 6,4 4,5 4,1 
1999 15,5 15,9 9,3 6,5 6,2 4,2 4,7 
2000 13,7 14,1 8,4 6,2 5,8 4,0 4,7 
2001 9,9 12,9 7,8 6,4 6,5 5,6 5,0 
2002 9,0 11,4 7,7 6,9 6,5 6 5,4 
2003 8,8 11,2 8,0 7,1 6,6 5,7 5,3 
2004 7 10,38 8 6,9 6,3 5,4 4,7 

Iturriak: ELGE/OECD, Labour Force Statistics, INE eta Eustat. 
  

  Dena den, gauza jakina da historia interpretatzeko modu ezberdinak daudela: 
korronte teoriko batentzat (liberal-klasikoa), aldaketa hauek beharrezkoak ziren espainiar 
(eta beraz, euskal) ekonomia modernizatu ahal izateko. Beste autore batzuk ordea jarrera 
kritikoagoa agertzen dute, ez dutelarik uste 1970eko enplegu krisia gainditu denik: 
2001ean, munduko biztanleria aktiboa osatzen duten 3.000 miloi pertsonetatik, 160 miloi 
pertsona langabezian zeuden oraindik (8,3 miloi AEBtan eta 13,5 miloi EB. Horietatik, 4 
miloi Alemanian, 2 miloi Espainian, 95.000 Euskadin...). Eta beste 800 milioik, enplegu bat 



  

eduki arren, ez du lortzen pobreziatik irtetea. Hau da, munduko biztanleria aktiboaren heren 
bat, langabezia edo prekaritatearen ondorioz, pobrea da (LNE/OIT: 2001). 

 Espainian adibidez13, langabezia errezeta neoliberalak jarraituz murriztu da, 1990eko 
hamarkadan sortu den enplegua behin-behinekoa eta kalitate txarrekoa delarik ahots 
kritikoen ustez, ordutegi, soldata eta lan baldintzetan atzerakada bat suposatuaz. 1982-1996 
tartean, PSOEren politika ekonomikoa merkatuaren logika eta interes ekonomikoak 
zerbitzatzera mugatu omen zen (1985etik aurrera batez ere, boterera 1982an iritsi ondoren), 
eta PPren politikak ere ildo beretik jarraitu du. Ondorioz, Espainiako lan merkatuaren 
egoera 2004an 1975ean baino okerragoa da kritikoen ustez14: langabezia tasa 1975ean 
baino askoz ere altuagoa da oraindik (%3,6 1976an, eta %10,38 2004an), eta orduan baino 
askoz ere langabetu gehiago dago (620.000, 1977an, bi miloi 2004an). 1970. hamarkadako 
enplegu krisia hasi zenetik, EBko eta ELGE/OECDko langabezia tasa altuenetakoa 
Espainiakoa izan da, eta horrela izaten jarraitzen du 2003an15. Eta 1990. hamarkadako 
enplegu politikari "esker", langabezi tasa altuena izateaz gain, behin-behinekotasun tasan 
ere lehenengo postua "lortu du" Espainiak, liderra delarik beraz mundu aberatseko lan 
merkatuko aldagai negatiboen sailkapen nagusienetan. Epe luzeko langabeziaren 
proportzioa ere hazi egin da (urtebete baino gehiago jarraian langabezian dagoen jendea), 
hau da, orain zailagoa da lan bat bilatzea langabetuentzat, batez ere langabetu mota zehatz 
batzuentzat: kualifikazio gutxikoa, emakumeak, gazteak, 50 urtetik gorakoak... 1990eko 
hamarkadan eginiko lan kontratuen %90 baino gehiago behin-behinekoa izan da, eta 
ondorioz, lanean ari direnen %30 behin-behineko kontratuekin ari dira (EBko batezbesteko 
hirukoiztuz): 1984an, Espainiako behin-behinekotasun tasa %14 zen, eta hamar urte 
geroago, 1995ean, %33. Eta orduz geroztik, ez da %30etik jaitsi. Gainera, kontratu 
mugagabe gutxi horien %75, diru publikoarekin laguntzen dira. Ondorioz, azken urteetan 
100 kontratu bakoitzetik 10 baino gutxiago izan badira mugagabeak, eta hamar horietatik 
zazpi baino gehiagok gobernuaren laguntzak jaso baditu, geratzen zaigun datua da 
enpresariek egiten dituzten 100 kontratu bakoitzeko 3 bakarrik direla laguntzarik gabeko 
mugagabeak (Santos eta Calavia, 1998: 13). Azkenean, geratzen zaigun lan merkatua 
honakoa da: 40 milioiko biztanleria batetik, 16 milioik kotizatzen du Gizarte Segurantzan 
(%40ak, Euskadin bezala). Bi miloi pertsona daude langabezian. Enplegu batetik bizi den 
jendearen artean, hirutik batek behin-behineko kontratua du, eta miloi bat pertsonak 
Gutxieneko Soldata irabazten du (2005ean, 500 euro). Honi gehitu behako litzaioke, egun 
osoko lanpostu bat bilatzen ez duelako lanaldi partzialeko lanpostua onartzera behartuta 
dagoen jendea, eta kontraturik gabe, ekonomia murgilduan lanean ari dena. Ikuspegi kritiko 
batetik, bada beraz oraindik zer hobetu lan merkatuan. 

                                                 
13 Espainiako lan merkatuaren erradiografian sakondu nahi duenarentzako gomendioak: Luis 
Toharia (koord.) (1998), El mercado de trabajo en España, McGraw-Hill, Madrid; eta Juan Ignacio 
Palacio eta Carlos Álvarez (2004), El mercado de trabajo en España, Akal. 
14 Euskadiko lan merkatuaren araudia ere, Madrid-en ezartzen da nagusiki, eta ondorioz, 
ezaugarriak oso antzekoak dira, aurrerago ikusiko dugun moduan. 
15 ELGE/OECD (Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako Erakundea) munduko 30 estatu  
ekonomikoki aberatsenak osatzen dute: Alemania, Austria, Belgika, Kanada, Dinamarka, Eslovakia, 
Espainia, AEB, Frantzia, Grezia, Irlanda, Islandia, Italia, Korea, Luxenburgo, Noruega, Herbeherak, 
Hungria, Polonia, Portugal, Erresuma Batua, Suezia, Suiza, Turkia, Txekia, Japon, Finlandia, 
Australia, Zelanda Berria eta Mexiko. Ikusi "oecd.org" (Organisation for the Economic Cooperation 
and Development). 



  

  
2. TAULA: EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO LAN MERKATUA, 1976-2003. 
Urtea Biztanleria Biz. landuna Biz. langabea Langabezi tasa 
1976 2.072.430 752.640 30.850 3,94 
1977  736.390 38.930 5,02 
1978  721.790 61.540 7,86 
1979  706.170 85.010 10,75 
1980  678.100 111.310 14,10 
1981 2.134.967 655.540 139.940 17,59 
1982  642.320 155.920 19,53 
1983  639.920 160.400 20,04 
1984  618.470 183.220 22,85 
1985  656.400 175.300 21,1 
1986 2.133.02 687.500 182.900 21,0 
1987  701.400 194.200 21,7 
1988  697.900 191.700 21,6 
1989  718.900 166.400 18,8 
1990  739.800 143.200 16,2 
1991 2.109.009 755.900 158.000 17,3 
1992  734.100 182.600 19,9 
1993  691.100 225.500 24,3 
1994  693.500 230.900 25,0 
1995  712.700 223.000 23,8 
1996 2.107.307 724.200 209.100 22,4 
1997  739.400 198.200 21,1 
1998  779.800 168.400 17,8 
1999  813.400 149.400 15,5 
2000  823.300 130.300 13,7 
2001 2.080.000 864.800 94.900 9,9 
2002  891.200 88.000 9.0 
2003  897.300 86.800 8.8 
2004  912.500 68.600 7 

Iturria: INE/Tempus datu basea (1976-1985), eta Eustat (1985-2004).  

 

 Hala ere, esan bezala, badira interpretazio baikorragoak: 1975-2005 tartean, lan 
egiteko adinean dagoen biztanleria %30 hazi da, eta 2005ean inoiz baino jende gehiagok 
dauka enplegu bat. Behin-behinekotasuna lan merkatuan sartzeko modu bat omen da ("los 
estudios realizados desde una perspectiva de largo plazo muestran que los trabajadores 
temporales no se ven atrapados en dicha situación durante toda su vida, sino que existe un 
patrón de integración en el empleo fijo, aunque algo más lento para los jóvenes que para las 
generaciones anteriores"), eta denbora partzialeko kontratuak gero eta gehiago diren arren, 
oraindik askoz gehiago izan daitezke, EBko batezbestekora iritsi arte. XX. mendeko azken 
laurden horretan gainera, Espainiako ekonomiak ere, industriatik zerbitzuetarako aldaketa 
egin ahal izan du, munduko ekonomia aurreratuenetara hurbilduz (Egile Ugari, 1999: I-
XXI). 



  

 Euskadiko lan merkatuaren erradiografia ere Espainiakoaren antzekoa da (2. eta 3. 
taulak), eta Estatu mailan gertatzen den bezala, ezaugarri negatibo hauek talde zehatz 
batzuetan eragiten dute batez ere (Pérez-Agote, Tejerina, Martín, Cavia eta Santamaría, 
2001): emakumeak, gazteak, prestakuntza gutxiko jendea, epe-luzeko langabetuak, eta 
zenbait eremu geografiko zehatz (Bilbo, Ezkerraldea...). Dena den, EAEko kasuan, 1970/80 
hamarkadetako krisiak, Estatu mailan baino kolpe bortitzagoa suposatu zuen, egoera 
hobeago batetik abiatzen baitzen: 1971ean, EAEko errenta per capita, EBko batezbestekoa 
baino sei puntu altuagoa zen (EB batezbestekoaren indizea 100 izanik, Euskadi 106an 
zegoen), eta 1985ean %80raino jaitsi zen, 25 puntuko alde negatiboa beraz 15 urtetan 
(2002an, 118 da Euskadiren indizea, EB25 baino %18 altuagoa beraz –EB15ekin 
konparatuz 105ean gaude-. 1980. hamarkadako krisia gainditu dugula esan liteke beraz datu 
honi dagokionean). 

 Euskadiko "azken langabezia" 1975-1985 hamarkadan "jaiotzen da" beraz (batez ere 
1980. hamarkadako lehenengo urteetan), %4tik %24ra igoaz, eta 25 urte geroago, 2005ean 
ezin izan dugu oraindik langabezi hori "konpondu". Lehenengo sektorean, eta batez ere 
industrian (1975-1995 tartean 150.000 lanpostu gutxiago) galtzen dira enpleguak. EAE, 
siderurgia eta untzigintza bezalako arloetan espezializatuta zegoen, eta krisiak justu sektore 
horiek astindu zituen. Euskalduna eta Altos Hornos bezalako enpresa indartsu, handi, 
historiko eta adierazgarriak ixten dira. Epe-luzeagoko ikuspegi orokor batetik, agian esan 
genezake Euskadi oraindik gizarte industriala zela, eta krisia, gizarte industrial horretatik 
zerbitzu gizarterako aldaketaren ondorioa izan zela, "modernizatzeko", gainontzeko 
herrialde aberatsek baino gogorrago ordaindu behar izan zen prezioa (ikusi 4. taula eta 1. 
grafikoa). 1975ean industriak enpleguaren %46 suposatzen zuen (eraikuntza kontutan hartu 
gabe), eta 2000. urtean, %29,5, hamabost puntu gutxiago (Aztiker, 2002: 120-146). Taulan 
eta grafikoan ikusi daitekeenez, Euskadi gainontzeko herrialde aberatsak baino askoz 
industrialagoa zen 1975ean, eta oraindik ere herrialde industrializatuena da: 2000an EAE-n 
industriak eta eraikuntzak ekonomiaren %37,8 suposatzen zuten bitartean, Estatu Batuetan 
(AEBetan) adibidez %22,9 suposatzen zuten (15 puntuko aldea beraz). Dena den, alde hori 
handiagoa zen 1975ean (%54,6 Euskadin, %31,2 AEBen, 23,6 puntutako aldea)16. Epe 
historiko bat amaitzen ari zen Euskadin17. XX. mendeko azken laurden horretan, enplegu 
galeraz gain, biztanleria aktiboa hazi egingo da, emakumeak eta baby-boom-eko 
belaunaldiak enplegu bila hasiko direlako. 1979an, langabezi tasa %10etik igoko da, eta 
1981ean %15etik, hogei urte behar izango direlarik berriro %15 horretatik jaisteko. 1980an, 
100.000 langabetuetatik gora pasatzen gara, eta 2001 arte ez da lortuko berriro ere muga 
horretatik jaistea.  

 Lau epetan bana daiteke XX. mendeko azken laurden hori: (1) 1975-85: 
langabeziaren jaiotza, eta %23 arteko igoera (2) 1986-90: Barne Produktu Gordina (BPG) 
urtero %4 baino gehiago hazten da, baina langabezia ez da %16tik jaisten (1986an EBan 
sartzen gara) (3) 1991-94: langabezia berriro %25eraino igotzen da (4) 1995-2004: berriro 

                                                 
16 Taula horretan deigarria iruditzen zaidan beste datua, Espainian nekazaritzak duen garrantzia da, 
beste herrialde aberatsetako datua baino askoz altuagoa (1975n adibidez, ekonomiaren %22,3 
suposatzen zuelarik). 
17 Lehenengo industrializazioa 1880-1930 artean gertatzen da Euskadin, batez ere Bizkaia eta 
Gipuzkoako bailara zehatz batzutan, eta XX. mendeko bigarren hazkunde garai garrantzitsua 1960-
75 izango da. 



  

hazkunde ekonomiko garaia da, langabezia %7raino murriztuaz, 1980ko datuetara itzuliaz. 
Dena den, errepikatzen ari garen bezala, azken urte hauetan sortutako enpleguaren %90 
behin-behinekoa da. Eta gainera, ez dugu ahaztu behar datu hotz hauen atzean pertsonak 
daudela. Imanol Zubero-k aipatzen duen metafora erabiliaz, badirudi portuan gaudela 
itotzen ari direnei begira: "begira, badirudi salbatuko direla!... O, ez! Olatu berri bat etorri 
da, eta berriro arazoetan daude..." (Zubero, 2000: 15). %10-15-20 horiek pertsonak dira 
(50.000, 100.000 edo 150.000), eta olatu ekonomikoen erasoen aurrean ziurtasun gehiago 
merezi behar lukete, lan merkatuan saldu eta erosten dena ez baita edozein produktu, baizik 
eta zuzenean gizakien bizitza. 

 Dena den, beti bezala, datu hauek betaurreko optimistagoak jantzita ere irakur 
daitezke: EAEn 225.000 lanpostu sortu dira 1993-2004 tartean, 1993an Euskadiko 
biztanleria landuna 691.000 pertsonak osatzen baitzuten, eta 2004an, 915.500 pertsonak. 
Ondorioz, inoiz baino jende gehiagok dauka enplegu bat 2004an, eta jarduera eta 
langabezia tasak gero eta hurbilago daude EBko batezbestekotik.  
 

3. TAULA: EAEko biztanleria landuna eta langabezia tasa probintziaka (1985-2004) 
 16 urte baino gehiagoko bizt. landuna 

(milakotan) 
Langabezi tasa 

Urtea EAE  Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa 
1985 656,4 90,4 344,3 221,7 21,1 16,4 22,3 21,0 
1990 739,8 99,9 390,2 249,8 16,2 13,2 18,8 13,2 
1995 712,7 103,9 373,0 235,8 23,8 21,3 25,4 22,4 
2004 912.5 137,3 473,8 301,4 7 5 7,7 6,7 

Iturria: Eustat. Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko Inkesta (BJA) 

  

Gizarte industrialeko lan denboraren historia laburtua. 
 Enpleguaren errepaso historiko txiki hori egin ondoren, gauza bera egingo dugu 
ikerketaren bigarren aldagai/kontzeptu nagusiarekin (lan denbora). Industrializazioak, 
aurreko gizarteekin konparatuaz, lanorduen ugaritzea eta lanordu horiek beste era batetara 
egitea suposatu zuen. Lan denboraren kontrola kapitalaren esku geratu zen. Baina berehala 
hasi zen langileria lan denbora murriztu nahian. 1866an, Ginebra-n ospatu zen I. 
Internazionalean, lan denbora eguneko zortzi ordutara murriztea eskatu zen ("hiru zortziak" 
eskatzen ziren: zortzi ordu lanerako, zortzi lotarako, eta zortzi gainontzeko zereginetarako). 
Hogei urte beranduago, 1886an, Chicago-n, lan denbora murrizteko greba orokorra prestatu 
zuten langileek, eta poliziak zenbait buruzagi anarkista hil zituen maiatzak 1an (horregatik 
ospatzen da egun horretan langileen eguna). XIX. mende amaiera eta XX. mende hasieran 
lan denbora murrizteko zenbait neurri hartzen hasi ziren (emakume eta umeen lana bakarrik 
murrizten zelarik kasu askotan), baina orokorrean, eguneko 8 lanorduak I. Mundu Gerra 
ondoren iritsi ziren, 1918/19an. Gerra horri amaiera eman zion Versalles-eko itunak (1918), 
8 orduko laneguna gomendatzen zuen, 48 orduko lan astea, eta igandetan jai egitea. 1919an 



  

Lanaren Nazioarteko Erakundeak ere gauza bera gomendatzen zuen, gainera larunbat 
arratsaldea ere jai egitea proposatuz ("aste inglesa").18 

 

4. TAULA: Gizarte aberatsetako sektore ekonomiko garrantzitsuenak ehunekotan, enpleguari 
dagokionean (1975-2000)19 
  1975 1980 1985 1990 1995 2000 

EAE 8,3 7.4 5.04 3.2 3.4 2.3 
Espainia 22.3 19.4 17..3 11.3 9.2 7.4 
EB-15 10.7 9.5 8.4 6.4 5.1 4.3 
OECD 11  8.7  8.4 6.9 
AEB 3.9 3.6 3.1 2.9 2.9 2.6 

 
 
 
Nekazaritza 

Japon 12.1 10.4 8.8 7.2 5.7 5.1 
EAE 54.6 49.1 46.5 42.7 36.9 37.8 
Espainia 33.8 32.4 30.1 32.1 28.6 30.6 
EB-15 38.7 37.6 34.3 32.7 30.4 29.0 
OECD 39.1  37 32.5 28.1 27.1 
AEB 31.2 30.9 28.0 26.2 24.0 22.9 

 
 
Industria eta  
eraikuntza 

Japon 35.7 35.3 34.4 34.1 33.6 31.2 
EAE 37.1 43.5 48.4 54.1 59.6 59.9 
Espainia 43.9 48.2 52.6 56.6 62.2 62.0 
EB 50.7 52.9 57.4 60.9 64.4 66.7 
OECD 49.9  54.3 59.4 63.5 66 
AEB 64.9 65.9 68.8 70.9 73.1 74.5 

 
 
 
Zerbitzuak 

Japon 52.3 54.2 56.4 58.7 60.8 63.7 

Iturriak: ELGE/OECD, Eustat eta www.mtas.es (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 

 

 XIX. eta XX. mende hasieran, lan denboraren murrizketa, langileen osasun eta bizi 
kalitatearen hobekuntza beharrarekin justifikatzen zen. Lan denboraren murrizketa lan 
banaketa modu bezala (enplegua sortzeko neurri bezala) lehendabiziko aldiz AEBetan 
proposatuko da, 1930. hamarkadako krisiaren ondorioz. Zenbait enpresak (horien artean 
Kellog's ezagunak) 30 orduko lan astea ezarriko dute. AEBeko Senatua ere 30 orduko lan 
astearen legea onartzera iritsi zen, baina Roosevelt presidenteak, patronalak presionaturik, 
legea indarrik gabe utzi zuen (Rifkin, 1996: 48-53). II. Mundu Gerra ondoren, sindikatuak 
                                                 
18 Erresuma Batuan, XIX. mende erditik aurrera "Astelehen Santuko" jai ganberroa, larunbat 
arratsaldearengatik ordezkatu baizuten, paketsuagoa izango zelakoan. Euskal Herrian ere, baserri 
munduan astelehena jai eguna zen, eta horregatik frontoien "Astelena" izena adibidez: astelehena 
frontoia, jokua, feria, lagunak, poteoa, bazkaria, ea.-tarako denbora zen, gizonezkoentzat batez ere.  
19 José Luis Herederok honela azaltzen du "terziarizazio" prozesu hau: "La condición humana nació 
el día en que un antropoide se propuso deliberadamente engañar a otro, y luego los descendientes 
del timador proliferaron más rápidamente que los engañados. Terciarización es el eufemismo 
empleado para referirse al salto cualitativo que supone que la mayor parte del PIB de un país tenga 
por origen la actividad de esos espabilados. Los trabajos "materiales" van convirtiéndose así, en un 
puro subproducto del intercambio de servicios que ha organizado la mayoría satisfecha" (Claves, 35 
zbka., 1993, "Repartir el trabajo" artikuloa, 42. orr.). 



  

gai honetaz ahaztu ziren urte batzutan. Antonio Rivera-k hiru fasetan laburtzen du ordu 
arteko lan denbora industrialaren historia: lehenengoan, langileriak ez dio utzi nahi lan 
prozesu orokorraren kontrola kapitalari (eta ondorioz, ezta lan denborarena ere). 
Ludismoaren garaia da, fabrikak eta makinak erretzen zirenekoa, industrializazioaren 
hasera. Bigarren fasean, langileriak, lan denbora (eta lana orokorrean) kapitalak 
kontrolatzea onartzen du, baina lan denbora hori murrizten saiatzen da. II. Mundu Gerra 
ondoren ordea (hirugarren fasea), langileak lan denbora murriztea baino nahiago dute 
aparteko orduak eskaintzen dien dirua. Kontsumoan eta bizi kalitate materialen harrapatuta 
dagoen langile fordistaren garaia litzateke (Rivera: 1999). Rivera-k kontatzen duen bezala, 
langileriaren koldartze prozesu bat litzateke beraz, gero eta erresistentzia eta borroka 
gutxiagorekin, langileen mentalitatea gero eta kapitalistagoa bihurtzen delarik. 

  

 

 1970. hamarkadako krisiaren ondoren ordea, berriro hasten dira sindikatuak lanaldi 
murrizketa eta banaketari buruz hitz egiten. Kasu honetan Europan hasten da eztabaida, 
AEBak, Japon eta Erresuma Batua eztabaida eta praktika horietatik kanpo geratzen 
direlarik (CCOO: 1998a). 1978an, IG Metall sindikatu alemana 35 orduko lan astea 
eskatzen hasten da. Urte berean, sindikatu italiarrek, "Lavorare meno per lavorare tutti" 
txostena argitaratzen dute, hurrengo hamarkadetan ezaguna egingo den slogana. Europako 
Sindikatuen Konfederazioak 1979an Munich-en ospatutako biltzarrean, sindikatu alemanen 
eskaria bereganatu eta zabaltzen du. Metaleko sindikatu aleman indartsuak, urtero sei opor-
aste lortzen ditu lehendabizi, eta II. Mundu Gerra ondoreneko greba luzeenaren ondorioz, 
38,5 orduko lan astea 1984an (Rosdücher eta Seifert, 1996).  

1. grafikoa: H erri aberatsak sektoreka, enpleguaren % tan (1975-2000). 
G izartearen  terziarizazioa
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 1980. hamarkada hasieran, Europako beste herrialde batzutan ere lan denbora 
murrizten da: Frantzia 1982, Espainia 1983 (40 orduko lan astea), Danimarka 1987 (37 
orduko lan astea), Belgika eta Holanda (38 orduko lan astea)... (Boulin, 1996: 43-45). 
Orokorrean, 80. hamarkadaren erditik aurrera ordea, malgutasunarena da hartzen den bidea: 
ordu arteko ordutegi standard nagusiaz gain (5 egun x 8 ordu), ordutegi mota ezberdinak 
ezartzen hasten dira. Lan denbora murriztu eta banatzearen aldeko proposamena 1990eko 
hamarkadan berreskuratuko da berriro, hamarkada horretako lehenengo urteetako krisiaren 
ondorioz (badirudi beraz lan denboraren murrizketa eta banaketaren eztabaida ziklo 
ekonomikoekin batera doala. Langabezia igotzen denean, orduan hasten dira sindikatuak 
gai honi buruz hitz egiten20).  

 1993an, Volkswagen enpresa ezagunak lan denbora murrizten du (baita soldatak ere), 
bestela beharrezkoak omen ziren kaleratzeak ekidin ahal izateko. Kotxe gutxiago saltzen 
zenez, enpresak lan gutxiago behar zuen, hau da langile gutxiago. Langileak kaleratu 
beharrean, langile bakoitzak gutxiago lan egin eta lana banatzea da hartzen den erabakia 
(hamar urte beranduago, berriro errepikatu da esperientzia, enpresa bereko Iruñako 
Landaben lantegian eta Opel enpresak Alemanian duen fabrika nagusian). "Lan banaketa 
defentsiboa" deitu izan denaren lehenengo kasu ezagunenetarikoa bihurtzen da horrela 
(lehenago aipatu dut Kellog's enpresaren kasua 1930. hamarkadan). 

 Dena den, 90eko hamarkada honetan, lan denbora murrizteko erreferentzi nagusia 35 
orduko lan astea bihurtuko da, soldata jaitsi gabe gainera, Alemania eta Frantzia izango 
direlarik adibide garrantzitsuenak. Gogoratu hamarkada haserako urteak krisi urteak direla, 
eta Euskadin adibidez, langabezi tasa %25ekoa zela 1994an. Gure ikerketak aztertzen duen 
lanaldi murrizketaren aldeko ofentsiba sindikala da hau, oraingoz ezagutzen dugun azkena, 
eta esan bezala, erreferentzi gisa 35 orduak dituena (1995-2005). 1995eko maiatzean 
Europako Sindikatuen Konfederazioak bere VIII. Biltzarra ospatzen du Bruselasen, eta hor 
erabakitzen da, borroka hau Europa guztian zabaltzea. Esan bezala, Alemania eta Frantzia 
izango dira adibide nagusi eta garrantzitsuak (EBko bi erreferente nagusi baitira, agian 
nagusienak). Bakoitzak lanaldia murrizteko modu ezberdin bat erabiliko du gainera: 
Frantziak legea, eta Alemaniak hitzarmen kolektiboa. Eta bi kasuetan, egoerak buelta eman 
du gainera azken urteetan (2002-2005), zenbaiten ustez horrek 35 orduen porrota 
suposatzen duelarik.21 

 Mendebaldeko Alemanian, IG-Metall-ek, 1995eko urrian lortu zuen 35 orduko lan 
astea negoziazio kolektibo bidez. Ekialdean, lau asteko greba egin zen 2003an, baina 
azkenean ez zen lortu helburua, metaleko sindikatu indartsuaren azken urteetako porrot 
handienetako bat suposatu zuelarik horrek. Agian garaipen horren ondorioz, eta gainera, 
mundu guztian bezala, globalizazio eta deslokalizazioaren “argudioak” erabiliaz, 
enpresariek erasora pasatzea erabaki zuten. 2004ko metaleko hitzarmen kolektiboetan 
(Baden Wuttemberg-en adibidez), sinatu zen langileen %50ak astean 40 ordu lan egiteko 
malgutasuna edukitzea (ordu arte langileen %18an zegoelarik muga hori). 2005ean 
                                                 
20 Erabiltzen diren kontzeptuak ere ezberdinak dira. 1995ean “lan banaketa” (“reparto del trabajo”) 
aldarrikatzen zen, eta 2005ean ordea, “lanaldi murrizketa” eskatzen da. 
21 Gure ustez atzera pausu honek ez du suposatzen 35 orduko lan asteak porrot egin duenik eta 
lanaldia murrizten jarraitzea posible ez denik. Atzera pausu horren arrazoiak beste batzuk dira: 
2004an, Frankfurteko Boltsan kotizatzen duten 30 enpresa garrantzitsuenen irabaziak %55 hazi 
dira, baina enpresa horietako batek ere ez omen du asmorik irabaziak Alemanian berrinbertitzeko. 



  

Siemens, Bosch, Mercedes eta Opel bezalako enpresetan, 35 orduko lan astetik 40kora 
itzuliko dira langile asko. Euskadin, bere garaian beste alde batetara begiratu zutenak, orain 
berehala erabili dute Alemanian gertatutakoa euren interesen alde: “Alemanian gehiago lan 
egiten hasi dira”, “Alemanian 40 orduak itzuli dira”22… El País-ek, tonu neutralago batean, 
honela esplikatu izan du gertatutakoa: 
Alemania vive con la sensación de que una época toca a su fin. Las grandes empresas, al amparo de 
la globalización y de los bajos costes salariales en los países vecinos, se han lanzado a una carrera 
desenfrenada para imponer recortes de sueldos, aumentar la jornada laboral, quebrar el poder de los 
sindicatos y en definitiva abrir las puertas a una americanización de las relaciones laborales (…) 
Desde que el año pasado el poderoso sindicato IG Metall perdió la huelga por las 35 horas 
semanales en el este de Alemania, la patronal parece haber olido la sangre de la fiera herida. La 
llamada globalización, la ampliación de la Unión Europea al este y la posibilidad de pagar, como en 
el caso de Opel en Polonia, un salario de siete euros por hora por la misma fuerza laboral que en 
Alemania cuesta 33 ha dejado a los empresarios con la sartén por el mango y el mango también. Un 
dirigente sindical declaraba con motivo de la crisis de Opel que había que hacer ver a la General 
Motors que “esto no es Tejas”. No lo es, pero lleva camino de serlo. En Alemania se vive estos 
meses el canto del cisne de un modelo de capitalismo con rostro humano, el que durante cuatro 
décadas construyeron unos partidos políticos y unos sindicatos defensores de la economía social de 
mercado. Flota en el ambiente la sensación de fin de una época (El País, 2004.10.17: 58). 

 Frantzian, 1997ko ekainean Lionel Jospin sozialista iristen da boterera, eta urrian 35 
orduko lan astea ezartzen du legez, mundu mailan lehendabiziko aldiz. Jacques Delors 
politikari ezagunaren eta iparraldeko emakume euskaldun baten alaba den Martine Aubry 
Enplegu ministroak prestatu zuen legea ("Aubry legea"). 2000. urteko urtarrilak 1etik 
aurrera, 20 langile baino gehiago dituzten enpresei 35 orduko lan astea ezarri zitzaien legez, 
eta 2002ko urtarrilak 1etik aurrera, 20 langile baino gutxiagokoei (CCOO: 1998b). Ez 
dirudi gauzak gaizki joan zaizkionik legeari: datu ezberdinak ematen diren arren (interes 
ezberdinen arabera23), orokorrean Frantzian langabezia murriztu dela esan daiteke 2000. 
urtean, BPGak erritmo onean hazten jarraitzen duela, eta datu makroekonomikoak ez direla 
gainontzeko herrialde aberatsetakoak baino okerragoak24. Eta 2001-02ko datuak onak ez 
badira, mundu mailako epeltze ekonomikoaren ondorioa litzateke gainera, gainontzeko 
lekutan bezala, ez 35 orduen ondorioa. Badirudi beraz, lan denboraren murrizketa, Estatu 
batean bakarrik ezartzeak, globalizazio egoera honetan izango lukeen arriskuaz hitz egiten 
zutenak ez dutela asmatu (Toyota bezalako enpresa indartsuak Frantzian lantegia ezarri du 
legea onartu ondoren). Baina legeak leku guztietatik jaso ditu kritikak, bai eskubitik eta bai 
ezkerretik (Liaisons Sociales, 10. eta 43. zenbakiak25). Eskuinetik, logikoa den moduan, 
                                                 
22 Gainera, dirudienez zenbait euskal enpresetan ere 2005ean hasiak dira lanaldi luzapenak ezartzen 
dituzten akordioak sinatzen. 
23 Begiratu egunkari ezberdinen editorialen izenburuak: El Mundo, "Francia, el error de las 35 
horas" (1997.10.14); Gara, "El ejemplo francés" (1998.01.07) 
24 attac.org-en, "France more jobs, despite ELGE/OECD" txostena (2001) ikus daiteke honi buruz. 
Frantziako Estatistika Institutuaren arabera, 35 orduko legeari esker 300.000 lanpostu berri sortu 
ziren (1997-2001 sortu zen enplegu guztiaren %18). 
25 Beste batzuren artean, legeari eginiko hiru kritika azpimarra genitzake: (1) Soldata baxuko 
enpleguetan, langileak aparteko orduak behar zituztela euren diru sarrerak igotzeko, eta "Aubry 
legeak" aukera hori kendu ziela (2) Zenbait kasutan, lege berriaren ondorioz, lanaren intentsitatea 
areagotu egin dela (enpresa batzutan orain 35 ordutan egin behar baita lehen 40 ordutan egiten 
zena) (3) Legearen ondorioz, langileen arteko ezberdintasunak areagotzen direla: batetik, 



  

enpresarien interesak kaltetzen dituelako. Ezkerretik, sozialistak bigunegiak izan direlako, 
enpresariei trukean malgutasuna eskainiaz, soldatak izoztuaz, eta erreferentziatzat urteko 
lanaldia erabiltzea onartuaz (De la Fuente, 1999 eta 2000):  
Lionel Jospin quiere demostrar ante la burguesía francesa que es capaz de mantener firme el timón 
de sus opciones esenciales, compatibles con el pacto de estabilidad férreamente establecido en toda 
la Unión Europea, y con una política de compromiso con la patronal y los liberales. Se pone en 
evidencia así la gestión timorata de esta izquierda plural. El método Jospin se basa en equilibrios 
imposibles con el sistema (Mezzi, 1998: 21-22). 

 Borroka honetan ere, legearen aurka zeudenak irabazi dute oraingoz. 2002an, 
sozialistak hauteskundeak galdu dituzte, J. Chirac-en gobernu eskuindar berriak egin duen 
lehendabiziko gauzetako bat, "35 orduko legea malgutzea" izan delarik (2003ko urtarrila 
eta 2004ko abenduko erreformen bidez): 35 orduko lan astea aipatu beharrean, lan denbora 
urteka neurtuko da (1.600 urtean) eta baimentzen den aparteko orduen gehienezko kopurua, 
urtean 130 izatetik, 220ra pasatzen da. "Aubry legea" bigundu egiten da horrela, praktikan 
40 orduko lan astera itzultzea suposatuko omen dutelarik aldaketa hauek (asteko lehenengo 
lau aparteko orduak (35 ordutik 39rako saltoa suposatzen dutenak), ordu "arrunta" baino 
%10 gehiago bakarrik ordaindu beharko dituzte enpresek, orain arteko %25 beharrean).26    

 Italian ere ia onartu zen 35 orduko lan astearen legea: komunisten babesarekin, 
Romano Prodi-k zuzentzen zuen zentro-ezkerreko gobernuak baiezkoa eman zion 35 
orduko lan asteari 1997an, baina parlamentuan ez zen onartu. Dena den, asteko lanorduak 
murriztea ez da lan denbora murrizteko modu bakarra: Belgikan, "Hansenne eredua" 
frogatu zen 49 enpresetan 1982-86 tartean: lanaldia %5 murrizten zen, eta soldata %3; 
Holandan (Van Zonneveld, 1996), denbora partzialeko enpleguen tasa munduko altuena da, 
enplegu guztiaren %38; Danimarkan "baimenen sistemak" izan du arrakasta 
(prestakuntzarako, umeak zaintzeko edo urte sabatikorako baimena) (Schmid, 1996); 
zenbait tokitan jai-egunak edo opor-asteak gehitu dira (Taddéi, 1996: 21); beste batzutan, 
lan urteak murriztu dira, jubilazioa aurreratuz edo lanean hasteko garaia atzeratuz; Hewlett-
Packard bezalako enpresa ezagunak, lan denboraren berrantolaketaren truke lanaldia 
murriztu dute 1990eko hamarkadan: astean 28-31 ordu lan egiten dituzte enpresako 
langileek, soldatak ez dira murriztu eta hala ere plantilla hazi egin da, makinak egunean 24 
ordu, astean zazpi egun eta urtean 365 egun erabiltzen diren bitartean (ikusiko dugu 
aurrerago lan denbora murriztu eta banatzeko modu ezberdin hauen atzean dauden 
filosofiak ere ezberdinak direla, eta langilea galtzen ere atera daitekeela lan denbora 
murriztu eta soldata mantendu arren)... Guzti horren ondorioz, lan denbora murriztuz joan 
da, eta XIX. mendean langile batek 150.000 ordu lan egiten bazituen bere bizi guztian (12 
                                                                                                                                                     
administrazio publiko eta enpresa handietako langileak, gutxiago lan egin eta berdina irabaziaz; 
bestetik, enpresa txikietakoak, komertzioko langileak, nekazariak... Frantzesez bibliografia ugari 
topa liteke esperientzia honi buruz. Hona hemen adibide batzuk: M. Miné (1998), Négocier la 
réduction du Temps de Travail; T. Grumbach eta L. Pina (2000), 35 heures. Négocier les conditions 
du travail; J.M. Leterrier (1999), Y a-t-il una vie aprés les 35 heures? (hiru liburu hauek argitaletxe 
berekoak dira, Parisko Les Éditions de l'Atelier-Les Éditions Ouvriéres); F. Turlan, (1999), 
Négocier les 35 heures. Quels enseigments tirer des 80 principaux accords?, Editions Liaisons, 
Paris. 
26 Enpresa askok (Peugeot-Citroën-ek adibidez) 35 orduekin jarraituko dutela esan du ordea, Aubry 
legearekin antolaketa sistema aldatzeko esfortzu handia egin zelako, trukean malgutasuna irabazi 
zutelako, eta egoera ekonomikoaren ondorioz ez dagoelako eskari handiegirik. 



  

urtetik 70era), XXI. hasieran 60.000 ordura murriztu da kopuru hori. Urtean, 3.000 lanordu 
egitetik, 1.500-2.000 egitera pasa gara (mundu aberatseko batezbestekoetaz hitz egiten ari 
naiz).  

 Espainian (eta beraz, Euskadin, EAEko lan denbora araudia Espainiakoa baita), 
gainontzeko gizarte industrialetan bezala, XIX. mende amaiera eta XX. hasieran, ume eta 
emakumeen lan denbora arautzen eta mugatzen da batez ere (Calbet, Garriga eta Lombarte, 
1999). Bartzelonako ehungintzak eginiko greba baten ondorioz, 1913ko dekretu batek 
urtean gehienez 3.000 ordu lan egitearen muga ezarri zuen, astean 60 eta egunean hamar. 
48 orduko lan astea 1919an onartu zen, baina badirudi askoz geroago arte ez zela betetzen 
(Jáuregui, Egea eta De la Puerta, 1998: 165-199; Muñoz, 1998: 7-9). 1980ko Langileen 
Estatutoak, urtean 1.827 orduko lanaldia ezarri zuen (hau da, 43,7 ordu astean). 1983an, 
PSOEk asteko lanorduak 40ra mugatu zituen (Ruiz, 1994). Eta orduz geroztik, legea ez da 
aldatu.  

 Hitzarmen kolektiboari dagokionez, 1976ko 46 orduko lan astetik, 2004ko 37-38 
orduetara pasa da Espainiako batezbestekoa, baina gauzak asko aldatzen dira sektore 
publikotik/pribatura, denbora partziala kontutan hartzetik ez kontutan hartzera, lanaldi 
hitzartutik benetakora, sektoreko konbenioetatik enpresakoetara, industriatik gainontzeko 
sektoreetara, autonomotatik gainontzeko langileetara... Batezbestekoak kontutan hartuz, 
lanordu gutxien egiten dutenak, sektore publikoko langileak dira (1.659 ordu urtean, 
enpresa pribatuetako batezbestekoa 1.698 den bitartean -2003ko datuak Euskadin-), eta 
enpresa handietakoak, eta zerbitzuetan lan egiten dutenak. Eta beste muturrean nekazariak 
daude, autonomoak, enpresa pribatu txikietako langileak... (EBko autonomoek adibidez, 
astean 46,2 ordu lan egiten zituzten 2000. urtean). Tartean industria eta eraikuntza daude. 
Eta orokorrean, enpresako hitzarmenetan, hitzarmen orokorragoetan baino lanaldi 
murritzagoa sinatzen da: 2004an, sektoreko hitzarmenetan, urteko 1.698 orduko lanaldia 
sinatu zen Euskadin, eta enpresako hitzarmenetan 1.690 ordutakoa. Batezbesteko absolutoei 
begiratuz gero, Lan Harremanetako Kontseiluak emaniko datuen arabera, Euskadin 1.698 
ordu lan egin ditu langile bakoitzak 2004an (Espainian, 1.756). Hori da behintzat 
negoziazio kolektiboetan hitzartutakoa, astean 37 bat ordu (35 orduko batezbestekoa 
lortzeko, urtean 1.586 ordu lan egin beharko lirateke gehienez).  

 Baina gauza bat da batezbesteko orokorra, hitzartzen dena, eta bestea, benetan lan 
egiten diren orduak: "Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo"-ren 
datuen arabera, EBko langileen %50ak, astean 40 ordu baino gehiago lan egiten zituen 
2000. urtean (%26ak 40-44 ordu tartean lan egiten zituen, %16ak 45-59 ordu eta %7ak 60 
ordu baino gehiago). Espainiaren kasuan, langileen %73ak lan egiten zituen astean 40 ordu 
baino gehiago. Gainera, batezbeste, langile europarrek ordubete pasatzen dute lanetik 
etxerako joan-etorria egiten. Kontutan eduki behar da gainera, datu ofizial hauetan ez direla 
gehienetan aparteko orduak islatzen, ezkutuan egiten direlako, datu ofizial horiek batez ere 
enpresa handien eta administrazio publikoko langileen egoera islatzen dutelarik, 
errealitatearen zati handi bat ezkutuan geratuaz. Gainera, enpresa handietako lan 
murrizketetan, kasu gehienetan ez da asteko lanaldia murrizten, urtekoa baizik, opor-egun 
gehiago lortuaz. Egun osoko kontratua duten langileak bakarrik hartuko bagenitu kontutan, 
lanaldiaren datua igo egingo litzateke (2000. urtean, lanaldi osoko langileentzat, EBko 
batezbestekoa 41,7 ordukoa zen asteko lanaldiari dagokionean). Eta sektorearen arabera ere 
asko aldatu daiteke gauza. Iturriaren arabera ere, datuak aldatu egin litezke: Eurostat-en 



  

datuen arabera, 2000. urtean, Euskadin 38,9 ordu lan egiten ziren astean, EBko 
batezbestekoa 37,8 zen bitartean (Egailan, 2002: 26). Orokorrean, lege aldetik lanaldia 40 
ordutara murriztu zenetik (1983), lanaldia negoziazio kolektibo bidez murriztuz joan dela 
esan genezake, batezbestekoa 2004an 37-38 artean geratu arte (ikusi 5. taula). 

  
5. TAULA. Urteko lanaldiaren bilakaera Euskadiko hitzarmen kolektiboetan, 1996-2004. 27 

Urtea 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Urteko 
lanorduak 

1.737 1.735 1.732 1.732 1.720 1.714 1.707 1.699 1.693 

Iturria: Lan Harremanetako Kontseilua 

  

 1997an, CCOO, UGT eta enpresariak (CEOE) lanaldi murrizketari buruz 
eztabaidatzen hasiko dira Espainian, urtebete iraun ondoren, akordiorik gabe amaituko den 
eztabaida. 1990. hamarkada amaieran lan denboraren murrizketa-banaketa edo/eta 
berrantolaketa sustatzeko neurri ezberdinak hartu dituztenak, Espainiako gobernu 
autonomiko ezberdinak izan dira: Andaluzia, Errioxa, eta Extremaduran, 35 orduko lan  
astea ezarri zaie legez administrazio publikoko langileei; Katalunian eta Castilla-Leonen, 
lanaldi murrizketa indibidualak sustatzeko dirulaguntzak ematen dira (denbora partzialeko 
kontratuentzako, aparteko orduak enplegu bihurtzeko, errelebo kontratuentzako, 
baimenetarako -umeak zaintzeko, ikasteko...-, aurrejubilazioetarako...) (CCOO, 1999b). 

 Baina 1998-99 urteetan onartutako dekretu eta neurriak dira batez ere, ondoren 
geldiune bat egon delarik. PPren gobernuak, ez du gaia planteatu ere egin nahi. PSOEk lan 
denboraren murrizketaren aldeko jarrera agertu du (2000. urtean,  35 orduko lan astearen 
aldeko proposamen bat eraman zuen Madrileko parlamentura, bozketa galduaz) eta IUk ere 
bai (35 orduko lan astearen aldeko kanpainak, lege-proposamenak, manifestazioa Madrilen 
1998ko ekainak 19an...). Baina esan bezala, orokorrean epeldu egin da lanaldi 
murrizketaren aldeko mugimendua azken urteetan (2000-03), 1997-99 tartean ekonomia eta 
lan munduko gaien artean oso modan egon ondoren.  

 Euskadin ere antzeko zerbait gertatzen da, eztabaida lehentxeago hasten denaren 
salbuespenarekin (1995 inguruan). Euskadiko Lan Saila izan da neurri mota horiek hartzen 
lehenetarikoa eta ausartenetarikoa (ausartenetarikoa, inguruan gertatzen denarekin 
konparatuz). Nire ustez, Ramón Jáuregui sozialistak zuzendu zuen Lan Sailak (1995-1998), 
garrantzia berezia izan zuen lan banaketaren eztabaidaren hasieran. Gai horri buruzko bi 
                                                 
27 Datu ofizialen arabera, Euskadiko lanaldia EBkoaren parean dago azken urtetan, 1.700 ordu 
urtean. Espainiakoa adibidez hortik gora mantentzen da (1.750) eta baita EBra iritsi diren ekialdeko 
Estatu berriena ere (1.800). Estatu Batuetako eta Japoneko lanaldia ere EBkoa baino altuagoa da 
(1.800-1.900). Dena den, azpimarratu beharra dago hemen, datu ofizialetan ziurrenik sektore 
indartsuenek (administrazio publikoa, metala…) eta enpresa handiek proportzioan pixu handiegia 
hartzen dutela. Hau da, jende askorentzat, bere lanaldiak astean 40 ordu (urtean 1.800) izaten 
jarraitzen duela (edo hortik gora). Gainera, 1.700 ordu lan egiten direnean ere, kasu askotan asteko 
erreferentzia 40 ordukoa da oraindik. Azken urteetan egin dena izan da, lanaldia murrizteko jai-
egun gehiago eman (batezbestekotan, urtean 1.800 ordu lan egiteak asteko 40 ordu suposatzen ditu, 
1.700 orduk asteko 38, eta 1.580k asteko 35). 



  

Nazioarteko Biltzar antolatu zituen (1995eko urrian Bilbon, eta 1996ko ekainean 
Donostian), mundu mailako aditu garrantzitsuenetarikoak ekarriz eta gutxienez eztabaida 
piztuz (aurkezturiko ponentziak Ekonomiaz aldizkariaren 36. zenbakian, eta Empleo y 
tiempo de trabajo: el reto de fin de siglo liburuan –Egile Ugari, 1997- argitaratu ziren). 
1996ko urrian, lan denboraren murrizketa eta banaketa sustatzeko dekretu bat onartu zuen, 
mota horretako lehena Espainian, baina arrakastarik izan ez zuena (Nafarroan, 1999ko 
otsailean, gobernuak, enpresariek, UGT eta CCOOek, filosofia antzeko akordio bat sinatu 
zuten, inor behartu gabe, beren borondatez lan denbora murriztu eta enplegua sortzen 
dutenentzako laguntzak onartuaz). Hiru urte horietan, Lan Sailak lan banaketari buruzko 
txosten ugari eta interesgarriak atera zituen, eta orokorrean gai horri buruzko eztabaida 
zirikatzen saiatu zen. Lan banaketari gutxienez propaganda dezente egin zion, ondoren 
etorritako taldeek (nire ustez) mantendu ez duten kalitate eta kantitatean (begiratu 
administrazioaren diskurtsoa aztertzen dudan atala, bederatzigarrena). 

 1996ko uztailean, Bizkaiko Gogoa, Gipuzkoako Eraiki eta Laudioko Elkartasuna 
plataforma bilerak egiten hasten dira, pobrezia, langabezia eta bazterketa sozialaren aurka 
zerbait egiteko. Bilera horietatik, Gizarte Eskubideen Aldeko Agiria (Karta Soziala) 
sortuko da, lan denbora banatzeko politika bat eta oinarrizko errenta bat eskatuko dituen 
Agiria (Egile Ugari, 1998: 29-40). 1997ko udaberrian, Agiriaren aldeko 82.000 sinadura 
bildu ondoren, Gasteizko legebiltzarreraino iritsiko da, Herri Ekimen Legegile moduan 
(parlamentuak eztabaidatzen duen lehenengo Herri Ekimen Legegilea izango delarik)28. 
1997ko azaroan, IU, HB, EA, UA, PSE, eta PPek, "Gizarte-eskubideen gutunerako lege-
proposamena" onartzen dute (EAJ izan zelarik aurka bozkatu zuen partidu bakarra). 
Emendakinak egiteko epea zabaltzen da, eta lan talde bat osatzen da (talde politiko 
ezberdinetako ordezkariekin). Hasera batetan, abertzale-konstituzionalista banaketa hausten 
zuen herri mugimendu gisa aurkeztu zen "Karta Sozialaren aldeko mugimendu" hau, baina 
pixkanaka mugimendua abertzale bihurtu zen: 1999ko azaroan Tuteratik abiatu zen 
ibilaldia, "Gizarte bazterketaren aurkako Plataforma Nazionala"-k antolatu zuen, Nafarroa 
ere nazioaren barruan sartuz; Agiriaren bultzatzaileak, INEMen trasnsferentzia eskatzen 
hasi ziren errenta soziala ordaindu ahal izateko; UGT eta CCOO pixkanaka bigarren maila 
batetan geratzen hasi ziren... (Moreno, 2003: 312-320) 

 Lege berria prestatzeko parlamentuan antolaturiko lan taldea, Agiriaren edukia 
aldatzen hasi zen, dirurik ez zegoela argudiatuz. 2000ko udaran, Agiriaren antolatzaileak 
sindikatu "abertzaleetatik" ere aldendu egin ziren (ELA, LAB, STEE-EILAS eta ESK-
CUIS), sindikatuek ere euren jarrera epeldu egin zutelako, erabili zitekeen diru kopurura 
mugatuaz euren proposamena, diru gehiago nondik lortu zitekeen pentsatu beharrean29.  
Azkenean, 2000ko abenduan, legebiltzarra, ordu arteko Gizarteratzeko Gutxieneko 
Laguntza ("Ingreso Mínimo  de Inserción-IMI") 10.000 pzta. igotzera mugatuko da. Karta 
Sozialaren mugimenduarentzat porrot bat izan zen, Legebiltzarrak lege-proposamena 

                                                 
28 1997ko apiriletik uztailera, Egin egunkariak "Karta Soziala"-ri buruzko eztabaidarentzako atal bat 
ireki zuen, "¿Cómo acabar con el paro y la pobreza?" izenburuarekin ("Iritzia" atalaren barnean, gai 
zehatz bati buruz iritzi artikulu ezberdinak biltzen zituzten "Ez-Baika" izeneko eztabaida hauek).  
29 Karta Sozialaren mugimenduak Legebiltzarreko Komisioan aurkeztutako txosten  interesgarria 
Hika aldizkariaren 113 zenbakian dago (hika.net, 2000ko iraila). Lanaldi murrizketa (32 orduko lan 
astea administrazio publikoan, 35koa sektore pribatuan, jubilazioa 60 urtetara aurreratzea, aparteko 
orduak ezabatzea...) eta oinarrizko errenta dira txosten horren proposamen nagusiak. 



  

hondatu egin zuela salatu zutelarik30. Eta agian arrazoia dute, 1996ko abenduan idatziriko 
Eskubide Sozialen Agiria, eta Legebiltzarrak onarturikoa konparatuz (Nafarroan ere 
antzeko zerbait gertatu zen 1999ko martxoan, UPN eta PSNren botoekin).  

 Baina bestetik, ez dugu ahaztu behar Legebiltzar hori herriaren borondatearen 
ordezkari omen dela, herriak aukeratu duelako. Beraz, azkenean merezi duguna daukagula 
onartu beharko genuke. EAJ, PP, PSE-EE31 eta UA-k onartu zuten azken erabakia, EA eta 
IUk aurkako botoa emanez (baina EAk ere ez zuen onartzen Agiriaren bultzatzaileen 
proposamena, oinarrizko errenta Gutxieneko Soldata adina izatea), eta HB ez zelarik 
bozketara agertu (lau urte Gizarte Eskubideen Agiriaren alde hitz egiten aritu ondoren). 
Lana eta aberastasuna banatzea proposatzen zuen mugimendu honek, baina herriak 
aukeratutako parlamentuaren ustez, gehiegizkoak dira eskakizun horiek, merkatu ekonomia 
batetan (kapitalismoan), arauak hautsiko bailirateke "Gizarte-eskubideen aldeko Agiria"-
ren antolatzaileen ustez, erabaki horrekin Gasteizko parlamentuak legitimitatea galtzen 
zuen, 80.000 sinadura eta herriaren atxikimendua lortu zituen mugimendu bat zapuztuz. 
Legebiltzarra bera, eta batez ere EAJ-PP-PSE, alderdi kontserbadore bezala geratzen omen 
ziren, elkartasunaren eta herriaren borondatearen aurkako alderdi bihurtuz. Bost hilabete 
geroago ordea (2001eko Maitzak 21), Agiriaren aurkako jarrera gogorrena aurkeztu zuen 
partiduak (EAJ-PNV), azken urteetako hauteskunde emaitza onenetarikoak lortu zituen, 
herri honetan, jendearen lehentasunak beste batzuk direla erakutsiaz.  

 Esan dut lehentxeago, nire ustez Ramón Jáuregui-ren Lan Sailak piztu zuela lan 
banaketari buruzko eztabaida Euskadin. 1997tik aurrera ELA-LAB bikoteak jarraituko du 
lana, Euskadiko sindikatuen arteko indar-oreka dela eta, sindikatu abertzaleek definituko 
dutelako agenda (CCOO eta UGT, "a remolque" ibiliko direlarik). 1997ko udazkenean, lau 
sindikatu nagusiak (ELA, CCOO, LAB eta UGT), eta Confebask patronala, enpleguari 
buruzko euskal akordio bat eztabaidatzen hasten dira LHKan. Eztabaidaren hasieran, 35 
orduko lan astea eskatzen dute gogor sindikatuek: ELA eta LABek, "Lanordu gutxiago, 
lanpostu gehiago" kanpaina jarriko dute martxan 1998ko udaberrian. Mobilizazio 
ezberdinak, itsialdiak, martxoak 28ko Iruñako manifestazioa, apirilak 23ko ordubeteko 
lanuztea... UGT eta CCOO ere lanaldi murrizketaren alde mugitzen hasiko dira, zenbait 
kasutan ELA-LABen  protestekin bat eginez (apirilak 23ko lanuztearekin adibidez). Baina 
1998ko udazkenean, sindikatu abertzaleek (ELA-LAB) uko egiten diote eskakizunari 

                                                 
30 Ikusi Jose Ramon Castaños-ek, idatziriko artikuluak: "La Carta Social, secuestrada en el 
Parlamento Vasco" (Hika, 88 zbka., 1998: 4) eta "Elkar hartu, eta denen artean hondatu" 
(Egunkaria, 2000.12.27: 3): " (...) La han sometido a un bombardeo de enmiendas hasta 
desfigurarla en sus contenidos originales (...) La primera sensación que se tiene es la de estar 
hablando con una tapia sorda que hace del autismo voluntario una pauta de comportamiento, y eso 
produce una impotencia casi ilimitada. (...) Un Parlamento que es sordo a las voces de los 
ciudadanos (...) Quien entra allí, se mete en una especie de burbuja de cristal, fría y aséptica (...) Al 
PNV no le cuadraban las cuentas. Le ofrecimos obtener el dinero necesario a través de la 
recuperación del fraude fiscal. Pero nunca tomará medidas contra el fraude fiscal porque quienes 
defraudan a hacienda son empresarios y profesionales, grandes y pequeños, que constituyen la 
columna vertebral de ese partido (...) El Partido Socialista tiene incluso más delito que el PNV (...) 
falsos profetas del socialismo". 
31 Bi urte geroago, 2003ko urtarrilean, PSE-EEk oinarrizko errenta Gutxieneko Soldatarekin 
parekatzea proposatu du Gasteizko Legebiltzarrean, eta errenta hori jasotzeko gutxieneko adina 18 
urtera murriztea. 



  

LHKko eztabaidan, oraingoz ezinezkoa zelakoan horrelakorik lortzea. UGT eta CCOOek 
ere noski, atzera egin beharra daukate, Euskadin biek bakarrik ez baitaukate nahiko indar. 
1999ko urtarrilean sinatzen da Enpleguari Buruzko Akordioa, hiru neurrik osatzen dutelarik 
akordio hori: (1) Errelebo kontratua (enpresariek onartu zuten lan banaketa neurri bakarra, 
ez zielako euren interesei horrenbeste kalte egiten) (2) Aparteko orduen aurkako borroka 
(3) Aldi Baterako Lan Enpresen (ABLE) baldintzak arautzea. 1999ko maiatzak 21ean, 35 
orduko lan astearen aldeko greba deitzen dute sindikatuek, greba arrakastatsua, baina 
ondorio praktiko zuzenik izan ez duena.  

 2000. urtean, administrazio publikoak onartzen du 35 orduko lan astea. Apirilean, 
udaletxe eta diputazioek sinatzen dute akordioa: astean 35 ordu lan egitea, edo gutxienez 
urteko lanorduen batezbestekoak emaitza hori ematea (urteko lanaldiaren erreferentzia 
erabiltzeko aukera ematen zen beraz, 2000. urtean 1632 ordu eta 2001ean 1592. Astean 35 
ordu baino gehiago lan egin zitezkeen, eta gero jai-egun batzuekin konpentsatu lanaldi 
murrizketa). Gasteizko administrazioak ekainean sinatuko zituen 35 orduak bere 
langileentzat. 

 2001etik aurrera, hitzarmen kolektiboa izango da lanaldia murrizteko sindikatuek 
aukeratutako duten bidea Euskadin. Alemania da beraz eredu berria (negoziazio bidezko 
lanaldi murrizketa). Metala hartzen da erreferentziako sektore bezala (langile gehien biltzen 
duen sektorea)32, baina greba luzeena Gipuzkoako garbiketakoa izango da (2001), 35 
orduko lan astea 2005erako lortuko dutelarik greba horren ondorioz (2003ko otsailean, 
Bizkaiko garbiketan nagusi den sindikatuak, UGTek, ordutegi bera lortu du 2003rako. 
Garbiketa da beraz ordutegi hori hitzarmen kolektibo bidez lortu duen lehenengo sektore 
pribatua, orain arte arlo publikoan edo enpresako konbenioetan bakarrik lortu baizen).  

 Metaleko hitzarmenaren negoziazioan, gainontzeko sindikatuek “bakarrik utzi zuten” 
ELA 2001 eta 2002an33: CCOO eta UGTek lehendabizi, jadanik nahikoa lortu omen zelako 
(bestela, abantaila gehiegi izango omen lukete Euskadiko langileek Estatuko gainontzeko 
langileekin konparatuz); eta LABek ere bai ondoren, sindikatu honen indarra enpresa txiki 
eta ertainetan baitago batez ere, eta sektore mailan eskatzen zena lortzen ez bazen, zaila 
zelako gero enpresa txiki eta ertainetako hitzarmenetan zerbait lortzea, tamaina horretako 
enpresetan zailagoa delako presioa egitea (LABen beldurra, gehiegi eskatzeagatik ezer lortu 
gabe geratzea zen, eta nahiago izan zuen gutxienez zerbait ziurtatu, patronalaren 

                                                 
32 Gipuzkoan, metaleko 2.500 langilek 35 orduko lan astea izango dute 2006rako, enpresa mailako 
akordioen bidez (urteko lanaldia hartuz erreferentzia moduan), hau da, sektore horretako langile 
gipuzkoarren %5ak (55.000 langile baitira). Azkeneko akordioetako bat, Azkoitia eta Legazpin (bi) 
fabrikak dituen GSBrekin lortu dute sindikatuek 2002ko uztailean (lurraldeko bigarren enpresa 
garrantzitsuena metalaren arloan), 35 orduko lan astea 2006an ezarriko delarik (urteko lanalditik 
asteko batezbestekoa kalkulatuz). 
33 Hau honela esateak ez du suposatzen gu ELAren azken urteetako estrategiarekin ados gaudenik. 
Sektore mailako hitzarmenen negoziazioan “asko” eskatu eta negoziazio hoiek geldirik utzi 
ondoren, enpresa mailako borrokan jarraitzearen estrategiari alderdi onak eta ez hain onak ikusten 
dizkiogu: batetik, sindikalismo eta langile borroka indartsu bat erakusten digu; baina bestetik, 
borroka enpresa mailara eramatea arriskutsua izan liteke Euskal Herrian, asko baitira enpresa ertain 
eta txikiak (eta hor langileriak indarra galtzen du. Horregatik, negoziazio kolektiboa enpresa 
mailaraino deszentralizatzearena tradizionalki kapitalaren estrategia izan da, langile mugimendua 
ahultzeko) 



  

proposamena onartuaz). 2003ko negoziazio kolektiborako berriro batu dira ELA eta LAB, 
baino berriro ere emaitza garrantzitsurik gabe amaitu dira negoziazioak (Gipuzkoako 
metala adibidez), berriro ere UGT eta CCOOek akordioak sinatu dituztelarik 
patronalarekin, ordezkaritzaren gehiengoa duten sindikatu abertzaleen zain egon gabe 
(abenduan Gipuzkoako papergintzako konbenioa LABek ere sinatu du, CCOO eta 
UGTrekin batera, berriro ere ELA bakarrik utziaz). 2004an, lau sindikatu nagusiek greba 
deitu zuten Euskadi guztirako metalaren sektorean (ekainak 28), baina urte amaieran berriro 
ere CCOO, LAB eta UGTek hitzarmenak sinatu dituzte patronalarekin, kasu askotan 
ordezkaritzaren gehiengoa duen ELA berriro ere bakarrik geratu delarik (Gipuzkoako Arte 
Grafikoak, Gipuzkoako metala, Osakidetza…). Konbenio hauetako gehienetan, asko jota 
urtean 5 orduko lanaldi murrizketa sinatzen da hurrengo urteetarako (baita ELAk 
sinatutakoetan ere –Gipuzkoako Eraikuntza 2004 adibidez, hilabetako greba ondoren-)34. 
Beraz, momentuz, enpresa pribatuetan 35 orduko lan astea ez da ez legez eta ez negoziazio 
kolektibo bidez lortu.35 

 

Azken urteetako lan denbora murrizketa kasu aipagarrienak Euskadin 

 Edozein ikerketan, zereginetako bat ikerketak nondik jarraitu dezakeen esatea omen 
da, ikerketa bide berriak sujeritzea. Gure kasuan, orain arte lan denboraren murrizketa eta 
banaketa arloan zer egin den bildu eta aztertzea izan liteke hurrengo lanetarako 
gomendioetako bat. Informazio hori bildu nahi duenak, lan dezente egin beharko du, iturri 
ezberdinak begiratu behar baitira, eta enpresa mailako hitzarmen asko adibidez ez baitira 
inon agertzen. 

 Administrazio publikoari dagokionez, 1996ko urriko 232/1996 dekretua ("Lanaldia 
banatzeagatik eta kontratazio mugagabeak egiteagatik eman daitezkeen laguntzak arautzen 
dituena", EHAA/BOPV, 1996ko urriak 18), 1999ko ekaineko 267/1999 dekretua (LHKan 
enpresari eta sindikatuek urtarrilean sinaturiko "Enpleguari buruzko euskal akordioa"-ren 
ondorio den dekretua, batez ere errelebo kontratuak sustatzen dituena), 2002ko uztaileko  
"Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Plana" eta 2002an Hezkuntza Sailak ELA, 
LAB eta STEE-EILASekin sinatutako “Hezkuntza ez unibertsitarioko irakasleentzako urte 
sabatikoa araitzen duen akordioa” aztertu beharko lirateke batez ere, izan dituzten emaitzak 
azalduaz. Eta bestetik, 2000. urtean administrazio publikoko langileak lorturiko 35 orduko 
lan asteak zenbat enplegu sortu dituen ere begiratu beharko litzateke, ze motakoak, edo 
nola ezarri den lan aste berria36. Akordioa 2001eko urtarrilean sartu zen indarrean, eta 
                                                 
34 Sektore indartsu hauetan, Euskadin urteko lanaldia 1.700 ordu inguruan dabil beraz 2005ean, eta 
konbenio batzutan hurrengo bi/hiru urtetan lanaldia murrizten jarraitzea sinatu da gainera (urtean 
bost ordu). Honek Europa eta mundu mailako lanaldirik motzenetakoak edukitzea suposatzen du, 
Estatu Batuak eta Japonen adibidez 1.900 ordu egiten baitira. 
35 35 orduko lan astea ezartzea sinatu den enpresako akordioetan ere, murrizketa hori urteko 
batezbestekoa eginez lortzen da kasu gehienetan, eta ez da hori ikuspegi aurrerakoi batetik eskatzen 
den lanaldi murrizketa (ikusi 3. kapitulua).  
36 Akordioak baimena ematen du erreferentzia moduan urteko lan denbora erabiltzeko (1586 ordu). 
Baina urteko erreferentzia horren asteko batezbestekoa 35 ordukoa izateak, ez du suposatzen astero 
35 ordu lan egingo direnik. Zenbait tokitan (Osakidetzan adibidez., 20.000 pertsonak lan egiten 
dutelarik bertan), aste batzutan ordu gehiago lan egin daitezke, eta gero jai egunekin ordaintzen dira 
ordu hoiek. Espainian, CCOO eta UGTek Espainiako gobernuarekin langile publikoen egoerari 



  

enplegu sorreraren aurreikuspen batzuk egin ziren arren (3.500-4.000 lanpostu berri sortu 
omen zitezkeen), nik dakidala, 2005ean ez dago oraindik emaitzei buruzko ikerketarik.  

 Dekretuei dagokienez, Lan Sailaren "Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritza"-k 
jasotzen ditu lan denbora murrizteagatik eta banatzeagatik Sailak eman dituen laguntzen 
datuak. Datu horiek lortu nahi dituenak, Zuzendaritza horretara jo beharko du beraz. Datu-
base berezi batetan jasotzen dituzte lanaldia murriztu eta banatzeagatik eman dituzten 
dirulaguntzak, baina ez dira diruz lagundu dituzten enpresen izenak ematen. 1996tik 
aurrera, urtez urte, zenbat enpresa edo langile subentzionatu dituzten, zein probintzi eta 
eskualdetan eta zenbat diru ordaindu den zehazten da datu horietan, jubilazio-partziala eta 
errelebo kontratu kasuak zehaztuz (6. taula). 1996ko dekretuaren ondorioz, urtero 500 
pertsonek eskatu zuten dirulaguntza lanaldia murrizteagatik 1997-1999 artean.  Hurrengo 
hiru urteetan (2000-2002), 1999ko LHKko akordioaren ondorioz, errelebo kontratua izango 
da lanaldi murrizketa eta banaketa neurri  erabiliena37. 2003an, aldaketa garrantzitsu bat 
gertatzen da aurreko urteko uztailean onartutako "Seme-alabak dituzten Familiei 
Laguntzeko Plana"-ren ondorioz, 6.741 langilek eskatu baitzuten eszedentzia edo lanaldi 
murrizketa (1.959k eszedentzia eta 4.782k lanaldi murrizketa). Honetaz gain, A. Iztuetak 
zuzentzen duen Hezkuntza Sailak, irakasleentzako urte sabatikoa arautzen duen akordioa 
sinatu zuen ELA, LAB eta STEE-EILASekin 2002an (hezkuntza ez unibertsitariorako): 
bost urtetan soldataren %84 irabaztea onartzen duten irakasleek, lau urte lan egingo dituzte, 
eta bat jai edukiko dute (urte sabatiko horretan ere soldataren %84 kobratuko dutelarik). 
Daturik ez daukagunez, oraingoz ezin dugu esan zein izan diren akordio honen emaitzak. 

 
6. TAULA. Lan denbora murrizketa eta banaketa Euskadin. Eusko Jaurlaritzak diruz lagundu dituen 
kasuak. 

 Errelebo kontratuak Gainontzeko kasuak Denetara 

1997 9 516 525 

1998 8 466 474 

1999 91 373 464 

2000 656 414 1.070 

2001 939 498 1.437 

2002 1.457 572 2.029 

2003  6.741  

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Lan Sailaren Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritza. 
 

 Lanaldia murriztu eta banatzeko beste bidea, administrazioaren bitartekaritzarik 
behar ez duen enpresari eta langileen arteko akordioa da, negoziazio kolektiboa. Kasu 

                                                                                                                                                     
buruz 2003rako sinatu duten akordioan, urteko 1.647 orduko lanaldia onartu dute (batezbeste, 37,5 
ordu astean). 
37 CCOOen datuen arabera, 2003 arte Euskadin 4.892 errelebo kontratu sinatu dira, azken bi urtetan 
1.600 inguruan egonkortu direlarik (1.685 2001ean eta 1.664 2002an). Gertatzen dena da, horietatik 
2.246 bakarrik gauzatu direla Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen duen ereduaren barnean. 



  

honetan, lanaldia modu ezberdinetan murriztu daitekeen arren, enpresa eta langileen arteko 
akordioetan, mota arruntena urteko lanaldia murriztea da. Datu hauek jasotzeko, enpresa 
pribatuari dagokionean, LHKko "Negoziazio Kolektiboa" txostenak lirateke iturri 
interesgarrienak. Sindikatuek ere txosten hauek erabiltzen dituzte, ez baitute hartu 
denborarik hortik kanpo egon litezkeen hitzarmenak bildu, landu eta sistematizatzeko. 
LHKko txosten horietan agertzen ez diren hitzarmenei buruzko informazioarik gabe 
geratuko ginateke beraz (enpresa mailako akordio gehienei buruzko informaziorik gabe 
adibidez).  

 Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), eta Explosivos Alaveses (Expal) izan 
dira Euskadin "defentsazko lan banaketa" neurriak hartu izan dituzten enpresa 
ezagunenetakoak (kaleratzeak ekiditeko murrizten da lanaldia kasu horietan, ez enplegua 
sortzeko), Iruñako Volkswagen-en fabrikarekin batera (Landaben), kasu honetan 
Alemaniako lantegi nagusiaren eredu ezaguna jarraituz (1993 eta 2003). MCCren kasuan, 
hartu izan den lehenengo erabakia, langileen elkartrukaketa izan da: lantegi batek lan eskari 
gutxi duen garaitan, langileak kaleratu beharrean, kooperatibako beste lantegi batetara 
bidaltzen dira. Hau egin ezin denean, kaleratutako langileari bere soldataren %80 
ordaintzen zaio, baina bi urtetan gehienez 12 hilabete egon daiteke egoera horretan. Epe 
horretatik aurrera, lanera itzuli beharra dauka, langabezian dagoen jendearen arteko 
errotazio bat ezartzen delarik modu horretan. Lantegiak daukan lan eskariaren arabera, 
lanaldia murriztu edo gehitu egin daiteke (lanaren berrantolaketa). Lan faltagatik lan egin 
ez diren orduak, urte berean berreskuratu behar direla suposatzen da, eta ez badago 
berreskuratzeko aukerarik (lanik ez dagoelako), Lagun-Arok ordu horien %80 ordaintzen 
du. Neurri hauetaz gain, aurrejubilazioak eta beste lanaldi murrizketa eta banaketa neurriak 
sustatzen dira (Goienetxe, 1996). Expal-en kasuan ere, kaleratzeak ekiditeko murriztu zen 
lanaldia 1995ean. Lehergailuak ekoizten dituen enpresa honen egoera ez zen hona 90. 
hamarkadako hasieran, eta jendea kaleratu beharrean lanaldia murriztea erabaki zen: urteko 
1.736 ordutik 1.163 ordutara murriztu zen batezbeste lanaldia, eta soldata, urteko 3,5 
milioitik, 2,5 milioira. Beste sektore ekonomiko batzuetan baino soldata altuagoak izateak, 
%30eko murrizketa hori jasangarri egin zuen (Noticias Obreras, 1.215 zbka.: 24-25). 

 MCC izan zen baita ere 1996ko urriko dekretuaren ondoren, administrazioarekin lan 
denbora murriztu eta banatzeko akordio bat sinatu zuen lehenengo enpresa handia. Ondoren 
Sidenor, CAF, Michelin, Asle eta beste zenbait enpresak akordio bera sinatuko zuten 
(Euskadin dauden 200 langile baino gehiagoko 300 enpresa handietatik hamaseik): 
aparteko orduak ezabatzen hasteko konpromisoa hartu zuten, eta lanaldia murriztu eta 
banatzeko beste sistema batzuk frogatzeko konpromisoa (Lan Sailak trukean dirulaguntzak 
emango zizkien, 1996ko dekretuaren filosofia jarraituz). Zertan geratu dira akordio hoiek? 
Non daude emaitzak? 

 Gasteizko Michelin enpresa berriz lan denboraren murrizketa eta berrantolaketa 
adibidea litzateke (González García, 1996): lan-txanda berriak sartzean, langile bakoitzak 
lan gutxiago egin arren, makinak denbora gehiagoz lan egiten dute. Langileek lanorduak 
murrizten dituzte, eta enpresariek gehiago ekoizten dute (eta ondorioz, irabazi ere gehiago 
irabazten dutela suposatzen da). Eta gainera lanpostu berriak sor daitezke. Lan denbora 
murriztu eta banatzeko sistema honek, bi baldintza eskatzen ditu ordea: gehiago ekoiztu 
ahal izatea (hau da, makinak denbora gehiagoz piztu ahal izateko oraindik margena 
edukitzea), eta gero ekoizpen hori saldu ahal izatea, hau da, merkatuak produkzio igoera 



  

hori erostea. Gainera, nahiz eta lanaldia murriztu, berrantolaketaren ondorioz, langileak 
galtzen atera litezke (begiratu 3. kapituluko "Kontuz berrantolaketarekin" puntua)  

 Zenbait kasutan, enpresa mailako akordioaren bidez, aparteko orduak mugatzea eta 
aisialdiarekin ordaintzea erabakitzen da, eta kasu gutxi batzutan aparteko ordu horien truke 
enplegua sortzea: "Convenio sectorial de conservas y salazones de pescado de Bizkaia 
(1997). Art.27. Horas extraordinarias: por cada 1.768 horas extraordinarias no estructurales 
efectuadas en la empresa, éstas estarán obligadas a la admisión de un nuevo trabajador, 
siendo tales horas controladas por el Comité de empresa" (LHK, 1997ko "Negociación 
Colectiva" txostena: 193). Beste kasu batzutan (BBK, Vital), langileari lanaldia murrizteko 
aukera ematen zaio, eta soldata horrenbeste murriztu gabe gainera: "Convenio colectivo de 
la Caja Vital Kutxa, Artículo 8º. Jornada laboral: se establece la posibilidad de que los 
empleados de la Entidad puedan optar voluntariamente por una jornada reducida con 
minoración salarial proporcional a la misma. Si dicha reducción fuera igual o superior al 
40% y la jornada de trabajo reducida cubriese al menos íntegramente las tardes, se percibirá 
una bonificación del 10% sobre la retribución salarial anterior, que se añadirá a la 
proporción resultante de reducir su jornada. Todo ello sin perjuicio de aceptar reducciones 
de jornada inferiores al 40%" (LHK, 1997ko "Negociación Colectiva" txostena: 194). 
Denbora partzialeko kontratuena da enpresak gero eta gehiago erabiltzen duten beste lan 
denbora murrizketa modu bat. Eta lanaldia berrantolatzea, irregularki antolatuz, "lanordu 
poltsen" bidez adibidez: "Convenio sectorial de la siderurgia de Gipuzkoa 1999-2000, 
Art.9. Disponibilidad de horas: dentro de la jornada ordinaria de trabajo, la Dirección de la 
Empresa podrá disponer de hasta un máximo de 65 horas anuales durante 1999 y 
siguientes, que podrá utilizar tanto para atender emergencias o períodos punta de 
producción, como, en caso contrario, en momentos de disminución de la actividad por 
causas del mercado. En cualquier caso, la utilización de las horas de disponibilidad a que se 
hace referencia en el párrafo anterior, no podrá implicar ningún incremento en la jornada 
anual que tenga establecida la Empresa" (LHK, 1999ko "Negociación Colectiva" txostena: 
270). 

 Badira 35 orduko lan astea lortzen hasi diren hitzarmenak ere. Oraingoz, 
(administrazio publikoa kontutan hartu gabe), lan aste hori lortu duen sektoreko hitzarmen 
bakarra Gipuzkoako eta Bizkaiko garbiketarena izan da, Gipuzkoako kasuan, 2001eko 
udaberriko greba luze eta gogorraren ondoren (35 orduko lan astea 2003tik aurrera ezarriko 
zen). Horretaz gain, enpresa mailako akordio batzutan ere agertzen hasi da murrizketa hori: 
Metro Bilbao, Papresa, Diario Vasco, EITB, BBK...  Baina esan bezala, kasu gehienetan 35 
orduko lan astea, batezbesteko bat bakarrik da, benetako erreferentzia urteko lanaldia baita 
(1.586 ordu urtean). Kasu gehienetan, 35 ordu baino gehiago lan egingo dira astean, eta jai-
egunak gehituaz lortuko da lan denbora murriztea (3. kapituluan ikusiko dugun moduan, ez 
da hori ikuspegi aurrerakoi eta kritiko batek defendatzen duen lan denboraren murrizketa 
eta banaketa).38 

 

                                                 
38 Gainera, badirudi azken hilabeteetan (2005eko udazkena) zenbait euskal enpresetan lanaldi 
luzapenak onartzen dituzten akordioak sinatzen ari direla (nahiz eta “malgutasuna” ea. bezelako 
definizioekin izkutatzen saiatu, jaso dugun informazioaren arabera praktikan lanaldi luzapenak 
lirateke). 



  

BIBLIOGRAFIA 

AIERDI, X. eta FERNÁNDEZ SOBRADO, J.M. (1996), "Las técnicas cualitativas: entre la norma 
y el azar", Inguruak (Soziologia eta Zientzia Politikoen Euskal Aldizkaria), 16 zbka. 

ALONSO L.E. (1999a), Trabajo y ciudadanía. Trotta, Madrid. 

 (1999b), La mirada cualitativa en sociología, Fundamentos, Madrid. 

AZTIKER (2002), Euskal Herria datuen talaiatik, Udalbiltza, Astigarraga. 

BABBIE, E. (1996), Manual para la práctica de la investigación social, Desclee de Brouwer, 
Bilbao. 

BANCO DE ESPAÑA, Boletín Económico-ak. 

BERGER, P.L. eta LUCKMANN, T. (1979), La construcción social de la realidad, Amorrortu, 
Buenos Aires. 

BERGER, P.L. (1988), Introducción a la sociología., Limusa, Mexico D.F. 

BILBAO, A. (1998), "Crisis y lírica progresista", Garcia Calavia M.A. eta Santos A., El reparto de 
trabajo, Germania, Alzira-Valencia. 

BOULIN J. (1996), "Las políticas de tiempo de trabajo. El caso de Europa"., Ekonomiaz, 34. zbka. 
("El reparto del trabajo"). 

BOURDIEU, P. (1999), Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión 
neoliberal, Anagrama, Barcelona. 

CAJA LABORAL-EUSKADIKO KUTXA, Economía Vasca, urteroko txostenak. 

 (2002), Evolución sectorial de la economía vasca. 

CALBET, I., GARRIGA, S. eta LOMBARTE, X. (1999), "La reducció de la jornada a trenta-cinc 
hores". Papers, 58 zbka. 

CASTEL, R. (1997), La metamorfosis de la cuestión social, Paidós, Barcelona. 

CASTILLO, J.J. (1998), A la búsqueda del trabajo perdido, Tecnos, Madrid. 

CCOO (1998a), Políticas de reducción de la jornada laboral desarrolladas en los países 
industrializados, Informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales. 

(1998b), "Ley francesa de reducción del tiempo de trabajo", Cuadernos Internacionales 38.  

(1999a), Informe sobre la ordenación del tiempo de trabajo, Grupo de trabajo sobre el 
empleo. 

(1999b), Reducción y reorganización del tiempo de trabajo en los planes de empleo 
autonómicos, Secretaría Confederal de Empleo. 

DE LA FUENTE, M. (1999), "Lan denboraren murrizketa Frantzian: zenbait iruzkin "Aubry 
Legea"-ri", Lan Harremanak , 1. zbka. 

(2000): "Un comentario sobra la Ley "Aubry" II del tiempo de trabajo en Francia", Sistema 
157 zbka. 

EGAILAN (Observatorio del mercado laboral) (2002), El empleo en Euskadi. Evolución reciente y 
perspectivas (www.lanbide.net) 

EGILE UGARI (1997), Empleo y tiempo de trabajo: el reto de fin de siglo, Eusko Jaurlaritzako 
Justizi, Ekonomi, Gizarte Segurantza eta Lan Saila. 



  

EGILE UGARI (1998), "Pobreza, salario social y fiscalidad. En torno a la Iniciativa Legislativa 
Popular", Hika, 85 zbka. 

EGILE UGARI (1999), Revista del Instituto de Estudios Económicos, 1-2 zbka. ("El mercado de 
trabajo en España"). 

EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEA (EEGAB), 
Euskal Autonomia Erkidegoaren egoera sozioekonomikoari buruzko memoria (1997tik aurrera), 
EEGAB, Bilbo. 

EUSKO JAURLARITZAKO Justizi, Ekonomi, Gizarte Segurantza eta Lan Saila (1992), "Situación 
de la economía vasca  tras la crisis y la integración europea", Documentos de Economía. 

(1995), Economía vasca. Informa anual. 1995.  

(1999), "Comunicación del Gobierno Vasco al Parlamento Vasco relativa al empleo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco", J. Bengoetxea, "El problema del empleo en la CAV y 
la política vasca de empleo", Lan Harremanak, 2. zbka. 

ELA (2000), El tiempo de trabajo en Europa, Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbo (Academia 
Sindical Europea-ASE-ren dokumentua) 

EUSTAT, Estatistika Boletina-k eta Urtekari Estatistikoa-k. 

GALEANO, E. (2001), El libro de los abrazos, Siglo Veintiuno, Madrid (1. argitalpena, 1989) 

GARCIA CALAVIA M.A. eta SANTOS A. (koord., 1998), El reparto del trabajo, Germania, 
Alzira-Valencia. 

GIDDENS, A. (1991), Sociología, Alianza, Madrid. 

GOIENETXE, J. (1996), "La experiencia de la gestión del empleo en MCC", Ekonomiaz, 34. zbka. 
("El reparto del trabajo"). 

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A. (1996), "La experiencia de Michelín", Ekonomiaz, 34. zbka. ("El 
reparto del trabajo"). 

GOÑI, B., MAGUREGI, G. eta RODRÍGUEZ, A. (1996), Reorganizar y repartir desde la 
perspectiva de las mujeres, Bakeaz, Bilbao. 

GORZ, A. (1995), Metamorfosis del trabajo, Sistema, Madrid (1. argitalpena frantzesez, 1991). 

JÁUREGUI, R., EGEA, F. eta DE LA PUERTA, J. (1998), El tiempo que vivimos y el reparto del 
trabajo,  Paidós, Barcelona. 

KUNDERA, M. (1985), La insoportable levedad del ser, Tusquets, Barcelona. 

LAN HARREMANETAKO KONTSEILUA (LHK), Txosten soziolaborala-k eta Negoziazio 
Kolektiboa txostenak.  

LÓPEZ-ARANGUREN, E. (2000), "El análisis de contenido tradicional", Garcia Ferrando, Ibañez 
eta Alvira, El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación, Alianza, Madrid. 

MÉDA, D. (1998), El trabajo, Gedisa, Barcelona (1. argitalpena frantzesez, 1995). 

MERTON, R.K. (1964), Teoría y estructura sociales, F.C.E., Mexiko. 

MEZZI, D. (1998), "Francia. El movimiento de los parados y la izquierda en el gobierno", Hika, 86 
zbka. 

MIGUELEZ, F. (1999), "Presentación", Papers, 58. zbka. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Boletín de Estadísticas Laborales-ak. 



  

MINGIONE, E. (1995), Las sociedades fragmentadas. Una sociología de la vida económica más 
allá del paradigma del mercado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. 

MORENO, G. (2003), Trabajo y ciudadanía. Un debate abierto, Ararteko, Gasteiz. 

ELGE/OECD (2000), Labour Force Statistics, 1979-1999. 

 (2001), Labour Force Statistics, 1980-2000. 

OFFE, C. (1992), La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro, 
Alianza, Madrid (1. argitalpena alemanez, 1984). 

LNE/OIT (2000), "Tiempo trabajo" berezia, Boletín de Estadísticas de Trabajo, 2000-I. 

 (2001), Informe sobre el trabajo en el mundo. 

ORTÍ, A. (2000), "La apertura y el enfoque cualitativo o estructural", Garcia Ferrando, Ibañez eta 
Alvira, El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación", Alianza, Madrid. 

PÉREZ AGOTE, A. (1989), "El problema sociológico de la eficacia social de las ideas y su reflejo 
metodológico", Pérez Agote, A., La sociedad y lo social. Ensayos de sociología, UPV/EHU, Bilbo. 

PÉREZ AGOTE, A., TEJERINA, B., MARTÍN, I., CAVIA, B. eta SANTAMARÍA, E. (2001), El 
trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca. Actividad, ocupación y paro, BBK Gazte Lanbidean 
Fundazioa, Enplegu-Koadernoak, Bilbao. 

RECIO, A. (1997), Trabajo, personas, mercados. Manual de Economía Laboral, Icaria, Barcelona. 

RIFKIN, J. (1996), El fin del trabajo, Paidós, Barcelona. 

RIVERA, A. (1999), "El tiempo es oro. Reflexiones desde la historia acerca de la reducción de la 
jornada y el control del tiempo de trabajo", Lan Harremanak, 1. zbka. 

RODRÍGUEZ, A. eta LARRAÑAGA, M. (1999), "El tiempo de trabajo y su distribución por sexos 
en la Comunidad Autónoma Vasca", Lan Harremanak, 1. zbka. 

ROSDÚCHER, J. eta SEIFERT, H. (1996): "Reducción de jornada laboral en Alemania Occidental 
y su repercusión para la política de empleo", Ekonomiaz, 34. zbka. ("El reparto del  trabajo") 

RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. (1996), Metodología de la investigación cualitativa, Universidad de 
Deusto, Bilbao. 

SCHMID, H. (1996), "Poliíticas laborales, reducción del tiempo de trabajo y estrategias de 
bienestar social en los países escandinavos", Ekonomiaz, 34. zbka. 

SENNETT, R. (2000), La corrosión del carácter. Las consecuencias sociales del trabajo en el 
nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona. 

TADDÉI, D. (1996), "El debate actual sobre la reducción y reorganización del tiempo de trabajo". 
Ekonomiaz, 34. zbka. ("El reparto del trabajo") 

THERBORN, G. (1987), La ideología del poder y el poder de la ideología, Siglo Veintiuno, 
Madrid (1. argitalpena inglesez, 1980). 

TORRES, J. (1999), "Sobre las causas del paro y la degeneración del trabajo", Sistema, 151 zbka. 

VALLES, M. (1997), Técnicas cualitativas de investigación social, Síntesis, Madrid. 

VAN ZONNEVELD, H. (1996), "La experiencia holandesa". Ekonomiaz, 34. zbka. ("El reparto del 
trabajo"). 

WEBER, M. (1992), El Político y el científico, Alianza, Madrid (1. argitalpena alemanez, 1919). 

ZUBERO, I. (1998), El trabajo en la sociedad, EHU, Bilbao. 



  

 (2000), El derecho a vivir con dignidad: del pleno empleo al empleo pleno, Hoac, Madrid. 

 

Internet helbideak 

Euskadiko datuetarako: eustat.es; cesvasco.es; lanbide.net; crl-lhk.org 

Espainian: ine.es ("Tempus" datu-basea irduditzen zait bereziki interesgarria); mtas.es (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales); bde.es (Banco de España). 

Europan: http://europa.eu.int (EBko web orria); europa.eu.int/comm/employment-social (Europako 
Komisioa, Dirección General para el Empleo y los Asuntos Sociales); eiro.eurofont.ie (European 
Industrial Relations Observatory); europa.eu.int/comm/eurostat; eurofound.eu.int (Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo). 

Nazioarteko datuak: oecd.org; ilo.org (International Labour Organization-Nazioarteko Lanaren 
Erakundea). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. ZATIA. MARKO TEORIKOA.  

LANALDI MURRIZKETA ETA BANAKETARI BURUZKO 
HIRU DISKURTSOAK 

 
 Tesiaren lehenengo zati honetan (marko teorikoa), lanaldi murrizketa eta banaketari 
buruzko hiru diskurtso teoriko bereizten dira: liberala, sozialdemokrata, eta kritikoa 
(lehenengo, bigarren eta hirugarren kapituluak). Ikuspegi bakoitzaren ezaugarriak azaldu 
ondoren, bigarren zatian (ikerketa enpirikoa), Euskadiko lan munduko protagonista 
nagusien lan banaketari buruzko diskurtsoa aztertzen da, eskema teoriko honetan oinarrituz. 

 Diskurtso teoriko hauek azaltzerako garaian, ez gara mugatuko diskurtso bakoitzak 
zer esaten duen aztertzera. Horren ordez, atal bakoitzean, diskurtso horri egin izan zaizkion 
kritikak ere aipatzen joango gara, diskurtso ezberdinen arteko eztabaida moduan aurkeztuaz 
beraz eskema teoriko hau. 

 Lehenengo hiru kapitulu hauen egitura orokorra berdina da: (1) Lehendabizi, 
diskurtso horrek orokorrean errealitate sozialari buruz zer esaten duen aztertzen da, 
aipamen historiko labur batzuk eginaz, eta korronte horretako autore garrantzitsuenetako 
batzuk aipatuaz. Ez dago noski tokirik tesi honetan filosofia zabal hauetan sakontzeko, eta 
kontutan hartu beraz, gaia kokatzeko diskurtso horiei eginiko sarrera xume batzuk baino ez 
direla orrialde horiek. (2) Bigarren puntu bezala, hiru diskurtso horietako bakoitzak 
enpleguari buruz esaten duena aztertzen da. (3) Azkenik, lan denboraren murrizketa eta 
banaketari buruz diotena aztertuko dugu, tesi honen gaia. 

 

 



  

 
1. LIBERALISMOA. 

 
1.1.- Diskurtso orokorra 

 Esan bezala, lehenengo hiru kapitulu hauek era berean hasiko ditugu, kapitulu 
horietako bakoitzean aztertzera goazen diskurtsoari sarreratxo orokor bat eginez. Ez da 
beraz gure helburua, hemen liberalismoari buruz dena esatea (ezinezkoa bailitzateke 
gainera, hain orri gutxitan). Egingo duguna, gaia kokatzeko liberalismoari buruzko ideia 
orokor batzuk aipatzea izango da, eta hasi aurretik abisatu beharra daukagu beraz, ziurrenik 
zenbait ideia, autore eta korronte garrantzitsu kanpoan geratzen direla1. 

 Zentzu politiko zabalean, liberalismoaren sorrera XVIII eta XIX. mendeetan kokatu 
genezake:  
La tradición de individualismo que constituía la principal tendencia del pensamiento político a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII produjo sus principales consecuencias prácticas en el siglo XIX. 
Los principios de la era revolucionaria expresados claramente por primera vez por Locke y 
expuestos en grandes manifiestos políticos como la Declaración de la Independencia de los Estados 
Unidos y las Declaraciones de Derechos francesa y norteamericana, incluían las libertades civiles 
(libertad de pensamiento, de expresión y de asociación), la seguridad de la propiedad y el control de 
las instituciones políticas mediante una opinión pública informada. En todas partes, parecía, estos 
fines habrían de realizarse prácticamente mediante la adopción de formas de gobierno 
constitucional, por la aceptación de las siguientes reglas: que el gobierno debe actuar dentro de los 
límites fijados por la ley, que el centro de la autoridad política debe corresponder a los poderes 
legislativos representativos y que todas las ramas del gobierno deben ser responsable ante un 
electorado que tendía a incluir a toda la población adulta (Sabine, 1990: 489) 

 Liberalismoak, Errenazimendua eta Ilustrazioaren oinarrian zeuden ideiak bereganatu 
eta berrituaz (arrazoia, gizaki indibidualaren garrantzia, askatasuna...), Modernitateari 
hasera eman zion, 200 urte beranduago mendebaldeko herri aberatsek oraindik mantentzen 
ditugun gizarte eredua eta sistema politiko-ekonomikoa ezarriaz. Teoria politikoan 
adibidez, liberalismoari esker, demokrazia parlamentarioak ezarri ziren, absolutismoa eta 
Erregimen Zaharra gaindituaz. Filosofia modernizatzaile eta aurrerakoitzat hartu genezake 

                                                 
1 Félix Ovejero eta Roberto Gargarella-ren ustez adibidez, bi liberalismo mota ezberdin bereiztu 
daitezke: liberalismo kontserbadorea, eta gure garaian John Rawls-ek ordezkatuko lukeen 
"liberalismo igualitarista" (F. Ovejero eta R. Gargarella, 2001, Razonez para el socialismo, Paidós, 
Barcelona: 30-48). Horri buruz zerbait gehiago jakin nahi duenak, J. Gray-ren (2001), Los dos 
liberalismos: una nueva interpretación de la tolerancia liberal begiratu dezake (Paidós, Barcelona). 
Edozein ikerketetan, gomendagarria omen da "kaxa bat markatu eta bertan mugitzea", hau da, gure 
ikerketaren mugak ongi definitzea, hortik kanpora ateratzean "galdu" egin baigaitezke. Zentzu 
honetan, nire gaia enplegua da, eta zehazki, lan denboraren murrizketa eta banaketa. Baina nire 
ustez, gure gaia ongi kokatzeko, interesgarria da sarrera hauek egitea, jakinik sarrerak bakarrik 
direla, eta nire ikerketaren mugetatik kanpo nabilela, nire gaia bezela ezagutzen ez ditudan 
eremuetan.. 



  

beraz liberalismoa, gobernu sistema demokratikoagoak bultzatu zituen ideologia izanik2, 
nahiz eta praktikan, demokratizazio hori ez izan hasieran espero zitekeen bezain sakona, 
batez ere burgesiari egin zielarik mesede XIX. mendeko aldaketak. Modernitatearen 
hasieratzat hartu izan diren Estatu Batuetako Konstituzioa (1787) eta Frantziako Iraultza 
(1789) adibidez, ideia liberaletan oinarritzen direla esan genezake. 

 Ekonomiari dagokionez, liberalismoa dela esan genezake industrializazio kapitalista 
eragin zuen faktore garrantzitsuenetako bat:  
La era industrial comenzó en lo político con el liberalismo y con la Revolución francesa. Ese 
pensamiento se apoya en un concepto del hombre considerado como  un individuo libre frente a la 
sociedad y al Estado. Libertad entendida también como privacidad de la propiedad y derecho a la 
libre disposición de la misma. Al rechazar los estamentos y defender la supremacía del individuo 
ante la colectividad, el liberalismo proporcionó las bases ideológicas para el desarrollo de un 
sistema capitalista en el cual el contrato "libremente" establecido entre "iguales" es una de las 
premisas básicas. Sobre la ideología liberal, el capitalismo edificó una economía (laisser faire), un 
derecho (rabiosamente individualista), un Estado (no intervencionista), una ética (la del trabajo), 
una democracia (la representativa, no participativa), una cultura (sostenedora del sistema) y un 
pretendido orden internacional. En ese marco eliminador de todas aquellas normas de origen 
estamentario, feudal o comunitario que limitaban la libertad económica de los individuos, se 
desarrolló un espectacular crecimiento histórico que daría paso a una nueva fase en la historia de la 
humanidad (Aizpuru eta Rivera, 1994: 56). 

 Adam Smith-en Nazioen aberastasuna (1776) aipa daiteke liberalismo 
ekonomikoaren lehenengo lan nagusi bezala. Eta hemen errepikatzen ari naizen bezala, 
konturatu behar dugu, ideia horiek, autore horiek eta garai hori, ez direla soilik ideologia 
edo filosofia arrunt baten lehenengo pausoak, baizik eta Modernitate deitu izan dugun epe 
historiko baten oinarriak. Hamaika urte beranduago, 1787an, Estatu Batuetako Konstituzioa 
idatziko da, lehenengo Konstituzio modernoa. Hamabi urte beranduago, 1789an, Frantziako 
Iraultza gertatuko da. Eta urte berdintsuetan, industrializazioa hasten da Inglaterran: XVIII. 
mendean zehar, Ingles Parlamentuak lurrak ixtera behartzen ditu nekazariak (Hesi Legeen 
bidez, Enclosure Acts), landu gabeko lurrak aprobetxatzera, lur komunalak pribatizatzera... 
Helburua lurrari errendimendu gehiago ateratzea omen zen, baina benetako ondorioa izan 
zen, nekazari txiki askok euren lurrak saldu behar izan zizkietela ugazaba handiei, 
bizimodurik gabe geratuaz eta hirietara joanez lan bila. Industrializazio kapitalistari hasera 
eman zion lehenengo liberalizazio-pribatizazio prozesu gisa hartu liteke beraz XVIII. 
mendean Ingalaterran gertatutako hau. Nekazari hauen bizimodu berria, industria izango 
zen, lehenengo fabriketako langile bihurtuko zirelarik (1760-1780 artean asmatzen dira 
lehenengo iruteko makinak ehungintzarako; 1781an, James Watt-ek, baporezko edo 
lurrinezko makina asmatzen du, energia arloan izugarrizko aurrerapena zena makina 
berriak eragiteko). Lehenengo industrializazioa martxan zen. Ez al da kuriosoa 20 urteren 
bueltan, etorkizunean horrenbesteko eragina izango duten zenbat gertaera historiko 
garrantzitsu gertatzen diren? Garai berri bat jaiotzen ari zen XVIII. mende amaieran, eta 
                                                 
2 "El término liberalismo es empleado generalmente, en dos sentidos, uno más restringido y el otro 
más general. Los marxistas definen generalmente al liberalismo como una teoría política capitalista 
que postula el laissez-faire. En un sentido más amplio, se ha utilizado el término liberalismo como 
algo casi equivalente a lo que se llama popularmente "democracia", en contraste con el comunismo 
o el fascismo. En este sentido amplio puede decirse que el liberalismo es la culminación de toda la 
'tradición política occidental' o 'la forma secular de la civilización Occidental" (Sabine, 1990: 535). 



  

liberalismoa garai berri horretako filosofia nagusietako bat izango da, nagusiena ez bada. 
Hurrengo bi mendeak baldintzatuko ditu filosofia horrek, mundu guztian izango duelarik 
gainera eragina, ez soilik herrialde industrializatuetan. Nazioen Aberastasuna agertu eta 
227 urte geroago ere, liburu horietan agertzen diren ideietan oinarritutako gizarte ereduan 
bizi gara oraindik. 

 Adam Smith-ek, fisiokrata, merkantilista eta beste eskola ekonomiko batzuetako 
ideiak batu zituen bere liburu ezagunean, eta "ekonomia klasikoa" deitzen dugun horri 
hasera eman zion (XIX. mendean, bi autore azpimarra litezke batez ere A. Smith-ek 
irekitako bide honetan: David Ricardo, 1817ko Principios de Economía Política lanarekin, 
eta John Stuart Mill, 1848ko Principios de Economía lanarekin. Neoklasikoen artean, XIX. 
mende amaiera eta XX. mendean, L. Walras, A. Marshall, F. Hayek, M. Friedman...)3. 
Ekonomia klasikoa, kapitalismoaren ekonomia da, industrializazioaren oinarri eta ondorio. 
Arazo ekonomiko nagusia, "nazio baten aberastasuna nola gehitu ote daitekeen" bihurtzen 
da, hazkunde ekonomikoa (227 urte beranduago berdin jarraitzen dugularik). Teoria 
liberalaren arrakastaren ondorioz, gizarte guztia merkantilizatzen da, hortik aurrera, 
negozioa (dirua) izango delarik ekonomia eta gizartea antolatzeko irizpide nagusia. 
Industrializazio aurreko gizarteak, auto-produkzioan oinarritutako gizarteak ziren. Gizarte 
industrial-kapitalistan ordea, merkatuan saltzeko produzitzen da, ekonomia monetarizatu 
egingo da, eta helburu nagusia ondorioz saltzea izango da (kontsumoa sustatzea). Dirua 
ematen ez duten aktibitateak, bigarren mailan geratuko dira. 

  

Askatasuna 

 Enziklopedietan "liberalismo" hitza begiratzen badugu, definizio guztiak askatasun 
ideiaren inguruan idatzitakoak direla ohartuko gara: "ekonomia librearen aldeko teoria", 
"enpresa askearen aldeko doktrina"... "Liberalismo" kontzeptua bera, "libre" errotik dator. 
Askatasuna da beraz liberalismoaren lema nagusia. Korronte teoriko honen ardatz nagusia, 
parte-hartze publikoa mugatu eta askatasun indibiduala bermatzea da. Estatuak, ahalik eta 
gutxien parte hartu behar du merkatuan, politikak ahalik eta gutxien ekonomian. Estatuak, 
jabego pribatua eta hiritarren segurtasuna bermatzera mugatu behar du. Kontratuak 
betearaztera, komertzio askatasuna ziurtatzera, eta botere politikoa mugatzera. Liberal 
erradikalenen ustez, gizarteak (Estatuak) ez lituzke bere kide guztientzat osasuna, 
hezkuntza edo jubilazioak ziurtatu beharko, bestela alferkeriara bultzatzen baita jendea, eta 
ez dira meritu eta esfortzu indibidualak behar bezala saritzen.  
                                                 
3 Hemendik aurrera, "ekonomia klasiko" eta "liberalismo ekonomiko" kontzeptuak erabiltzen 
ditugunean, korronte bera aipatzen ariko gara. Korronte hau ulertzeko, ikusi: Xabier Sala (2002), 
Economía liberal para no economistas y no liberales, Plaza&Janes, Barcelona. Guk batez ere 
liberalismo ekonomiko hau aztertuko dugu atal honetan (merkatu askea, lehiakortasuna, ea. 
aldarrikatzen dituen teoria ekonomikoa), eta ez horrenbeste lehenago aipatu dugun liberalismo 
politikoa (demokrazia parlamentarioa, konstituzio, ea.-en sustatzailea). Sabine-ren arabera, 
liberalismoaren zentzu itxi eta zehatzena aztertuko dugu beraz, marxistak egin ohi izan duten 
bezela. "Neoliberalismo" kontzeptuari dagokionean, XX. mende amaierako "liberalismo berria" 
definitzeko erabili izan da. F. Hayek-en Camino a la servidumbre (1944) eta M. Friedman-en 
Capitalismo y libertad (1962) dira hor lanik garrantzitsuenetakoak. Neoliberalismoaren helburu 
nagusietako bat Ongizate Estatua kritikatu eta gainditzea litzateke (V. Navarro, 1997, 
Neoliberalismo y Estado de Bienestar, Ariel, Barcelona).  



  

 Liberalismoaren ustez, ekimen pribatuak, Estatu publikoak baino hobeto antolatzen 
du gizartea. Ekimen pribatua eta merkatu askeari esker iritsi omen dira herrialde aberatsak 
dauden tokira. Estatu publikoaren esku utzi direnean gauzak, emaitzak ez omen dira hain 
onak izan (eta parte-hartzearen saiakera erradikalenak porrot egin dute: Sobietar Batasuna, 
Txina...). Osasuna, hezkuntza eta etxebizitza eskubide gisa aldarrikatzeak, liberalismoaren 
oinarrizko printzipioen aurkako erasoa suposatzen du. Zerbitzu eta ondasun horiek lortzeko 
ez badaukat benetan balio dutena ordaindu beharrik, norbaitek ordaindu beharko du nire 
ordez, eta kasu horretan, ordaintzen duenari bere lanaren emaitza lapurtzen zaio (zerga 
sistemaren bidez), eta hiritarren artean diskriminazioak egiten dira (zergak biltzerakoan eta 
diru hori banatzerakoan).  

 Merkatu askea izan da liberalen ustez emaitza hoberenak eman dituen sistema 
ekonomikoa, eta garapen sozio-politikoa garapen ekonomikoarekin lotuta dagoela 
adierazten omen du praktikak (demokrazia eta askatasun politiko eta sozialak, ekonomikoki 
aurreratuenak diren herrialdeetan omen dira indartsuen, eta horrek ezin du kasualitatea 
izan). Gizakiak, gizartean bizi beharra dauka, animalia soziala delako, baina liberalen ustez, 
gizartera batzean gizakiak sinatzen duen kontratuak ahalik eta "txikiena" izan behar du, 
askatasun indibualak bermatzeari arau kolektiboei baino garrantzia gehiago emanaz. Interes 
orokorren izenean sinatzen diren, eta askatasun indibidualak mugatzen dituzten arauek, 
azkenean lortu nahi denaren aurkako emaitzak ematen omen baitituzte. Hori da behintzat 
esperientziak erakusten duena liberalen ustez. Aldiz, askatasun indibidualak ziurtatzen 
direnean, azkenean interes orokorra ere irabazten ateratzen omen da. Interes indibidualak 
jarraituaz, ongizate soziala garatzea lortzen omen da.  

 Eta lan merkatuarentzat ere baliagarri da noski teoria hau: liberalen ustez, 
langabeziaren arrazoia, lan merkatuan gehiegizko parte-hartze politikoa da (Europa), eta 
ondorioz irtenbidea Estatuaren parte-hartzea mugatzea da (AEB). Langileak babesteko lan 
merkatuaren berezko martxa "askea" oztopatzen denean, lortzen dena lortu nahi denaren 
aurkakoa da (liberalismoak askotan jokatzen du ideia honekin: sozialismoaren asmoak onak 
dira, baina emaitzak txarrak -"desio ez diren emaitzen" teoria-. Izan ere, gizartea ezin da 
kontrolatu eta aurreikusi, askatasunean utzi behar da). Ideia hauek ikusteko, liberalismoaren 
autore klasikoak irakurtzeko denborarik ez duenari, zuzenean neoliberalismora pasatzea 
proposatuko nioke, Carlos Rodríguez Braun-en Estado contra mercado liburua gomendatuz 
(Rodríguez Braun, 20004). Eta Rodríguez Braun-ekin batera, Pedro Schwartz azpimarratu 
daiteke gazteleraz idazten duten neoliberalen erradikalenen artean. Bere testuak, 

                                                 
4 Hemen aipatuko ditugun testuez gain, gure garaiko liberalismoaren diskurtsoa aztertzeko 
gomendagarria da nire ustez Expansión bezalako egunkari ekonomikoak edo Correo-Vocento 
taldearen egunkarietan igandeko "Ekonomia eta Enplegua" gehigarriak begiratzea (Expansión 
aldizkariak eta Deusto argitaletxeak adibidez "Grandes Gurús del Management" bost liburuko 
bilduma atera dute 2003ko udazkenean, Ser competitivos, En busca del boom eta Qué hacen los 
líderes bezalako izenburuekin). Ignacio Ramoneten ustez, XXI. mende haserako liberalismo honen 
barnean hiru fronte bereiztu daitezke: instituzionala (NMF/FMI, Munduko Bankua, NME/OMC), 
ideologiarena eta 2001ko irailak 11ko atentatuen ondoren, militarra. Fronte ideologikoaren barnean, 
zenbat unibertsitate eta ikerketa zentrurekin batera, komunikabide talde garrantzitsuak leudeke: 
CNN, The Financial Times, The Wall Street Journal, The Economist, ea. "Una auténtica industria de 
la persuasión con la finalidad de convencer a los habitantes del planeta de que la mundialización 
liberal aportará por fin la felicidad universal" (Le Monde Diplomatique, 2002, 77 zbka.). 



  

www.elcato.org-en topatu daitezke. Adibide gisa, hona hemen web orri horren 
aurkezpenean irakurri daitekeena: 
 El Centro de Estudios de Política Comercial (CATO), tiene como fin aumentar el conocimiento 
público sobre los beneficios del libre comercio y los costes del proteccionismo. La libertad para 
comerciar es un derecho básico del hombre y su ejercicio a nivel internacional une a las personas en 
una cooperación pacífica y prosperidad mutua. El libre comercio incrementa la calidad de vida de 
todas las partes involucradas. Produce grandes beneficios para los consumidores, pues las empresas, 
ofrecen más opciones y precios más bajos. La competencia no sólo fomenta la productividad, sino 
ayuda a promover relaciones pacíficas y estables entre los países (www.elcato.org). 

 Diskurtso kritikoaren ustez ordea, ideia guzti hauek zalantzan jar litezke: "A nivel 
internacional (el libre comercio) une a las personas en una cooperación pacífica y 
prosperidad mutua (...) La competencia promueve relaciones pacíficas y estables entre los 
países...". Ikuspegi kritikoaren ustez, errealitateak justu aurkakoa erakutsi digu azkeneko bi 
mende hauetan. Liberalen ustez merkatu askeak ziurtatzen ditu askatasuna, justizia, 
berdintasuna, demokrazia, giza eskubideak, elkartasuna, bizi maila, eta denon ongizatea. 
Liberalismoaren kritikoen ustez ordea, merkatua kontrolatu beharra dago printzipio horiek 
ziurtatzeko. Har dezagun adibidez etxebizitza merkatua. Zer hobekuntza suposatu du PPek 
1998an onartutako Lurraren Lege liberalizatzaileak? Espekulazioa, eta prezio garestitze 
ikusgarria. Zertan hobetu da gizartearen gehiengoaren egoera araurik gabeko merkatu aske 
horrekin? (1998-2005 tartean, %15 garestitu dira prezioak urtero, soldatak %2-3 igo diren 
bitartean).5 

 Liberalismoak askatasun indibiduala aldarrikatzen du (Estatuak eskubide eta 
askatasun indibidual horiek bermatzera mugatu behar du), eta askatasunak lehiakortasunera 
garamatza (konpetibitatea). Liberalen ustez, lehiakortasuna da gizarteak garatu arazten 
dituen printzipioa. Merkatu askeko lehiakortasunak ekonomia garatzen du, eta garapen 
ekonomikoak, garapen soziala dakar berarekin. Lehiakortasun askeari esker David-ek 
Goliat-i irabazi omen diezaioke. Merkatuan, gutxiengoak ere bizi omen daitezke. Diskurtso 
kritikoaren ustez ordea, errealitatean Goliat-ek irabazten du gehienetan. Eta merkatu 
askearen ondorioa kapital eta botere konzentrazioa da, ez lehiakortasuna (hau da, justu 
liberalismoak aldarrikatzen duenaren aurkakoa). Honen adibideak ugariak dira, eta 
aurrerago aipatuko ditugu batzuk, baina hemen bat aukeratzekotan, ikusi besterik ez dago 
informatika munduan (etorkizuneko industria garrantzitsuenetako batetan) enpresa gutxi 
batzuk "inposatu" duten oligopolioa (Bill Gates-en Microsoft-ek batez ere. Hain da 
monopolio nabarmena, azkenean AEBko gobernuak parte hartu behar izan duela, baina 
borroka hori ere enpresak irabazi du. Zenbat ordenagailuk funtzionatzen du Windows ez 
den beste sistemaren batekin?). Nork lehiatu dezake enpresa hoiekin?  

 Eta hurbilago etorriaz, zer ari da gertatzen "lehiakortasunera" zabaltzen diren 
sektoreekin? Energia, telefonoa... Enpresak pribatu bihurtu ondoren (Telefónica, Repsol-

                                                 
5 Etxebizitzaren prezioa, azken urteetako arazo sozial nagusietako bat bihurtu da. Liberal 
erradikalenek betiko proposamenekin jarraitzen dute (lurra liberalizatzen jarraitu, eskeintza 
areagotu...), baina azken urteetako datuak hain eskandalugarriak izanik, liberalismoaren barnean ere 
ahots kritikoak entzuten hasi dira (Correo-Vocento taldeko editorialetan adibidez Estatuaren parte-
hartzea eta prezioen kontrol publikoa eskatzen ari dira azken aldian). ELGE/OECDren datuen 
arabera, Espainian 21 miloi etxebizitza daude, eta horietatik 3 miloi hutsik daude (%15,5). 
Etxebizitza hutsen portzentai horrek EBkoa hirukoizten du (%5). 



  

YPF, Endesa Espainian. Euskaltel, Iberdrola Euskadin...), irabaziak gutxi batzuen eskuetan 
geratzen dira (botere politikotik hurbil daudenen eskuak gehienetan), eta merkatu horietako 
enpresa nagusi izaten jarraitzen dute. "Arrain handiak txikia jaten du" logika horretan, 
aurrezki guztia banketxe pare baten esku geratzen da. Araurik jartzen ez bada, 
komunikabide guztiak bi edo hiru talde nagusitan biltzen dira, talde bakoitzak lotura estua 
duelarik partidu politiko garrantzitsuenekin. Diskurtso kritikoaren ustez beraz, 
liberalismoak azkenean irabaziak pribatizatzea suposatzen du, eta gainera lehiakortasuna ez 
da ziurtatzen. Kritikoen ustez, minoriak ziurrago bizi dira Estatuan, merkatuan baino.6 

 Liberalismoak ordea askatasunetik, lehiakortasunera, eta hemendik publiko-pribatu 
eztabaidara salto egiten du: merkatu askeari esker garatzen dira gizarteak, horretarako 
lehiakortasuna beharrezkoa da, eta lehia enpresa pribatuen artean gertatzen da. Eta Estatuak 
gizarteko arlo gehiegi bereganatzen dituenean, aurkako prozesua gertatzen omen da: ez 
dago lehiarik, eta gizartea  garatu beharrean, geratu egiten da. Osasuna, hezkuntza, 
pentsioak, enpresa publikoak... pribatizatu egin behar dira liberalismoaren ustez. Jabego 
publikoa utzikeria gehiagoz kudeatzen omen da. Enpresa publikoak, lehiarik gabe, alfertu 
egiten omen dira. Zerbitzuen publikoen kalitatea enpresa pribatuena baino okerragoa omen 
da. Liberalentzat, instituzio publikoek nagikeria suposatzen dute, eta merkatu pribatuak 
ordea, berrikuntza, mugimendua, hobekuntza eta garapena. Aurrezkia, osasuna, hezkuntza, 
pentsioak... gauza guzti horiek hobeto funtzionatuko omen lukete enpresa pribatuen esku 
egongo balira. Berez, arlo horiek pribatuak omen dira, eta Estatuak hiritarrei lapurtu egin 
omen dizkie: 
Lo que ha sucedido con las pensiones, que simplemente fueron arrebatadas por los políticos de las 
manos de los trabajadores, se disfraza como una benevolente alianza entre generaciones, nada 
menos. Podemos cuestionar que la expansión del Estado del bienestar represente, como aseguran 
los intervencionistas, una sucesión de "conquistas sociales". El hecho de que ciudadanos que 
trabajan toda su vida no se encuentren al final de ella con una pensión digna, no es cupa de los 
ciudadanos sino del Estado, que les arrebató la responsabilidad de ahorrar y les aseguró que él se 
ocuparía de su vejez. ¿Cómo puede ser esto seriamente considerado una conquista social? En 
realidad es justo lo contrario, es el Estado el que avanza sobre la sociedad y conquista secciones 
crecientes de las libertades de los ciudadanos. Si éstos hubiesen podido mantener su capacidad de 
ahorrar, si no les hubiesen desprovisto de su dinero y anestesiado de sus responsabilidades, no 
habría ninguna crisis de las pensiones ni de la sanidad (Rodríguez Braun, 2000: 94-95). 

 Nazioarteko erakunde garrantzitsuenak (ELGE/OECD, EB...) aspaldi ari zaizkio 
esaten Espainiako gobernuari, pentsio sistema publikoa eskuzabalegia mantentzen ari dela. 
Gero eta adineko jende gehiago dagoenez, eta gero eta gazte gutxiago, ezinezkoa omen da 
gaur egungo sistema mantentzea. Liberalismoak pentsio publikoak murriztea eta pentsio 
sistema pribatuak sustatzea defendatzen du (norberak bere zahartzaroa pentsatu, prestatu 
eta aurreztea, gainontzekoen laguntzarik gabe). Espainian, gobernuak ez dira ausartu 
oraingoz Toledoko Ituna haustera (pentsio sistema publikoa mantentzea ziurtatzen duen 
ituna, gobernuak, CCOO eta UGTek 1995ean sinatua), adineko jendeak diru asko 
suposatzen baitu, baina baita boto asko ere (Espainian 8,4 miloi pertsonak kobratzen du 
pentsio publikoa). Dena den, azken aldian, gero eta adierazpen gehiago entzuten ari gara 
zentzu liberal honetan. 2002an adibidez, Toledoko Itunaren jarraipenerako Batzordearen 

                                                 
6 Estatua, publikoki kudeatu eta kontrolatutako gizarte eredua adierazteko erabiltzen dut hemen, eta 
merkatua, eredu liberala adierazteko, Rodríguez Braun berak kontzeptu hoiek erabiltzen baititu.  



  

zuzendariak, Fernando Fernández de Trocóniz-ek, emakumeek agian pentsio gutxiago 
irabazi beharko zutela esan du, gehiago bizi direlako. Eta dimititu egin behar izan du 
gehiegizko adierazpen horiengatik. Baina ia txistetzat har genitzakeen adierazpen horiek ez 
dira garrantzitsuenak. Denok dakigu hori oraingoz ezinezkoa dela. Gertatzen dena da, 
neurri "ausartegia" planteatu duela Trocóniz-ek, baina hori bada ezinezkoaren muga, hortik 
behera dagoen guztia posible bihurtzen da. Horrelakoak entzun ondoren, beste guztia ez 
zaigu hain arraroa iruditzen. Alderantziz, horrelakoak entzun ondoren, neurri "bigunagoak" 
ia normaltzat har genitzake. Diskurtso liberala behin eta berriz ari da ideia hauek 
errepikatzen: gero eta jubilatu gehiago dago proportzioan, gero eta biztanleria zaharragoa 
delako. Jaiotze tasak oso baxuak mantentzen diren bitartean, adinekoak gero eta urte 
gehiago bizi dira. Eta horrela ez omen dago pentsio sistema mantentzerik. Lanean ari 
direnak gero eta pentsionista gehiago mantendu behar dituzte (1980an, pentsionista 
bakoitzeko lau langile zeuden Euskadin; 2004an, 443.910 pentsionista zeuden, biztanleria 
landuna 915.000 pertsonakoa zen bitartean. Bi langileko pentsionista bat dago beraz). 
Egoera honen aurrean liberalismoaren irtenbideak hauek dira: (1) Jubilazioa adina 
atzeratzea, oraingoz 70 urte arte, ez behartuta, baina bai sarituta: 65 urtetik aurrera lanean 
jarraitzen dutenak pentsio gehiago irabaziko dute, 2002ko otsailean PPek onartutako 
"jubilazioa malgutzeko dekretua"-ri esker (oinarri erregulatzailea %2 igoko baitzaie urtero 
65 urtetik aurrera lan egiten dutenei, orain arte pentsioa gehienez %10ko igotzeko zegoen 
muga desagertu egiten delarik gainera)7 (2) Pentsio publikoek diru gutxiago ordaintzea, 
pentsioa kalkulatzeko lan egindako azken 15 urteak beharrean, 30 urte edo bizitza osoa 
erabiliz8 (hau oraingoz proposamenean geratu da, pentsionistak suposatzen duten boto pila 
ikusita, PP ez baita ausartu 1995ean Toledoko Itunean sinatutakoa aldatzera) (3) Pentsio 
sistema pribatuak sustatzea, sistema horietan jartzen den diruak zerga gutxiago ordainduaz 
adibidez (Espainian eta Euskadin jadanik erabiltzen ari den estrategia), edo soldataren zati 
bat pentsio pribatuetarako erabiltzea baimendu/proposatuz.9  

 Eta badakigu zer gertatzen den mila aldiz errepikatutako ideikin: azkenean "egi" 
bihurtzen direla. Aukera bakarra hori dela sinesten dugula. Liberalismoak edozein aitzakia 
erabiltzen du ideia horiek errepikatzeko. Eta errepikapenaren bidez, jendea konbentzitzeko. 
Lehendabizi lurra prestatzen da, eta gero erabakiak hartzen dira: kaleratzearen merketzea, 
jubilazioa atzeratzea, pentsio sistema pribatuak sustatzea... Eta azkenean gizarte eredu 

                                                 
7 Dekretu hori 2001ean Espainiako Gobernuak patronala eta CCOOekin lortutako akordioaren 
ondorioa da, baina 2004an PSOEk indarrik gabe utzi du. 
8 Francisco Jimeno-k "Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)" erakundearentzat 
eginiko ikerketa baten arabera, jubilazioa kalkulatzeko azken 30 urteak kontutan hartuko balira, 
2003ko pentsioak %10 murriztuko lirateke batezbeste, eta 45 urte kontutan hartuko balira, %25. 
9 Etxebizitzaren prezioari buruzko eztabaidarekin batera, pentsioei buruzkoa da azken aldiko 
eztabaida sozial ezagunenetarikoa. Europako Estatu garrantzitsu askotan, pentsio sistema publikoan 
aldaketak onartu dira: pentsio osoa kobratu ahal izateko orain arte beharrezkoa zen kotizazio epea 
luzatzea, aurre-jubilazioak zigortu eta horren ordez jubilazio adinaren atzeratzea sustatzea, pentsio 
sistema pribatuen aldeko apustua, ea. Frantzia, Alemania, Austria eta Italia bezalako herrialdetan ari 
dira aldaketa hauek onartzen, protestak ere garrantzitsuak izan arren. Ikuspegi kritiko batetik, 
gizartea "liberalizatzen" ari denaren bi adibide garrantzitsu lirateke beraz "etxebizitzaren prezioa" 
eta "pentsio sistemaren pribatizazioa". Etengabe entzun eta irakurri genezake propaganda ofiziala: 
"Has zaitez zure jubilaziorako aurrezten", "Pentsio planen ordua da", "Hauteskunde ondoren 
Espainiak aldaketak egin beharko ditu", "Euskadin justu-justu mantendu litezke pentsioak", ea. 



  

liberala ezartzen da, eredu horretan ez dagoelarik lan denboraren murrizketa eta banaketa, 
edo errelebo kontratuetarako lekurik. Egunkari liberalek adibidez, 2010rako Euskadiko  
biztanleria aktiboa (lan egiteko adinean dagoen biztanleria) 85.000 pertsonetan murriztuko 
denaren datua (Eustat-ek emana) errepikatzen dute euren ideiak justifikatzeko, baina ez 
dute esaten jaiotze-hilkortasun tasa ezberdintasunak sortuko duen murrizketa hori, errez 
konpentsatu litekeela gaur egun langabezian dauden 60.000 pertsonekin, emakumeen lan 
merkaturatze handiagoarekin edo etorkin gehiago onartzearekin. Gainera, biztanleriaren 
zahartzearekin egia da agian gastu soziala handitu egingo dela (nahiz eta jende kopuru 
berdina aritu lanean, jubilatu gehiago egongo baitira, eta gehiago biziko baitira), baina egia 
da baita ere, materialki, gero eta gizarte aberatsagoak direla gureak (garapen teknologikoari 
esker, gero eta giza lan gutxiago behar delako berdina produzitzeko). Beraz, liberalismoak 
aipatzen ez duen, eta kritikoen ustez, aipatu beharko litzatekeen eztabaida, "aberastasun 
banaketari" buruzkoa da (3. kapituluan ikusiko dugu hau sakonago). 

  

 

 

 Liberalismoak ordea bere horretan dirau: merkatu pribatuan gauzak hobeto 
funtzionatzen omen dute. Zerbitzu hobea eskaintzen da, ez dago horrenbeste zergarik 
ordaindu beharrik10, eta sistema efikazagoa da. Merkatuan, zerbait ez bazaizu gustatzen, 

                                                 
10 Liberalismoari ez zaizkio zergak gustatzen: 2001-02 urteen ondoren, ekonomia berpizteko 
George Bush-ek 2003ko urtarrilean aurkeztu duen plana, zerga zuzenen murrizketa da batez ere 
(kritikoen ustez, batez ere aberatsenen zerga murrizketa delarik gainera -Krugman, 2003-. Liberalen 
ustez, jendeari diru gutxiago kentzen bazaio, diru gehiago dauka kontsumitzeko eta inbertitzeko, eta 
ondorioz ekonomia berpiztu egiten da (efektu berdina lortzeko beste bidea interesak murriztea 
litzateke). Kritikoen ustez ordea, zergarik ez  bada, nondik atera hezkuntza, osasuna, ea.-tarako 
dirua? Zergarik gabe, dirurik gutxien dutenak dira kaltetuak (hurrengo puntuan ikusiko dugun 

2. GRAFIKOA. Espainian pentsio plan pribatu bat daukan jende kopurua.
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beste bat aukera dezakezu. Merkatuan, funtzionatzen ez duena desagertu egiten da, baina 
Estatuan ez. Ongizate Estatuari buruzko eztabaida honetan, Rodríguez Braun-ekin batera, 
Rafael Termes azpimarratu nahi nuke gaur egungo gure inguruko neoklasikoen artean. 
Berak zuzendu zuen Libro Blanco sobre el Papel del Estado en la Economía Española 
adibidez (Termes, 1996), ondorengo urteetan Espainian PPek erabili duen politikaren 
oinarrian dagoen testuetako bat dela esatera ausartuko nintzateke. Enpresari talde batek 
ordainduriko lan honetan, Michel Albert-ek esango lukeen bezala (Albert, 1992), 
kapitalismo "gogorrena" defendatzen da, Erresuma Batua eta batez ere Estatu Batuetako 
ekonomi eta gizarte eredua. Lan zabal eta sakon honetan, ideologia neoliberalaren arlo 
guztiak aztertzen dira: oinarri filosofikoak, Espainian "beharrezkoak" diren erreformak 
(horien artean lan merkatuarena), eta liberalizazio-pribatizazioak (sektore eta enpresa 
publiko bakoitza zehazki aztertuaz: langile kopurua, irabaziak...).  

 Lan horretan AEBak bihurtzen dira eredu. Ez da planteatzen beste eredu posiblerik. 
Arazoa, euren mailara lehenbailehen iristea da, baina ez da beste aukerarik ematen 
(hurrengo kapituluan aztertuko dugu sakonago AEBko eredu liberala). Helburua gizarte 
askeago eta efikazago bat litzateke. Gizarte horretan protagonismoa pertsona pribatuak 
edukiko lukete, indibidualki jokatuz, eta Estatuaren parte-hartzea murriztuz. Eredu horretan 
sistema ekonomikoak bere baldintzak inposatzen dizkio sistema politikoari, eta Estatuak 
ahalik eta gutxien parte hartu behar du bizitza ekonomiko eta sozialean. Baina modu 
miresgarri batez (Adam Smith-ek erabilitako "esku ikustezinaren" metafora), merkatu 
askeko ekonomian oinarritutako gizarte hauetan11, printzipio nagusia lehiakortasuna bada 
ere, aukerak aprobetxatzeko sortzen den borroka horren ondorioa ez da haustura soziala, 
baizik eta batasuna eta oreka (aurrerago hitz egingo dugu berriro merkatuaren eta 
lehiakortasunaren ondorio magiko honi buruz, auto-oreka edo egokitze automatiko horri 
buruz).  

 Termes-ek zuzendutako taldeak12 1996ko apirilean amaitu zuen liburua, eta urte 
berean iritsi zen PP boterera, ideia horietan oinarrituz. Eta ideia horiek defendatuz eta 
praktikatuz, bigarrengoan (2000), gehiengo absolutua lortu zuten. Proposatzen duten gizarte 

                                                                                                                                                     
moduan, liberalen ustez ezberdinatsun sozial hoiek ez dira "hain garrantzitsuak", eta gainera, zergen 
bidez aberastasuna gehiegi birbanatzen bada, alferkeria sustatzen ari omen gara). 
11 Honela definitzen du Termes-ek "merkatu ekonomia" kontzeptua: "Se dice en su versión pura, del 
sistema de organización social en el que la cooperación para el logro del bienestar común se 
produce de manera espontánea. Este sistema se basa en la propiedad privada de los bienes, incluidos 
los de producción; utiliza el mecanismo de los precios, fijados por la concurrencia de la oferta y la 
demanda del mercado, como el instrumento óptimo para la eficiente asignación de los recursos; y en 
él, todas las personas, libremente responsables de su futuro, pueden decidir las actividades que 
deseen emprender, asumiendo, sin paliativos, el riesgo del fracaso a cambio de la expectativa de 
poder disfrutar del beneficio si se produce" (Termes, 1996: 32). 
12 Aipatzeko modukoa iruditzen zait egileen zerrenda, liberalismoa eta boterearen arteko harremana 
ikusteko: liburuaren zuzendaria, Rafael Termes, "Asociación Española de Banca Privada"-ko 
zuzendaria izan da 1977-90 tartean. Autoreen artean José Folgado zegoen, 1996ko apirila arte 
CEOEko (Espainiako enpresarien elkartea) Ekonomi zuzendaria, eta patronalaren ideologo 
nagusietako bat. Maiatzetik aurrera PPren gobernuko "Secretario de Estado de Presupuestos y Gasto 
Público" bihurtu zen, eta 2000-04 artean, "Secretario de Estado de Economía" izan da. Andrés De la 
Oliva, "Consejo General del Poder Judicial"-eko kidea. José Luis Feitó, Nazioarteko Moneta 
Fondoaren (NMF/NMF/FMI) goi kargua... 



  

eredua gure osasunarentzako hain txarra bada, nola azaldu proposamenaren arrakasta? Hala 
ere, gobernua liberalismoaren printzipioak jarraitzen saiatu den arren, Liburu Zuriaren 
autoreek gehiago eskatuko liokete, zergak oraindik gehiago murriztuz13, lan merkatua 
erreformatuz, osasuna, hezkuntza eta pentsioen pribatizatuz... Termes-en ustez, pentsio 
sistema publikoa ziurtatzen duen Toledoko Ituna hautsi behar luke adibidez PPek, nahiz eta 
jakin gaur egun ez dela politikoki zuzena hori esan edo egitea: "Los políticos españoles, de 
todos los partidos, son conscientes de que nuestro electorado es proclive a la dependencia 
estatal. Prueba de ello es el lamentable documento sobre la seguridad social y las pensiones, 
conocido como el Pacto de Toledo, que, en aras del 'consenso' acaban de suscribir todos los 
partidos. En mi opinión, el invocado consenso nada tiene que ver con la democracia. 
Democracia es, esencialmente, el sistema imaginado para poner límites pacíficos al 
ejercicio desmesurado del poder. Si mediante el 'consenso' se logra que las cosas sigan 
igual -en este caso la ingerencia del Estado en la vida individual- se ha traicionado a la 
democracia. Me atrevería a decir que el 'consenso' es a la democracia, lo que el 'cartel' al 
mercado" (Termes, 1995: 60).  

 Ausardia falta zaie gaur egungo politikariei Termes-en ustez. Negoziazio 
kolektiboaren kasuan adibidez, beharrezkoa litzateke deszentralizazioa (ahalik eta maila 
txikienean negoziatzea, enpresa mailan ahal bada)14, eta negoziazio bakoitzean zerotik 
hastea, aurreko urteetako hitzarmenak baliorik edukiko ez balute bezala (hau da, 
"ultraaktibitatea" deitzen dena haustea: adibidez, iaz 24 eguneko oporrak hitzartu baziren, 
neurri hori ez betirako minimo moduan geratzea, orain arte egin izan den bezala). Baina 
Partidu Popularra ez da ausartzen momentuz neurri horiek ezartzera (proposatzera bai), 
enpresariek beraiek ere, sindikatuen erreakzioa ikusirik, momentuz erabaki horiek 
atzeratzeko eskatu baitiote, bake soziala ziurtatu nahian. Termes bezalako liberalen ustez 
ordea, lehenbailehen jarri beharko lirateke praktikan proposamen liberal horiek. Eta 
politikoak erabaki horien ondorioen beldur baldin badira (boto galera), liberalek badituzte 
adibide historikoak beldur horiek uxatzeko:   
Frente a todas estas falsas o verdaderas razones que explican el inmovilismo político, existen 
hechos históricos que prueban que el cambio es posible. Los dos mandatos presidenciales de Ronald 
Reagan (1980-1988) supusieron un cambio profundo en la política americana, con una importante 
reducción del tipo marginal del impuesto sobre la renta, el desmantelamiento, en gran parte, de la 
regulación económica y la reducción del peso de la Administración federal, con el resultado de la 
creación de más de 12 millones de puestos de trabajo durante su presidencia. La revolución liberal 
de Margaret Thatcher en el Reino Unido fue también un cambio "contra la corriente del 
pensamiento convencional", que supuso además de la reducción del tipo impositivo, la implantación 
del programa de privatizaciones de empresas públicas mayor del mundo, la venta de viviendas 
municipales a sus ocupantes, la reducción del papel de los sindicatos al que le es propio y, en 
general, la desregulación de la economía. Gran Bretaña salió así de su marasmo anterior (Termes, 
1996: 810). 

                                                 
13 Lehenago ere aipatu dugun moduan, zergak ahalik eta gehien murriztea da liberalismoaren 
aldarrikapen klasikoetako bat. 1998an, PPak, Espainiako zerga sistemaren 56-20 tartea (gehienez, 
ordaintzen dena errentaren %56 izanik, eta gutxienez %20), 48-18ra murriztu zuen. Eta 2002an, 45-
15ra murriztu du (Euskadin, 48-15an geratu delarik). Estatu Batuetan ere George Bushek 2003-
2013 tartean zergak murrizten jarraitzea proposatu du.  
14 Informe del Banco de España 2002 txostenak ere gauza bera proposatzen du, hitzarmen 
kolektiboaren deszentralizazioa. 



  

 Diskurtso kritikoaren ustez ordea, justu aurkakoa gertatzen da: Estatu publikoak 
merkatua baino hobe ziurtatzen ditu bai interes orokorra, eta bai gutxiengoen interesak. 
Estatu publikoak merkatu pribatuak baino hobeto ziurtatzen du askatasuna. Pentsa dezagun 
adibidez telebista kateetan. Telebista publikoetan ematen direnean, nahi duenak ikus dezake 
futbol partidua edo pelikula. Ordaindu behar diren kate pribatuetan aldiz, ordaintzen 
dutenak bakarrik ikusi dezakete. Telebista publikoetan, gutxiengo batek bakarrik ikusiko 
dituen programa alternatiboak jarri daitezke. Irizpide bakartzat audientzien lehia 
(merkatuaren logika) erabiltzen duten kate pribatuetan ordea, ez dago horrelako gauza 
ezberdinentzat tokirik. Gehiengo handiek agintzen dute hor.  

 Edo pentsa dezagun osasunaren arloan. Merkatuan, osasuna merkantzia bat gehiago 
bihurtzen da, ez ziurtatu beharra dagoen oinarrizko eskubide bat. Argentinako krisian 
(2001/02 negua) gertatu den bezela: farmazietan ez dagoela medikamendurik, txanponak 
balioa galtzean, medikamendu enpresak dirua galtzeko beldurra dutelako. Merkatuan 
arazoak daudenean, inbertitzaile pribatuak desagertu egiten dira (merkatu askearen logikan 
hori baita egin behar dena), funtsezko eskubideak (osasuna, energia, aurrezkia, lana, 
soldatak, dirua... bizitza azken batean) arriskuan geratuaz. SCHok adibidez, 2001ean 
aurreko urtean baino %10 gehiago irabazi duela onartu ondoren (2.486 miloi euro, 412.000 
miloi pezeta), Argentinako sistema berria ez bazaio gustatzen alde egin beharko duela esan 
du. Ecofin-ek ere, EBko Ekonomi ministroen bilerak, krisia ez diezaiola sektore 
finantzieroari ordainarazi eskatu dio Argentinako lehendakariari. Nork ordaindu behar du 
orduan? Mila milioitako irabaziak dituztenak, edo ordaindu ezin dituzten kredituak 
dituztenak? (galdera batzuk erantzuteko ez dago ekonomia gehiegi jakin beharrik). 
Zertarako merkatu askatasuna? Aberastu ondoren aldegiteko? Lan honetan askotan 
aipatuko dudan Eduardo Galeanok dion bezala, liberalismoa irabazien pribatizazioa eta 
galeren sozializazioa da.15 

 

Berdintasunari eta erantzukizun pertsonalari buruzko eztabaida. 

 Kritikoen ustez, merkatuan, oinarrizko eskubideak arriskuan daude. Baina zeintzuk 
dira oinarrizko eskubideak? Ez gara gutxieneko definizio horietan ere ados jartzen. 
Liberalen ustez, Zuzenbide Estatuak batez ere hiritarren segurtasuna eta jabego pribatuak 
zaindu behar ditu. Horiek dira oinarrizko eskubideak. Aurreko puntuan ikusi dugu, osasuna, 
hezkuntza, etxebizitza, lana, ea. ez direla teoria liberalean oinarrizko eskubidetzat hartzen. 
Liberalen ustez, 1948an Nazio Batuek onarturiko eskubideak ez dira tradizio liberalak 
proposaturiko eskubideak (segurtasuna, jabego pribatua...) bezain garrantzitsuak. Eta 
gainera, Nazio Batuek onarturiko eskubide horien garapenak, Estatuaren gehiegizko 
garapena suposatu zuen hurrengo hamarkadetan (oraindik ordaintzen ari omen garelarik 
hutsegite hori). Liberalismoak, askatasunarekin zerikusia duten eskubide zibil-politikoak 
                                                 
15 Liberalen ustez ordea, Argentinako arazoa justu aurkakoa da: ez da gehiegizko liberalismoa, 
baizik eta liberalismo falta (ikusi, C. Rodríguez Braun-ek, 2002.03.21an, El País-en idatzitako 
"Argentina liberal" artikuloa). Dena den, 2002ko irailean, Nazioarteko Moneta Fondoko 
zuzendariak, Horst Koehler-ek, zera esan zuen: hobeto funtzionatzeko merkatuak erregulazioa 
behar duela, Estatua behar duela eta hori izan dela azken urteetako irakaspen ekonomiko 
garrantzitsuenetako bat. NMF-NMF/FMI sozialdemokraziaruntz mugitzen hasiko ote da? (liberal 
erradikalenen ustez, NMF-NMF/FMI, Munduko Bankua eta Merkataritzaren Mundu Erakundea ez 
dira liberalak. Beti bezela, begiratzeko moduaren arabera aldatzen da errealitatea).  



  

defendatzen ditu beraz zentzu "negatibo" batean, hau da, Estatuak eta gainontzeko 
hiritarrek ez dutela eskubiderik askatasun pribatu indibidual horiek erasotzeko. Askatasun 
eta eskubide gutxi batzuk defendatzen ditu beraz gogor, eskubide sozial zabalagoen 
defentsa positiboa (hezkuntza, osasuna, etxebizitza...) bigarren maila batetan geratzen 
delarik, edo ukatu egiten delarik, erradikalismo eta kontserbadurismo mailaren arabera. 
Estatu minimoa da beraz orokorrean liberalismoak eskatzen duena, ekonomian parte-
hartzen ez duena (esku ikustezin bati esker merkatua auto-orekatu egiten delako), eta 
hiritarren bizitzan ahalik eta gutxien sartzen dena.16 

 Diskurtso kritikoaren ustez ordea, liberalismoak askatasun eta eskubide indibidual 
zehatz batzuk Estatuaren aurrean bakarrik defendatzea kontraesana da, ekonomi-merkatuak 
ere eskubide eta askatasun horiek asko baldintzatzen dituelako, eta gure bizitza, politika-
Estatuak bezainbeste kontrolatzen duelako. Gainera, Estatuaren parte-hartzea kritikatzen da 
liberalismotik, baina praktikan soilik parte-hartze mota batzuk salatzen dira, eta ez jabego 
pribatua babesteko beharrezko den legedi sistema publiko konplexua edo hiritarren 
segurtasuna zaintzeko beharrezkoa den sistema poliziala. Eta azkenik, liberalismoari ahaztu 
egiten zaio, Estatuaren parte-hartzeak zenbait eskubide eta askatasun erasotu ditzakeela, 
baina parte-hartze ezak ere bai: ezintasun fisiko garrantzitsu batekin jaiotzen dena, edo 
familia pobre batetan jaiotzen dena, ez da bere zorte txarraren arduradun, eta naturak edo 
gizarteak sortu dituen ezberdintasun eta injustizia horiek konpondu nahi baditugu, 
beharrezkoa da kasu horietan parte-hartze publikoa. 

 Berdintasunari buruzko eztabaidara iristen gara horrela. Liberalek legearen aurrean 
hiritar guztiak berdinak direla onartzen dute, baino ez gehiago. Liberalen ustez, gai 
guztietan hiritar guztien berdintasuna ziurtatuko bagenu, alferkeriaren apologia egiten 
arituko ginateke, lan egiten duenak eta egiten ez duenak azkenean sari berdina jasoko 
bailukete ("free rider-gorrón, edo aprobetxategiaren teoria").  

 Liberalek onartzen dute ekonomia kapitalistak ezberdintasun sozialak sortzen dituela, 
baina sistema kapitalistan, batezbestekoa gainontzeko sistematan baino askoz aberatsagoa 
da, eta pobrezia gutxiengo batek bakarrik jasaten du (Berger, 198917). Merkatuak 
(kapitalismoak) denontzako sortzen du aberastasuna, baita pobreentzako ere ("goteo hacia 
abajo" teoria). Daniel Cohen-ek, industrializazio kapitalista defendatzen duten autoreen 
ideiak erakusten dizkigu: 
Es importante partir de la idea fundamental de que no puede comprenderse el capitalismo si se 
interpreta como una máquina de "empobrecer a las masas". Todo lo contrario. Según Schumpeter, 
"la máquina capitalista constituye en el fondo un mecanismo de producción en masa, que 
necesariamente es sinónimo de producción para las masas (...) La reina Isabel usaba medias de seda. 
Con la llegada del capitalismo no es que las reinas dispongan de más medias, sino que los obreros 

                                                 
16 Ez hori bakarrik. Orokorrean, liberalismoak, hiritarren parte-hartze publiko eta politikoak ere 
minimoa izan behar duela defendatu izan du, politikaren profesionalizazioa defendatuz (ideia horren 
ondorioa demokrazia elitista bat delarik, hiritarrak euren borondatea botoaren edo kontsumoaren 
bidez adieraztera mugatuko direlarik). 
17 Kapitalismoaren aldeko texturen bat bilatzen dabilenari, Peter L. Berger soziologo ezagunaren lan 
hau gomendatuko genioke (La revolución capitalista. Cincuenta proposiciones sobre la 
prosperidad, la igualdad y la libertad), liburuaren helburua justu hori baita, kapitalismoa beste 
edozein sistema baino hobea dela erakustea. Hortaz gain, ikusi baita ere, J.A. Sanchez Asiain eta R. 
Termes (1992), Antropología del capitalismo: un debate abierto, Plaza&Janes, Barcelona.  



  

de las fábricas las tienen a su alcance. El obrero moderno puede comprar bienes que a Luis XIV le 
hubiese gustado tener y no pudo, como por ejemplo las nuevas prótesis dentales". De forma muy 
similar, N. Rosenberg y L.E. Birdzell, ponen de manifiesto cómo en la mayoría de las sociedades 
que precedieron al capitalismo los ricos han disfrutado de los nuevos productos más que los pobres. 
En cambio, una de las características del crecimiento occidental ha sido beneficiar a los pobres más 
que a los ricos. "El objetivo de los mercados capitalistas ha sido siempre el número de 
compradores" (Cohen, 2001: 129). 

 Guzti hori ikusita, liberalismoa ezberdintasun sozialak onartzeko prest dago, 
kapitalismo-liberalak sortzen dituen ezberdintasunak, beste edozein sistemak sortzen dituen 
ezberdintasunak baino justuagoak eta jasangarriagoak omen direlako: "No hay manera de 
eliminar la desigualdad humana. Es inerradicable, somos diferentes en nuestros talentos y 
circunstancias, y en el esfuerzo que desplegamos para aprovecharlos. Si el mercado 
produce desigualdad, también produce riqueza para todos, incluidos los más pobres, y éste 
es el efecto importante" (Rodríguez Braun, 2000: 27). Robert Godin ados dago: "La marea 
tiende a levantar a las personas que contribuyen a ella. No es una fuerza externa. No es que 
la marea levante sin más a la gente, sino que esa gente es la marea" (Godin eta Schmidtz, 
2000: 24).  

 Norberto Bobbio-k berdintasunari buruzko eztabaida honetan kokatu du ezkerraren 
eta eskuinaren arteko ezberdintasunaren gako nagusia (Bobbio, 1995). Ezkerrak gizakien 
arteko ezaugarri berdinetan jartzen duen bitartean begirada, eskuinak gizaki eta taldeen 
arteko ezberdintasunak azpimarratzen ditu. Eskuinean ezberdintasun sozialen onarpen 
maila handiagoa den bitartean, ezkerrak indar gehiago jarriko luke ezberdintasun horien 
aurkako borrokan. Eta zenbat ezkerrerago joan ezker-eskuin lerro teoriko horretan, orduan 
eta ondasun eta eskubide gehiagotarako eskatuko da berdintasuna (liberal erradikalenak 
legearen aurreko berdintasunean geratuko liratekeen bitartean). Eztabaidaren gakoa, 
gutxieneko duintasunaren muga non jarri litzateke beraz. Ezkerraren ustez, eskuinaren 
askatasunak, askatasun formalak baino ez dira, errealitatean lortu ezinezkoak direnak. Ez da 
nahikoa legearen aurrean askatasun, eskubide eta betebeharrak denentzako berdinak izatea. 
Aukera berdintasun hori benetakoa izan dadin, parte hartze politikoa beharrezkoa da, 
bizitza hasterako, eta baita bizitzan zehar ere, gizaki eta gizarte batzuk gehiegizko 
desabantailak jasaten baitituzte. Desabantaila horiek konpentsatu egin behar dira. Taldeen 
arteko borroka eta domeinuaren ondorioz, talde batzuk oinarrizko eskubide gabe geratzen 
dira. Eta parte-hartze politikoa beharrezkoa da eskubide horiek berreskuratzeko.  

 Liberalismoaren ustez ordea, ezkerrak ez du lortu legeetan oinarritutako berdintasun 
inperfektu horiek hobetu edo gainditzerik. Ezkerra galdu egin omen da berdintasunaren 
bila, eta praktikan jarri dituen sistema politikoetan, ez ditu gainditu merkatu ekonomian 
oinarritutako sistemen inperfekzioak. Ezkerraren ustez gizarteak sortu eta mantentzen ditu 
ezberdintasunak, eta eskuinaren ustez ordea "naturalak" dira, ezin direlarik ondorioz parte-
hartze politikoarekin konpondu (De la Peña, 1997). 

 Liberalen ustez, merkatuak ezberdintasun sozialak sortzen ditu, baina merkatuan, 
pobreen soldata merkaturik gabeko ekonomia batetan izango luketena baino handiagoa da. 
Merkatu askea omen da gehiengoaren ongizatea ziurtatzen duena. Berdintasunaren izenean 
Estatuak merkatuan parte hartu duenean, gizarte horietako gehiengoa pobre bihurtu omen 
da. Merkatuari esker pribilegioak eta diskriminazioak desagertzen dira. Herrialde 



  

liberalenetan inon baino enplegu gehiago sortzen da. Merkatu askea da beraz "ekonomia 
sozial" hoberena. 

 Kritikoen ustez ordea, zalantzan jar liteke herrialde liberal-kapitalistetako bizi maila 
munduko altuena denik, AEBko bezalako Estatuetan langileek lan egiten dituzten orduak, 
langile pobreen kopurua, edo ezberdintasun sozialen areagotzea kontutan hartuaz (hurrengo 
kapituluan hitz egingo dugu berriro AEBak islatzen duen gizarte eredu liberal honi buruz). 
Gainera, "garapen materiala=bizi maila" ideia zalantzan jarri beharko genuke: "Debemos 
impulsar un mundo donde los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, 
ni calidad de vida a la cantidad de cosas" (Galeano, 1998: 33).  

 Kritikoen ustez, herrialde aberatsetan, berdintasuna merkatu askeak baino, Estatuak 
hobeto ziurtatzen duela ere esan daiteke: lehenago erabili dudan telebistaren adibidearekin 
jarraituz, garbi dago kate publikoak ziurtatzen duela futbola edo zinea jende guztiak 
ikustea. Diskurtso kritikoaren ustez, merkatuan diru gehien daukanak, indartsuenak, aukera 
gehiago dauka.18 

 Eta mundu mailan, kapitalismoaren ondorioz ezberdintasunak eta miseria areagotzen 
ari dira: gaur egun herrialde aberatsetako eta pobreetako errenten arteko ezberdintasuna 
400/1 da (herrialde aberatsetako errenten batezbestekoa pobreetakoa baino 400 aldiz 
handiagoa da); orain dela bi mende 5/1 zen. Rodríguez Braun berak ematen ditu datu 
hauek, eta ez bere teilatuari harriak botatzeko, baizik bere teoria frogatzeko. Bere ustez, 
berdinak izateko denok pobreak izan beharko genuke. Datu horrek, gutxienez munduaren 
zati bat garatu dela adierazten omen du. Gainontzekoen pobrezia ez da kapitalismoaren 
errua, justu kapitalismo faltarena baizik. Gu garatu ez bagina, denok izango ginateke pobre: 
"Cuanto más primitivos son los hombres, más iguales son. La desigualdad disminuye hacia 
atrás, precisamente cuando se generaliza la pobreza" (Rodríguez Braun, 2000: 57). 
Liberalismoak mundu guztia gure bizi mailara iritsi daitekeenaren teoriarekin jokatzen du 
(garapenaren teoria: herrialde azpigaratuak garapen bidean dauden herriak dira), baina 
munduaren muga material-ekologikoak kontutan hartuz, ez dirudi hori posible denik. 

 Liberalismoaren ustez, gizakiak eta ondorioz, gizarteak ezberdinak gara. Eta 
ezberdintasun horien aurka borrokatzea alferrikakoa eta kaltegarria da: alferrikakoa, 
ezberdintasunak berezkoak direlako, eta kaltegarria, modu horretan esfortzu eta lan 
indibiduala oztopatzen delako ("zertarako lan egin, gero ez badut sari berezirik jasoko?"). 
Liberalismoaren ustez, berdintasuna bilatuaz, uniformizazioa da lortzen dena, talentu eta 
ahalmen indibidualak, suspertu beharrean lokartzea, eta azkenean, gizarte osoak jasaten 
ditu kalteak.  

 Indibidualismora iristen gara horrela (liberalismoak "erantzukizun pertsonal" 
kontzeptua erabiltzen du, badakielako indibidualismoa ez dela kontzeptu politikoki 
zuzena). Askatasun indibidualaren eta dohain-ahalmen ezberdintasunaren defentsatik 
abiatuta, ezinbestekoa da hona iristea: "bakoitzari, merezi duena". Bakoitzari, bere ahalmen 
eta lanaren arabera. Demokrazia liberal kapitalistetako ezberdintasun sozialak justifikatzen 

                                                 
18 Gogoratu arazi nahi nuke, hemen "Estatu" kontzeptua erabiltzen ari naizela, Rodríguez Braun-ek 
kontzeptu hori erabiltzen duelako, eta harek esanikoa aztertzen ari garelako. Baina berez, agian 
aproposagoa litzateke "Estatua" esaten den tokian "kontrol publikoa" esatea (agian kontrol publiko 
horretarako Estatua ez delarik beharrezko).  



  

dira horrela, ezberdintasunak ekidin ezinak baitira, eta logika meritokratikoari esker, 
bakoitza merezi duen tokian baitago: 
La desigualdad, si reposa sobre una situación de justicia, puede ser un bien social . A partir de los 
mismos derechos sociales y económicos, unos podrán explotarlos mejor que otros o promocionar 
socialmente más que otros. A partir de la misma dignidad esencial, los méritos o deméritos del 
individuo le conducirán a un lugar o a otro de la escala social en función de su esfuerzo y de su 
capacidad. La desigualdad vuelve a aparecer. Pero es una desigualdad creativa, en la medida en que 
el propio individuo posee las capacidades para desarrollarla. La sociedad cumplirá su función 
óptima si estas desigualdades se manifiestan en una competición justa. Llamamos justos a los 
Estados en los cuales se justifican con buenas razones las desigualdades existentes (Zarzalejos, 
1998: 59). 

 Liberalen ustez, Estatu publikoa gehiegi garatzen denean, hiritarra lanik egin gabe 
gauzak lortzera ohitzen da, esfortzurik egin gabe. Gizarteak, Estatuak (gainontzeko 
hiritarrek) nire eskubideak ziurtatzeko betebeharra dauka (enplegua, enplegurik ez bada 
soldata sozial bat, etxebizitza bat, osasuna, hezkuntza, pentsioak...), eta nik ez daukat 
inongo betebeharrik. Dena eskubide bihurtzen da Estatua gehiegizkoa denean. Alferkeria 
bultzatzen omen da, etika eta morala ahazten dira. "Dijo un gran mandatario europeo que 
en la economía de la puja redistributiva todo el mundo termina con la mano metida en el 
bolsillo del otro (...) Cuanto más se pague por estar enfermo más enfermos hay, como 
ocurre en los países nórdicos. Pero también cuanto más se pague a las madres solteras más 
madres solteras habrá, tal cual testimonian países catalogados de liberales como Estados 
Unidos. Y cuanto más dure el subsidio de desempleo más durará el desempleo, como se 
comprobó en varios países europeos" (Rodríguez Braun, 2000: 111). Gehiegizko parte-
hartze politikoak aprobetxategiari egiten dio mesede, gainontzekoen lanetik bizi nahi 
duenari ("teoría del free rider-gorrón"). Txiste baten bidez ere azaldu daiteke ideia ezagun 
hori: sendagile-sorgin batengana omen doaz gaixorik dauden hiru pertsona, eta 
lehenengoari berehala sendatzen omen dio bere gaixotasuna. Bigarrengoa ere, begiratu 
bezain azkar sendatzen omen du. Hirugarrengoak berriz esaten omen dio: " niri ez begiratu 
eta ez ukitu, funtzionarioa bainaiz, eta bajan bainago". Horrelako egoerarik ez gertatzeko, 
erantzukizun pertsonala da sustatu behar dena liberalismoaren ustez, bakoitzak berea eta 
bere ingurukoena lortzeko borroka eta esfortzua egin dezala. Modu horretan lortzen omen 
da gainera, gizartearen garapen orokorra ere (ez soilik pertsonal-indibiduala). Ongizate 
Estatuan edo sozialismoan, bakoitzak bere interes partikularra bilatzen duenean, ez da 
horrelakorik gertatzen.  

 Baina, nondik ateratzen du liberalismoak teoria hau? Nola da posible merkatuan 
bakoitzak bere interesa bilatzean interes orokorra irabazten ateratzea, eta ez gauza bera 
gertatzea beste sistematan? (hurrengo puntuan ikusiko dugunez, hau da liberalismoari 
egiten zaion kritika nagusietako bat) Liberalen ustez, "esku ikustezin" bati esker (Adam 
Smith), merkatu askeko lehia indibidualen ondorioz, azkenean interes orokorra ere 
irabazten ateratzen da, nahiz eta ez izan hori lehia indibidual horien helburua (hirugarren 
kapituluan ikusiko dugunez, perspektiba kritikoa ez dago ados liberalismoaren oinarrizko 
ideia honekin).  

 Liberalek ez dute erabaki kolektiboetan sinesten. Erabaki eta aukera indibidualak dira 
balio dutenak. Eta justizia ere ekintza indibidualen bidez lortuko da, bakoitzak hartzen 
duenean gainontzekoei laguntzeko erabakia. Elkartasuna ezin da Estatutik inposatu. 
Sozialismoak eta sozialdemokraziak "sozial" adjetiboarekin konpontzen dute dena (justizia 



  

soziala, elkartasun soziala, helburu sozialak...), baina euren politiken emaitza ez da justizia, 
baizik eta uniformitatea eta garapenik eza. "Una sociedad justa, compasiva y solidaria no 
puede basarse en que el Estado empuje a sus integrantes a ayudarse mutuamente, sino en 
que las personas se ocupen de sus congéneres más necesitados porque una fuerza moral las 
impulse a hacerlo. En realidad la justicia llamada social sólo tiene sentido cuando se refiere 
a conductas individuales y libres de ayuda al prójimo, mandatos de la moral, que sólo es 
plena cuando pivota sobre deberes, no sobre derechos, cuando se trata de dar y no de 
recibir; pero libre y no coercitivamente"  (Rodríguez Braun, 2000: 157). 

 Baina indibidualismoaren diskurtsoa ez da jadanik liberalismoaren berezitasuna. 
Sektore aurrerakoi eta ezkertiarrak ere diskurtso hori bereganatzen ari dira 
(indibidualismoaren "praktika" aspaldi ikasi genuen, soldata igo zigutenean eta burges-txiki 
bihurtu ginenean, baina orain diskurtsoa ere barneratzen ari gara). Luis Racionero bezalako 
ustezko intelektual "progre" eta hippiek ere, ekialdeko filosofia aztertu ondoren, geratzen 
zaigun utopia bakarra indibiduala dela diote egunkarietako elkarrizketetan. "Nirvana" 
lortzea, espiritualtasun indibiduala lantzea. Eta luzarora horrek aldatuko omen du mundua, 
gizaki indibidualen aldaketak.  

 

Ekonomia-politika harremana  
 Liberalismoaren ustez, garapen ekonomikoaren ondorioa da garapen politiko-soziala 
(errealitateak arrazoia ematen omen die gainera), eta ondorioz ekonomiak izan behar du 
lehentasuna. "¿Por qué es importante el progreso material?" galdetzen du Robert E. Godin-
ek:  
En este trabajo me centro en el progreso material porque cuando la gente habla de bienestar social 
en realidad está hablando de la producción y la distribución de la riqueza. Me gustaría añadir que el 
progreso material nunca es sólo material. Cuando florece el comercio también lo hacen las artes. 
¿Por qué existe el progreso material? La respuesta evidente es que el progreso ocurre porque las 
personas producen. La gente percibe una necesidad, se ocupa de satisfacerla, y al hacerlo produce 
cosas de valor. Su productividad crea y constituye la marea del progreso material. Ello explica en 
líneas generales por qué existe la marea y por qué levanta a algunas personas. Desgraciadamente, 
quienes no producen o contribuyen a la marea no forman parte de ella. Y la marea tiende a dejarlos 
atrás. La marea normalmente ofrece menos a quienes no producen cosas que otros valoran, aunque 
no sea por culpa suya (Godin eta Schmidtz, 2000: 24) 
 Garapen ekonomikoa da beraz lehentasuna, garapen horrek ekarriko duelarik 
gizartearen garapen orokorra. Bazterketa soziala justifikatzen da, jendea gizartetik kanpo 
geratzea, nahiz eta ez izan baztertuen errua ("desgraciadamente, quienes no producen o 
contribuyen a la marea no forman parte de ella (...) aunque no sea por culpa suya"). 
Hazkunde ekonomikoa (BPGaren hazkundea), produktibitatea eta efikazia bezalako ideiak 
bihurtzen dira lehentasun. Logika ekonomikoak gizarteko arlo guztiak kolonizatzen ditu: 
gauza guztiak neurtu eta kontrolatu behar dira, ondasun materialak (dirua batez ere) 
maitatzen dira beste ideia guztien gainetik, kontsumoa da arrakasta gehien duen bizitza 
eredua, eta kalkulu eta aurreikuspena ezinbesteko bihurtzen dira. Horregatik definitu zuen 
M. Weber-ek modernitatea arrazionaltasun prozesu bezala ("arrazoian" oinarritutako 
prozesua), eta horregatik oinarritzen da J. Habermas-en teoria ere "arrazionaltasun 
instrumentalaren" kontzeptuan (modernitate kapitalistan, dena bitarteko bihurtzen dela 



  

adieraziz, gauzak ez dutela berezko zentzurik, beste zerbait lortzeko bitartekoak bakarrik 
baitira, bai helburu eta bai bitartekoak ere arrazionalki aukeratzen direlarik).  

 Gizarte osoa merkatuaren eta ekonomiaren zerbitzura jartzen da. Lan harremanak ere 
merkatu askearen legeetan oinarritzen dira, "lan-merkatua" sortuz, eta lana merkantzia 
bihurtuaz. Eta bere lanarekin batera, gizakia ere merkantzia bihurtzen da azken batean. 
Modernitate kapitalistak, industrializazioarekin batera pakete guzti hau inposatuko du, 
mundu ikuskerak eta mentalitateak aldatuko dira, ekonomiak gure buru eta bihotzak 
konkistatuko ditu. Ekonomia politika baino garrantzitsuagoa bihurtzen da, merkatua 
Estatua baino garrantzitsuagoa.19  

 Diskurtso kritikoak ordea zalantzan jartzen du hazkunde ekonomikoaren beharra. Ez 
dago garbi hazkunde ekonomiko industrial kapitalistak gizadiarentzako aurrerapauso bat 
suposatu duenik, munduak hartu duen bidea ikusirik. "El mercado y la propiedad ya están 
orientados en beneficio social. El mercado es enriquecedora cooperación humana, no 
egoísta economicismo materialista" (Rodríguez Braun, 2000: 93). Kritikoak ez daude ados 
ideia hoiekin: merkatuaren helburua ez da ongizate soziala. Merkatua ez da elkarlaguntza, 
lehia baizik. Merkatua indibidualismo materialista-egoista da, eta ez dirudi sistema horrekin 
gizadia bide onetik dioanik. Merkatua ez da auto-erregulatzen, merkatuaren emaitza ez da 
oreka. Merkatu askeko lehiaren emaitza irabazle eta galtzaileen mundu bat da. Irabazleak 
gutxi batzuk garelarik, eta galtzaileak gehiengoa. Nazio Batuen Erakundeak (NBE) 
emaniko datuen arabera, 1.000 miloi pertsonak (biztanleriaren %20ak) munduko 
baliabideen %80 kontsumitzen dugu, gainontzeko 4.000 milioiek geratzen den %20a banatu 
behar dutelarik euren artean. Proportzio hau gero eta ezberdinagoa da gainera aberatson 
mesedetan. 1.000 miloi pertsona (mila miloi, bai) miseria gorrian bizi dira, bizirik irauteko 
borrokatzen. 1.000 miloi pertsonak ez dauka edateko moduko urik. Zazpi miloi pertsona 
hiltzen dira urtean senda daitezkeen gaixotasunen ondorioz. AEBek, munduko 
aberastasunaren %20 ekoizten dute (BPGean neurtuta), baina aberastasun hori 
produzitzeko, atmosferara jaurtitzen ari garen CO2ren %20 ere AEBek jaurtitzen dute. 
Nazio Batuen datuen arabera, pobrezia ekiditeko mundu mailako errentaren %1 bakarrik 
erabili beharko litzateke. Kalkulu horien arabera, bitarteko aproposak jarriz gero, pobrezia 
gogorrena bi hamarkadetan konpondu daiteke, baina ez ditugu bitarteko horiek jartzen. 

 Liberalismoaren ustez ordea, datu horien errua ez da kapitalismoarena. Datu horiek 
berdinak lirateke kapitalismorik gabe ere. Kapitalismoari esker, gutxienez 1.000 miloi oso 
ongi bizi gara (300 miloi Europan, 300 AEBtan, Japon, Kanada, Australia...). Eta 

                                                 
19 "El concepto de la economía, tal y como se entiende hoy en día, comienza a desarrollarse a partir 
del siglo XVII con el desarrollo y afianzamiento de la ideología liberal. Hasta el siglo XVI la 
economía es entendida como la administración de la casa, tiene por tanto un carácter privado y 
doméstico, no aparecen rasgos claros como para poder concederle a la economía el estatus de 
ciencia moderna (...) Con la modernidad, las actividades comerciales y bancarias con carácter 
lucrativo toman una significación honorable y de prestigio. Una visión totalmente contrapuesta a la 
visión medieval, en la que dichas actividades son condenadas y despreciadas. Con la modernidad, 
toman preeminencia los intereses relacionados con los asuntos económicos y el beneficio. Esta 
aproximación es consecuencia del momento histórico y de las relaciones de poder, una nueva clase 
está emergiendo en el escenario político y social y debe construir un discurso legitimador propio. 
Con el auge del comercio y de la burguesía triunfa lo económico en detrimento de otros aspectos 
que anteriormente habían tenido importancia” (Moreno, 2003: 45 eta 50). 



  

merkatuari esker gaur egun pobreak direnak ere iritsiko omen dira gure mailara. "Politika-
Estatua" pareak "ekonomia-merkatuan" gehiegi parte hartzen badu ordea, lehiakortasunaren 
printzipioa ez da betetzen, askatasuna mugatzen da eta ez da aberastasuna sortzen. 
Azkenean gizarte osoa bihurtzen da pobre (herrialde sozialistetan gertatu omen dena). 

 Liberalismoaren ustez, merkatua da gizakiak euren artean lotzen dituen instituzioa. 
Elkartrukearen ondorioa da beraz gizartea. XVII eta XVIII. mendeetan, gizarte-ordenaren 
oinarrian Jainkoa zegoenaren ideia baztertu ondoren, teoria berri bat bilatu beharra zegoen 
gizartea azaltzeko, gizakion arteko lotura esplikatzeko. Jainkoa eta natura jadanik ez badira 
kontzeptu baliagarriak azalpen horretarako, gaur egun oraindik erabiltzen dugun "kontratu 
soziala"-ren metafora asmatzen du liberalismo politikoak (J. Locke, T. Hobbes): gizakiok 
gizartea behar dugunez bizitzeko, gure artean kontratu bat sinatzen dugu gizartean bizi ahal 
izateko. Kontratu horretan zehaztuko dira gure betebehar eta eskubideak. Baina J.J. 
Rosseau bezalako autoreek kontratu sozial horren oinarrian politika jarriko duen bitartean 
(gizakiok gizartean bizitzeko gure borondatea onartuko genukeelarik), Adam Smith eta 
liberalek ekonomia aukeratuko dute: "ez da gure borondatea orden-sozialaren oinarria, 
baizik eta elkartrukeak sortzen duen dependentzia". Liberalentzat, elkartrukea da beraz 
gizakien arteko lokarria. Teoria horretan, gizakion lehendabiziko helburua ez da gizartean 
bizitzea, baizik eta gure interes pribatu-indibidualak asetzea (irabaziak). Gertatzen dena da, 
interes horien bila joatean, automatikoki gizarte egitura antolatzen dela, bakoitzak funtzio 
ezberdin bat edukiko baitu merkatu horretan.  

 Hori da XX. mendean, filosofo moderno garrantzitsuenetako batek, John Rawls-ek 
jarraituko duen bidea20. Bere Justiziaren Teoria-n, gizartea gizaki indibidualen multzo bat 
da. Gizaki indibidual horiek, arrazoia erabiliaz aukera indibidualak egiten dituzte, eta 
gizartea aukera horien emaitza da. Liberalismoak ez du gatazkarik ikusten gizaki 
indibidualetatik gizarterako pausoan. Gizartea, indibidualitate horien batuketa sinple bat 
bezala ikusten du. Batzerako garaian ezer aldatuko ez balitz bezala.  

 XVIII. mendean kontratu sozialaren ideia azaltzeko natura basatiaren metafora erabili 
zen: hasera batetan gizakiak natura basatian bizi direnaren fikzioa erabiltzen da 
kontratuaren ideia azaltzeko. Naturako egoera, etengabeko borroka, jasangaitza dela 
ikusiaz, gizakiek gizartera pasatzea erabakitzen dute (T. Hobbes). Baina gizartera pasatzeko 
sinatzen duten kontratua ikusteko modu ezberdinak daude. Liberalismoaren bertsioa, 
ekonomian oinarritutako kontratu minimoarena izango da. Norberak bere interesak 
jarraituz, orden-soziala ziurtatzen da, automatikoki. "Esku ikustezin" bati esker, aukera 
arrazional indibidual horiek gizarte bihurtzen dira. Merkatua auto-orekatu egiten da, 
kanpoko parte hartzeen beharrik gabe. 

 "Politikaren aukera" egiten dutenak ordea kontratua azaltzeko, gizakiek euren artean 
etengabe hitz egin behar dutenaren ideia defendatzen dute. Liberalen teorian, badirudi 

                                                 
20 Lehenago ere aipatu dugun moduan, R. Gargarella eta F. Ovejero-k, Rawls "liberalismo 
igualitarioa"-ren barnean kokatzen dute, "liberalismo kontserbadore"-tik kanpo (autore horien ustez 
"liberalismo igualitario" horren beste adibide bat AEBko partidu demokrata izango litzatekeelarik). 
Rawls-ek 1971ean argitaratu zuen Una teoría de la justicia (Fondo de Cultura Económica, México 
D.F., 1985), eta lan horrek izugarrizko garrantzia edukiko du hurrengo hamarkadetako filosofia 
politikoan. Liburu horri liberalismo kontserbadoretik emango zaion erantzuna, Robert Nozick-ek 
1974an argitaratutako Anarquía, Estado y Utopía (FCE, México D.F., 1990) izango da. 



  

gizakiak gizartea sortzeko haserako momentuan bakarrik hitz egiten dutela: lege minimo 
batzuk jartzen dira, eta hortik aurrera gizarteak bakarrik funtzionatzen du. Kontratua sinatu 
ondoren bakoitza bere etxera itzultzen da, eta ez dago gehiago hitz egin beharrik. Gizarteak 
automatikoki funtzionatzen du hortik aurrera. Milton Friedmann, F.A. Hayek, Robert 
Nozick21 eta gainontzeko neoliberalentzat, merkatuak sortzen duen gizarte antolaketa da 
antolaketarik hoberena. Merkatuaren ondorioz sortzen den orden-soziala naturala da, 
berezkoa, ia biologikoa. Ez dago parte hartzearen beharrik hor. Horregatik ukatzen da 
Estatua. Rawls eta bere jarraitzaileen ustez, ustezko ongizate sozialaren bila askatasun 
indibidualak erasotzen dira, eta hori onartezina da, askatasun indibidual horiek ongizate 
sozial hipotetiko hori baino lehenagokoak direlako. Oinarrizko askatasunak dira zaindu 
behar direnak: askatasun politikoa (boto askatasuna), adierazpen askatasuna, kontzientzi eta 
bilera askatasuna, gizakiaren askatasuna, eta jabego eskubidea. Askatasun eta eskubide 
horiek berdinak izan behar dute jende guztiarentzat. Baina aberastasun banaketari 
dagokionean, ez du zertan berdina izan beharrik. Rawls-en ustez, ez dugu ezberdintasun 
ekonomiko eta sozialak murrizten saiatu behar horrela askatasun indibiduala kaltetzen 
bada. 

 F. Tönnies-ek gizarte eta komunitate artean egindako bereizketara iristen gara 
horrela. Tradizio liberal anglosaxoiak gizartearen aldeko apustua egiten du. Gizartea 
gizakien interes partikularren ondorio bezala ulertzen duelarik, egitura soziala elkartruke 
ekonomikoan eta elkartruke horrek sorturiko harreman eta dependentzietan oinarritzen 
delarik. Tradizio alemanak ordea (Hegel eta ondoren, Marx), gizartearen indibidualismoa 
kritikatuko du, eta komunitateari emango dio garrantzia, kontratuaren kontzeptu politikoari. 
Liberalen ustez, komunitatearen bidetik totalitarismoa dator (Hegel-etik Hitler, eta Marx-
etik Stalin), eta gizakia itotzea. Estatu absolutua.  

 Liberalismoaren kritikoentzat, ezinezkoa da gizakiak kontratuaren unean bakarrik 
batu eta hitz egitea. Hasteko, gizarterik gabeko gizakien abstrakzio hori ezinezkoa delako. 
Gizakiak gizartea behar du bizitzeko. Eta gizartean etengabe hitz egin beharra daukate 
gizakiek euren artean, politika beharrezkoa da. Gizartea ez da gizaki indibidualen batuketa 
bakarrik. Zerbait gehiago da, zerbait ezberdina. Ongizate soziala ez da interes partikularren 
batuketa. Interes indibidual horietatik ezberdina izan daiteke. Eta interes kolektibo horren 
izenean desio indibidualak mugatu daitezke. Rosseau-rentzat polis grekoa da eredua. Eredu 
horretan, hiria, komunitatea, gizartea da lehentasuna, ez gizabanakoa (Aristoteles-entzat 
bezala). Gizartea gizakia baino lehenago, eta ondorioz ezinezkoa da gizarte aurreko, 
kontratu aurreko egoeraren metafora. Neoliberalismoaren kritikoen ustez, ez dago interes 
partikularrak interes orokor bihurtzen dituen "esku ikustezinik". Merkatua ez da auto-
orekatzen. Merkatuak jendea atzean uzten du, "olatuak" jendea gizartetik ateratzen du. 
Liberalismoak mundu mailan miseria eta muga ekologikoak gainditzea suposatu du. 
Kritikoen ustez arauak behar ditugu, legeak, parte-hartze politikoa, Estatua. 
Liberalismoaren teoria azkenean indartsuenaren teoria da. Gizakien arteko lotura 
indibidualismoan oinarritzen bada, azkenean lotura hori askatu egingo da. Eztabaida 
politikoa behar dugu aberastasuna nola banatu erabakitzeko, aberastasuna zer den 

                                                 
21 M. Friedman eta Chicagoko eskolari buruz, ikusi: Ignacio Ferrero Muñoz (2002), Milton 
Friedman. La política económica de un pragmatista liberal, Instituto de Estudios Económicos, 
Madrid. R. Nozick-i buruz: J.J. Moreso eta J.L. Martí Mármol (2002), "Robert Nozick. Una pérdida 
irreparable", Claves, 123 zbka., 50-53 orr. 



  

erabakitzeko, mundua nola antolatu pentsatzeko. Karl Polanyi-k oso ongi azaldu zuen guzti 
hau lur komunalen adibidearekin: araurik ez badago, Estaturik ez badago, merkatuak eta 
ekonomiak parte hartze politikorik gabe agintzen badute, interes partikularrak jarraitzen 
badira, hiritar bakoitzak ahalik eta egurrik gehien bilduko luke basotik. Eta zuhaitz guztiak 
bota ondoren, berandu litzateke "esku ikustezin" eta "auto-orekentzat" (Polanyi, 1989).  

 

Gurea da garaipena 

 Francis Fukuyama izan da "gurea da garaipena" kantatu duten neoliberaletatik,  
ezagunena egin dena (Fukuyama, 1992). Neoliberalismoaren ustez, errealitateak arrazoia 
eman die: "El mercado funciona mejor en la práctica que en la teoría, y el estado funciona 
mejor en la teoría que en la práctica" (Rodríguez Braun, 2000: 30). Bai sozialismoak 
(Termes, 1990) eta bai sozialdemokraziak porrot egin dute liberalen ustez. Modernitate 
kapitalistak aukera ezberdintasuna ekarri du, aukeratzeko aukera, eta askatasun hori, beste 
edozein sistemak eskainiriko bizimodua baino hobea omen da. Eta gainera, 1989an 
Berlineko harresia erori zenetik, lotsik gabe defendatzen da sistema, kapitalismoaren 
aurkako ideia eta baloreak zabaltzen saiatzen direnei, saiakera horretarako legitimitatea 
ukatuaz (Zubero, 1996). Liberalismoarentzat, orain arte ezagutu izan den gizarte antolaketa 
mota hoberena da demokrazia kapitalista-liberala. Ez dela mundu perfektu bat? 
Errealitateak, beste aukerarik ez dagoela erakutsi omen digu. Merkatu askeko ekonomian 
oinarritutako gizarteak, gizarte komunista, sozialista edo sozialdemokratak baino hobeto 
funtzionatzen omen dute: 
En los virtuales albores del siglo XXI existe entre las opciones ideológicas relevantes un amplio 
acuerdo en el sentido de que algunas cosas ya no se pueden discutir. Sería fácil para mí, y poco 
deportivo, ensañarme con lo que ha significado la desastrosa experiencia del régimen que suprimió 
el mercado: una inocua mezcla de ineficacia económica y tiranía política que no sólo empobreció 
medio planeta sino que lo regó con la sangre inocente de millones de trabajadores. No hay "terceras 
vías" entre el mercado y su eliminación: esta última alternativa ha desaparecido (Rodríguez Braun, 
2000: 13). 

 Sozialismoaren porrotaren ondoren, liberalen ustez Ongizate Estatua ere ahaztu 
beharra dago ("no hay 'terceras vías' entre el mercado y su eliminación"). Sozialdemokrazia 
ere urrutiegi joan da. Estatuak aberastasunaren erdia lapurtu die hiritarrei: osasuna, 
hezkuntza, pentsioak... Ongizate Estatuan BPGren erdia Estatuaren eskuetan dago, eta hori 
gehiegizkoa da. Konkista sozial bezala aurkezten direnak, konkista sozialak dira bai, baina 
ez sozialdemokratek ematen dieten zentzuan: ez dira lorpen sozialak, gizartea hobea 
delako, baizik eta Estatuak gizartea konkistatu duelako. Arlo publikoak arlo pribatua 
konkistatu du. Eta liberalentzat askatasun pribatuak dira lehentasunak. Sobietar 
Batasunaren beldurrez, mendebaldeko gizarteek sozialismoaren zenbait aldarrikapen onartu 
behar izan zituzten XX. mendean, baina komunismoaren arriskua desagertu ondoren, 
neoliberalismoak kapitala eta lanaren arteko konpromiso fordista hautsiko du, eta Ongizate 
Estatua desmuntatzen hasiko da.  

 Kritikoen ustez ordea, ezinezkoa da herri aberatsetako bizi maila industrial-kapitalista 
mundu osora zabaltzea (1970eko hamarkada ondoren, denok baitakigu munduaren 
baliabideak mugatuak direla).  Eta sozialismoak ez du arrakastarik izan, baina neska batek 
ezezkoa esaten digunean, betirako desagertzen al da berriro saiatzeko aukera? 



  

(horrelakoetan, hoberena beste neska batekin saiatzea zela erantzun zidan behin ikasle 
batek, eta agian ez zaio arrazoirik falta). 

 Liberalismoaren ustez, ez dago alternatibarik, alternatibak pentsatu eta saiatzeari ere 
uko egin diotelako gainontzeko teoriek: "Hubo un tiempo donde se insistía seriamente en 
que el mercado no era eficiente a la hora de asignar recursos, y que el Estado lo podría 
hacer igual o incluso mejor. No es necesario que perdamos el tiempo refutando esta falacia, 
porque sus propios defensores ya han abdicado de ella" (Rodríguez Braun, 2000: 17). Ez 
ote da egia? Ez ote gabiltza lotsatuta beste sistema bat pentsatu nahi dugunok? Ez ote 
gabiltza hitz faltan, betikoetaz (sozialismo, komunismo, ezkerra, marxismoa...) lotsatuta? 
Tesi honetan ere, hirugarren diskurtsoari, "kritiko" izena eman behar izan diot, beste 
kontzeptu horiek intelektualen artean duten fama txarra ikusita. Ez ote gara ari galtzen 
borroka kulturala, gure diskurtsoak ere lotsa ematen digulako? 

 Munduak gaur gozatzen duen bizi maila sekula baino hobea da liberalismoaren 
ustez. Merkatua, komertzioa eta dirua desagertuko balira, gizadia ere desagertu egingo 
litzateke. Parte-hartzearen aldekoek, tortilla bat egiteko arrautzak hautsi behar direla omen 
diote. Baina XX. mendean horrenbeste arrautza (askatasun) hautsi ondoren, "non dago 
tortilla?", galdetzen dute liberalek. Ezinbestekoa dirudien globalizazio prozesua ere 
liberalismoaren legeak jarraituz egin beharko litzateke beraz. Mundu guztiarentzat 
baliagarri balitz bezala gure gizarte eredua. Modernizazio kapitalista balitz bezala 
modernizazio eredu bakarra. Gure garapen eredua mundu guztira zabaldu ahal izango balitz 
bezala (herri azpigaratuak, egunen batetan gure mailara iritsiko diren herriak balira bezala). 

 AEBak dira eredu, teknologia berrietan oinarritutako "informazioaren gizartea". 
Europan baino arau eta kontrol gutxiagorekin, borroka ekonomikoa irabazi omen dute 
Estatu Batuek (baina borroka soziala ere bai?). Neoliberalismoarentzat AEBak dira beraz 
eredu (Reich, 1993).22 

 Liberalismoaren ustez, "ekonomia berriak" salbatuko gaitu: "El potencial de creación 
de empleos de las tecnologías de la información y de la comunicación tendrá fuerza 
suficiente para contrarrestar el riesgo de que desaparezcan puestos de trabajo. En la medida 
en que las tecnologías de la información y de la comunicación sirvan para elevar la 
productividad, generar nuevos mercados y facilitar el acceso a los ya existentes, mejorarán 
las perspectivas de una reducción duradera del desempleo" (LNE/OIT, 2002). Eta hor ere 
alferrikakoak dira kontrol saiakerak, parte-hartze politikoak. Merkatuari bere bidea egiten 
utzi behar zaio. Horrek ekarriko du gero garapen soziala. Europan, Estatuak arauak eta 
zergak ezartzeko afizio gehiegi dauka. Horregatik omen doaz AEBak aurretik (Gonzalez 
Romero, 1999) "Todavía queda mucho por hacer... y por no hacer. Los gobiernos europeos 
necesitan, en primera instancia, desterrar su pasión por regular y dejar que lo haga el propio 
sector. Porque a veces, no hacer es más importante que hacer. Es decir, que, aunque atente 
                                                 
22 Eta gainera, erradikalenentzat, Estatu Batuak zentzu guztietan dira eredu, ez bakarrik ekonomiari 
dagokionean: "Es altamente improbable que cualquier otra Administración formule en términos 
muy distintos la visión del papel que corresponde a Estados Unidos en el mundo. Somos nosotros 
quienes debemos cambiar. Si queremos compartir con Estados Unidos la responsabilidad de ordenar 
el mundo del futuro, tendremos que compartir también ese papel de gendarme que repugna tanto a 
la conciencia postmoderna europea, pero que resulta imprenscindible para gobernar un planeta que 
se encuentra aún mucho más cerca de Hobbes que de Kant" (Eduardo San Martín, "Bush no es el 
problema", Abc, 2003.04.06: 33). 



  

contra sus propias creencias, la política debe asumir que la economía dentro de la red no se 
genera a partir de estímulos políticos, sino que evoluciona según el modelo darwiniano, a 
través de innumerables experiencias empresariales, muchas de las cuales fracasan y otras 
muchas cosechan éxitos rotundos. Todo lo que un gobierno puede hacer es asegurarse que 
hace lo menos posible por inhibir esa experimentación" (Lamo de Espinosa, 2000). 

 Jeremy Rifkin-en ustez adibidez, ondasun eta zerbitzuen merkatu tradizionalak ez du 
gehiegi iraungo. Merkatuan oinarritutako ekonomiatik, sarearen metaforan oinarritutako 
ekonomiara pasatzen ari gara (Manuel Castells gure garaiko intelektual ezagunenetarikoa 
egin da, "sare-gizartea"-ren ideia horrekin). Merkatuan, saltzaile eta erosleek ondasun eta 
zerbitzuak elkartrukatzen dituzte. Sarean, esperientziak konpartitzen dituzte. Jada ez da 
beharrezkoa izango musika edo zinea fisikoki erostea (CD-a, edo bideo-zinta). Internet-i 
esker, entzun edo ikusi nahi dugun produktua gure ordenagailura jaitsi, eta aspertu ondoren 
borratu egingo dugu. Napster zerbitzua jartzen du adibidetzat Rifkin-ek, sarean musika 
dohainik eskaintzen zuen zerbitzua. Musika-etxe nagusienekin sinatutako akordioaren 
ondoren, harpidetza "merke" bat kobratzen du (mila pezeta/sei euro hilean), harpideei 
edozein musika eskainiaz, 24 orduz egunean, zazpi egun astean. Rifkin-en ustez, 
etorkizunean ekonomia guztia "Napsterizatuko" da (Rifkin, 2000). Baina Rifkin-ek 
"Napsterizazio" prozesu horri arrisku ugari ikusten dizkio: kapitalismoak kultura ere 
ekonomi bihurtu du, eta ondorioz gizarte osoa kolonizatu du ekonomiak. "Posible ote da 
lotura ekonomikoetan bakarrik oinarritzen den gizarte bat?" galdetzen du. Eta noski, kritika 
gehiago ere badira: horrenbestekoa ote da "ekonomia berri" honen garrantzia? (Navarro, 
2000). Benetan ote dira berriak ekonomia eta gizarte hori, edo "Gatopardo" pelikulan ikusi 
genuen bezala, ez ote da "denak berdin jarraitzeko dena aldatzearen" estrategia? 

 Teoria liberalean, enplegua, banatu ez baino, sortu egin behar da, eta garapen 
teknologikoak, ekonomia piztu eta mugitu egiten du, enplegua sortuz (eta ez zenbaitek dion 
bezala, langabezia sortuz). Internet-ekin zerikusia duten teknologia ezberdinekin negozioak 
egiten ditu Cisco enpresak. Merkatuan 579.000 miloi dolar balio ditu, Espainiako BPG, 
Microsoft-ek balio duena baino pixka bat gehiago. Hona hemen zer dion enpresaren 
zuzendariak, John Chambers-ek: "El futuro inmediato será vertiginoso: el crecimiento 
económico occidental se acelerará hasta alcanzar cotas del 10% anual; y el incremento 
inaudito de la productividad hará aumentar el nivel de vida de todos los habitantes del 
planeta; no como la revolución idustrial, que sólo benefició al 20% de la población. En 
definitiva, un año de la 'nueva economía' equivale a diez años de la antigua" (Diario Vasco, 
2000.03.29).  

 Diskurtso neoliberala, optimista-teknologiko bezala definitu genezake beraz. Gizarte 
berrian denok izango omen gara aberats. Alemania eta AEBetan adibidez, atzerrira jo behar 
izan dute informatiko bila. Espainian ere 100.000 lanpostu bete gabe geratzen omen dira, 
teknologia berrietan kualifikatutako jendea bilatzen ez dutelako enpresariek (eta zer egingo 
dugu gainontzeko bi miloi langabetuekin?). Euskadin, Gaia, Telekomunikazioetako 
Clusterrak adierazi duenez, epe motzean Indiatik ekarri beharko dituzte informatikoak, 
hemen horrelako langilerik bilatzen ez dutelako, eta hango eskulana merkeagoa delako 
(diskurtso kritikoaren ustez, garrantzitsuena bigarren arrazoi hau da). Diskurtso liberalak 
dioenez, etengabe hazten ari dira enpresa hauek, eta gero eta enplegu gehiago sortzen ari da 
teknologia berri hauekin zerikusia duten arloetan. EBak ere, garapen teknologikoari 
eskerrak lortutako hazkunde ekonomikoaren bide kapitalista-liberal hau aukeratu du 



  

langabeziari aurre egiteko, Lisboako Bilera-n (2000) adibidez... (sozialdemokraziaren 
diskurtsoa aztertzen duen hurrengo atalean hitz egingo dut sakonago EBaren enplegu 
politikari buruz). 

 Baina kritikoentzat gauzak ez daude hain garbi: 2000tik aurrera, teknologia berri 
hauetan espezializatutako enpresa gehienak krisian sartu dira, eta jendea kaleratzen ari dira 
azken urte hauetan (egia esan, aurreko urte gutxi batzutan diru asko irabazi ondoren): 
2002an, Espainiako telekomunikazio enpresetan 1.200 enplegu galdu dira. Bereziki 
"ekonomia berri" honetako enpresentzat sortutako Burtsa paraleloak ere, emaitza oso 
txarrak izan dituzte, eta ondorioz, 2002ko  irailean, munduko garrantzitsuenetakoa zen 
Frankfurt-ekoa, itxi egin da. Diskurtso liberalak, onartu egin behar izan du agian esperantza 
gehiegi jarri zirela "ekonomia berri" honetan (hitz egingo dugu berriro honi buruz 3. 
kapituluan). Eta gainera, irizpide liberaletan oinarritzen bada (negozioa, dirua) zaila dirudi 
"iraultza berri" hau mundu guztiaren mesedetarako izatea (2003an behintzat, ez da 
horrelakorik sumatzen, eta badirudi aurreko iraultza industrialak  bezala, gutxi batzuen 
mesedetarako erabiltzen ari dela).  

 Teknologia eta ekonomia berri horien ondoren, globalizaziora pasatzen baldin bagara, 
logikoa den moduan, liberalek globalizazio liberal bat defendatzen dute: lehiakortasuna 
areagotu egiten omen da eta aberastasuna hobeto banatzen omen da (Izquierdo, 2003). 
Liberalen ustez, globalizazioak azken urteetan sortu dituen arazoak konpontzeko ere 
(nazioarteko krisi finantzieroak adibidez), merkatu askatasun gehiago da behar dena, ez 
kontrol politikoa (Toribio Dávila, 1999). Neurri protekzionistak oztopo bat omen dira 
atzerritar inbertsioentzat, eta ondorioz garapena oztopatzen omen dute. Liberalen ustez, 
herrialde azpigaratuen egoera txarraren errua ez da kapitalismoarena, herri horiena baizik: 
gobernuen ustelkeria eta demokrazia falta, marxismoan oinarritutako politikak (gastu 
publikoa gehiegi eta kontrolik gabe haziaz eta ekonomia distortsionatuz)... Ezin zaie beraz 
kanpo zorra barkatu, eta "Tobin tasa" (kapital mugimenduei zerga gogorragoak ezartzea) ez 
da irtenbidea. Batetik, oso zaila delako nazioarteko kapital mugimendu horiek kontrolatzea. 
Bestetik, neoklasikoen ustez, kapital mugimendu horien ondorio positiboak negatiboak 
baino garrantzitsuagoak direlako. Ez dago ahulenentzako babes berezien beharrik. Merkatu 
aske gehiago da behar dena. Posible da epe motz eta ertainean globalizazio prozesu honek 
kostu sozial batzuk suposatzea, baina beste edozein aukera okerragoa izango litzateke. Epe 
luzera, mundu guztiaren bizi maila hobetuko omen da, ez omen delako beharrezkoa batzuk 
irabazteko besteak galtzea (diskurtso kritikoa ordea ez dago hain ziur: denok irabazi ahal 
genezake?). Liberalentzat, nazioak ez dira aberats edo pobre jaiotzen, kolonialismoa (edo 
kritikoek neokolonialismo deitzen dutena, multinazionalen globalizazio neoliberala) ez dira 
herrialde pobreetako egoeraren errudun. Jabego pribatuak eta enpresa-komertzio 
askatasunak (kapitalismo liberalak) mendebaldeko herrialdeak aberastu ditu, eta hori da 
jarraitu beharreko eredua: "El lagrimeo por las personas que subsisten con menos de dos 
dólares diarios ignora que cada vez son menos. Ignora también que no hay nada malo en 
que haya ricos (mientras no roben), ni en la cantidad de botellas de Coca-Cola vendidas por 
minuto. Tampoco es sensato deplorar que muchos niños trabajen en el Tercer Mundo, sin 
pensar en cuántos trabajaban antes, ni en qué alternativa tienen si no trabajan" (Braun, 
2003). 

 Kritikoek justu aurkakoa defendatuko dute ordea: jendea gosez hiltzen den bitartean, 
kritikagarria da aberatsak egotea (lapurrak ez badira ere), ezberdintasun sozial 



  

gehiegizkoak direlako horiek; Coca-Colaren arrakasta ere kritikatu liteke, arrakasta horrek 
Estatu Batuetako enpresa erraldoi baten garaipena adierazten duelako, eta tokian tokiko 
enpresa txikiagoen porrota (eta ondorioz, azken batean "indartsuenaren legea" den 
"merkatu askearekin" denok berdina edaten eta berdinak izaten bukatuko dugulako); eta 
kritikatu liteke Hirugarren Munduko umeak enplegu industrialetan aritzea, kasu gehienetan 
enplegu horietan egon arren ezin baitute pobreziatik atera, eta gainera kasu askotan, 
industrializazio kapitalista hori baita euren lehenagoko nekazal bizitza duina ezinezko 
bihurtu duena. Eztabaidatu daiteke pobrezia kolonialismoaren errua den ala ez, baina gizadi 
guztia herri edo familia bakar bat bezala ikusiko bagenu, onartezina izango litzateke 
familiako kide batzuk daramaten bizimodua, beste batzuk miserian jarraitzen duten 
bitartean. Hori da agian globalizazioak XXI. mendean daukan erronketako bat: borroka 
kulturala, denok herri bakar bat garenaren ideia (hizkuntza, eta kultura ezberdinekin) 
zabaltzea. Zeren jendeak ideia hori barneratzen badu, jarraian etorriko lirateke soluzioak, 
anaien artean onartezinak baitira gaur egungo ezberdintasunak.  

 Baina oraingoz neoliberalismoa da borroka kulturala ere irabazi duena. Boterean 
egonik, gaur egungo errealitatea eta etorkizunerako norabidea ezinbestekotzat aurkezten 
dizkigu, gure aukera moldatzea bakarrik izango balitz bezala, aldaketa horien aurrean beste 
aukerarik edukiko ez bagenu bezala. Kultura naturalizatzen du neoliberalismoak, gizakiek 
eraikiriko errealitatea eta erabakiriko norabidea natural-normal balira bezala aurkeztuaz. 
Errealitatearen eta etorkizunaren eraikuntza sozial prozesua ezkutatzen du, eztabaida hauen 
atzean dagoen interes borroka "ahaztuaz", eztabaida bera ere alferrikakoa izango balitz 
bezala. Abiadura Handiko Trena (AHT) nondik dioan eztabaidatu daiteke, baina ez trena 
bera, gizarte eredua ezin da zalantzan jarri. Zalantza horrek, garapenetik, Europar 
Batasunetik, dirutik, aldenduko gintuzkeelako. Ezin da sistemaren aurka joan, ez omen 
dagoelako ezer sistematik kanpo. 2001ko uztailean, Genovan ospaturiko Zortzi-Handien 
bileraren aurkako istiluetan poliziak gazte bat hil ondoren, hona hemen egunkari liberalek 
esanikoa: "El movimiento antiglobalización atrae a cada vez más bárbaros. Eso sí, tienen 
una característica común: se trata de una banda hetereogénea que recuerda mucho a 
aquellos que en siglo XIX despotricaban contra el sistema métrico decimal o la 
implantación del ferrocarril (...) Este cúmulo de hechos es algo que debería mover a la 
reflexión e inducir a la responsabilidad no tanto a quienes participan en las revueltas -cuya 
capacidad para tal fin parece limitada- sino a quienes alimentan ideológicamente y los 
jalean desde las universidades, los medios de comunicación, u otras instancias 
institucionales (Expansión-eko editoriala, 2001.07.21). "Hoy más que nunca, los 
revolucionarios de pacotilla, los curas arremangados, los ecologistas fumadores de canutos 
que ayer se concentraban en Génova son los causantes de ese bloqueo al progreso de toda la 
humanidad" (Abc-en, Ramón Pérez-Maura, 2001.07.21). Dagoenaren onarpena da beraz 
aukera bakarra ("más vale malo conocido..."). Eta sindikatuei ere geratzen zaien aukera 
bakarra moldatzea omen da: "Sin poner en cuestión el imperio del mercado ni las virtudes 
de la competencia, los sindicatos tienen un papel relevante que cumplir, pero es claro que la 
globalización creciente y los imperativos de la Nueva Economía están transformando con 
rapidez las clásicas ideas sobre la relación entre el capital y el trabajo, ya muy afectadas por 
la evolución de los equilibrios mundiales tras la caída del Muro de Berlín. El vértigo de 
tales transformaciones permite pensar que la adecuación del sindicalismo está lejos de 
haber concluido" (Diario Vasco, 2001ko Maiatzak 1ko editoriala. Kurtsiba nik jarri diot). 



  

 Diskurtso kritikoaren ustez ordea, badira beste aukerak. Aldaketaren nondik norakoa 
aztertu eta eztabaidatu daiteke. Globalizazioan ere, parte-hartze eta kontrol politikoa 
beharrezkoak dira, galtzen ateratzen direnak eta kanpoan geratzen direnak pertsonak baitira, 
ez edozein produktu edo zerbitzu. Berez, mundu mailako erakunde makroekonomikoak 
sortzearen ideia aproposa da (Nazioarteko Moneta Fondoa, Munduko Bankua...), baina 
erakunde hauek, liberalismoaren doktrina ekonomikoa jarraituz, ezberdintasunak edo 
pobrezia murriztu beharrean, areagotu egin dituzte. Beraz, irtenbidea ez da erakunde horiek 
kentzea, baizik eta orain arteko norabidea aldatzea. Kritikoen ustez, gaur egungo 
globalizazio neoliberala AEBeko multinazionalen domeinua da. Merkatu askeak ez du lehia 
suposatzen, zeren nork lehia dezake Coca-Cola, Nike, Levis, ea.-en aurka? Nola lehia 
dezake denda txiki batek, zentro komertzial handi baten (gure garaiko erligio nagusia den 
kontsumoaren katedralen) aurka? David-ek gutxi batzutan bakarrik irabazten du, gehienetan 
Goliat-ek, indartsuenak. Zer egin dezaket nik Tyson-en aurkako borroka batetan? Hori ez 
da askatasuna, hori ez da lehia (Ritzer, 2000). Neoliberalismoak "politika-Estatua" pareak 
"ekonomia-merkatuan" ez parte-hartzea eskatzen du, bakean uztea, libre. Gertatzen dena da 
"ekonomia-merkatuak" ez duela gizartea bakean uzten, eragina duela gizartean, eta askotan 
eragin hori kaltegarria izan dela, nahiz eta liberalismoak eragin negatibo horiei garrantzia 
kendu nahi izan. Ekonomia, herri eta kultura txikiak elkarren artean batu eta euren aldeko 
arauak onartzen ez badituzte, ekonomia, herri eta kultura handiek irentsiko dituzte. 
Globalizazio neoliberalak miseria dakar jende askorentzat, eta gainontzekoentzat, 
uniformizazioa: mundu guztia berdin jantzita, berdina jaten, pelikula berdinak ikusten, 
musika berdina entzuten, eta berdina pentsatzen. Parte-hartze politikoa behar da, babesa, 
lekuan lekuko produktu, zerbitzu eta kulturak bizirik iraun ahal izateko. Anjel Lertxundi 
idazleak esan zuen bezala, borroka ez baita batzuk pentsatzen duten bezala, 
unibertsaltasuna eta partikulartasunaren artekoa, baizik eta uniformitatea eta 
unibertsaltasunaren artekoa. Gaur egun egiten ari den globalizazioa, multinazionalen 
globalizazioa da (uniformizazioa, identitate suntsiketa). Lertxundirentzat ordea, eta 
berarekin ados nago, unibertsaltasuna da desiragarri, identitate/partikulartasun nahasketa-
sintesia (Lertxundi, 1999). Eta hori lortu ahal izateko, ziurrenik joko arauak aldatu beharra 
daude. 

 

1.2.- Liberalismoa eta enplegua. 

 Aurreko puntuan ikusi dugu teoria liberalak zer dion orokorrean ekonomia eta 
gizarteari buruz. Lan merkatuari eta enpleguari buruzko diskurtso zehatzari dagokionean, 
ideologia honen diskurtsoan, zurruntasuna eta malgutasuna dira kontzeptu errepikatuenak 
("rigidez" eta "flexibilidad"). Hau da, liberalen ustez langabeziaren arrazoia lan 
merkatuaren gehiegizko zurruntasuna da, gehiegizko erregulazioa, eta irtenbidea 
malgutasuna, ahalik eta lege edo arau gutxienekin funtzionatzea. Prestakuntza 
(enpleabilitatea) ea. ere garrantzitsuak izango lirateke enpleguari buruzko diskurtso 
honetan, baina desregulazioa da politika neoliberalen ezaugarri nagusia. Ustez langileak 
babesteko ezartzen diren neurri eta mugak, azkenean lortu nahi denaren aurkako ondorioa 
izaten omen dute: merkatua hoztea, langabezia, eta langileen bizi maila okerragoa 
bihurtzea.  

 Malgutasuna behar omen da beraz lan merkatua berpizteko (lan merkatua beste 
edozein merkatu bezalakoa baita liberalentzat), eta horretarako honako neurri hauek hartu 



  

beharko lirateke: (1) Lan merkatura sartzea eta lan merkatutik ateratzea erraztea (Gual, 
1996). Hau da, enpresarientzat errazagoa (eta merkeagoa) izan dadila langileak kontratu eta 
bidaltzea. Kontratazioa errazagoa izan dadin23, lan kostuak merketu beharko lirateke: batez 
ere kualifikazio gutxi eskatzen duten enpleguetan soldatak murriztuz24 (horretarako 
Gutxieneko Soldata murriztu edo kendu behar da25) eta langile bakoitzeko zerga gutxiago 
ordainduaz. Langileak kaleratzeak ere errazago eta merkeago izan behar luke (2) Langabezi 
dirulaguntza gutxiago ordaindu beharko lirateke baita ere, bai diru gutxiago ordainduaz eta 
baita denbora gutxiagoan ordainduaz ere (langabezian dagoenak gogo gehiago jar dezan 
enplegu berri bat bilatzen)26 (3) Eta beharrezkoa da baita ere negoziazio kolektiboa 
erreformatzea, enpresa mailan negoziatuz eta hitzarmen bakoitzean zerotik hasiaz, aurreko 
hitzarmenetan lortutakoa langileek minimo moduan erabili gabe ("ultraaktibitate" deitzen 
den horrekin amaituaz). 

 Orokorrean, diskurtso neoliberalak baikortasunez ikusten du Espainiako lan 
merkatuaren garapena 1995tik aurrera. Espainia eta Euskadin langabezia asko murriztu da 
zortzi urte hauetan (1995eko %23tik 2004ko %7ra Euskadin eta %10ra Espainian), enplegu 
asko sortu delarik (Euskadiko biztanleria landuna adibidez, 700.00 pertsonatik 
900.000raino  hazi da). Gainera, joera hau mantendu egingo omen da hurrengo urteetan: 
2004ko urtarrilean Rodrigo Rato Ekonomia ministroak 2003-2007 tarterako emaniko 
aurreikuspenen arabera, hurrengo lau urteetan 1.300.000 enplegu berri sortuko omen dira 
Espainian (2004an 300.000 eta 2005, 2006 eta 2007an, urtero 350.000). Neoliberalentzat 
bukatutzat eman genezake beraz 1970eko hamarkada amaieran hasitako enplegu krisia.  

  

Malgutasunaren garrantzia. 

 Neoliberalismoaren ustez, hiru arrazoi azpimarra litezke 1970eko hamarkadan hasten 
den herri aberatsetako azken enplegu krisia azaltzerakoan: (1) Arrazoi garrantzitsuenetakoa, 
1970. hamarkadako petrolio prezioen gorakada litzateke (1973 eta 1979). Garestitze horren 
ondorioz, lehengai guztiak garestitzen dira, eta irabaziak murriztu egiten dira. Lehiakorrak 
izaten jarraitzeko hartu beharra dagoen lehenengo erabakia kostuak murriztea da, baina 
kapital finkoaren (makinaria) eta lehengaien prezioak murrizterik ez dagoenez, kostuak 
merketzeko aukeratzen den faktorea lana da (langileak kaleratzea). Jadanik irabazirik 
ematen ez duten enpresak ixten hasten dira. Langabezia asko hazten da, eta fordismoa 
gaindituko duen sistema ekonomiko berri baten beharraz hitz egiten hasten da. (2) Gainera, 
kontutan hartu behar da, XX. mende amaieran, aldaketa teknologiko garrantzitsua ematen 
                                                 
23 1980 eta 90eko hamarkadetan, malgutasun politika honen ondorioz, ordurarte ezhoizkoak ziren 
kontratazio eta enplegu motak ugarituko dira, gazteei erabat arruntak bihurtuko zaizkielarik: behin-
behineko kontratuak, denbora partzialekoak, Aldi Baterako Lan Enpresak kudeatutako enpleguak, 
subkontratazioak, autonomoak... (L. Fina, 2001, El reto del empleo, McGraw-Hill, Madrid: 399). 
24 "Dedicando parte del dinero que se destina actualmente a pagar las prestaciones por desempleo y 
otras prestaciones sociales a reducir los costes de contratar trabajadores para los puestos de baja 
productividad y/o a elevar la renta de los que aceptan un empleo de bajos salarios, sería posible 
aumentar el empleo total" (ELGE/OECD, 2000: 15) 
25 2005ean, Espainian, Gutxieneko Soldata hilean 500 eurokoa da. Soldata hori murriztea edo 
kentzea proposatzen dutenak saiatu al dira diru horrekin bizitzen? 
26 PPren gobernua 2002ko maiatzeko lan erreforman egiten saiatu zena, baina ekaineko greba 
orokorrak ekidin zuena. 



  

dela (informatika, elektronika...), zenbait autore, gizarte postindustrialari buruz idazten 
hasiko direlarik (D. Bell, A.Touraine...27). Enplegu krisiaren bigarren arrazoi nagusietako 
bat hori litzateke beraz: industrian oinarritutako gizartetik zerbitzuetan oinarritutako 
gizarterako aldaketak, ezinbestean sortzen duen egokitze arazoa (behin-behineko arazoa28). 
(3) Azkenik, globalizazioak suposatu duen lehiakortasunaren areagotzea aipatu beharko 
litzateke: eskulan merkeagoa eskaintzen duten Estatuak sartzen direnez merkatu 
globalizatuan, leku horietara eramango dituzte euren lantegiak herri aberatsetako zenbait 
enpresak. 

 Egoera berrian, fordismoa ekoizpen sistema zurrunegia omen zen, eta Ongizate 
Estatua, gizarte antolaketa eredu "garestiegia". Japon hartzen da eredutzat (krisiak ez 
baitzuen han horrenbesteko eraginik izan): Toyota enpresaren adibidea jarraituz (Ohno, 
2000), malgutasunaren ideologia mendebaldera iristen da, lana, ekonomia eta gizarte 
eredua aldatuz (Piore eta Sabel, 199029).  

 Neoliberalismoak aldaketaren azalpen ofizial hau erabiltzen duen bitartean, diskurtso 
kritikoaren ustez, petrolioaren krisia, aldaketa teknologikoa eta globalizazioa aitzakia 
moduan erabiltzen ditu kapitalak bere baldintzak inposatzeko. Diskurtso kritikoaren ustez 
(Brunet eta Belzunegui, 1999: 389-396), malgutasunarena enpresarien estrategia izan da, 
euren interesen aldeko estrategia, lana prekarizatuaz eta langileriaren egoera ahulduz 
enpresarien boterea gehitzeko (3. kapituluan sakonduko dugu historia ofizialaren bertsio 
alternatibo hau). 

 Espainian krisia inon baino gogorragoa izan zen, 1970eko hamarkada amaieran 
erregimen babestu eta itxi batetik ateratzen ari zelako, eta 1986an EBan sartu zelako. Bi 
gertakizun horiek merkatuak irekitzen dituzte, eta enpresa askoren lehiakortasunak ez du 
froga gaindituko, Espainiako (eta Euskadikoa bereziki) langabezia tasa, herri aberatsetako 
altuena bihurtuaz. Frankismotik atera ondoren, enpresariek (CEOE) eta UGTek Langileen 
Estatutua sinatu zuten 1980an, langileek ordu arte ezagutzen ez zituzten eskubide asko 
onartuaz: hauteskunde sindikalak, sindikatu aniztasunarekin; enpresa komiteak; sindikatuek 
negoziazio kolektiboetan parte hartzeko eta eragina izateko aukera; langile kaleratzeak 
ordaindu eta arrazoitu beharra... (neoliberalismoaren ustez, arautegi zurrunegia izan zen 
jadanik bazetorren garai berrirako).  

 1974-1985 tartean, langabezia %3tik %21ra igoko da. Nekazaritzan eta industrian 
enplegu asko galtzen dira, eta ez dira enplegu berri nahiko sortzen galera horiek 
konpentsatzeko. Gainera 1960. hamarkadan kanpora joandako emigranteak itzultzen dira. 
                                                 
27 A. Touraine (1973), La sociedad postindustrial, Ariel, Barcelona; D. Bell (1976), El 
advenimiento de la sociedad postindustrial, Alianza, Madrid. 
28 "El ejemplo de la revolución industrial no es muy alentador. A largo plazo, la revolución 
industrial creó una prosperidad masiva que nunca había existido anteriormente, pero costó 50 años 
el que resultara claramente beneficiosa para la mayoría de los ingleses. Por lo tanto, es lógico que 
nos preocupe que nos estemos enfrentando a un largo período de tiempo en el que la tecnología no 
vaya a resultar positiva para nuestra idea de una sociedad justa y feliz" (Krugman, 1997: 84). 
29 Piore eta Sabel-en La segunda ruptura industrial ezagunaz gain malgutasunari buruz zerbait 
irakurri nahi duenarentzat: Eneka Albizu (1997), Flexibilidad laboral y gestión de los recursos 
humanos, Ariel, Barcelona; Antonio Martin Artiles (1995) Flexibilidad y relaciones laborales. 
Estrategias empresariales y acción sindical, CES, Madrid (bibliografia kritikoagoa hirugarren 
atalean aipatuko dut). 



  

Sindikatuen legeztatzeak, langileriari indarra ematen dio soldata igoerak eskatzeko, eta 
ondorioz inflazioa langabeziaren bidez kontrolatu behar izan omen zen. 1982an, PSOE 
boterera iritsi ondoren, 1984an gobernua, CEOE eta UGTek, enplegua sustatzeko, behin-
behineko lan kontratua onartuko dute (legeak zioenez, gehienez hiru urte egon zitekeen 
langilea behin-behineko kontratu horrekin). Enplegu politika neoliberalen hasieratzat har 
genezake akordio hori. 1987-1990 tartean, urtero 400.000 lanpostu berri sortu ziren, baina 
langabezia ez zen horrenbeste murriztu, biztanleria aktiboa ere hazi egin zelako 
(emakumeak lan merkatura hurbiltzen hasi baitziren). Gainera 1980ko hamarkadan, 
Europan sartzen da Espainia, eta horrek sektore askoren berregituraketa eskatzen du (Egile 
Ugari, 1999).  

 1990. hamarkada hasieran, ekonomiak berriro ere atzerakada bat jasaten du Europan, 
eta berriro ere atzerakada hau gehiago nabarmentzen da Espainian. 1991-93 krisi horren 
ondoren, 1994an, PSOE oraindik boterean zela, Aldi Baterako Lan Enpresak (ABLEak) 
legeztatzen dira, praktika-ikasketa kontratuak eta denbora partzialekoak sustatzen dira eta 
negoziazio kolektiboa "malgutzen da" (hitzarmena ez betetzeko aukera emanez enpresei 
"cláusula de descuelgue" delakoari esker). Hamarkada bateko atzerapenarekin (M. Thatcher 
eta R. Reagan, 1980ko hamarkadan hasi baitziren politika hauek praktikatzen Erresuma 
Batuan eta AEBetan), baina iritsi zen Espainiara ere neoliberalismoa. CCOO eta UGTek 
greba orokor batekin eman zioten ongi etorria, eta jendeak, sindikatuekin ados zegoela 
adieraziz (txistea da, noski), PPri eman zion boterea 1996an (orain bai iritsi zela benetan 
neoliberalismoa).  

 1997ko lan merkatuaren erreforman, langile kaleratzea merketu zen, erreforma 
honetatik aurrera sinatutako kontratu finkoen kasuan, kaleratze ez legezkoak edo 
"improcedenteak" lehen baino merkeago ordainduko baitziren (lan egindako urte 
bakoitzagatik, enpresariak langileari 45 egun ordaindu beharrean, 33 ordainduko dizkio 
hemendik aurrera, eta gehienez 33 hilabetez, lehen 42 hilabete zen bitartean gehienezko 
muga). Eta enpresariek Gizarte Segurantzara kotizatu beharreko dirua ere murriztu egingo 
da (25 urte baino gutxiagokoak edo 45 urte baino gehiagokoak kontratatuz gero, edo behin-
behineko kontratuak finko bihurtuz gero). UGT eta CCOOk sinatu zuten erreforma hau 
(zergatik?), enpresariekin batera. 1995ean langabezia tasa bere mailarik altuenera iritsi 
ondoren (%25 Euskadin), baina 1996tik aurrera (PP boterera iritsi ondoren), jaisten hasiko 
da (utzi dezagun momentuz sortu den enpleguaren kalitatea eta iraupenari buruzko 
eztabaida). 2000ko hauteskundeetan, gehiengo absolutua lortuko du José María Aznar-en 
partiduak. Gehiengo absolutu horrek, 2001ko martxoan lan merkatuaren erreforma berri bat 
dekretuz onartzeko indarra ematen zion: langile kaleratzea merketzen jarraitzen da (enplegu 
egonkorra sustatzeko 1997ko erreforman onartu zen kontratu finko mota berria talde 
gehiagotara zabalduaz), langabezi dirulaguntzak murrizten dira (oraingoz kasu zehatz 
batzutan), eta baita kualifikazio eta soldata baxuko enpleguen "karga sozialak" ere. 
Orokorrean lan merkatua malgutzen jarraitzen da (adibidez denbora partzialeko kontratuen 
ordutegi malgutasuna onartuaz). Pentsio sistema pribatizatu beharraz hitz egiten hasten da 
(oraingoz, soldata zati bat pentsio pribatuetarako erabiltzeko aukera ematen da), eta 
negoziazio kolektiboa deszentralizatu  beharraz (enpresa mailan eztabaidatuz, sindikatuek 
indar gutxiago eduki dezaten). 2002an, langabezia erreformatzen saiatuko da PPren 
gobernua, baina greba orokor batek iritziz aldatu araziko dio (aurrerago hitz egingo dugu 
saiakera honi buruz). Hau da  beraz gurean "neoliberalismoa eta enplegua" harremanaren 
historia laburtua (Cachón eta Palacio, 1999). Espainiari buruz hitz egin dut, Euskadiko lan 



  

legedia (eta gainontzeko legediak) Madril-en erabakitzen delako (asko aldatuko al litzateke 
Gasteiz-en erabakiko balitz?). Lehenago ere esan dugun bezala, diskurtso kritikoaren ustez, 
politika hauek justifikatzeko neoliberalismoak erabiltzen dituen arrazoiak (merkatu eta 
teknologia berrietara egokitzeko zailtasunak...) aitzakiak dira, eta benetako arrazoia, 
kapitalari interesatzen zaizkion neurri politiko eta ekonomikoak inposatzea da, 
ekonomiaren eta gizartearen kontrola berreskuratzeko. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 Lan merkatuaren historiaren interpretazio neoliberala irakurri nahi duenari, Revista 
del Insituto de Estudios Económicos aldizkaria begiratzea gomendatuko nioke. Lehenago, 
Espainiako neoliberalen artean Rodríguez Braun, Pedro Schwartz eta Rafael Termes 
azpimarratu baditut, orain institutu hau eta argitaratzen duen aldizkaria azpimarratu nahi 
nituzke30. Institutua enpresari talde batek sortu zuen 1979an, eta nahiz eta helburu 
politikorik ez dutela esan, era berean, euren helburua "enpresa askatasuna eta merkatu 
ekonomiaren defentsa" dela onartzen dute, eta horretarako gai ekonomiko eta sozialei 
buruzko ikerketak argitaratuko eta zabalduko dituztela. Helburu horrekin, 1980z geroztik, 
kutsu neoliberal nabariko aldizkari hori argitaratuko dute (lau zenbaki urtean), eta ideologia 
horretatik eta horretarako idatziriko hainbat lan. Horien artean adibidez, atal honetarako oso 

                                                 
30 Gure gaierako, bereziki interesgarriak izan daitezke 1999ko lehenengo hiru zenbakiak, "El 
mercado de trabajo en España I. Realidades y posiblidades" (1-2 zka.) eta "El mercado de trabajo en 
España II. Nuevas oportunidades de empleo" (3 zka.). 

7. TAULA. Espainiako (eta beraz Euskadiko) lan legedia, 1975-2002. Malgutasunaren 
estrategia neoliberalaren momentu garrantzitsu batzuk. 

 

1984 Lan merkatuaren erreforma, gobernua (PSOE), enpresariak (CEOE) eta UGT arteko 
akordioaren ondorioz. 1980ko Langileen Estatutoa aldatzen da. Lan merkatuaren
malgutasun prozesu liberala hasten dela esan liteke (behin-behineko kontratazioa sustatuaz 
adibidez). 

1994 Lan merkatuaren erreforma, dekretuz (PSOE): Aldi Baterako Lan Enpresak eta "ikasketa 
kontratuak" ("contratos basura" deitu zirenak) legeztatzen dira. 

1997 Lan merkatuaren erreforma, sindikatu (CCOO eta UGT) eta enpresari (CEOE eta
CEPYME) arteko akordioaren ondorioz: enplegu egonkorra sustatzeko helburuarekin, 
kontratu mota berri bat onartzen da ("Contrato para el fomento de la contratación
indefinida"), kontratu berri honen kaleratze gastua merkeagoa delarik enpresarientzat. 

2001 Lan merkatuaren erreforma, dekretuz (PP): langileen kaleratzea merketzen jarraitzen da; 
denbora partzialeko lanpostuen ordutegia malgutzen da. 

2002 Langabeziaren erreforma (PP): gobernua, langabezi dirulaguntzak jasotzeko beharrezkoak
diren baldintzak gogortzen saiatzen da, baina greba orokor baten ondoren (ekaina), 
erreforma erretiratu egingo du. 

(*)  Espainiako 1976-2002 lan araudiaren (eta orokorrean Lan Zuzenbidearen) azterketa kritiko 
bat: Jose Manuel Hernández (2004), Laneko zuzenbidearen krisia eta globalizazioa, Manu 
Robles-Arangiz Institutua. 



  

interesgarria den Termes-en Las causas del paro (Termes, 1995)31, neoliberalismoaren 
enpleguari buruzko diskurtsoaren sintesia delako, eta Juan Rosell eta Joaquín Trigo-ren El 
reparto del trabajo: el mito y la razón (Rosell eta Trigo, 2000), neoliberalismoak lan 
denboraren murrizketa eta banaketari buruz dioena aztertzeko oso interesgarria delako. 
Espainiako neoliberalismoa aztertu nahi duenak badaki beraz non topa dezakeen materiala. 

 Ekonomia politiko klasikoarentzat, enplegua adierazle ekonomiko bat gehiago da, eta 
enplegu adierazleak ongi funtzionatzeko, oreka makroekonomikoa da zaindu behar den 
lehendabiziko gauza, zeren oreka galtzen bada, ondorio ekonomiko eta sozialak oso 
kaltegarriak izan daitezke. Lanaldi murrizketa eta banaketak oreka makroekonomiko hori 
hautsi dezake neoliberalismoaren ustez, eta desorekaren ondorioa langabezia litzateke, 
nahiz eta lan banaketaren helburua justu aurkakoa izan. Liberalismoaren ustez, merkatuak 
oreka natural bat ezartzen du, eta oreka hori parte-hartze politikoarekin hautsiko bagenu 
(enplegu banaketa legez inposatuz adibidez), ondorioak ez lirateke onak izango. NAIRU 
(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) legea litzateke: inflazioa kontrolatuta 
mantentzeko, merkatuak langabezi tasa "natural" bat ezarriko luke automatikoki32. 
Enplegua "artifizialki" sortu eta lege hori hautsiko bagenu, enplegua banatuaz adibidez, 
inflazio-enplegu oreka hautsiko genuke: jende guztiak enplegu bat ziurtatuta baldin 
badauka, langileriak soldatak igotzea inposatu dezake. Soldatak igotzean, kontsumoa 
areagotzen da, eta inflazioa igotzen da. Inflazioa igotzean, herri horretako produktuak 
lehiakortasuna galtzen dute. Eta produktuak ez badira saltzen (beste tokitan merkeagoak 
daudelako), herri horretako enpresak ez dute dirurik irabaziko, eta azkenean jendea kaleratu 
beharko dute. Azkenean, langabeziaren aurka eskua sartzeagatik, merkatua bakean ez 
uzteagatik, langabezia igo egingo da. 

 Liberalismoan, guztiontzako enplegua ("pleno empleo" delakoa) merkatu askearen 
legeak jarraituz lortu behar da beraz (AEBetan bezala), eta ez parte-hartze politikoaren 
bidez. Diskurtso kritikoaren ustez ordea, lan merkatua ez da beste edozein merkatu 
bezalakoa, eta aske uzten bada, lortzen dena ez da "denontzako enplegua", baizik eta 
"denontzako azpienplegua" ("pleno subempleo"), kalitate txarreko enpleguak (ordutegi, lan 
baldintza, soldata, eta egonkortasun aldetik), AEBetan gertatu den bezala (Zubero, 2000). 

 Teoria neoklasikoarentzat, jendearen aurrean oso ongi geratzen da enplegua inflazioa 
baino garrantzitsuagoa dela esatea, baina errealitateak erakusten duena da inflazioa zaindu 
beharra dagoela enpleguak ongi funtzionatu dezan. EBan sartu garenetik adibidez, 
nazioarteko lehiakortasuna gero eta garrantzitsuagoa da. Gehiegizko inflazioak, 
lehiakortasun galera suposatzen du (azken urteetan Euskadi eta Espainian gertatu dena). 
Gainera, Europan egoteko errespetatu behar diren Egonkortasun Itunetan, inflazioa muga 
batzuetan kontrolaturik egotea beharrezkoa da. Euroarekin bizi garenetik, inflazioa ezin da 
pezeta debaluatuz konpondu, eta enplegua bihurtzen da orduan inflazioa kontrolatzeko 
irtenbide posibleetako bat (langabezia haziz, inflazioa jaitsiko da). Langabezia "baxuegia" 
                                                 
31 Honekin batera, ekonomia neoklasiko edo neoliberalak langabeziari buruz dioena ikusteko: R. 
Layard, S. Nickell eta Richard Jackman (1996), La crisis del paro, Alianza, Madrid; eta J. Soler-
Espiauba (2000), Como crear empleo en España: Globalización, Unión Monetaria y 
Regionalización, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, Madrid. 
32 Honi buruz, Anthony Smith (koord.) (1972), El mercado de trabajo y la inflación, Siglo 
Veintiuno, Madrid; Beatriz Rodríguez Prado (2000), La cuantificación del desempleo de equilibrio, 
Universidad de Valladolid 



  

edukitzea kaltegarria izan daiteke beraz ikuspegi honetatik, horrek soldata eta kontsumoa 
gehiegi igotzea suposatu dezakeelako, eta inflazioa haztean, azkenean langabeziarik eza 
arriskutsua bihurtu daitekeelako herrialde horrentzako. NAIRU oreka honen beharrak, Karl 
Marx-ek aipatzen zuen "erreserba ejertzitoaren" beharra baieztatuko luke beraz: 
kapitalismoak beharrezkoa du langabezia (erreserba ejertzitoa), langileria diziplinatuta 
edukitzeko, edo kasu honetan, inflazioa ez igotzeko (azken batean bi gauzak lotuta daude: 
langileriak ez dezala ziurtasun eta botere gehiegi eduki soldata igoerak inposatu ahal 
izateko).  

 Lehenago ere esan dut liberalismoak ekonomiari ematen diola lehentasuna, eta orain 
berdina esaten arituko nintzateke: diskurtso honetan, enplegua baino garrantzitsuagoa 
bihurtzen da oreka makroekonomikoa, azken batean oreka horri esker funtzionatuko 
duelako ongi enpleguak ere. Enplegua ere oreka horren emaitza da, eskari-eskaintza 
legearen emaitza. Lan eskaintzak (langileek) eroslerik (lanik) aurkitzen ez badu, eskaintzen 
duen merkantziaren (lanaren) prezioa (soldata) gehiegizkoa delako izango da. 
Cualquier economista ortodoxo que abordara el estudio del mercado de trabajo pensaría 
inmediatamente en analizar la demanda y la oferta de trabajo y la interacción entre ellas para 
obtener el nivel de empleo y el salario de equilibrio. Estas serían sus herramientas básicas a partir 
de las cuales analizaría los problemas relacionados con el mercado de trabajo. Es decir, los 
fundamentos básicos del análisis del mercado de trabajo no difieren de los del análisis de cualquier 
otro mercado. Desde este enfoque, la flexibilidad del mercado debe entenderse como la consecución 
del mayor grado posible de libertad de actuación de las fuerzas del mercado con el fin de permitir 
que éste alcance lo más rápida y duraderamente posible sus situación de equilibrio (Toharia, 1986). 

 Ondorioz, liberalismoan langabezia "behin-behineko" desoreka bat baino ez da. 
Langabezia konpontzeko, soldatak eta inflazioa ere oso kontutan hartu behar dira, hazkunde 
ekonomikoa eta gainontzeko adierazle ekonomikoak bezala. Soldaten neurria ere 
merkatuak "naturalki" ezarriko duelarik: "El trabajo, como cualquier otro bien que puede 
ser comprado o vendido, y cuya cantidad puede verse incrementada o reducida, tiene su 
precio natural y su precio de mercado" (David Ricardo). Planteamendu klasiko honetan 
beraz, soldatak ez gehiegi igotzea funtsezkoa izango da enplegua sortu ahal izateko. Polita 
geratzen da gizartea ekonomia baino garrantzitsuagoa dela esatea, baina azken batean 
gizarteak ongi funtzionatzeko ekonomiak ongi funtzionatu beharra dauka liberalismoaren 
ustez. Lehendabiziko helburua ekonomiak ongi funtzionatzea omen da, horrek gizarte 
osoaren ongizatea ekarriko duelako ondorio modura, nahiz eta epe motzean ekidin ezineko 
kostu sozial batzuk ordaindu behar izan (langabezia adibidez). 

  ELGE/OECDren txostenak irakurtzen baditugu adibidez, erakundearen helburu 
nagusia erakundea osatzen duten herrialdeen ongizatea eta bizi baldintzak hobetzea da, eta 
horretarako lehentasuna ekonomiari ematen zaio, ondoren etorriko liratekeelarik gizartea 
eta beste gauza guztiak. Adibidetzat 1994an  argitaraturiko Estudio de la ELGE/OECD 
sobre el empleo. Hechos, análisis, estrategias txostena hartzen badugu (enpleguaren arloan, 
1990 hamarkadako neoliberalismoaren Biblietako bat), idazkari nagusiak zera dio 
txostenaren sarreran: "El planteamiento adoptado corresponde a la vocación, esencialmente 
económica de la Organización (...) Se evocan en este estudio, las ventajas que pueden 



  

resultar, pero también los costes que en el plano humano y económico se pueden producir, 
sobre todo a corto plazo" (ELGE/OECD, 1994: 3. Kurtsiba nik jarri diot)33. 

 Langabezia azaltzeko, neoliberalek "zurruntasuna-malgutasuna" (AEB-EB) 
konparaketa erabiltzen dute (Termes, 1995). 1970eko petrolioaren krisia mundu 
guztiarentzat berdina izan zen, baina Estatu Batuek krisitik ateratzeko enplegua sortzen 
jakin zuten, sektore pribatuan batez ere, eta Europak ez. 1974-1991 tartean, Europan 8 
miloi lanpostu sortu ziren bitartean, AEBtan 35 miloi sortu ziren. Eta AEBtan enplegu 
horren %14 bakarrik zen bitartean publikoa, Europan, enplegu berriaren %63 sektore 
publikoak sortu zuen. Gainera, Europako zenbait herrialdetan, lanpostuak sortu beharrean, 
desagertu egin ziren, eta kasu horien artean gaude gu. AEBtan aldiz, inmigrazioa 
garrantzitsua izan da, biztanleria hazi egin da, jarduera tasa Europakoa baino altuagoa da, 
eta gainera langile bakoitzak Europan baino ordu gehiago lan egiten ditu. Eta hala ere, guzti 
hori, enplegu berria sortuz konpentsatzen jakin du. Neoliberalen ustez, AEBko eredu 
kapitalista dinamikoagoa da, eta garapen ekonomiko-soziala, enpresen jaiotza-heriotza-
jaiotza prozesu "naturala" errespetatuz lortzen du. Europako eredu sozialdemokratan ordea, 
enpresa zaharkituak artifizialki babesten omen dira, modu horretan enpresa berri eta 
baliagarriagoen jaiotza oztopatuz. Hori da beraz, AEB eta Europa arteko langabezi tasen 
ezberdintasunaren azalpen neoliberala: AEBek enplegu berria sortzen jakin dute, eta 
Europak ez.  

 Hori da ezberdintasunaren azalpena, baina zein da zergatia? Zergatik ez du sortzen 
Europak enplegua? Lan merkatuaren funtzionamenduari oztopo gehiegi jartzen dizkiolako, 
arau gehiegi, lege gehiegi, babes gehiegi, traba gehiegi. Liberalismoaren printzipio nagusia 
merkatu askatasuna da, eta Eurpako lan merkatua zurrunegia da, ez omen du printzipio hori 
errespetatzen. Malgutasuna da behar dena, askatasuna, Estatuak ez parte-hartzea.  

 ELGE/OECDren txostenetan adibidez, (ELGE/OECD, 1994, 1997, 1999) teknologia 
berrietara eta globalizazioaren ondorioz gero eta gogorragoa den lehiakortasunera 
"egokitzeko gaitasun falta"-ri botatzen zaio langabeziaren errua. Gobernuek neurriak hartu 
behar dituzte teknologia eta merkatu orokor berri hauetara moldatzeko. Baina ez 
aldaketaren aurrean babes neurriak, baizik eta justu aurkakoak, lehiakortasuna bultzatzen 
duten neurriak. Aldaketari ateak itxi eta paretak jarri beharrean, leihoak ireki behar zaizkio. 
ELGE/OECDren ustez, ez da egia garapen teknologikoak langabezia suposatzen duenik. 
Errealitateak "langabezi-teknologikoaren" ideia hori ukatzen du. Teknologian oinarritutako 
garapen ekonomikoaren adibidea AEB lirateke. Ez da egia nazioarteko gero eta 
lehiakortasun handiagoak, langabezia eta lan baldintzak okerragoak izatea suposatzen 
duenik, ELGE/OECDko herrialdeetako nazioarteko merkataritza, maila bereko Estatuen 
artean egiten baita. Gainera, merkataritza harreman horiek kualifikazio gutxiko 
lanpostuetan eragina izango balute ere, eragin negatibo horiek salerosketa horiek sorturiko 
merkatu eta salmenta berriekin konpentsatuko lirateke.   

 Liberalismoaren ustez, ez dauka beraz zentzurik globalizazio eta teknologiari mugak 
jarri nahi izateak34. ELGE/OECDrentzat, langabeziaren arrazoiak ez dira garapen 

                                                 
33 ELGE/OECDek enpleguari buruz esaten duena ulertzeko, ikusi L. Fina, 2001, El reto del empleo, 
McGraw-Hill, Madrid, 380-382 orr. 
34 Hau litzateke diskurtso kritiko eta liberalaren arteko ezberdintasun nagusietako bat. Kritikoen 
ustez, bai garapen teknologikoa eta bai globalizazioa, eta orokorrean ekonomia eta merkatua 



  

teknologikoa eta globalizazioa, baizik eta aldaketa hauetara egokitzeko prestaturik ez 
egotea. Aldaketa hauek suposatzen ari diren "epe motzeko" kostu sozialen ondorioz, 
gobernu askok jendea "babestea" erabaki dute, eta modu horretan, lan merkatua eta 
ekonomia gehiegi arautu omen dira, zurrunegi bihurtuz, eta egoera berrietara moldatzeko 
gaitasuna galduaz. Europak bide hau aukeratu duen bitartean, AEBetan malgutasunaren eta 
enpresa izpirituaren aldeko apustua egin du, eta emaitza hobeak lortu omen ditu. 
ELGE/OECD bezalako erakundeek onartzen dute AEBtan kualifikazio gutxiko lanpostuak 
oso gaizki ordaintzen direla, langileek erosteko gaitasuna galdu dutela azken hamarkadetan, 
babes soziala Europan hobea dela, eta agian bi sistemen arteko erdibide bat bilatu beharko 
litzatekeela. Baina hori esan ondoren, malgutasunaren teoriara itzultzen dira, erdibideak 
ahaztuaz. Ikusi ditzagun hainbeste errepikatutako malgutasuna lortzeko liberalismoaren 
ustez lan merkatuan erreformatu beharko liratekeen arlo batzuk: 

 Soldatak. Liberalen ustez, harreman nabarmena dago soldata eta langabeziaren 
artean. Soldata altuegiak eta finkoegiak dituzten lurraldeetan (Europa), langabezia altuagoa 
izaten da. Soldatak baxuagoak eta malguagoak direnean berriz (AEB), enpresariek errazago 
kontratatzen dute jendea. Eta gainera, AEBko soldatak Europakoak baino gutxiago hazi 
izanak, ez du suposatzen Europakoak baino bajuagoak direnik. AEBko batezbestekoa 
Europako lurralde askotakoa baino altuagoa da. Diskurtso hau kritikatzen dutenek diotenez 
ordea, ez da nahikoa batezbestekoak konparatzea, AEBko soldata ezberdintasunak 
Europakoak baino askoz nabarmenagoak baitira (batezbestekoarekiko desbiderapena). 
AEBko soldata baxuena, batezbesteko soldataren %38 zen, eta soldata altuenak 2,14 aldiz 
biderkatzen zuen batezbesteko hori (Europan, soldata baxuena batezbestekoaren %68 zen, 
eta altuenak 1,78 aldiz biderkatzen zuen batezbestekoa. Hau da, AEBko soldata altuenak 
baxuena 5,6 aldiz biderkatzen zuen bitartean, Europan 2,6 aldiz).  

 Diskurtso liberalarentzat ordea ezberdintasun horiek onak izan daitezke: "es algo que 
algunos tendrán como un rasgo muy indeseable de la economía norteamericana en orden a 
la eliminación de las desigualdades sociales. Sin embargo, la duda está en saber si la prima 
que América concede a los primeros puestos del escalafón entra en el campo de las 
desigualdades inaceptables o, por el contrario, puede considerarse como un adecuado 
estímulo hacia la mejora profesional por la vía de la emulación" (Termes, 1995: 29). 

 Azken urteetan, askotan entzun dugu kualifikazio gutxiko lanpostuen kostua 
(soldatak+zergak) altuegia dela Europan (Krugman, 1997). Eta soldata hauen zurruntasuna 
konpontzeko oztopo nagusietako bat, Gutxieneko Soldata litzateke. Europan, gobernu eta 
sindikatuek soldata hauek ezarri dituzte, baina liberalen ustez ez diote mesederik egiten 
enpleguari. AEBtan aldiz, edozein soldata onartu beharra dago, eta horregatik da baxuagoa 
gazteen arteko langabezia eta horregatik egoten da jendea denbora gutxiagoan langabezian 
(bi eta sei hilabete artean). Ziurrenik enplegua gaizki ordaindua (erosteko gaitasuna azken 
40 urteetako maila txikienean dago AEBtan), eta epe motzerakoa izango da, baina galtzen 
badugu, berehala bilatuko dugu beste bat. Hori da liberalismoak proposatzen digun eredua. 
Hori al da nahi duguna? Diskurtso kritikoak azpimarratzen duena da, Espainiako 
Gutxieneko Soldata, EBko baxuenetakoa dela eta 1990-2002 tartean, soldata horren 
                                                                                                                                                     
gizadiaren mesedetan erabiltzeko, beharrezkoak lirateke mugak eta kontrolak. Lehenago  ere aipatu 
dugun K. Polanyi-ren lan klasikoarekin batera (La gran transformación), M. Walzer eta D. Anisi 
bezalako autoreak azpimarra litezke muga eta kontrolen beharra defendatu duten autoreen artean (3. 
kapituluan hitz egingo dugu sakonago ideia honi buruz). 



  

erosteko gaitasuna 14 puntu jaitsi dela Euskadin (tarte horretan Gutxieneko Soldata %47 
igo den bitartean, inflazioa %61,2 igo baita). 

 Diskurtso liberal-klasikoaren ikuspegitik, badira arrazoi gehiago ere, soldatak urtero 
ez "horrenbeste" igotzeko. Aipatu dut lehenago inflazioa eta langabeziaren artean dagoen 
harremana (NAIRU). Diskurtso horren logika jarraituz, inflazioa kontrolatuta eduki nahi 
bada, beharrezkoa da soldatak gehiegi ez igotzea. Izan ere, teoria honetatik, soldatek 
inflazioan funtsezko eragina dute. Horregatik, enplegua zaindu nahi bada, soldatak zaindu 
behar dira. Horretarako, orain arte erabili izan den erreferentziaren ordez (Kontsumo Prezio 
Indizea-ren igoera), soldatak negoziatzerako garaian beste adierazle batzuk erabiltzen hasi 
beharko genuke: produktibitatea, enpresa bakoitzaren egoera...  

 Diskurtso kritikoaren ustez ordea, inflazioan eragina duen faktore bakarra ez da 
langileen soldata. Bestelako errentak ere kontutan hartu beharko lirateke, errenta horietako 
batzuk azken hazkunde garaian (1994-2004), diru asko irabazi dutelarik gainera. Kritikoen 
ustez langileriari eskatzen zaio inflazioa kontrolatzea eta gainontzeko esfortzuak, eta 
azkenean badirudi langileak direla enplegua sortu behar dutenak. Eta soldata igoerak 
epeltzen diren bitartean, etxebizitzen prezioa adibidez %60 igo da 1999-2002 tartean (%15 
urtero). 

 Liberalismoaren ikuspegitik, sindikatuek eta negoziazio kolektiboak dute soldatekin 
gertatzen denaren errua (Iranzo, 200235). Horregatik (eta beste gauza batzuengatik), 
negoziazio kolektiboa erreformatzea da zurruntasunaren aurka proposatzen den beste 
neurrietako bat. Enpresa mailan eztabaidatu dadila (ahal bada, langile indibidual eta 
enpresari artean), eta hitzarmen batetan sinatzen dena ez dadila betirako minimo moduan 
geratu (ultraaktibitatea deitzen dena). Horretan ibili dira CCOO, UGT eta CEOE 2001ean, 
baina azkenean ez dute akordiorik lortu. Badirudi PPren gobernua prest zegoela dekretu 
bidez ideologia liberalak eskatzen dizkion neurriak ezartzeko, baina enpresariek oraingoz 
behintzat ezezkoa eman diote, sindikatuen erantzunaren beldurrez. Diskurtso kritikoaren 
ustez, liberalismoak langilegoaren indarra neutralizatu nahi du, Erresuma Batuan Thatcher-
ek egin zuen bezela36. Eta, horretarako sektore mailako hitzarmen kolektiboak desmuntatu 
beharra daude, lurraldeko akordioak ahaztu. Liberalismoak kapitalari eman nahi dio botere 
guztia. Jendeak ez dezala protestatu: "Las cifras de la conflictividad laboral en España son 
especialmente altas y actúan como desincentivos a la contratación por parte de las empresas 
existentes y a la instalación de nuevas empresas, especialmente de los inversores 
extranjeros, que prefieren un marco de relación laboral sin tensiones" (Rosell eta Trigo, 
2000: 114).  

                                                 
35 Juan E. Iranzo, "Instituto de Estudios Económicos"-eko zuzendari orokorra da (lehenago ere hitz 
egin dugu instituto horri buruz, ekonomia liberal-klasikoaren Espainiako adierazpen 
garrantzitsuenetakoa baita gaur egun). 
36 "Habría que cambiar las medidas sobre indemnizaciones por despido, los convenios colectivos, 
las jornadas laborales, la participación de los sindicatos en la toma de decisiones, por ejemplo. Son 
cosas que se han generado en 70 u 80 años, que en su momento tuvieron sentido. Pero el mundo ha 
ido cambiando. El problema es que hay que tomar conciencia de que la reforma estructural del 
sistema laboral tiene que tocar los derechos adquiridos" (Juergen B. Donges, Coloniako Ekonomia 
Politikako Institutuko Zuzendaria. Diario Vascoko "Expectativas" Ekonomia gehigarrian eginiko 
elkarrizketa. 2003.05.27). 



  

 Langabezi dirulaguntzak. Aztertzen ari garen diskurtsoarentzat, dirulaguntza hauek 
dira langabeziaren beste arrazoietako bat. Jendeari, lanik egin gabe, dirua irabazten 
jarraitzea ziurtatzen bazaio, alfertu egiten da. Zertarako bilatu lana, etxean egonda nahiko 
diru irabazten badut? AEBtan laguntza hauek ez dute sei hilabete baino gehiago irauten. 
Europan berriz, bi urte edo gehiago irauten ditu zenbait Estatutan. Jendea enplegu bat 
bilatzera atera dadin, eta edozein enplegu onartzeko prest egon dadin, liberalismoak 
laguntza hoiek murriztea proposatzen du. Eskuzabalegiak omen gara gai honetan, eta 
gehiegizko eskuzabaltasun horrek lana bilatzeko gogoa eta beharra kentzen omen dizkie 
laguntza hoiek jasotzen ari direnei. Espainian adibidez, laguntza hauek jasotzen ari direnen 
%20ak ez dela lana bilatzen ari onartzen du. Eta beste kopuru handi batek, laguntza hauetaz 
gain beste dirusarrera batzuk dituela onartzen du (aurretik lanpostu finkoa bazuen, 
kaleratzerakoan jasotako indemnizazioa adibidez) (Toharia, 1997). Gehiegizko laguntza 
hauen ondorioa epe luzeko langabezia gehitzea omen da beraz. Langabeziaren aurkako 
politika pasibo hauetatik aktiboetara pasatzea gomendatzen da. Arrainak ematea baino hobe 
omen da arrantzan erakustea. Diskurtso kritikoa ados dago ideia horrekin, baina zer egin ez 
dagoenean jateko moduko nahiko arrain denontzako? Hoberena ez ote litzateke arrain hoiek 
denen artean banatzea? 

 Liberalismoaren gomendioetan oinarrituz, 2002ko maiatzean, PPak "langabezi 
dirulaguntza" sistema aldatzeko legea onartu zuen dekretuz, laguntza hoiek jasotzeko 
beharrezko baldintzak gogortuaz: legeak esaten zuenez, laguntza hoiek jasotzeko, 
langabetuak ezingo lioke ezezkoa esan berarentzako egokia litzatekeen enplegu bati, legean 
bertan ezartzen zirelarik "enplegu egoki" horren ezaugarriak ("enplegu egokia" 
langabetuaren etxetik 50 km. baino urrutirago ez dagoena litzateke, lantokirako joan-
etorrian, langileari soldataren %20 baino gehiago suposatzen ez diona, aurretik gutxienez 
sei hilabetez egin dena, edo langabezian geratu aurretik, azkenekoz egin dena). 
Administrazioak egokitzat definitutako enplegu egoki horietakoren bati langabetuak ezetz 
esandako lehenengo aldian, langabezi dirulaguntzaren zati bat galduko luke, eta hirugarren 
ezezkoan, laguntza osoa. Horretaz gain, "tramitazio soldatak" (enpresariak langile bat 
kaleratzean, epaiketa bitartean langileari ordaindu beharrekoa) desagertzen ziren, eta 
tarteka baina modu egonkor batean lan egiten zuten langileei ("fijos discontinuos") ez 
zitzaizkien oporrak edo langabezi garaiak ordainduko (irakasleak, igerilekuetako 
sokorristak...). CCOO eta UGTek ekainaren 20rako greba orokorra deitu zuten Espainian 
(ELA eta LABek, ekainaren 19rako Euskadin), PP gobernuan zegoenetik deitutako 
lehenengo greba orokorra. Hasera batetan, gobernuak grebak porrot egin zuela esan zuen. 
Baina greba ondoren, lehendabizi Lan Ministro aldaketa gertatu zen (Eduardo Zaplana, J.C. 
Aparicioren ordez), eta udazkenean, dekretua bera aldatu zen, neurri garrantzitsuenak 
baliorik gabe geratzen zirelarik (batez ere Andaluzia eta Extremadurako langileengan 
eragina duen "nekazal laguntza" litzateke oraingoz konpondu gabe geratu den neurria). 
Badirudi beraz diskurtso kritikoaren ikuspegia atera dela irabazle oraingoz gai honetan, 
ikuspegi kritiko honen ustez, "langabezi dirulaguntzen aurkako" eta "enplegu politika 
aktiboen aldeko" diskurtso liberala, filosofia kaltegarria baita langileentzat, edozein 
enplegu onartzera eta mugikortasun geografikoa onartzera behartzen duelako langilea. 

 Fiskalitatea. Liberalismoaren ikuspegitik, enpresariek zerga gehiegi ordaintzen 
dituzte. Enpresariek langile bakoitzeko ordaindu beharra daukaten zerga kopurua 
gehiegizkoa da ikuspegi honen ustez. Langabezia, pentsioak, eta orokorrean Ongizate 
Estatua ordaindu ahal izateko (hezkuntza, osasuna...), zergak kobratu beharra dago, eta 



  

azkenean lan kostua garestitu egiten da. Izan ere, ordu berdinak lan eginda, eta etxera 
soldata berdina eramanez, Europan langilea garestiagoa ateratzen zaio enpresariari AEBtan 
baino, ordaindu beharra dauzkan zergengatik. INE-k emaniko datuen arabera adibidez, 
2003an37 lan kostuei dagokienez, Euskadi izan zen Espainiako bigarren lurralderik 
garestiena (Madrilen atzetik), batezbesteko urteko soldata gordina langileko 28.028,40 
eurokoa izan zelarik, Espainiako batezbestekoa baino %15 garestiagoa (Encuesta de Costes 
Laborales38). Lan kostuaren garestitzea prezioetan islatzen da, eta azkenean enpresaren 
lehiakortasuna arriskuan jartzen da. Langile bat zein garesti ateratzen zaien ikusita 
(soldatak+zergak), enpresariek nahiago dute kapital finkoan (makinarian) inbertitu (Taguas, 
Doménech eta Fernández, 1997). Espainiako Bankuaren 2003ko datuen arabera adibidez, 
kotizazio sozialak bost puntu murriztuko balira, enplegua %8 igo liteke. Gainera, liberalen 
ustez, nahiz eta enpresariek zerga gutxiago ordaindu, Estatua ez litzateke diru 
gutxiagorekin geratuko, zeren langabezian diru gutxiago gastatuko litzateke, eta jende 
gehiagok kotizatuko luke (NMF/FMI, 1996).  

 Gainera, ez omen dira enpresariak zerga gehiegi ordaintzen dituzten bakarrak: 
Espainian, bi seme-alaba eta bi soldata dituen familia batek, ia abuztu arte Haziendarentzat 
lan egiten du (ELGE/OECD, 2001). Hau da, urte guztian ordaintzen diren zergak batuko 
balira, zazpi hilabetetako soldata adinako kopurua ordaintzen dugula konturatuko ginateke 
(liberalismoak esaten ez duena da ordea, Austria, Holanda, Frantzia, Danimarka, Finlandia, 
Italia, Alemania, Suezia eta Belgikan, Espainian baino zerga gehiago ordaintzen direla, 
ekonomikoki Espainia baino Estatu aberatsagoak direlarik hala ere guzti hauek. Begiratu 
hirugarren eta laugarren grafikoak). 

 Langileen kaleratzea. ELGE/OECD osatzen duten Estatuen artean, Espainia eta 
Portugalen da garestien langileak kaleratzea. Espainian langile bat kaleratzea Alemanian 
baino hiru aldiz garestiagoa da. Diskurtso liberalarentzat hori ez da ona (2003an, 
ELGE/OECDek kaleratzea  merketzen jarraitzeko gomendatzen dio Espainiari). Lan 
merkatua bitan banatzen da horrela: lan finkoa dutenak eta behin-behineko kontratuak 
dituztenak. Lan finkoa dutenak, oso babestuta daudenez, presio handia egin dezakete 
soldatak igotzeko eskatzerakoan. Ondorioak ez omen dira batere onak ekonomia eta 
gizartearentzat: dualizazioa, lanaren, eta ondorioz, bizitzaren garestitzea, eta krisi egoeratan 
enpresariak ezin egokitzea (jendea kaleratzea garestiegia ateratzen zaielako). PPren 1997 
eta 2001ko lan erreformetan merketu da kaleratzea: erreforma horien ondoren sinatzen 
diren kontratu finko berrien kasuan, langilea kaleratuko balitz, lan egindako urte 
bakoitzagatik 33 egun ordaindu beharko baititu enpresariak, 33 hilabetez gehienez, 
erreforma aurretik 45 egun ordaindu behar ziren bitartean, gehienez 42 hilabetez. Hori 
                                                 
37 2004an joera berdina mantendu zen: Euskadin, batezbesteko hileroko soldata 1.898,94 eurokoa 
izan zen, Espainiako bigarren altuena (Madrilek jarraitzen du lehenengo postuan, 1.954,34 euroko 
soldatarekin). 
38 Espainiako batezbesteko soldata gordina langileko 24.304,19 eurokoa izan zen. Euskadin, 28.000 
euro horietatik 20.500 soldatetara joan ziren, 6.500 beharrezko kotizazioetara, 234 borondatezko 
kotizazioetara, 305 zuzeneko prestazio sozialetara eta 414 beste kontzeptu batzuetara (kaleratze 
kalte-ordainak, prestakuntza, garraio, eta izaera sozialeko gastuak…). Hau da, lan kostuaren 
%73,17 doa soldatetara, eta %23,42 Gizarte Segurantzako beharrezko kotizazioetara. Dena den, 
2003an lan kostua batezbeste gehiago hazi zen Espainian (%4), Euskadin baino (%3), eta 2001ean 
Euskadi zen bitartean Espainiako lan kostu altuenak zituen lurraldea, 2003an Madrilek kendu zion 
postu hori. 



  

kaleratze ez legezkoen kasuan. Kaleratzea arrazoi objetiboetan oinarritua eta beraz 
legezkoa den kasuetan, lan egindako urte bakoitzagatik 20 egun ordaindu behar dizkio 
enpresariak langileari, gehienez 12 hilabetez. Baina liberalen ustez oraindik merkeago izan 
beharko luke kaleratzeak: Kataluniako enpresariek, kaleratzen dituzten langileei lan 
egindako urte bakoitzagatik 20 egun ordaindu ahal izatea eskatu dute, eta Eduardo Zaplana 
Lan Ministroak agian kaleratzea gehiago erraztu  beharko litzatekeela esan du 2002ko 
irailean.39 

  

3. GRAFIKOA. Fiskalitatea Europan 2003, BPGaren %etan.
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39 Italian, Silvio Berlusconi langileen kaleratzea erraztuko lukeen erreforma onartzen saiatu da 
2002an, baina erantzun gogorra topatu du: otsailean, bi milioiko manifestazioa Erroman, martxoan, 
erreformaren arduradun nagusietako baten hilketa, eta apirilean, greba orokorra. 

4. Grafikoa. Errentaren zerga munduan, 2003
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 Behin eta berriz errepikatzen diren neurri hauetaz gain, neoliberalismoak baditu bere 
langabeziaren aurkako errezetarako osagai gehiago ere: prestakuntza adibidez (Retuerto de 
la Torre, 1996). "Ekonomia berrian", aurrerapen teknologikoa oso garrantzitsua da40, eta 
eredu "berri" horretan beharrezkoa da prestakuntza on bat lan merkatuan sartzeko, eta baita 
etengabeko aldaketen erritmoa ez galtzeko ere (etengabeko prestakuntza) (Asua, Arregi, 
Espí eta Aizpurua, 2000): "Sólo prestando atención a la necesidad de adoptar medidas a 
largo plazo para mejorar las cualificaciones y las competencias de los menos cualificados y 
animar a las empresas a invertir en este capital humano será posible seguir mejorando el 
nivel de vida de los grupos desfavorecidos de la OECD" (ELGE/OECD, 2000: 21). 

 Diskurtso kritikoak ez du prestakuntzaren garrantzia ukatzen, ona delako bai 
gizakiarentzat eta bai gizartearentzat, baina arazoa beste toki batetan ikusten du. Batetik, 
gizarte osoa bezela, hezkuntza ere ekonomia eta merkatuaren zerbitzura jartzen delako. 
Unibertsitatearen helburu nagusia ere ikasleak lan merkaturako prestatzea bihurtzen ari da. 
Horretarako, unibertsitatea enpresekin harremanetan jartzen hasten da, enpresa munduko  
logikak erabiltzen, eta azkenean "enpleabilitatea" bihurtzen da hezkuntzan ere irizpide 
nagusi. Bestetik, prestakuntza ez delako langabeziaren aurkako irtenbidea. Proportzioan, 
lanpostu gutxi batzuk dira prestakuntza asko eskatzen dutenak, eta gainera normalean 
garrantzitsuagoa da lanean lortzen den prestakuntza aurretik lortzen dena baino. Arazoa, ez 
da prestakuntza falta, baizik eta enplegu duin falta. Prestakuntzarekin lortzen dena da 
langabezian edo lan txarretan dagoen jendea gero eta hobeto prestatuta egotea, baina arazoa 
ez da konpontzen. "Aulki jokua"-n gertatzen den egoera berean gaude: musika isiltzen 
denean aulki bila hasten gara, baina beti geratzen da norbait aulkirik gabe, ez daudelako 
nahiko denontzat. Lan merkatuan berdina gertatzen da: gero eta gehiago prestatzen gara, 
baina ez dago "aulkirik" denontzat. Autoenpleguarekin ere beste horrenbeste gertatuko 
litzateke (liberalismoaren beste proposamenetako bat: bakoitzak sortu dezala bere 
enplegua41. Egile Ugari, 2002): arazoa ez da "enpresa izpiritu" falta, baizik eta "aulki" falta 
(3. atalean sakonduko ditugu liberalismoaren proposamenei eginiko kritika hauek). 

 Prestakuntzarekin batera, ezagutza eta garapen teknologikoari ematen dio garrantzia 
neoliberalismoak. Enplegu berria sortu egin behar da, irtenbidea ez da dagoena banatzea. 
Eta enplegua hazkunde ekonomikoaren bidez sortzen da. Hazten jarraitu behar dugu. 
Infinitoruntz. Eta XXI. mende haserako gizartean (gizarte postindustrial eta 
postmodernoan, informazioaren eta teknologiaren gizartean), garapen teknologikoa 
funtsezkoa bihurtzen da hazkunde prozesu horretan.  

 Perspektiba kritikoak zalantzan jarri izan du orain arte etengabeko hazkundearen 
behar hori, gure hazkunde ereduak mundu mailan sortu dituen ezberdintasunak, miseriak, 
eta kalte ekologikoak ikusita. Orain gutxi arte ezinezkotzat jotzen zuen diskurtso 

                                                 
40 Honi buruz, begiratu daiteke baita ere: Gizarte eta Ekonomi Arazoetarako Euskadiko Batzordea, 
2004, Nuevos perfiles profesionales en la era del conocimiento. 
41 Hona hemen "Rigth Management Consultants" enpresako zuzendari batek Diario Vascoko 
"Expectativas" ekonomia gehigarrian idatzitakoa (2002.12.15): "Tengo 50 años y me despiden, ¿es 
el fin del mundo? Entre las opciones que se pueden negociar con la empresa están la posibilidad de 
una jubilación anticipada o contar con los servicios de una empresa de recolocación. También hay 
una tercera opción, que es cuando sientes que acabas de recibir el empujón que necesitabas para 
crear tu propio negocio. Es muy difícil dar el salto. Pero ahora no hay excusas, tenemos tiempo, 
dinero, apoyo y sobre todo ganas de seguir en el mundo empresarial". 



  

kritikoenak mundu guztiak guk generaman martxa eramatea. Ezinezkoa zen, mundu 
pobreak AEBko ekoizpen eta kontsumo eredua lortzea, mundua urte gutxi batzutan 
amaituko bailitzateke. Herrialde azpigaratuak ez ziren sekula garatuko. Baina teknologia 
berriekin, ideiak ere zaharkituak geratzen dira. Izan ere, ekonomia berrian "esperientziak" 
salerosten dira, ez produktu fisikoak. Pelikulak, musika, bideojokoak, kirola, turismoa, ea. 
dira internet-en saltzen direnak. Eta hor agian bada lekurik mundu guztiarentzako. Hor 
agian ez dago muga ekologikorik (baina bestalde, zenbat jende bizi da mundu berri 
horretan? Eta eskiatzera joateko, aberatsek ez al ditugu gero eta kotxe handiagoak erosten? 
Hau da, oraindik ere "ekonomia zaharra" ez al da oso garrantzitsua?). 

 Mugikortasuna da enplegua sortzeko neoliberalismoak egiten dituen proposamenen 
artean azkena aipatuko dudana: jendeak gehiago mugitu behar luke lanpostuz eta lurraldez 
enplegua nahi badu. Espainia edo Euskadi barruan, ezberdintasunak handiak dira. Bilbo edo 
Ezkerraldean oraindik langabezi tasa %15tik gora dabilen bitartean, Goierri eta beste 
eskualde batzutan ia langabeziarik ez dagoela esan genezake.  

 Baina gainontzeko proposamenetan bezela, kasu honetan ere kritikak aipatu beharko 
genituzke: merezi al du hiriz aldatzea sei hilabetetarako gaizki ordainduriko enplegu 
batengatik? (eredu neoliberalak sortzen dituen enplegu gehienak horrelakoak baitira). 
Etxebizitza merkatua dagoen bezela, bai alokairuzkoa eta zer esanik ez bestea (merkatu 
"askearen" ondorioz), ez al da oraindik ere zailagoa mugitzea? Eta batez ere, kontutan 
eduko behar da, gizakiok ez garela merkantziak, liberalismoak horretara garamatzan arren, 
eta sustraiak behar ditugula, gainontzeko merkantzi, makina edo produktuek ez bezala. 

 Azken batean, liberalismoak AEBko lan merkatuaren malgutasuna aukeratzen du 
beraz Europako merkatuaren zurruntasuna baino lehenago. Liberalismoak nahiago du 
soldatak gutxiago haztea, pentsio publiko gutxiago kobratzea, prestakuntza gutxiko 
lanpostuak gutxiago ordaintzea (eta prestakuntza altukoak gehiago kobratzea), modu 
horretan ezberdintasun sozialak areagotzen direla jakin arren. Trukean langabezia murrizten 
delako, eta langabezian dagoen jendeak denbora gutxiago irauten duelako lanik gabe. Gazte 
langabezia ere murriztu egiten delako, eta jarduera tasa igo. Malgutasunaren ondorioz, 
gehiago aldatzen du lanpostuz jendeak, babes gutxiago dauka, langabezi gutxiago 
kobratzen da, eta denbora gutxiagoan. Baina liberalismoaren ustez, merezi du.  

 Eta xarma gehiago omen dauka gainera kapitalismo eredu amerikarrak. Aukera 
gehiago susmatzen omen dizkiogulako. Nahiago omen ditugulako aukera hoiek, ziurtasuna 
baino. Hori dio behintzat liberalismoak. Eta arrazoia ematen dio Michel Albert-ek. Bere 
Capitalismo contra capitalismo liburuan (Albert, 1992), bera kapitalismo bigunaren alde 
azaltzen da ("renanoa", europarra), baina jendeak kapitalismo anglosaxoia nahiago duela 
susmatzen du. Eta errealitateak arrazoia ematen diola dirudi, PPren 1996ko eta 2000ko 
hauteskundeetako emaitzak ikusirik. Honela azaltzen du Rafael Termes-ek egoera: 
"Mientras las corrientes migratorias sean del signo que son, yo seguiré pensando que hay 
mucha gente que prefiere una economía de oportunidades a una economía de seguridad".42 

                                                 
42 2005ko hasera honetan ere, neoliberalismoaren mezuak berdina izaten jarraitzen du. 
ELGE/OECDek adibidez, bere Perspectivas de Empleo 2004 txostenean, Espainiako jarduera tasa 
%60tik 70ra igo behar dela eta langileen kaleratzea merketu beharko litzatekeela azpimarratzen du 
(ELGE/OECDeko laugarren kaleratze garestiena delako. “Hay que suavizar los imperativos legales 
a fin de facilitar la contratación permanente”). Orain Rodrigo Ratok zuzentzen duen NMF/FMIk 



  

 

Liberalizazio eta pribatizazioen beharra 

 Liberalen ustez, langabezia konpontzeko lan merkatua malgutu behar da beraz, 
desarautu, liberalizatu. "Traba" gutxiago dituelako ez omen da pasa AEBko langabezia 
%10tik 1975-2005 tartean (1982ko %10 topearen ondoren, 1984tik ez da %6,5tik igo). 
Baina ez da lan merkatua bakarrik liberalizatu behar dena. Orokorrean, merkatu guztiak 
liberalizatu nahi lituzke ekonomia klasikoak. "Ameriketako Komertzio Aske Eremua" sortu 
nahi du adibidez Washington-ek (ALCA gaztelaniaz). Liberalismoarentzat, Amerika osoan 
merkatu aske bakar bat osatzen bada, Amerika osoa aberastuko da, merkatuak 
liberalizatzearen eta enpresa pribatuen lehiakortasuna sustatzearen emaitza, gizarte osoaren 
aberastasun eta ongizatea baita (horregatik, neoliberalismoak Europako Ongizate Estatua 
desmuntatu nahi du).  

 Kritikoen ustez ordea, arau eta kontrolik gabeko merkatuak (liberalizazioak), kapital 
handiari egiten dio mesede, enpresa boteretsuei. Merkatu "ireki"-ak diruaren eta negozioen 
munduari egiten dio batez ere mesede, negozioa handitzeko eta diru gehiago irabazteko 
aukera emanaz. Ameriketako kasuan adibidez, baldintza oso ezberdinetan abiatzen dira 
Estatuak eta enpresak lasterketa horretan, eta ondorioz, ezin da "lehiakortasun askea"-ri 
buruz hitz egin. Eta negozioak egiteko bakarrik irekitzen dira gainera mugak, dirua 
irabazteko, edo soilik herri aberatsetako jendea herri pobreetara joateko, baina ez 
alderantziz. "Si ahora está abierta la frontera con México, ¿por qué muere más de un 
bracero por día queriendo cruzarla?" galdetzen du Eduardo Galeanok.43 

 BBVren 1994ko Informe economico-a (BBV, 1994) har daiteke ikuspegi liberalak 
dioenaren adibide gisa. Langabeziaren aurka, ELGE/OECDren urte bereko txostena 
oinarritzat harturik, aurreko puntuan aipatutako neurri berdinak proposatzen dira 
lehendabizi, eta ondoren gainontzeko merkatuen liberalizazioa eta zerbitzu publikoen 
pribatizazioa proposatzen da: energia, telekomunikazioak, garraioak, posta, lurra, 
komertzioa... Repsol, Gas Natural, Endesa, Telefónica, Argentaria, ea. aipatzen dira44. 
Partidu Popularra urtebete beranduago iritsiko da boterera (1996), eta txosten horietan 
esaten dena praktikatzen hasiko da. Sociedad Estatal de Participaciones Estatales-ek (SEPI) 
esandakoa betetzen bada, 2004rako Hunosa, RTVE eta EFE agentzia izango dira 
pribatizatuko ez diren enpresa publiko bakarrak.  

 Ikuspegi kritiko batetik, araurik eta kontrolik gabeko merkatuak, oligopolio eta 
monopoliorako joera du, egoera horretan enpresa handi eta boteretsuek baitute abantaila 
("arrain handiak txikia jaten du"). Liberalizazio eta pribatizazio prozesuan ez luke beraz 
gizarteak irabaziko, gutxiengo aberatsenak baizik. Funtsezko merkatuak (energia, 
telekomunikazioak...) publikoki kontrolatzen direnean, enpresa horien erabakiak eta 

                                                                                                                                                     
berriz, Espainiako lan merkatua malgutu eta pentsioak pribatizatu behar direla gomendatzen du, eta 
Europan jende gehiagok eta denbora gehiagoz lan egin behar duela. 
43 ALCAri buruzko ale monografiko bat atera du Alternativas Sur aldizkariak 2003an. Hortaz gain, 
alcaabajo.uc web orria begiratu dezake gai honi buruzko ikuspegi kritikoan interesatuta dagoenak. 
44 Lehenago aipatu dugun Termes-en Liburu Zurian, liberalizatu-pribatizatu beharreko bederatzi 
sektore aipatzen dira: eraikuntza eta lurra; energia; finantzak; seguroak; siderugia; 
telekomunikazioak; aire garraioa; lurreko garraioa eta komunikabideak (txosten honetan enpresa 
publiko guztien zerrenda ematen da, irabazi eta galerak, langile kopurua...). 



  

irabaziak, demokratikoki aukeratutako botere politikoak kudeatzen ditu. Baina merkatu 
liberal pribatuan, irabaziak esku pribatu gutxi batzuen eskuetara doaz, eta enpresa horien 
funtzionamendu osoa irabazi ekonomiko hoiek gehitzera zuzentzen da. Lehen enpresa 
publiko bakarra zen tokian, liberalizazio-pribatizazio prozesuaren ondorioz, asko jota bi 
edo hiru agertzen dira. Eta gainera, prezioak ez dira kasu gehienetan behintzat jaisten. 
Funtzionamenduari dagokionez, zalantzan jar liteke baita ere, enpresa pribatuek publikoek 
baino zerbitzu hobea eskaintzen dutenik. Zer irabazten du hortaz gizarteak liberalismoak 
proposatzen dion gizarte ereduarekin? Liberalizazioa, lehiakortasunaren areagotzea eta 
ondorioz, aukeratzeko askatasuna bezala aurkezten zaigu, baina praktikan justu aurkakoa 
gertatzen da: aberastasun eta botere konzentrazioa. 

 Aipa ditzagun zenbait adibide esaten ari garena hobeto ulertzeko (Janer, 2003). Azter 
ditzagun Espainian azken urteetan liberalizatu eta pribatizatu diren zenbait merkatu 
garrantzitsu. Has gaitezen adibidez, mundu guztiak kontsumitu beharra daukan energiaren 
merkatutik. Zenbat enpresak kontrolatzen dituzte elektrizitate, gas eta petrolio merkatuak? 
Elektrizitatearen kasuan, Endesa eta Iberdrolak kontrolatzen dute merkatua (eta ia batu 
ziren gainera biak, PPren gobernuak galarazi zuelarik prozesua, gehiegizko monopolio bat 
sortuko litzatekeelako45). Gasaren merkatuan berriro izen berdinak topatzen ditugu: Gas 
Natural, Endesa (merkatuaren %20arekin), eta Iberdrola (%10arekin). Petrolioaren kasuan, 
Repsol-YPF da nagusi (era berean, gas merkatuan nagusi den Gas Natural enpresaren %24 
Repsol-ena delarik, eta %31 La Caixarena). Eta Repsol BBVA (%8,15) eta La Caixaren 
(%12,5) eskuetan dago (Espainiako erakunde finantzieroen artean lehena eta hirugarrena 
direnak). Energia modernoagoak aztertzen hasiko bagina ere izen berdinekin topatuko 
ginateke, parke eolikoen merkatua kontrolatzen duen Gamesa enpresan adibidez, Iñigo de 
Oriol-ek zuzentzen duen Iberdrola baita nagusi.46 

 Telekomunikazioen mundura pasatzen bagara, Telefónica pribatizatuak merkatuaren 
%86 kontrolatzen jarraitzen du 2003an (merkatuaren gainontzeko %13,50 enpresa artean 
banatzen den bitartean). Eta BBVA agertzen zaigu berriro ere hemen, Telefónicaren 
akzionista nagusietako bat baita (akzioen %6,8arekin). Gogoratu, pribatizatu ondoren, 
Telefónica-ko 100 goi kargu artean 75.000 miloi pezeta banatu zituztela, stock options 
sistemaren bidez (zuzendaritzako jendeari enpresako akzioak erosteko abantailak ematen 

                                                 
45 Debeku horrek islatuko luke liberalismoaren kontraesana: legerik gabeko liberalizazio 
prozesuaren ondorio den monopolio ekiditeko, beharrezkoa da berriro legea prozesuaren amaieran. 
Neoliberalismoak merkatua liberalizatu eta pribatizatu egiten du lehiakortasuna areagotzeko, baina 
erabaki horren ondorioz merkatua konzentratu egiten denez, azkenean berriro ere beharrezkoa da 
politikak eta legeak merkatua kontrolatzea, lehiakortasun minimo bat ziurtatzeko. 
46 Energiaren arloan Espainiako enpresa garrantzitsuenetakoa den Iberdrola "euskalduna" askotan 
erosi nahi izan dute azken urteetan: 1999ko azaroan, Repsol saiatu zen; 2000ko urrian, lehenago 
aipatu dugun moduan, Endesa eta Iberdrola batzen saiatu ziren, baina gobernuak ez zuen baimenik 
eman monopolio arriskuagatik; 2003ko martxoan Gas Natural saiatu da, baina berriro ere Energiako 
Komisio Nazionalak ez du baimenik eman (zenbaiten ustez, gertatu denaren oinarrian "zentru-
periferia" gatazka politikoa dago: PPek ez du baimenik eman Iberdrola Kataluinak erosteko, Gas 
Naturalen %31 La Caixak kontrolatzen baitu, eta La Caixa oraingoz behintzat CIUk... Iberdrolan, 
BBVA -%9,9- eta BBK %7,4 dira akzionista nausiak). 



  

dizkion sistema). Zer irabazi du orduan gizarteak eta bezeroak pribatizazioarekin? 
(prezioak ere ez baitira murriztu).47 

 Komunikabideen kasuan, Prisa (El País) eta Correo-Vocento Taldea dira askogatik 
egunkari gehien saltzen dituzten enpresak48. Irratia lau eskuetan geratzen da: RNE 
(publikoa), SER-Cadena 40 (Prisa), Cope-Cadena 100 (Eliza Katolikoarena) eta Onda Cero 
(ONCE eta Telefónica-rena). Telebistaren kasuan, kate publikoak, boterean dagoen talde 
politikoaren kontrolpean daude; Antena 3, Planeta argitaletxearen (%25) eta Santander 
Central Hispano bankuaren (%18,4) kontrolpean; Tele 5, Correo-Vocento taldea eta S. 
Berlusconi-ren eskuetan... Eta gainera, Sogecable-Canal Satelite Digital (%21 "Prisa"-rena, 
%21 "Canal+"ena) eta Admira-Vía Digital (%48 Telefónica-ren eskuetan) batzekoak dira 
(EBaren ustez, elkarketa horrek ordainduriko telebista, telefonia finkoa eta interneterako 
sarreran lehiakortasuna arriskuan jarriko luke)49. Argitaletxetara pasatzen bagara, Lara 
jaunak, Planetaz gain, beste 50 argitaletxe kontrolatzen ditu (eta gainera, lehentxeago esan 
dugun bezela, Antena 3 telebistaren %25 erosi du 2003an): Seix Barral, Destino, Temas de 
Hoy, Espasa, Ariel... (azkena erosi duen argitaletxea Minotauro izan da, El señor de los 
anillosen gaztelerazko argitaletxea).  

 Eta enpresa hauetako batzuen ustez gainera, Espainian oraindik liberalizazio eta 
kontzentrazio handiagoa beharrezkoa da, Europa eta mundu mailako komunikazio enpresa 
handiei aurre egin ahal izateko. Correo-Vocento Taldeari adibidez ez zaio batere gustatu 
PPek onartu duen legea, Estatu mailako eta maila lokaleko komunikabideak enpresa 
berdinak kontrolatzea debekatuz, Tele 5 eta TeleDonosti bezalako telebistak kontrolatzen 
baititu. PPek informazio aniztasunaren izenean onartu du lege hori, baina mugarik gabeko 
kapitalismoaren logikak gero eta handiagoa eta boteretsuagoa izatea eskatzen du, zu baino 
handiagoa eta boteretsuagoa den batek zu irentsi baino lehen, zuk bera irentsi ahal 
izateko.50 

 Adibide gehiago: 2002 arte, Espainiako autopistak 3 enpresak kudeatzen zituzten, 
Iberpistas, Aurea eta Acesa-k. Ba 2002an, Acesa eta Aurea batu egin dira, eta Iberpistas 
bereganatzeko OPA bat aurkeztu dute (Acesa, Caixa-k kontrolatzen du, eta Aurea 
Dragados-ek). Hiru enpresak bakar batean batuko dira beraz, mota horretako munduko 
enpresa handienetako bat sortuz, urtean 1.100 miloi euro baino gehiago fakturatuko 
dituelarik. Eta zer da Dragados? Espainiako eraikuntza enpresa garrantzitsuena, eta 

                                                 
47 Informe del Banco de España 2002 txostenak dioenez, 2002ko San Juan bezperan PPren 
gobernuak onartu zituen neurri liberalizatzaileek ez dute eraginik izan lau arlotan: telefonia 
finkoaren arloan, lurra eta eraikuntzaren arloan, gasolindegietan, eta komertzioan.  
48 2003ko maiatzetik aurrera Vocento da Correo Taldearen izen berria. Egunero 791.883 egunkari 
saltzen ditu taldeak, kopuru horrek Espainiako merkatuaren %26 suposatzen duelarik (El País da 
bigarren, %13,7arekin, eta El Mundo hirugarren, %9,9arekin. Hurrengoak La Vanguardia, El 
Periódico de Cataluña eta La Razón dira). Correo-Vocento taldeak 64,8 miloi euro irabazi zituen 
2002an, 2001ean baino %93,7 gehiago. 
49 Kasu honetan, zenbaiten ustez Jesús de Polancoren Prisa taldea izango da irabazlea, tradizionalki 
PSOErekin lotu izan den enpresa, Canal Satélite-k bezero gehiago izanik eta diru sarrera 
handiagoak izanik, talde berriaren akzioen %77 edukiko baititu, eta Vía Digitalek %23 (César 
Aliertak, PPren konfiantzazko enpresariak, zuzentzen duen Telefónica litzateke beraz galtzaile).  
50 2003ko abenduan agertzen ari diren albisteei kasu egiten badiegu, badirudi azkenean gobernuak 
atzera egingo duela lege hortan, eta arrazoia emango diola Correo-Vocento Taldeari. 



  

Europako hirugarrena, 2002ko apiriletik aurrera, Real Madril-eko lehendakari den 
Florentino Pérez-ek kontrolatzen duena, 900 miloi eurogatik SCHri akzioen %23,5 erosi 
ondoren (Florentino orain arte ACS eraikuntza enpresako presidentea zen, eta orain bere 
enpresak Dragados erosi du). ACS-Dragados enpresa berriak 100.000 langile ditu, eta 
urtean 15.000 miloi fakturatzea espero da. 

 Eta hariari tiraka, kutxa eta bankuetara iristen gara: orain arte aipatu ditugun enpresa 
nagusienen akzio zati handi bat, banku eta aurrezki-kutxa gutxi batzuen eskuetan baitago 
(BBVA, SCH, La Caixa...). BBVAren kasuan adibidez, lehendakariordeak dauzka 
Telefónica, Iberdrola eta Repsol-YPF-en. Caixa-ren kartera honakoa zen adibidez 2003ko 
abenduan: Repsolen %12,5, Gas Naturalen %32,3, Endesaren %5, Telefónicaren %3,5… 
Enpresa eta pertsona gutxi batzuk kontrolatzen dituzte beraz ekonomiako sektore 
garrantzitsuenak, irabaziak ere esku gutxi batzutan geratzen direlarik (Espainian diru 
gehien irabazten duten enpresak orain arte aipatutako berdinak dira: Repsol, Telefónica, 
SCH, BBVA, Endesa, Iberdrola...). Euskadin ere, enpresa eta botere ezberdinen arteko 
lotura hauek berdin gertatzen dira noski: enpresa garrantzitsuenetan (Iberdrola, CAF, 
Euskaltel...), banku eta aurrezki-kutxak parte-hartze handiak dituzte, aurrezki-kutxen 
legearen ondorioz botere politikoak kontrolatzen dituelarik parte-hartze hoiek (kutxetako 
zuzendaritzaren %50 diputazio eta udaletxetako ordezkariek osatzen baitute)51: "La sincera 
apuesta del Gobierno popular por privatizar el sector empresarial público ha tenido en 
algunos casos un efecto un tanto perverso. Muchas empresas han pasado de estar 
controladas por el antiguo INI, la moderna SEPI, o dicho de otra forma por el Gobierno de 
Aznar, a ser dependientes de los Ejecutivos autónomos de turno, que a través de las cajas de 
ahorros se han convertido en dueños de muchas de las compañías españolas más 
emblemáticas. Los casos más sobresalientes son los de la todopoderosa BBK en el País 
Vasco (7,4% en Iberdrola, 25% en Gamesa, 24,3% en CAF, 33,13% en Euskaltel), La 
Caixa (3,6% en Telefónica, 31% en Gas Natural, 12,5% en Repsol, 5% en Endesa) y Caja 
Madrid (10% en Iberia, 11% en Indra, 5% en Endesa)" (González-Besada, 200352). Beste 

                                                 
51 Pribatizatzen diren enpresen eta botere politikoaren arteko harremana ere estua da (gogoratu Juan 
Villalonga, pribatizatutako Telefónica-ren lehendakaria, J.M. Aznar-en laguna). Espainian, 
gobernuak aukera dauka pribatizatutako enpresen erabaki garrantzitsuetan parte-hartzeko (1995eko 
"Ley de Enajenaciones Públicas" erabiliaz). EBko Justizia Epaitegiak "urrezko akzioa" bezela 
ezagutzen den aukera hori zigortzea erabaki du 2003ko maiatzean (bereziki Tabacalera eta 
Argentariako kasuak kritikatuaz).  
52 Bestelako iritziak ere topa litezke ordea: "Un asunto verdaderamente preocupante es el paulatino 
desplazamiento de los centros de decisión de algunas grandes empresas vascas a Madrid. Esta 
política se acentua desde la llegada del Partido Popular al poder en 1996 con toda la política 
desarrollada por Rodrigo Rato de controlar y centralizar todos los centros de decisión en Madrid. 
Tenemos los casos emblemáticos del BBVA e Iberdrola, pero también otras no menos importantes 
como Seguros Aurora, Petronor, ITP, etc. o el último y escandaloso caso de intentar imponer por la 
SEPI, sociedad pública estatal, la sede social en Madrid al frustrado grupo aeronáutico Alerion, 
formado mayoritariamente por empresas vascas como Gamesa, ITP y Sener (...) El ejemplo del 
BBVA es ilustrativo: se fusionan una gran entidad como el BBV, con un modesto Banco Público 
como Argentaria y el resultado es el BBVA donde el Presidente, Consejo y directivos principales 
son de Argentaria, y se termina de desmantelar la sede operativa de Bilbao trasladándola a Madrid, 
dejando de momento en Bilbao, simbólicamente, su sede social. No hace falta ser un prestigioso 
analista para ver la larga mano del poder central en estos movimientos cuyo resultado es un 



  

edozein arlo aztertuko bagenu gauza bera topatuko genuke: beti izen berdinak bueltaka, 
aberastasun eta botere konzentrazioa (botere ezberdinak nahastu eta batu egiten direlarik: 
politikoa, ekonomikoa, informatiboa...).  

 Ekonomia eta gizarte berriaren ardatzetako bat den informatikaren arloan ere beste 
horrenbeste topatuko dugu: Pentium ordenagailuak ekoizten dituen Intel enpresak (AEB), 
mikroprozesadore merkatuaren %75 kontrolatzen du, urtero 100 miloi unitate salduaz. 
Sistema operatiboetara joaten bagara, Bill Gates-en Microsoft-en nagusitasuna oraindik ere 
nabarmenagoa da (AEBko gobernu liberalak abisua eman behar izan diolarik gehiegizko 
monopolioagatik, nahiz eta azkenean auzia Microsoft-ek irabazi). Javier Echeverriak azaldu 
digu ekonomia eta gizarte berri hau neoliberalismoaren esku uzteak suposatuko lukeena 
(Echeverría, 2000): jauntxo gutxi batzuen boterea ("Los señores del aire"), gizarte feudal 
berri bat ("Telépolis"). 

 Logika honi jarraituz, bizirik irauteko, enpresak nazioarte mailan batzen hasi beharra 
daukate gainera: altzairuaren arloan adibidez, Espainiako Aceralia (pribatizatutako 
enpresa), Luxenburgoko Arbed-ekin eta Frantziako Usinor-ekin batu da 2001ean, Arcelor 
sortuaz, munduko altzairu enpresa garrantzitsuena53.  

 Komunikazio, zine, eta musika arloa ere erabili genezake adibidetzat54. Estatu 
Batuetako (eta ondorioz ia mundu guztiko) jendeak ikusi, irakurri eta entzuten duena bost 
enpresen eskutan dago: (1) NBC telebista katea (akzionista nagusia General Electric), 
MCA/Universal taldearekin batu da (Vivendi enpresa frantzesaren eskutan55). NBC kateaz 
gain, Canal+ eta Hollywood-eko Universal kontrolatzen ditu talde honek (2) Time-Warner 
taldean Warner Bros., AOL, Cartoon Network eta Ted Turner-en telebista kateak daude 
(CNN) (3) Rupert Murdoch australiarrak 20th Century Fox eta Fox News kontrolatzen ditu 
(4) Viacom taldean Paramount estudioak, CBS telebista katea eta MTV musika katea daude 

                                                                                                                                                     
evidente empobrecimiento de nuestra economía" (Egile Ugari, "La economía vasca, presionada", 
Diario Vasco, 2003.11.29: 26 eta 27). 
53 Multinazional erraldoi honek irentsiko ditu Euskadiko industrializazio prozesuan hain garrantzitsu 
izan diren siderurgia enpresak: "Altos Hornos de Vizcaya" itxi ondoren geratzen den Sestaoko 
"Acería Compacta de Vizcaya", Azpeitiko Marcial Ucín zena, Zumarragako Esteban Orbegozo 
zena, Lesakako "Laminados Lesaka" zena, Olaberriako Aristrain zena.... Euskadiko (eta 
Espainiako) ekonomia eta gizartearen aberaste eta modernizazio prozesuan hain garrantzitsua izan 
den siderurgia atzerriko kapital indartsuagoen eskuetan geratzen da horrela: Arcelor-en bi 
lehendakariak, Usinor eta Arbed-en artean banatuko dituzte, eta zortzi zuzendarietatik, bi bakarrik 
izango dira Aceraliakoak. Hori da globalizazio neoliberalaren ondorioa.  
54 Hona hemen Informazioaren Gizartean informazio hori kontrolatzen duten zenbait izen propio: 
Bill Gates (Microsoft), Steven Spielber (Dreamworks), Rupert Murdoch (Fox), Weinstein anaiak-
(Miramax), Summer Redstone (Viacom), Jeff Bezos (Amazon), Sergey Brin eta Larry Page 
(Google)… Eta hona hemen enpresa horietako batzuen (eta beste enpresa ezagun batzuen) 
merkatuko balioa: Microsoft, 309 bilioi dolar; Intel, 148 bilioi; Coca Cola, 107; Yahoo, 38; Google, 
30; Ford, 27; Amazon, 15; Apple, 12…(Bloomberg Financial Markets-The New York Times, 
2004.07.27). Euskadiko BPG 2003an 43.525 miloi eurokoa izan zen. 
55 Vivendiko administrazio kontseiluan Esther Koplowitz dago, FCCeko (Fomento de 
Construcciones y Contratas) akzionista nagusi bezala, Espainiako eraikuntza enpresa erraldoi honek 
Vivendin inbertitzea erabaki ondoren. Vivendi bezalako multinazional erraldoi hauek sektore 
ezberdinetan dibertsifikatzen dira gainera, talde horren barnean dagoelarik adibidez Aventis, 
farmazia arloan Europan nagusi den enpresa. 



  

beste batzuren artean (5) Disney enpresak berriz Disney estudioak, Miramax eta Buena 
Vista banatzaileak, ABC telebista katea eta abar kontrolatzen ditu. 

 Bideojokoen negozioan, hiru enpresa dira nagusi kontsolen arloan: Sony, Play 
Station-arekin (100 miloi kontsola saldu ditu mundu guztian), Microsoft, Xbox-arekin, eta 
Nintendo Game Cube-arekin. Jokuei dagokionean ere, enpresa gutxi batzuk dira noski 
negozioa kontrolatzen dutenak, berriro ere Sony, Microsoft eta Nintendo hor daudenak 
(Telepolis-eko industria berri hauen datuak ikusgarriak dira: 2004an munduan gehien saldu 
den bideojokoak -18 urtetik gorakoentzat zuzendua dagoen Grand Theft Auto: San 
Andreas- 12 miloi kopia saldu ditu. Bi hilabetetan -azaroa eta abendua-, joko honek 32,5 
miloi euro bildu ditu Espainian, urteko pelikula ikusienak –Shrek 2, 28 miloi; Troya, 20 
miloi eta Mar adentro, 18 miloi- eta diskorik salduenak –Alejandro Sanz, Corazón partío, 
19 miloi- baino gehiago. 2005ko martxorarte joko honen 600.000 kopia saldu dira 
Espainian, modu horretan sekula diru gehien bildu duen pelikulak –Titanic, 39 miloi euro-, 
baino gehiago bildu duelarik). 

 Kotxeen kasuan ere, merkatua gero eta esku gutxiagotan konzentratzen da: Ford 
enpresak adibidez, bere luxuzko kotxeen arloan (Premier Automotive Group), Volvo, 
Jaguar, Lan Rover eta Aston Martin bezalako enpresa ezagunak kontrolatzen ditu. Mundu 
guztiko hegazkin konpainiak hiru taldetan batu dira: Air France-KLM-Alitalia-Delta-
Continental eta Northwest Airlines (Sky Team); British Airways-Iberia eta American 
Airlines (One World); Lufhtansa-Spanair-Air Canada-Australian Airlines-US Airways eta 
United Airlines (Star Alliance). Petrolio eta gas merkatua hamabi enpresen eskuetan dago. 
Liberizazio eta pribatizazioen ondorioa ez da beraz askatasuna eta lehiakortasuna, 
ekonomia klasikoak dion moduan, baizik eta justu aurkakoa, botere eta aberastasun 
konzentrazioa56. Kritikoen ustez, liberalizazio eta pribatizazioen ondorioa, plutokrazia 
(aberatsen gobernua) eta oligarkia (eliteen, gutxi batzuen boterea) dira, demokrazia 
(gehiengoaren gobernua gehiengoaren mesedetan) ahuldu egiten delarik. Ikuspegi kritiko 
batetik, sistema liberal-pribatuarena baino ekonomia eta gizarte demokratikoagoa, 
bidezkoagoa da kudeaketa publikoan oinarritutakoa (3. kapituluan sakonduko ditugu kritika 
hauek). Ignacio Ramonetek honela azaltzen du adibidez komunikazioaren arloan gertatzen 
ari dena: 
La comunicación se ha convertido en una industria pesada que puede compararse a la industria 
siderúrgica de la segunda mitad del siglo XIX, o a la del automóvil de los años veinte del siglo XX. 
De un extremo al otro del planeta, los señores de esta guerra de las redes son los mismos, 
gigantescos conglomerados convertidos en los nuevos señores del mundo: America OnLine (que ha 
comprado Netscape, Intel y el grupo Time-Warner-CNN), Vivendi-Universal (que ha comprado 
Canal Plus, USA Networks y el grupo Seagram, propietario de Universal), Viacom, la News 
Corporation de Rupert Murdoch, AT&T (que domina la telefonía planetaria), IBM, Microsoft (que 
reina en el mercado del software informático y quiere conquistar el de los videojuegos con la X-

                                                 
56 Konzentrazio prozesu horren arrastoa jarraituko bagenu, familia eta pertsona gutxi batzuk 
izugarrizko aberastasun eta botere pila pilatzen dutela ohartuko ginateke. Erabili dezagun Inditex-
Zara taldeko nagusia den Amacio Ortega adibide gisa. Hona hemen bere inbertsio kartera 2002an: 
87 miloi euro Gas Natural-en, 76 miloi NH Hoteles-en, 28,5 miloi Unión Fenosa-n, 24,6 miloi 
Vallehermoso-n, 21,3 miloi Iberdrolan, 17,3 miloi  SCHon, 4,5 miloi Enagás-en, 1,1 miloi BBVAn, 
47,6 miloi Banco Espírito Santo-n, 451,9 miloi Estatuaren bonotan, 264,7 miloi errenta finko 
pribatuan, eta 205,6 miloi fondotan.  



  

Box), General Electric (que ha tomado el control de la red de televisión NBC57), Disney (que ha 
comprado la red de televisión ABC), Pearson (The Financial Times, Penguin Books, BBC Prime), 
Telefónica, Prisa (primer grupo de comunicación hispánica), etc. El objetivo perseguido por cada 
uno de los señores de las redes es convertirse en el único interlocutor del ciudadano. Quiere poder 
proveerle informaciones, ocio, distracciones, deporte, cultura, etc. Y de este modo ponerlo en 
estado de interconectividad por todos los medios disponibles: teléfono (fijo o móvil), fax, cable, 
televisión, ordenador, correo electrónico, Internet, etc. Para los nuevos titanes de la industria, todo 
lo que circula por las redes (películas, programas, músicas, creaciones de todo tipo) es 
comunicación. Y, por lo tanto, es ante todo una mercancía de la cual las empresas pueden disponer 
a su antojo, según las leyes del mercado (Ramonet, 2002). 

 Teoria liberal-klasikoak ordea gauzak beste era batetara azaltzen ditu: ekonomia piztu 
beharra dago enplegua sortzeko, eta ekonomia araurik ez dagoenean pizten da, negozioak 
egiteko aukera dagoenean. Jendeak orduan inbertitu eta arriskatzen du, dirua irabazi 
dezakenean, eta ez zergak itotzen dutenean. Inbertsio horrek sortzen du enplegua. 
Komertzioaren alorrean adibidez, Europan denda txikiak babesten dira ordutegi, prezio, 
irekitzeko egunak, ea. arautuaz. Liberalismoaren ustez, hori ez da bidea, kate handiei 
oztopoak jartzen bazaizkie, nahiz eta momentuan enplegu batzuk salbatu, azkenean arlo 
hori atzeratuta geratzen baita, eta epe luzera ordaindu egiten baitira mota horretako 
erabakiak (zenbat eta lehiakortasun handiagoa, orduan eta gehaigo pizten eta mugitzen da 
ekonomia teoria honen arabera).  

 Baina liberalizazio eta lehiakortasunaren logikaren ondorioz denda txikiak ixten 
direnean, nork salduko du poesia? Nork argitaratuko ditu euskerazko liburuak, argitaletxe 
txikiak desagertzen direnean?58 Diskurtso kritikoaren ustez, gizartea errentagarritasuna 
bezalako irizpideak gidatzen dutenean, kalitatea bezalako irizpideak bigarren mailan 
geratzen dira, eta 2001-02an ezagutu ditugun bezalako eskandaluak gertatzen dira (Enron, 
Worldcom, Xerox, Merck...): gero eta errentagarriagoa izan behar horrek, enpresaren 
benetako egoera ezkutatu edo gezurtatzera behartzen ditu enpresariak, Worldcom eta 
Xerox-en kasuan bezela adibidez, kontuak artifizialki puztuaz, kontabilitate liburuetan 
benetan gertatu ez diren diru sarrerak adieraziaz. Kontrolik, araurik eta legerik gabeko 

                                                 
57 2003ko udazkenean, General Electric-ek Vivendi enpresa frantzesaren AEBko 
entretenimendurako filiala, Vivendi Universal Entertainment, erosi du, bere NBC telebista 
sarearekin fusionatzeko (filial horren barnean Hollywoodeko Universal zine estudioak, USA 
Networks kable bidezko telebista katea eta bost jolas-parke -tartean Port Aventura- daude). NBC 
Universal izenako du enpresa berriak, eta munduko komunikazio talde nagusietako bat izango da. 
58 Ehundaka komertzio txiki itxi dira Euskadin azken urteetan (1998-2002 tartean 1.500), zentro 
komertzial handiak ugaritzen ari diren bitartean (Euskadi da metro karratuko zentro komertzial 
ertain eta handi gehien duen Espainiako lurraldea). Donostiko Media-Markt eta Barakaldoko Ikea 
izan dira oraingoz azken adibide famatuak, gure agintariek harrera oso ona eman dietelarik. Gure 
ustez ordea, zalantzan jarri beharra dago denda erraldoi hoiek suposatzen duten kontsumo, garraio 
eta hiri eredua. Gainera, neoliberalismoa aspalditik errepikatzen ari zen gomendioa jarraituz 
(komertzioak irekitzeko mugarik ez jartzea), Eusko Jaurlaritzak orain arteko araua malgutu du 
2005ko otsailean (400 metro karratu baino gehiagoko dendak urtean 8 jai egunetan irekitzeko 
aukera izango dute, eta eta gainontzekoek nahi adina egun ireki ahal izango dituzte), berriro ere 
enpresa handiei abantaila emanez eta langileen interesak kaltetuaz. Ekonomia eta merkatua 
kontrolatzearen eta lanaldi murrizketaren aldeko ikuspegi batetik, neoliberala eta negatiboa da 
dekretu hau. 
 



  

merkatuan iruzurra, gezurra eta tranpa arrunt bihurtzen dira (Stiglitz, 2002 eta 200359). 
Horrela onartu behar izan du G. Bush-ek, milaka langilerengan eragina duten kiebra hauen 
ondoren, kontrol, lege eta zigor handiagoak proposatuz60. Gainera, ohizko kontrol moduak 
ere, auditoria enpresak, zalantzan geratu dira eskandalu hauen ondoren, Enron kasuan 
adibidez, munduko auditoria enpresa garrantzitsunetako batek (Arthur Andersen-ek), 
enpresari lagundu baizion datu negatiboak izkutatzen lehendabizi, eta dokumentu 
garrantzitsuak desagertarazten ondoren. Hemen bertan ere izan dugu gainera eskandalu 
propioa, BBVek Jersey-ko paradisu fiskalean kontu izkutuak zituela jakin baitugu 2002an, 
zerga gutxiago ordaintzeko helburuarekin. Batzuk etikaren beharra aipatu dute guzti honen 
ondoren, baina etika eta errentagarritasuna, ideia bateragarriak ote dira? Lehiakortasunaren 
erreinuan, "nik bera jaten ez badut, berak ni jango nau" sistemaren barnean, ba ote dago 
lekurik etika eta moralarentzako? (3. kapituluan itzuliko gara eztabaida hauetara).  

 Honaino enpleguari buruz diskurtso liberal-klasikoak dioenaren azterketa (kritiko) 
laburra orrialde gutxi batzutan. Orain lan denboraren murrizketa eta banaketari buruz 
dioena aztertuko dugu, tesi honetan gehien interesatzen zaigun arloa. Baina amaitu aurretik 
beste gauza bat: diskurtso kritikoaren ustez, diskurtso liberal-klasikotik orokorrean 
azpimarratu eta kritikatu daitekeena, diskurtso horrek praktikatzen duen "izkutaketa jokua" 
da. Liberalismoak ezinbesteko egia zientifikotzat aurkezten dizkigu aukera politiko-
ideologikoak baino ez direnak (malgutasuna, liberalizazioa, pribatizazioak...). Gizarte 
zientziak natur zientziekin nahastuaz, errealitate soziala naturala izango balitz bezela 
aurkezten dute, errealitatearen eraikuntza soziala ezkutatuaz, botere eta interes borrokak 
ezkutatuaz. XXI. mende hasieran, neoliberalismoaren gizarte eredua AEBak dira. Baina 
zergatik ez da esaten Alemanian sindikatuak Espainian baino askoz garrantzitsuagoak 
direla, lan kostuak askoz garestiagoak direla, mota guztietako babesak (langabezia, oporrak, 
amatasun baimenak...) handiagoak direla, eta hala ere gu baino aberatsagoak direla 
ekonomikoki? Zergatik AEBtaz horrenbeste hitz egin beharrean, ez da gehiago hitz egiten 

                                                 
59 Enron (50.000 langileko Texas-eko petrolio enpresa) izan zen 2001ko kanpainan George Bush-en 
alde diru gehien jarri zuen enpresa, eta badirudi laguntzaren truke gobernuko zenbait kide 
"gomendatu" zituela (enpresako zuzendaria, Kenneth Lay, Bush-en lagun mina da). Begira zer dion 
Stiglitz Ekonomia Nobel sariak gutzi honi buruz artikulu horretan: "Las democracias se minan 
cuando los intereses corporativos pueden, de hecho, comprar las elecciones. El gobierno de Bush, 
sin embargo, se niega a hacer pública cierta información que mostraría el papel que los intereses 
corporativos tuvieron en la definición de la política de energía. Enron usó su dinero para comprar 
influencia y poder, para dar forma a la política de energía estadounidense y para sortear las 
regulaciones (...) La disposición de Estados Unidos para contribuir con miles de millones de dólares 
para la salvación de las líneas aéreas o para crear cárteles que protejan sus industrias de acero y 
aluminio sugiere que la ideología del mercado libre no es más que un ligero disfraz del anticuado 
bienestar corporativo: hay que dar a quien tenga las conexiones apropiadas". 
60 Ondoren jakin dugunez, Bush bera ere nahastuta zegoen saltsa zikin horietan (bere petrolio-
enpresaren kontuetan datu negatibo garrantzitsu batzuk ezkutatuaz, enpresaren martxa zalantzan 
geratu ez zedin), baina  Balore Merkatuko Komisioak (SEC delakoak) kargurik gabe itxi zuen kasua 
1992an (pertsonai garrantzitsuegia zelako agian?). Liberalismotik beste edozein filosofiatik baino 
hurbilago dagoen Correo-Vocento Taldeak zera zion 2002.07.10 editorialean guzti honi buruz: "El 
mercado no es capaz de autoregularse, y las instituciones estatales y supraestatales tienen que dictar 
normas que garanticen su transparencia". Frantzian ere eskandalo handia sortu da petrolio enpresa 
publikoaren negozio zikinak ezagutu direnean. Horri buruz begiratu: Eva Joly, 2002, ¿Queremos 
realmente vivir en un mundo así? La corrupción político mediática: el caso ELF, Foca. 



  

Frantziari buruz? Frantzian energia (gasa, elektrizitatea, petrolioa), garraioak (trenak, 
hegazkinak), posta, bankuak, seguro-etxeak eta gainontzeko sektore estrategikoetan, 
enpresa publikoak dira nagusi. Zerga gehiago ordaintzen dira. Langabezi dirulaguntzak 
Espainian baino eskuzabalagoak dira. Eta hala ere, munduko zazpi Estatu aberatsenen 
artean aurkitzen da. Neoliberalismoak langilegoari elkarlana eskatzen dio denon artean 
barkua urperatu gabe mantendu eta aurrera eramateko. Baina bestetik, bere enplegu 
politikak langilegoarentzako babes gutxiago, soldata gutxiago, ziurtasun gutxiago, eta 
orokorrean, lan baldintza (bizi baldintza) okerragoak suposatzen ditu. Frantzia eta 
Alemaniako ereduak ezagututa, ez al da bitxia, barkua AEBra eramateko langilegoari 
laguntza eskatzea? 

 

1.3.- Liberalismoa eta lanaldi murrizketa 

 Liberalismoa lan denboraren murrizketa eta banaketaren aurka dago. Lanaldi 
murrizketa legez "inposatzen" bada, ez omen dira lortuko bilatzen diren emaitzak, baizik 
eta justu aurkakoak (langabezia). Merkatuak murriztuko omen du lan denbora "naturalki". 
Merkatua aske uztea, hori da irtenbidea (liberalismoak gauza guztietarako erabiltzen duen 
irtenbidea). Neoliberalismoak lan banaketari buruz esaten duena aztertu nahi duenak, 
irakurri dezala, Juan Rosell61 eta Joaquín Trigo-ren El reparto del trabajo: el mito y la 
razón62. Liberalismoan ohizkoa den jarreran oinarritzen da liburua: gurea jarrera zientifiko-
objetibo-neutrala da, arrazoia guk daukagu, eta gainontzekoak (kasu honetan lan 
denboraren murrizketa eta banaketa defendatzen dutenak) mitoak dira ("quienes defienden 
el reparto del trabajo no defienden argumentos técnicos, sino tan sólo titulares"). Jarrera 
"errealista eta posible" bakarra beraiena omen da. Gainontzekoena "apologia politikoa": 
"La realidad en que se vive no es elegible. Prescindir de ella lleva al fracaso y eso es lo que 
puede obtenerse de imposiciones unilaterales, por más que pretendan fundamentare con 
pretensiones éticas que, por falta de realismo, pierden esa coartada. Las fórmulas de reparto 
de trabajo, aunque reclaman su superioridad moral, no son en general, políticamente 
factibles. Las dificultades prácticas de los distintos esquemas de reparto de trabajo, son, en 
mi opinión, prácticamente insuperables" (Rosell eta Trigo, 2000: 159).63 Hurrengo 
orrialdeetan lan denboraren murrizketa eta banaketaren aurkako arrazoiak aztertuko ditugu. 

 

Ekonomia ez da finkoa. Behar eta lanpostu berriak sortuko dira. 

                                                 
61 2003an Juan Rosell CEOEko (Espainiako patronaleko) lehendakariordea zen. 
62 Hortaz gain, liberalismoaren lanaldi murrizketari buruzko jarrera honako bi lan hauetan azter 
daiteke: R.A. Hart, 1987, Reducción de la jornada de trabajo. Un dilema para la negociación 
colectiva, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid ("Informes ELGE/ELGE/OECD" 
bilduman); R. Hernández Nuñez, 1998, La reducción de jornada a 35 horas, Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales, Madrid. 
63 3. kapituluan ikusiko dugu diskurtso kritikoak guzti honi buruz zer dion: batetik, errealitate 
soziala aukeratu eta aldatu genezakeela, sozialki eraiki eta mantentzen delako (lan denboraren 
murrizketa eta banaketa, eta beste edozein aldaketa ere posible da beraz); bestetik, liberalismoak 
jarrera zientifiko-neutral-objetibo bezela aurkezten diguna, gainontzekoak bezala jarrera politiko-
ideologiko eta ez-neutrala dela. 



  

 Liberalismoaren logikan, enplegua sortu egin behar da, ez banatu. Eta horretarako 
noski, ekonomiak hazten jarraitu behar du etengabe: 1994-2005 hazkunde garaiari esker 
adibidez, eta lan merkatuan beharrezkoak diren neurriak hartu ondoren, langabezia %25tik 
%7ra jaitsi da Euskadin. Liberalismoaren langabeziaren aurkako errezeta erreza da 
ulertzeko: hazkunde ekonomikoa eta enplegu berriak, hori omen da bide posible bakarra.  

 Ikuspegi honetatik, lan denboraren murrizketa eta banaketak ez luke enplegua 
sortuko, aurrerago ikusiko dugun bezela, eta gainera, ez da beharrezkoa: batetik, enplegu 
batzuk jadanik bete gabe geratzen direlako (eraikuntza, nekazaritza, ostalaritza...), ez 
dagoelako eskatzen den kualifikazioa duen jenderik, edo jendeak ez dituelako enplegu 
zehatz batzuk egin nahi64: "El paro es más bien una realidad estadística que una tendencia 
que puedan comprobar los ciudadanos. Por un lado hay una enorme demanda de empleo 
que no llega a cubrirse con trabajadores españoles: en Lérida puede haber disminuido en 
328 personas el censo de parados, pero la prensa pone en evidencia todos los días que los 
empresarios agrícolas tienen que estar buscando trabajadores extranjeros en condiciones 
más o menos legales. Tal como lo demuestran las expediciones a la vendimia francesa, el 
paro español está lleno de quienes no aceptan las condiciones de trabajo y salario. Todo ello 
trufado de picaresca (trabajar en negro cobrando el desempleo), en combinación con un 
problema de inoperancia, casi crónica, de la Inspección de Trabajo" (Manuel Portela, 
Diario Vasco, 2001.09.04: 3365).  

 Bestetik, lanaldia murriztea eta banatzea ez omen da beharrezkoa, biztanleriaa 
zahartzen ari delako (jaiotze tasa baxua dela eta), eta ondorioz gero eta jende gutxiago 
egongo omen delako lan egiteko adinean. Liberalismoaren ustez, arazoa XXI. mende 
hasieran ez da ia langabezia, baizik eta justu aurkakoa, langile falta (biztanleriaren 
zahartzearen ondorioz, pentsio sistema eta orokorrean Ongizate Estatua mantendu ahal 
izatea). Eurostat-en datuen arabera adibidez, Euskadi izango da eskulan gehien galduko 
duen Europako lurraldea hurrengo urteetan, 2025 arte biztanleria aktiboa (16-65 urte arteko 
eta lan egiteko gai den biztanleria) %21,4 murriztuko delarik (Espainiako biztanleri aktiboa 
%6,6 murriztuko da, eta EBkoa %4,4). Euskadi da, 0-14 urte artean biztanleriaaren 
proportzio baxuenetakoa duen Europako lurraldea (seigarren baxuena): 2000. urtean, 
Euskadiko biztanleriaaren %11,9 zegoen 0-14 urte tarte horretan, Europako batezbestekoa 
%17 zen bitartean (Europako Estatu guztiak %11,9 horretatik gora daude. Soilik bost 
lurralde daude hortik behera, Italiako lau eta Asturias Espainian). Datu hoiek ikusita, 
liberalen irtenbidea ez da lan gutxiago egin eta lana banatzea, baizik eta lan gehiago egitea. 
                                                 
64 Kritikoentzat ordea, ez da horrenbestekoa "bete gabe geratzen diren lanpostu" hauen garrantzia, 
eta gainera, kasu gehienetan bete gabe geratzen diren lanpostu horien arazoa ez da kualifikatutako 
langile falta, baizi eta lanpostu horien kalitatea, normalean gaizki ordaindutako lan txarrak baitira 
bete gabe geratzen direnak (3. kapituluan sakonduko ditugu kritika hauek). 
65 Begira hilabete batzuk beranduago zer dion Manuel Portela honek (Correo-Vocento Taldeko 
ekonomia aditua) gai berdinari buruz: "En estos momentos, la situación real es que el paro 
registrado en el INEM está constituido por los parados cíclicos y por aquellos colectivos que tienen 
difícil la recolocación profesional. Para evitar que aumente el paro sería preciso conseguir un 
crecimiento económico sostenido no inferior al 3,5% o legislar una reforma drástica de los 
mecanismos de entrada/salida del mercado laboral. Como ni lo uno ni lo otro van a producirse, lo 
único que puede hacerse para que el registro del Inem no suba es poner trabas al aumento de la 
incorporación al mercado laboral (!), el control de la entrada de inmigrantes y favorecer la 
movilidad geográfica (Diario Vasco, 2001.11.06: 40. Kurtsiba nik jarri diot). 



  

Jubilazioa atzeratuz adibidez, justu ikuspegi kritiko batetik defendatzen denaren 
aurkakoa.66  

 Lehenago ere aipatu dugun moduan, jubilazio eta pentsioei buruzko hau bihurtu da 
azken aldiko eztabaida sozial garrantzitsuenetako bat. 1980 eta 1990eko hamarkadetan 
jubilazioa aurreratzea zen eztabaidatzen zena (Hart, 1987), baina azken aldian 
liberalismoak tortillari buelta ematea lortu du, eta Europa guztian jubilazio adina atzeratzea 
sustatzen ari dira (Frantzia, Alemania, Italia, Austria, Suezia...). Kontutan izanik jaiotze 
tasa baxua, eta pensionistak gero eta urte gehiago bizi direla, liberalismoa gizartea 
prestatzen ari da hurrengo urteetan zenbait aldaketa egiteko, eta horretarako mota zehatz 
bateko datuak behin eta berriro errepikatzen dira: Eurostaten datuen arabera adibidez, 
Europan, 55-64 urte arteko jendearen %40k bakarrik dauka enplegu bat; Espainian, urtero 
60.000 langile aurre-jubilatzen omen dira. Datu hoiek ikusita, liberalismoak erretiro adina 
luzatzea proposatzen du, eta esan bezela, hasiak dira zentzu horretan erabaki politikoak 
hartzen, hau da aurrejubilazioak zigortu (Velasco, 2003) eta jubilazioaren atzeratzea 
sustatzen. Lehenxeago ere aipatu dugun moduan, Espainian, PPren gobernua, CEOE eta 
CCOO, jubilazioa "malgutzeko" akordio batetara iritsi dira 2001ko abenduaren 20an 
(CCOOek filosofia liberaleko akordio bat sinatu duela esan genezake beraz): 30 urte 
kotizatu dutenek, 65 urte baino lehenago erretiratu ahal izango dute, orain arte baino diru 
gutxiago galduaz. 65 urtetik aurrera lanean jarraitzen dutenek berriz, pentsioaren %100 
baino gehiago kobratu ahal izango dute (65 urtetik gora lan egindako urte bakoitzagatik 
pentsioa %2 hobetzen da). 15.000 langile izan omen dira lege horren ondorioz bere erretiro 
adina 65 urte baino gehiago luzatzea erabaki dutenak. 2004ean PSOE gobernura iristean, 
egoera aldatu da, eta berriro beharrezko bihurtu da 65 urterekin hartzea erretiroa. 

 Ikuspegi kritiko batetik, justu alderantziz irakurri litezke neoliberalismoak erabiltzen 
dituen datuak: dagoeneko enpresak 55 urte baino gehiagoko langileak bidaltzen ari badira, 
nola luzatuko dugu ba jubilazioa? (Espainian 2004an jubilatu zirenetatik %70ak 65 urte 
baino gutxiago zeuzkan). Datu horrek erakusten diguna da, ekonomiak ez dituela behar 55 
urtetik gorakoak, gazteak eta emakumeak bezela, soberan daudela. Arazoa ez da beraz 
jende falta, justu aurkakoa baizik: "No cabe duda de que habrá que gastar más en 
jubilaciones: en Francia, entre cuatro y seis puntos más de las riquezas producidas, o sea, 
entre el 16 y el 18% del PIB, contra el 12,6% en 2001. Se trata de un esfuerzo importante, 
pero no imposible (...) En lugar de postergar la edad de jubilación, más valdría facilitar el 
empleo de todo el mundo durante la vida activa. Actualmente, más de cinco millones y 
medio de personas están en paro o subempleadas en Francia (por ejemplo, a las mujeres que 
trabajan a tiempo parcial con sueldos parciales, cuando en realidad ellas quisieran trabajar 
más)" (Bulard, 2003). 

 Neoliberalismoak ordea ez du lana banatzeko beharrik ikusten. Neoliberalen ustez, 
amaitu da langabeziaren arazoa: Espainian adibidez, langabezian geratzen direnak zenbait 
talde zehatz omen dira (epe luzeko langabetuak, 45 urte baino gehiagoko eta prestakuntza 
                                                 
66 Diskurtso kritikoaren ustez, oraingoz behintzat ez da langile faltarik nabari, alderantziz baizik 
(langabezia oraindik %9koa baita), eta gainera, errez konpondu liteke arazo hori emakume gehiago 
sartuaz lan merkatuan, eta etorkin gehiagori enplegu bat edukitzeko aukera emanaz. Eta 
biztanleriaaren zahartzeak suposatuko duen kostu ekonomiko igoera ere, konpondu litekeen 
fenomenoa da gurea bezalako gizarte aberatsetan, kasu horretan birplanteatu behar dena (eta 
liberalismoak birplanteatzen ez duena) aberastasuna banatzeko modua delarik. 



  

gutxiko langabetuak, ama izateko adinean dauden emakumeak, eta kartzelan egoniko 
jendea edo drogekin arazoak dituena), zaila delarik talde hauek lan merkatuan sartzea. 
Gainera, gizartearen oso portzentai txikia suposatzen dute eta beraz, arazoa ez omen da 
horrenbestekoa. Neoliberalismoak garrantzia kentzen die langabezi eta behin-
behinekotasun datuei (behin-behinekotasuna behin-behinekoa omen da, lan merkatura 
sartzeko modu bat). 20 urte ondoren (1980-90 hamarkadak), neoliberalismoa berriro ere 
"pleno empleo"-ari buruz hitz egiten hasi da. Langabezia 1980ko mailara murriztu da, eta 
horrela jarraituz gero, AEBko mailara iritsi gaitezke, 1970eko hamarkadako krisi aurreko 
egoerara (EBak ere, teknologia berrietan oinarritutako hazkunde ekonomikoaren bidea 
jarraituz, 2010rako langabeziarekin amaitzea erabaki zuen 2002ko martxoan, Lisboan 
ospatutako enpleguari buruzko bileran).  

 Kritikoek ordea, ez dute uste 2003ko egoera, 1970eko krisi aurrekoa denik. Kapitalak 
krisi hura aprobetxatu du, 20 urte hauetan lan merkatua euren zerbitzura jartzeko, eta lan 
harremanetako boterea eta kontrola lortzeko (Bilbao, 1993). Langabezia oraindik 
garrantzitsua da, ekonomia murgilduaren garrantzia handia da, eta lanean ari direnenen 
hirutik bat, behin-behineko kontratuarekin ari da lanean. Gainera, eztabaida ez da enplegu 
sorrerara mugatu behar, sortzen den enpleguaren kalitatea ere kontutan eduki beharko 
litzatekeelako. Ez du balio edozein enpleguk. Ez da nahikoa langabezia murriztea, enplegu 
duinak behar ditugu, bestela gaitz bat beste mota bateko gaitz batekin sendatzera mugatuko 
ginateke.  

 Neoliberalismoaren ustez ordea¸ lehentasuna enplegua sortzea da, eta ondoren hasi 
behar da sortutako enpleguaren kalitatean pentsatzen. Neoliberalismoak badaki hazkunde 
eredua ez dela perfektua (mundu mailako ezberdintasunak, arazo ekologikoak...), baina 
okerragoa litzateteke trena geratzea. Orduan denok eroriko ginateke miserian. Mundu 
aberatsak etengabe hazten jarraitu behar du, eta mundu azpigaratuak eredu hori kopiatu 
behar du, egunen batetan maila horretara iritsi ahal izateko. Diskurtso kritikoaren ustez 
ordea hori ez da bidea: garapen sistema hau ez da mundu guztiarentzako posible eta 
desiragarri. Mundu azpigaratuak ezin du gure mailan ekoiztu eta kontsumitu, munduak 
muga materialak dituelako. Orain mundu aberatsak (biztanleriaaren %20ak), aberastasunen 
%80 kontsumitzen badu, aukera bakarra proportzio hori aldatzea da, eta ez gezurrezko 
ilusioak saltzea. Zer gertatuko litzateke Txinako 1.000 miloi pertsonak, Indiako 700 
miloiak, eta Afrika guztia gure kotxe erabilpen mailara iritsiko balira? Zer gertatuko 
litzateke mundu guztiak AEBko ekoizpen eredua eta ondorioz kutsadura maila jarraituko 
balu? Garapen soziala ezin da Barne Produktu Gordinaren hazkundearen arabera bakarrik 
neurtu, orain egiten den bezela. 

 Neoliberalismoaren ustez, enplegu banaketa proposatzen dutenak ekonomiaren 
ikuspegi estatiko bat dute (Layard, Nickell eta Jackman, 1994: 614-621): "garapen 
teknologikoari esker, gero eta eskulan gutxiago behar da berdina produzitzeko", hori da 
kritikoek errepikatzen duten ideia. Neoliberalentzat planteamendu horrek bi akats 
garrantzitsu aurkezten ditu: batetik, berdina produzitzeko denbora gutxiago behar bada (hau 
da, produktibitatea hazten bada, garapen teknologikoari esker), produktuaren prezioa 
murriztu daiteke. Prezioaren merketzeak kontsumoa areagotuko du, gehiago kontsumitzen 
bada, gehiago ekoiztu beharko da, eta ondorioz enplegua sortu beharko da (beraz azkenean, 
garapen teknologikoak enplegua sortu du). Bestetik, egia da arlo batzutan garapen 
teknologikoak enplegu galera suposatu dezakeela (adibidez nekazaritza eta industrian 



  

gertatu dena XX. mendeko azken hamarkadetan), baina trukean beste arlo berri batzutan 
sortzen da enplegua. Langabezia, aldaketa horien arteko behin-behineko desfase bat baino 
ez da beraz. Industrializazioaren haseratik, produktibitatea etengabe hazi da, baina enplegua 
mantendu eta hazi egin da, produktu eta zerbitzu berriak sortzen joan direlako (Say-ren 
legea: eskeintza eta eskariaren arteko oreka, edozein motako eskeintzak bere eskaria 
sortzen baitu). Hurrengo ataletan sakonduko dugun "enplegu aztarnategi berriei buruzko 
eztabaida"ren kasua erabili liteke hemen, liberalismoak defendatzen duen zerbitzu eta 
enplegu berri horien adibide gisa: orain gutxi arte familiak edo ekonomiatik kanpo zeuden 
beste instituzio batzuk betetzen zituzten zereginetan enplegu asko sortu liteke hemendik 
aurrera (ume txikiak, adinekoak eta gaixoak zaintzea; kultura; ingurugiroa zaintzea...) 

 Perspektiba kritikoaren ustez ordea, agian posible da produktu eta zerbitzu berriak 
sortzen jarraitzea, baina desiragarria ote da? Ez ote da hobe sortzen dugun aberastasuna 
nola banatu daitekeen pentsatzen hastea, enplegu berriak asmatu beharrik gabe? Ez ote da 
hobe bizitzeko modu alternatiboak pentsatzen hastea, eta bizitzeko lan egitea lortzea, lan 
egiteko bizi beharrean? (Recio, 1997: 225-227). 

 Neoliberalismoa ez dago ados planteamendu horrekin. Ekonomia, bizitza, dinamikoa 
da, mugitu eta berritu egiten da. Langabezia behin-behineko arazoa da, lan merkatua 
ekonomia berrira egokitu arteko arazoa. Eta irtenbidea ez da lanpostu "zaharrak" banatzea, 
baizik eta prestakuntza eta birziklapena (Vargas Llosa, 1997). 

 

Lehiakortasunaren arazoa 

 Liberalentzat, lana ezin da "artifizialki" murriztu eta banatu, enpresariak benetan 
langile berri bat kontratatzeko beharrik ez baldin badauka, lehiakortasuna 
("competitividad") galduko lukeelako (Hernández, 1999, Egia 2000): soldata bat gehiago 
ordaindu behar du, eta zerga gehiago. Lan kostuak garestitzen zaizkio beraz, eta garestitze 
horren ondorioz prezioak igotzen baditu, lehiakortasuna galtzen du (eta ez baditu prezioak 
igotzen, diru gutxiago irabaziko du, diru gehiago gastatzen baitu orain langileetan). 
Lehiakortasunaren galerak, enpresak ixtea eta enplegua galtzea suposatuko luke, eta azken 
batean lan banaketaren ondorioa, espero zenaren aurkakoa izango litzateke (enplegua sortu 
beharrean, langabezia gehitzea). Lan banaketa ezingo litzateke beraz inondik inora Estatu 
batetan bakarrik ezarri liberalen ustez. Inguruko Estatuetan berdin jarraitzen duten 
bitartean, hemen gutxiago lan egiteagatik berdina ordainduko balitz, enpresak alde egingo 
lukete. Eta geratzen direnak, ezingo lukete lehiatu, lan kostuaren garestitzearen ondorioz. 
Ikuspegi honek, enpresa mundua zein zaila den azpimarratuko du: sortzen diren enpresen 
%47ak lau urte baino gutxiago irauten ditu Espainian, 2001ean 10.111 enpresa itxi 
direlarik, aurreko urtean baino %12,5 gehiago. Euskadiren kasuan, lanaldi murrizketaren 
aurkako diskurtsoak azpimarratuko duena da, jadanik Espainiako gainontzeko 
autonomietan baino gutxiago lan egin eta gehiago irabazten dela, eta ondorioz ez 
litzatekeela aproposa lan denbora oraindik gehiago murriztea (INEren datuen arabera, 
2002an, Euskadiko batezbesteko hilabeteko soldata 1.682 eurokoa zen, Espainiakoa 1.387 
zen bitartean. Soldatari Gizarte Segurantzara ordaindutako zergak erantsi ezkero, Eukadiko 
langile bakoitza 2.241 euro kostatzen zaio enpresariari, Espainiako gainontzeko 



  

autonomietan baino 367 euro gehiago67. Lanorduei dagokienean, Euskadin hilean 117,4 
ordu lan egin ziren benetan -"horas efectivas"-, Espainian 129,3 egin ziren bitartean. Datu 
horien emaitza litzateke, Euskadiko langile baten orduko kostua 19,84 euroko dela, 
Espainiako batezbestekoa 15,03 den bitartean). Eta kontutan eduki behar da baita ere, azken 
urteetan, Espainiako eta Euskadiko inflazioa EBkoa baino gehiago hazten ari dela, eta gure 
esportazioen %70 Europara doala kontutan izanik, horrek ere lehiakortasun galera 
suposatzen du. Correo-Vocento taldeak honela zaltzen du egoera 2002.12.16ko editorialean 
("Un lugar para invertir"): "La publicación del dato que refleja la evolución de las 
inversiones extranjeras en el País Vasco ha abierto un interesante debate (...) La 
permanencia en los primeros puestos de la clasificación de los salarios y en los últimos en 
el número de horas trabajadas no puede ser ajena al proceso. Como tampoco pueden serlo 
la actuación de determinadas centrales sindicales, ni el ambiente sociopolítico que nos 
rodea. Ni puede ser sólo mera casualidad el hecho de que en 1999, en plena tregua de ETA, 
Euskadi captase el 10,5% de las inversiones que llegaron a España, cayendo a continuación 
hasta el 4,4% en 2000 y al 4,1% en 2001; es decir en ambos casos por debajo del peso que 
supone el País Vasco en el conjunto de la economía del Estado. Ante la apabullante 
contundencia de las cifras, resulta extremadamente urgente y necesario reflexionar acerca 
del atractivo que Euskadi ofrece hoy al mundo como lugar para invertir".68 

 Gainera, XXI. mende hasieran, globalizazioaren garaian, enpresak lan kosturik 
baxuenak eskaintzen dizkien lurraldeak aukeratu ditzakete69. Garraio kostuak jadanik ez 
dira hain garrantzitsuak. Adibideak ugariak direnez, guk bakarra erabiliko dugu: Levi 
Strauss erropa enpresa estatubatuar ezagunak, AEBtan zituen lantegi guztiak itxi ditu 
2003an, eskulana merkeagoa den beste leku batzutara joateko (Asiara batez ere, Txina 
bezalako lekuetara. Estatu Batuetan, San Franciscoko kuartel nagusia eta diseinu eta 
salmentetako langileak bakarrik geratzen dira)70. Ekonomia globalizatuan, 
lehiakortasunaren borroka gogorra da (Egile Ugari, 2004), eta produktibitate hazkundeak 
ere lehiakortasuna areagotzeko erabili beharra daude (ezinezkoa da beraz garapen 

                                                 
67 Lehenxeago ere eman ditugu 2004ko datuak: Euskadin, batezbesteko hileroko soldata 1.898,94 
eurokoa izan zen, Espainiako bigarren altuena, Madrilen atzetik (1.954,34 euroko soldata). 
 
68 Iritzi berekoa da Correo-Vocento talde horretako ekonomia aditua den Ignacio Marco-Gardoqui: 
"Las inversiones extranjeras en el País Vasco han disminuido a lo largo del primer semestre del año, 
siguiendo una tendencia que a nadie debe extrañar (...) El proceso global de deslocalización, la 
crisis que arrecia en algunos de nuestros sectores más significativos y la próxima entrada en la UE 
de varios países con costes laborales sensiblemente más reducidos, sirven para explicar una parte. 
Pero, ¿sólo hay eso? ¿o hemos dejado de ser un lugar atractivo para instalarse? Tenemos los salarios 
más altos de España, trabajamos el menor número de horas, ocupamos los lugares más altos en las 
cifras que miden el absentismo y... nos movemos en medio de un debate político irritante y agotador 
que se adoba con el inacabado problema de violencia" (Diario Vasco, 2002.12.12: 37). 
69 Globalizazioak enpleguan izan duen eragina ulertzeko ikusi: Asier Minondo Uribe-Etxeberria, 
2000, El impacto del comercio internacional sobre el mercado laboral de los países de renta 
intermedia: el caso de España, Deustuko Unibertsitatea-Gipuzkoako Foru Aldundia; eta Ajit K. 
Ghose, 2004, Empleos y rentas en un mundo globalizado, Ministerio de Trabajo, Madrid. 
70 Gertuago etorriaz, 2003ko amaiera eta 2004ko hasieran, multinazional ezagunek euren fabrikak 
Europa ekialdera eraman dituzte Kataluinatik (Samsug, Philips...), eta Euskadin ere ezagutu dugu 
"deslokalizazio" fenomenoa (Ericsson-Zamudio, Cabot-Zierbena...). 



  

teknologikoari eskerrak lorturiko produktibitate hazkunde hauek lan denbora murriztu eta 
banatzeko erabiltzea). 
La reducción de la jornada laboral implica una reorganización radical del  proceso productivo con el 
fin de hacerlo compatible con un proceso distinto de reproducción social y, por tanto, implica un 
control social del cambio técnico, lo que, hoy por hoy, no se puede poner en práctica únicamente en 
un país o sólo en una región capitalista (Lunghini, 1998: 84)71 
 Gainera, Europar Batasuna ekialdera zabaltzera doa, eta horrek berriro ere 
lehiakortasunaren areagotzea suposatuko luke: Eurostaten datuen arabera, ekialdeko Estatu 
hauetako soldatak, batezbeste, Espainiakoak baino lau aldiz merkeagoak ziren 2002an, eta 
EBko batezbestekoa baino sei aldiz merkeagoak (Eslobakiako urteko soldata industria eta 
zerbitzuetan 5.000 eurokoa izan zen 2002an, Espainiakoa 19.200 eurotakoa, eta EB25eko 
batezbestekoa, 26.800 eurotakoa. Begiratu 13. grafikoa). Produktibitateari dagokionean ere, 
jadanik desabantailan gaude nazio askokin: Lanaren Nazioarteko Erakundearen datuen 
arabera, Noruegan 38,11 euro produzitzen dira orduko, Frantzian 35,28, Belgikan 34,36 eta 
AEBtan 32,43; Espainia ordea, lehenengo postu horietatik urruti dago, 22,09 dolar 
"bakarrik" produzitzen baitira lan egindako ordu bakoitzeko (ikusi 7. grafikoa).72  

 Desabantaila hauek kontutan harturik, liberalen ustez ez dago lanaldi 
murrizketarentzako lekurik: "Sería más interesante potenciar el crecimiento de la 
productividad de nuestros trabajadores, sin reducir la jornada de trabajo, y poder dedicar 
todo este incremento a competir internacionalmente. No podemos permitirnos el lujo de 
despreciar cualquier aumento de productividad de nuestra mano de obra para competir 
irternacionalmente. No parece, por tanto, ser ahora el mometo más indicado para dedicar 
aumentos de productividad a remunerar el factor trabajo" (Hernández Núñez, 1998: 88). 
Kritikoen ustez ordea, justu aurkako zentzua ere erabili litezke datu hauek: gure 
ekonomiaren lehiakortasuna lan kostuan oinarritzea, oso aukera arriskutsua da, beti egongo 
delako norbait gu baino merkeago lan egiteko prest. Horren ordez, espezializazioa, 
kalitatea, teknologian oinarritutako produktibitatea ea. lirateke aldagai garrantzitsuagoak, 
materialki gu baino aberatsagok diren eta gu baino lanaldi txikiagoak dituzten herriek 
erakusten diguten moduan. 

 Liberalen ustez, lan denbora murriztuko balitz soldatak murriztu gabe, enpresariak 
produkzio kostuak beste nolabait murrizten saiatuko lirateke: langile berriak kontratatu 
beharrean, lehengoei lan gehiago eginaraziz (denbora gutxiagoan berdina produzituz, hau 
da, produktibitatea igoaz); edo langileak kontratatu beharrean makinerian inbertituz (eta 
makineria sartzeak batez ere kualifikazio gutxiko langileei egingo lieke kalte, justu lana 
bilatzeko arazo gehien dutenei); edo enpresa handien kasuan, eurentzat lan egiten duten 
enpresa txikiei presioa eginaz, euren lana merketu dezaten (era horretan lan merkatuaren 

                                                 
71 Adibidez, Ericsson-ek Zamudion zuen lantegia ixtean eman duen azalpena izan da lantegi 
horretan egiten ziren bezalako produktuak Europan egitea ez dela jadanik errentagarri, Asian azkoz 
merkeago egiten direlako (kablerik iristen ez den baserri eta mendi inguruetarako telefono finko 
bereziak). 
72 Laugarren kapituluan ikusiko dugun moduan, datu hauek justu alderantziz ere irakur daitezke: 
lanaldi txikienak dituzten herriak dira era berean soldata altuenak dituztenak, euren produktibitatea 
altua delako. Lehiakortasun eredu horri begiratu beharko genioke beraz, lan kostuetan oinarritutako 
eredua kopiatu beharrean. 



  

dualizazioa gehituko litzateke, enpresa txikietako langileek ordainduko bailukete lan 
denboraren murrizketa).  

 Lehiakortasuna eta lan banaketaren arteko ustezko bateraezintasun honen ondorioz 
adibidez, diskurtso neoliberala Gasteizko administrazioak diruz lagunduriko errelebo 
kontratuen aurka azaltzen da (lehenago ere esan dugun moduan, neoliberalen ustez, 
jubilazioa aurreratu beharrean atzeratu egin beharko bailitzateke). Kontratu horrek gastuak 
bikoiztea suposatzen du (bi langileen zergak ordaindu behar dira, eta berdin dio enpresa, 
edo Estatua den ordaintzen duena. Gauza da gastua areagotu egiten dela). Eta gainera, 
errepikatzen ari garen moduan, Euskadi zahartzen ari den lurraldea da, eta horrek zaila 
egiten omen du pentsio sistema mantendu ahal izatea. ELGE/OECD, EB, PPren gobernua, 
eta orokorrean XXI mende haserako koru neoliberala, behin eta berriz ari dira errepikatzen 
ideia hau. Italian, Silvio Berlusconiren Lan ministroak (Roberto Maroni-k) jubilazio adina 
kentzea proposatu du, eta bakoitza erretiratu dadila nahi duenean. Espainian, aipatu dugu 
lehenago erretiro adina luzatzea saritzen zuen 2001ko akordioa.73 

 Lan denboraren murrizketaren aldekoek ordea ez dute uste lehiakortasunaren arazoa 
horrenbestekoa denik: zergatik Frantzian ez da lehiakortasun arazo berezirik izan lanaldia 
35 orduetara murriztu ondoren? (kritikoen ustez, legea ez da kendu sortu dituen 
lehiakortasun arazoen ondorioz, 2000 eta 2001ean, Frantziako inflazioa eta gainontzeko 
aldagai makroekonomiko garrantzitsuenak inguruko Estatuetakoen antzekoak izan baitira). 
EBko merkataritzaren %80 adibidez, bertako herrialdeen artean egiten da (Estatu gehienak 
gu baino lanaldi motzagoak eta soldata altuagoak dituztelarik). Lehiakortasun galeraren 
argudioak indarra galtzen du beraz. Kasu askotan, lan kostu merkeagoen bila Asia edo 
Europa Ekialdera joaten diren enpresak, ez dira izaten lehiakortasun arazo bereziak dituzten 
enpresak, euren irabaziak handitu nahi dituzten enpresak baizik. Gainera, zergatik ezin da 
lana murriztu eta banatzeko erabakia eremu zabal batetan hartu, EB bezalako eremu batetan 
adibidez? EBak hartu ditu jadanik lanaldia mugatzeko akordio bateratuak (1993an, 
gehienez 48 lanorduko astea finkatuz adibidez). Posiblea da beraz mota horretako erabaki 
bat. Kritikoen ustez, susmagarria da liberalismoak globalizazio eta lehiakortasunari buruz 
egiten duen irakurketa bikoitza: batzutan, globalizazioari esker, mundu guztia hobeto biziko 
dela esaten da. Kasu horietan, lehiakortasunaren emaitza positiboa da denontzako. Lan 
banaketari buruz hitz egitean ordea, globalizazio eta lehiakortasuna arazo bihurtzen dira: ez 
dago merkaturik denontzako. Zein da orduan egia? 

 

Pertsonak ezin gara elkarren artean trukatu 

 Neoliberalismoaren ustez, enplegu krisiaren irtenbidea ez da denok gutxiago lan egin, 
eta lan denbora banatzea, zeren XXI. mendeko gizarteak informatikariak behar ditu 
(adibidez), eta langabetu gehienek ez dakite ezer informatikari buruz. Irtenbidea hezkuntza 
da beraz, birziklapena, garai berrietara egokitzea. Ezin da pentsatu, pertsonak elkarren 
artean trukatu daitezkeenik. Enplegu motak oso ezberdinak dira. Edonork ezin du edozein 
                                                 
73 Kritikoen erantzuna ere aipatu dut lehenago: gurea bezalako lurralde aberatsetan, aberastasun 
sorrera ez da jadanik arazo bat. Errez ekoizten dira ondasun eta zerbitzuak. Arazoa aberastasun 
horien banaketa litzateke. Pentsio sistemaren kasuan adibidez, zergak puntu pare bat igota, sistema 
erraz mantendu liteke (kontutan hartu, Euskadiko presio fiskala EBko batezbestekoa baino 
baxuagoa dela). 



  

gauza egin. "Soberan dauden" frantzeseko irakasleak ezin dute besterik gabe igeltsero 
lanetan hasi. Langabeziaren irtenbidea ez da enplegua banatzea. Ez dauka zentzurik 
informatikari edo eta telekomunikazioko adituen lana banatzeak, ez omen dagoelako 
nahikoa jende lan hoietarako prestaturik. Honela azaltzen dute ideia Rosell eta Trigo-k, 
bide batez aparteko orduen erabilera defendatuz: "Como quiera que un trabajo, por regla 
general, no lo hace quien quiere, sino quien sabe, en el futuro serán necesarias las horas 
extraordinarias, especialmente en los campos de tecnología avanzada, donde el coste de 
equipamiento es muy alto, pero también en cualquier otro sector, sin excepción". Eta 
berdina gertatzen da lan intelektualarekin, edo zuzendaritzako postuekin. Hauek, gaur egun 
ere 40 ordu baino askoz gehiago lan egiten dituzte, eta ez dauka zentzurik hauentzat 35 
orduko lan astea eskatzeak. Eta gauza bera esan genezake baserritar eta arrantzaleei buruz. 
Edo dendetan lan egiten dutenei buruz. Edo kamiolariei buruz. Edo autonomoei buruz. 
Norentzat ari gara eskatzen orduan lan denboraren murrizketa eta banaketa? Zeren 
administrazio publikoan, eta enpresa handietan, jadanik 40 ordu baino gutxiago lan egiten 
dira. Lan banketaren aldekoek, edozein pertsonak edozein enplegu bete dezakela 
suposatzen dute, baina lanpostu askotan gauzak ez dira hain errazak. Gainera, lehen ere 
aipatu dudan pertsonal kualifikatuaren eskasiaren arazoa legoke. Eraikuntzaren alorrean 
adibidez, enpresariek ez dituzte arotzak, enkofratzaileak edo igeltseroak bilatzen. Metalaren 
arloan ere, soldatzaile, tornulari edo errementariekin berdina gertatzen da. Arlo hauetan 
beraz lan denboraren murrizketak ez luke enplegua sortuko, orain ere ezin direlako osatu 
arlo horietan eskaintzen diren enpleguak. Neoliberalen ustez, lan merkatua ezin da formula 
matematiko xinple batekin azaldu. Lantegi batean lan denbora astean 70 ordutan murrizteak 
ez du suposatzen lanpostu berri bat sortuko denik (enpresariak produktibitate 
hazkundearekin edo lanaren berrantolaketarekin saia daitezke murrizketa hori 
konpentsatzen): 
¿Cómo no dejarse seducir por la indiscutible generosidad de los promotores de una reducción 
importante del tiempo de trabajo, que permitiría a la vez resolver el problema del paro y a todos 
vivir mejor? ¿Cómo no verse conmovido por la fuerza de las demostraciones aritméticas de Pierre 
Larrouturou, con una semana laboral de cuatro días? ¡Probemos!, dicen. Desgraciadamente, el 
remedio suele ser peor que la enfermedad. No es cuestión de aritmética. Los cálculos son correctos 
y se pueden, además, multiplicar al infinito. Ninguna de esas soluciones sobre el papel puede 
generalizarse, porque la sociedad no funciona como una caldera que se puede regular de manera 
centralizada (Godet, 1996: 61) 

 Amando de Miguel soziologo ezaguna iritzi berekoa da: "Un lider sindical venía a 
decir que, para cumplir con el propósito de la reducción de jornada, los trabajadores tenían 
que apagar el teléfono móvil fuera de las horas de oficina. ¿Y si ese trabajador es el médico 
que va a atender el parto de su esposa? Son cada vez más los trabajadores que desempeñan 
sus tareas por su cuenta, en casa, de un sitio para otro. Se comunican con el centro de 
trabajo por ordenador, fax o móvil. ¿Cuál sería para ellos la jornada de trabajo? Este 
artículo se escribe en una tarde de asueto de un fin de semana. ¿Es eso parte de mi jornada? 
¿Y las horas de lectura durante las vacaciones con las que preparo mis clases o mis libros? 
Es claro que yo no puedo calcular mi verdadera jornada de trabajo" (Diario Vasco, 
1999.05.19). 

 3. kapituluan ikusiko dugun moduan, lan denboraren murrizketa eta banaketaren 
aldekoen ustez, medikuek ere 35 orduko lan astea eduki dezakete, badaudelako nahikoa 
mediku lana euren artean banatzeko, nahiz eta bakoitzak ordu gutxiago lan egin. Amando 



  

de Miguel-ek beti eduki dezake medikuren bat prest, nahiz eta batek telefonoa itzali (orain 
ere gertatzen den bezela. Bide horretan aurrera egitea bakarrik litzateke lan banaketa). Eta 
berdina gertatzen da enplegu gehienekin. Agian jendea falta da enplegu zehatz batzutan, 
baina gehienetan jendea soberan dago. Euren artean lana banatu daiteke beraz. Gainera, 
lanpostu askotan kualifikazio gutxi behar da, denbora gutxian ikasi daiteke egin 
beharrekoa, eta beraz kualifikazioarena ere aitzakia baino ez da. Gainera, lan intelektuala 
ere banatu daiteke: orain ere ez zaio ordaintzen oporretan lan egiten duenari oporretako 
ordu horiengatik, baizik eta soilik bulegoan egoten den orduengatik. Eta orain ere, Amando 
de Miguel bezalako unibertsitateko irakasleei ez zaie ordaintzen larunbat arratsaldean 
idazten dituzten artikuloengatik, baizik eta unibertsitatean egoten diren orduengatik 
(unibertsitateko irakasleak bulegoan egoten diren orduak ikusita, eta irabazten dutena 
ikusita, ez dirudi pertsona aproposenak direnik ideia hauek kritikatzeko). Lan banaketaren 
aldekoek proposatzen dutena da, hiru mediku, bakoitza zortzi orduko txandekin egon 
beharrean, lau egotea, bakoitza sei orduko txandekin. Eta unibertsitatean berdin: zazpi 
irakaslek, bakoitzak zortzi ordu klase izan beharrean, zortzi irakaslek zazpi ordu edukitzea. 
Hau proposatzen dutenen ustez, dirua ez litzateke arazoa: bagara nahiko aberatsak hori 
ordaindu ahal izateko (esan bezela, 3. kapituluan sakonduko ditugu ideia hauek). 

 

Errealitateak erakusten duena. 

 Lehenago ere aipatu dut, neoliberalen ustez errealitateak beraiei ematen diela 
arrazoia. Eta lan denboraren murrizketaren gaian ere gauza bera gertatzen da. Liberalek 
azpimarratzen dutena da, lanaldi luzeenak dituzten herrialdeak (AEB, Japon, Suiza) direla 
era berean langabezi tasa baxuenak dituztenak. Beraz, langabeziaren irtenbidea ez da lan 
denboran bilatu behar. Gainontzeko gauzetan bezala, lanaldiari dagokionean ere AEBak 
bihurtzen dira eredu (Zapatero, 1996). Pazientzia omen da behar duguna. Joera hau 
mantenduz gero, urte gutxitan gara AEBko mailan. Gainera, lehenago ere aipatu dut, epe 
luzera begiratuta, lan banaketak ez duela zentzurik neoliberalismoaren ustez, jaiotze tasa 
baxuaren ondorioz, langileak soberan beharrean, faltan izango ditugulako. Eta ez dira hor 
bukatzen liberalismoaren "frogak": lan denboraren murrizketarekin enpresariak galtzen 
aterako lirateke, eta gaur egun enpresariak gustora ez daudenean, alde egiten dute. Lan 
denboraren murrizketa eta banaketak ez omen dauka zentzurik enpleguaren %60 
zerbitzuetan dagoenean (zergatik ez? zerbitzuetan aritzeak automatikoki lan baldintza 
hobeak suposatzen al ditu ba?), eta azkeneko 150 urtetan lan denbora erdira murriztu 
denean (zer esan nahi du horrek, ez dela gehiago murriztuko?). AEBtan lan eguna gurea 
baino luzeagoa bada, eskulanaren prezioa errezago amortizatzen da, kostu unitarioak 
murriztuz (100 ordu, 100 pieza ekoiztuz, eta 125 ordu, 125 pieza ekoiztuz berdin ordaintzen 
badira, bigarren kasuan pieza bakoitzaren eskulan prezioa merkeagoa ateratzen zaio 
enpresariari). Ondorioz, produktuaren prezioa merketu egiten da, gehiago saltzen da, 
gehiago ekoiztu behar da, eta azkenean enplegua sortzen da.  Gainera, aisialdi gutxiago 
dutenez, aisialdi hori kontsumorako (gauzak edo zerbitzuak erosteko) erabiltzen dute. Eta 
kapitalismoarentzako noski ona da kontsumoa igotzea. 

 Baina hori al da guretzako nahi duguna? Aisialdi gutxiago? Kritikoen ustez AEBak 
ez dira jarraitu beharreko eredua: lan ordutegia luzatu egin da azken hamarkadetan (Schor, 
1994), langileen arteko ezberdintasunak areagotu egin dira, eta lanean aritu arren pobreak 
direnen kopurua ere hazi egin da. Izan ere, sortzen diren enplegu asko kalitate txarrekoak 



  

dira, soldata, ordutegi, lan baldintza eta kontratuaren iraupenagatik. McDonalds-eko 
langileak erabiltzen dira lanpostu mota honetako adibidetzat: supermerkatu handietako 
langileak, pizzak etxera ekartzen dizkizueten horietakoak, umeak zaintzeko "kanguroak", 
zaintzaile edo guardak... Lan banaketaren alde daudenak, banaketa hori enplegua sortzeko 
erabili nahi dute, baina beraien ustez proposamenak zentzua edukiko luke AEBan ere, izan 
ere lan merkatu liberalean ere bada zer hobetu (kasu horietan, lan denboraren murrizketa 
eta banaketa enplegauren kalitate txarraren aurka borrokatzeko tresna bihurtu liteke, 
enplegu duinak banatuz). Neoliberalismoak enpleguak sortu nahi ditu, eta horretarako 
merkatua eta logika ekonomikoa sartzen ditu arlo berrietan. Diskurtso kritikoaren ustez 
ordea, irtenbidea ez da gehiago lan egitea, gero beste batek egindako pizzak ordaindu ahal 
izateko. Diskurtso kritikoak justu aurkako bizitza estiloa defendatzen du: lan gutxiago 
egitea, norberak bere pizzak egiteko denbora edukitzeko (hurrengo kapituluan sakonduko 
dugu AEBek islatzen duten gizarte neoliberalaren azterketa kritikoa).  

 Neoliberalen ustez, orain arte frogaturiko lan denbora murrizketa eta banaketa 
esperientziek ez dute emaitza onik eman74. Proposamena intentzio onarekin egiten da agian, 
baina ezinezkoa da: "El socialismo, de antes o de ahora, sólo conoce la receta del reparto. 
La propuesta del reparto del trabajo recuerda aquello que contaba Anatole France sobre la 
yegua de Rolando: Es un hermoso animal; en lo rizado de sus crines, en lo fino y reluciente 
de su pelo, se adivina el vigor de su raza, la generosidad y pureza de sangre. No tiene más 
que un defecto: está muerta" (Neira, 1998). Espainian adibidez, 1983an lanaldia legez 
murriztu ondoren (astean gehienez 40 orduko lanaldia ezarriz, hori delarik lanaldia legez 
murriztu den azken aldia), hurrengo urteetan langabezia oraindik igo egin zela 
azpimarratzen dute neoliberalek. Baina langabezi igoera lanaldi murrizketaren ondorioa 
izan al zen? Kritikoen ustez, ez. Egoera makroekonomikoa (industriaren krisia, EBan 
sartzea...) litzateke kritikoen ustez langabezi altu horren arrazoia. Nola azaldu bestela, gu 
baino lanaldi murritzagoa duten lurraldeek, era berean langabezia gutxiago edukitzea? 
Frantzian adibidez, asteko lanaldia 39 ordutara murriztu  zen 1982an, eta urteko opor-
asteak, lautik bostera gehitu ziren. Neoliberalen ustez, neurriak ez zuen espero adina 
enplegu sortu (Cette, 1996), eta agian arrazoia dute. Baina hala ere, Frantzian gu baino 
gutxiago lan egiten dute, gu baino langabezia gutxiago daukate, eta munduko zazpi 
herrialde aberatsenen artean daude (ikuspegi kritikoaren helburua ez litzateke aberastasun 
material gehiago pilatzea, kapitalismoa indartzea, baino kasu honetan Frantziaren adibidea 
erabiltzen da, liberalismoak lan denboraren murrizketa eta banaketaren aurka erabiltzen 
duten arrazoi nagusitako bat -"errealitatean ez du funtzionatzen"- baliorik gabe uzteko). 

 Juan Rosell eta Joaquín Trigo ez daude ordea nirekin ados: "La nueva ley (francesa) 
de las 35 horas, no hace sino dinamitar la teoría y la práctica de unas relaciones pactadas 
entre sindicatos y empresarios, entrometiéndose la Administración. Dicha intromisión ha 
roto en mil pedazos la teoría del pacto y la negociación" (Rosell eta Trigo, 2000: 205)75. 

                                                 
74 Zentzu honetan, oso garrantzitsua bihurtu da noski 2002tik aurrera Frantzia eta Alemanian 
gertatutakoa (35 orduko lan astetik 40 ordukora itzultzea). Euskadin adibidez patronala orain hara 
begira dago, etengabe adibide hoiek jarriaz, 90eko hamarkadan beste alde batera begiratzen zuen 
bitartean. 
75 2003ko urrian, Frantziako Aurrekontu ministroak 35 orduak urtero 15.000 miloi euro kostatzen 
direla esan du, BPGaren %1 (35 orduak ezabatzeagatik karga sozialetan eskaintzen diren 
deskontuak eta gainontzeko konpensazioak gehituz lortzen den datua). 



  

Kritikoen ustez, liberalek diskurtso hori darabilte ("relaciones pactadas entre sindicatos y 
empresarios", "pacto y negociación"....), baina parktikan, politika liberala, kapitalaren 
aldeko eta langileen aurkako politika da, inposaketan oinarritutako politika. Enpresaren 
tamaina da adibidez liberalismoak lan banketaren aurka erabiltzen duen arrazoietako bat: 
Euskadin, 50 langile baino gehiagoko enpresek (2.136 enpresek, enpresen %1,2ak), 
enpleguaren %38 bakarrik suposatzen dute (2003ko Eustaten datuak). 150.000 enpresa 
daude Euskadin, eta bakoitzean, batezbeste, bost pertsonak lan egiten dute (langile 
bakarreko enpresak ez baditugu kontutan hartzen, batezbestekoa enpresako 12 langiletara 
igotzen da). Zaila da enplegua banatu ahal izatea enprese txikietan, eta enpresa hoiek baldin 
badira gehiengoa... Baina argudio bera justu aurkako zentzuan erabili daiteke (enpresa 
txikitan langileriak indar gutxiago baitauka): enpresen tamaina ikusita, ez ote da 
beharrezkoa legea (Estatuaren parte-hartzea), ahulenak (langilea kasu honetan) babesteko? 
(kritikoen ustez, horregatik ez dute izan arrakastarik azken urteetan Espainiako autonomi 
ezberdinek onartutako  lan denbora murrizketa eta banaketa neurriek, legez "inposatu" 
beharrean, langile eta enpresarien borondatean oinarritu direlako, eta lan harremanen 
boterea enpresarien esku egonik, hauei ez zaielako interesatzen lanaldia murriztea). 

 Neoliberalek lana banatzeko arazo pila bat ikusten dituzte ordea: zer egin adibidez 
gero eta ugariagoak diren autonomoekin? Lan denboraren murrizketa eta banaketaren 
aldekoentzako, hori ez da arazoa. Orain ere jende askok 40 ordu baino gehiago lan egiten 
ditu astean. Lortu behar dena da hoiek ere gero eta gutxiago lan egin ahal izatea. Baina 
gauza batek ez du bestea kentzen. Bitartean, ez dauka zentzurik gizarte osoa zain egoteak. 
Bestela, ez ziratekeen asteko 40 orduak ezarriko. Denok batera murriztu behar bagenuke 
lanaldia, sekula ez litzateke murriztuko.  

 Liberalak euren aldeko (lan denboraren murrizketaren aurkako) arrazoiak ematen 
jarraitzen dute ordea: Espainian, estatistikak esaten duten baino ordu gutxiago lan egiten 
omen dira benetan. Baina kasu honetan ere, kritikoek justu aurkakoa esaten dute: egia da 
estatistikak ez dutela errealitatea islatzen, baina ez datuek diotena baino gutxiago lan egiten 
delako, baizik eta gehiago lan egiten delako (estatistikak kalkulatzerakoan, enpresa  
publikoetako datuak erabiltzen baitira batez ere, edo pribatuen kasuan, enpresa 
handietakoak, txikietako datuak lortzea zailagoa baita. Gainera, estatistiketan ez dira 
aparteko orduak agertzen...).76 

  

Oinarrian dagoen eztabaida filosofikoa 

 Neoliberalismoaren ustez, errealitateak lan banaketa ez dela ona erakusten digu beraz. 
Baina ez lan banaketa bakarrik, edozein banaketa (sozialismoa orokorrean). Ikusi dugu zer 
esaten duen Jesus Neirak: ideia ez da txarra, baina hilik dago (Fukuyama jaunak arrazoia 
zuen beraz). Lan banaketa proposamen erradikalenak beste gizarte eredu bat eskatzen dute, 
eta errealitateak erakutsi omen du ez dagoela sistema alternatiboetarako lekurik: "Debe 
potenciarse un desarrollo económico sostenido y evitar experimentos radicales que lo 
cuestionen, como ocurre con las descalificaciones globales del mercado, al que, por una 
                                                 
76 Azken aldian neoliberalek gehien erreikatzen dutena da, Frantzia eta Alemanian 35 orduko lan 
astean eman diren atzerapausoak. Lehenago ere aipatu dugun moduan, ikuspegi kritiko batetik, 
atzerapauso hoiek ez dute suposatzen ordea esperientzia horren porrota, lan harremanetako botere 
borrokan zein alderdi nagusitu den baizik. 



  

parte, no se le ofrecen alternativas probadas en la práctica ni teóricamente sólidas y que, 
por otra parte, ha demostrado ser capaz de evolucionar y adaptarse ganando cohesión y 
fuerza" (Rosell eta Trigo, 2000: 35). Aztertzen ari garen eztabaidaren oinarrian beste 
eztabaida sakonago batzuk daude beraz (adibidez, "ba ote dago alternatibarik 
kapitalismoarentzako?"). Lanaren zentzuari buruzkoa da oinarrizko eztabaida horietako bat: 
"hain garrantzitsua ote da gizakiarentzat lana? Aukera edukiz gero, ez al genuke lan 
(enplegu) gutxiago egin behar, eta gure bizitzaren zentzua lanetik (enplegutik) kanpo bilatu 
behar?" (hurrengo bi ataletan sakonduko ditugu eztabaida hauek). 

 Liberalismoaren ustez, lana oso garrantzitsua da, bai gizartearentzat, eta bai 
gizakiarentzat: "En el futuro, vista la evolución histórica a largo plazo de la jornada, no 
parece lógico ni económicamente comprensible satanizar las horas extraordinarias. Alguien 
que trabaje más, creará más riqueza. El trabajo crea riqueza, nunca la destruye" (Rosell eta 
Trigo, 2000: 214). Industri iraultza arte, aberastasuna naturan kokatzen da. Naturak ematen 
dituen ondasunak lortu eta salduaz sortzen da aberastasuna. Fisiokratentzat adibidez, lurra 
da aberastasun iturri nagusia. Ikuspegi hauek aldatzen hasten dira ordea XVII eta XVIII. 
mendeetan, eta pixkanaka, lana gero eta garrantzia gehiago hartzen hasiko da. Horrela, 
liberalismo ekonomikoak, lana jarriko du azkenean aberastasunaren oinarrian, eta ideia 
horren inguruan, "lanaren etika eta moral" oso bat eraikiko dira (Diez, 2001). 

 Liberalismoan, lana da garapen pertsonal biderik hoberena, Rosell eta Trigok 
aipatzen duten esaera txinatar honek dion bezela: "Egun batez zoriontsu izan nahi baduzu, 
mozkortu zaitez; urtebetez zoriontsu izan nahi baduzu, ezkondu zaitez; eta bizitza osoan 
zoriontsu izan nahi baduzu, egin zaitez lorazain". Beraz, zenbat eta lan gehiago egin, hobe! 
Sin duda, existen numerosas actividades laborales en las que el elemento de necesidad está por 
encima del elemento de realización personal resultado de la obra bien hecha, pero hay muchas más 
en las que el dominio del oficio o profesión es fuente de satisfacción y enriquecimiento en sí misma, 
que confiere la certeza de contribución al bienestar de los otros. (...) La realidad es que, sin ser el 
contenido de la felicidad (el trabajo), contrubuye a conseguirla. En la actualidad, las jornadas 
laborales dejan tiempo libre que puede destinarse a aficiones diversas, formación o, simplemente, a 
ver la televisión, de ahí que insistir en que cuestiona la vida privada sea una exageración en la que 
se cae a menudo. El riesgo de que la actividad productiva invada todo el espacio y todo el tiempo 
individual y social hace tiempo que está eliminado, la flexibilidad y la reducción del tamaño de la 
familia facilitan la articulación de la vida familiar y profesional (Rosell eta Trigo, 2000: 26 eta 32). 

 Ikuspegi kritiko batetik, zalantzan jar litezke ordea ideia hauek: adibidez, ez dirudi 
gaur egun jendeak nahi adina aisialdi daukanik; gehiengoarentzako, ez dago nahiko 
denbora familia edo beste "zaletasun" batzuetarako. Kritikoen ustez, egia da ongi eginiko 
lanak ematen duen poza gauza gutxirekin konparatu daitekeela, baina horrek ez du 
suposatzen lan hori merkatuan eta merkaturako egin behar denik (enplegua). Egia da lana 
izan daitekeela garapen pertsonalerako biderik aproposenetarikoa, baina jende gutxik dauka 
garapen horretarako aukera ematen dion enplegu bat. Ez dira nahastu behar beraz enplegua 
eta garapen pertsonala ("lana"). Méda eta Gorz bezalako autoreen ustez, enpleguan ahalik 
eta denbora gutxien pasa beharko litzateke, enplegua (aberastasuna) denon artean banatuaz 
(gizarte honek ez duelako enplegu duinik eskaintzen guztiontzat). Modu horretan 
enplegutik kanpo beste era batetako "lanak" ongi egiteko denbora edukiko genuke, 
zoriontasuna eman diezaguketen zereginetarako (idatzi, sortu, kirola egin, ikasi, familia bat 
hazi...), nahiz eta zeregin hauek ez egin merkatuan eta merkaturako (hitz egingo dugu 
berriro honi buruz aurrerago).  



  

 Rosell eta Trigo-k ordea, H. Marcuse ("un radical de ultraizquierda") erabiltzen dute 
justu aurkako ideia defendatzeko (" Creo que una de las posibilidades, consiste en hallar el 
reino de la libertad en el reino de la necesidad, en el trabajo y no más allá del trabajo"): "La 
posibilidad apuntada por Marcuse se hace realidad cuando la conveniencia de empleadores 
y empleados coincide en facilitar el despliegue de la creatividad y capacidad de innovar de 
las personas ocupadas, cuando se estimulan sugerencias e iniciativas y se cuenta con 
colaboradores preparados capaces de entender lo que hacen, por qué y para quién lo hacen 
y las necesidades que se sirven" (Rosell eta Trigo, 2000: 30). Liberalismoaren ustez, lana-
enplegua funtsezkoa da gizaki eta gizartearentzako, eta gainera gero eta hobea omen da, 
gero eta enplegu gehiago omen baitira kualifikazio altua eskatzen dutenak. 
Neoliberalismoaren ustez, gero eta kasu gutxiagotan hitz egin daiteke enpleguak sortzen 
duen alienazioari buruz. Ekoizpen modu berriei esker (espezializazio malgua, toyotismoa, 
post-fordismoa...), lana gizatiarrago bihurtzen omen da, etengabeko prestakuntza eta 
kualifikazioa inoiz baino garrantzitsuago bihurtzen omen dira, eta langileek lan prozesuaren 
diseinu eta zuzenketa erabakietan hartzen omen dute (hirugarren kapituluan ikusiko ditugu 
ideia hauei eginiko kritikak). 

 

Egitekotan... 
 Neoliberalismoari ez zaio batere gustatzen jende guztiarentzako legez inposaturiko 
lan denboraren murrizketa eta banaketa. Orokorrean, gutxiago lan egin beharrean, gehiago 
lan egin beharko genuke. Baina zenbait kasutan onartu daiteke lan denboraren murrizketa 
(ELGE/OECD, 1998), murrizketa horrekin batera lan denbora berrantolatzen bada 
("reducción y reorganización" esaten dute gazteleraz, 2R). Kasu honetan, enpresari 
interesatzen zaiona da, lan denbora bere beharren arabera antolatu ahal izatea, eskaria 
handiagoa denean ordu gehiago lan eginez, eta eskaria jeisten denean, ordu gutxiago lan 
eginez. Liberalismoak horretarako asmatu du "lan denboraren malgutasuna"-ren 
proposamena, lanorduak neurtzeko erreferentzia astea izatetik urtea izatera pasatzen delarik 
("anualización"). Jadanik erreferentzi hori erabiltzen da enpresa gehienetako hitzarmenetan. 
Horrela, aste batean 40 ordu baino gehiago lan egin litezke, merkatuak hori eskatzen 
duenean, eta aurrerago jai-egun batzuekin konpensatzen da batezbestekoa. Fordismoak 
ezarririko lan egiteko modu zurrunak gainditzeko modua litzateke, egoera berrirako ez 
omen baitu balio zurruntasun horrek.77  

 Eta gainera, lan denbora berrantolatu daiteke murrizketarik gabe ere. Peugeot-Citroën 
enpresak adibidez lau eguneko lan astea ezarri zuen bere Poissyko fabrikan 1991an: lau 
egun astean, hamar ordu egunean. Eta gero hiru egun jai. Txanda berriak sartuz, enpresak 
ordu gehiagoko ekoizpena lortzen zuen astean (77 ordu beharrean, 96, urtero 280.000 kotxe 
egin beharrean, 350.000 eginaz). Noski, horretarako gero ekoizpen hoiek saltzeko gaitasuna 
eduki behar da (eta gainera, ikuspegi kritiko batetik zalantzan jarri daiteke 

                                                 
77 Soziologo batentzako, egoera berriak sozialki eraikitzen dira, ez dira zerutik etortzen, eta ondorioz 
irtenbide bakarra ez da moldatzea. Interesak daude egoera sozial berri horien atzean, eta egoera 
mantendu edo aldatu egin daiteke beraz, interes borroka horretan indar gehien duenaren arabera. 
Baina gutxienez beti egin daitekeena, egoera sozialak zalantzan jartzea da. 



  

kapitalismoarentzako beharrezkoa den etengabeko produkzio hazkundearen ideia, kasu  
honetan adibidez automobilek sorturiko arazo ekologikoak kontutan hartuz).78  

 Kritikoek azpimarratuko dutena da, lan denbora antolatzeko modu malgu eta berri 
hauen antolaketarik erradikalenetan, orain arteko bizitza sozialaren antolaketa erabat 
hausten dela, 13 egun jarraian lan egin daitezkeelarik adibidez, eta gero lau egun 
jai....(oporrak ere horrela antolatzen dira gainera, noizbehinkako jai-aste horien bidez. 
Sistema hauetan ez dago jadanik lau asteko oporraldi jarraia udaran). Ez dago asteburuko 
jairik. Berdin dio larunbata, igandea edo astelehena izan. Berdin dio abuztua edo otsaila 
izan. Gerta liteke langile batzuentzako sistema berri hauek hobeak izatea (neguan astebete 
eskiatzera joan ahal izateko, udaran beste astebete mendira edo hondartzara...), baina 
orokorrean zalantzan jar liteke lan denbora antolatzeko modu berri hauek langileentzat 
mesedegarri ote diren (nahiz eta trukean lan denbora murriztu79). Batezbestekoa egin 
ondoren, urtean 14 ordu gutxiago egingo dituzula konturatu arren, gehiengoarentzat kalitate 
galera bat izan liteke asteburuetan lan egin beharra, oporrak seme-alabekin batera ezin 
edukitzea, edo 13 egun jarraian lan egin behar izatea... Gizakiok animalia sozialak garen 
partetik, beste gizaki batzuekin bizi beharra daukagu, eta ondorioz, garrantzitsua bihurtzen 
da "denbora soziala" (besteekin pasatakoa). Lan denboraren eztabaida ez da mugatzen lan 
denbora matematikoki neurtzera, garrantzitsua bihurtzen da baita ere denbora hori gure 
ingurukoekin gozatu ahal izatea. Oraindik ere lan harremanen protagonista langile eta 
enpresariak direla onartzen badugu, lan denboraren berrantolaketaren proposamen liberal 
honek ere enpresaren interesei egingo lieke argi eta garbi mesede, langileen interesak 
kaltetuaz. 

 Neoliberalismoak onarturiko lan denbora murrizteko bigarren modua, denbora 
partzialeko kontratuena litzateke. Kasu honetan, jendeak "bere borondatez" aukeratzen 
omen du gutxiago lan egitea, eta lan denboraren batezbestekoa murriztu egiten da, enplegua 
banatuz. Holanda litzateke adibidea: denbora partzialeko kontratuei esker, langabezia 
Europako baxuenetakoa da. Kritikoek proposamen honi ere zenbait arazo ikusten dizkiote 
ordea: (1) Jende gehienak ez ditu kontratu hauek borondatez aukeratzen, baizik eta egun 
osoko kontratu bat bilatzen ez duelako (Espainian behintzat denbora partzialeko 
kontratuekin lanean ari den jendearen gehiengoak kontratu osoko lan bat eduki nahi lukeela 
esaten du) (2) Emakumeei zuzendurik daude batez ere, modu honetan lanaren banaketa 
sexual tradizionala mantentzen delarik: emakumeak, ohizko etxeko lanetaz gain, denbora 
partzialeko enplegu bat, eta gizonezkoak, ohizko denbora osoko enplegu bat ekonomia 
                                                 
78 2003ko otsailean adibidez, Seat kotxe enpresa ezagunak ere lanaldia antolatzeko malgutasun 
gehiago eskatu die langileei, eskaria jeixten denean lau eguneko lan astea eginez, eta igotzen denean 
sei egunekoa. Enpresako zuzendariak, Andreas Schleef-ek, hori onartzen ez bada, hain zurruna 
("rígido") ez den herriren batera joatearekin mehatxatu ditu langileak, "Seat Ibiza" berriaren 
ekoizpena Bratislava-ra (Eslobakia) eraman zutenean gertatu zen bezela. Kontutan hartu, kotxe 
industria izan dela industrializazioaren historian, lana (eta ondorioz gizartea) antolatzeko modu 
berriak zabaldu dituen sektorea: XX. mende hasieran H. Ford-ek fordismoari eman zion hasera 
(katean produzitzea, masa kontsumoa....), eta XX. amaieran, Toyotak toyotismo deitu izan den hori 
zabaldu du mundu osora (espezializazio malgua). 
79 Beste adibide bat: Gasteizko Mercedes Benz enpresako langileek, urtean gehienez 12 larunbat lan 
egitea, lan eguna gehienez 9 ordu arte luzatu ahal izatea, eta "egoera berezietarako" urtero 9 
eguneko lan poltsa bat sortzea onartu zuten 1999an. Trukean, urteko lanaldia 8 ordu murriztu 
zitzaien 2000. urtean, eta beste 8 ordu 2001ean. 



  

publikoan (neoliberalismoa gainera ez da disimulatzen saiatzen: "esta organozación flexible 
permitiría a las mujeres ejercer más fácilmente una actividad profesional a lo largo de su 
vida" ELGE/OECD, 1994: 36). (3) Denbora partzialaren proposamena ez da lana eta 
aberastasuna banatzeko modu bat. Hemen, langileen artean banatu eta sortzen da enplegua: 
bi langileen artean banatzen da lana eta soldata, enpresariak ez du banaketan parte-hartzen 
(soilik zergak ordaintzerako orduan, zerga bat ordaindu beharrean, bi ordainduaz). 

 Bestetik, lan denbora murriztekotan, neoliberalismoaren ustez enpresa mailako 
akordioen ondorioz murriztu beharko litzateke, eta inolaz ere ez lege bidez, denontzako, 
bapatean, eta kopuru handitan (justu lan banaketaren aldekoek defendatzen dutena, 
murrizketari esker enplegua sortu ahal izateko, horrela egiten ez bada, produktibitate 
hazkundeek "jaten" baidute murrizketa, ez delarik enplegurik sortzen, produktibitate 
hazkundeari esker, lehengo langile kopuru berdinak ekoizpen maila bera edo handiagoa 
atera baidezakete denbora berdinean). Neoliberalek esaten dutena da, orain arte ere, lan 
denbora murriztu egin dela enpresa eta alor gehienetan, azken 100 urtetan lan denbora ia 
erdira murriztu delarik (3.000 lanordu urtean XX. mende hasieran, 1.760 orain80), baina 
murrizketa hori berez gertatu dela, egoera ekonomikoaren arabera: enpresa bakoitzak, 
produktibitate irabazien arabera, eta merkatuaren egoeraren arabera, lan denbora murriztu 
eta enplegua sortuko du, baina Estatuaren parte-hartzearen beharrik gabe (Estatuaren 
presioak ez omen dio inolako mesederik egiten enpresariari, eta ondorioz ezta enpleguari 
ere). Liberalen ustez, norbaitek bere bizia familiari edo arteari eskeini nahi badizkio, hor 
dauzka denbora partzialeko kontratuak. Baina norbaitek lan gehiago egin nahi badu, dirua 
lortzeko, inork ez dauka eskubiderik pertsona horri ezetz esateko. Diskurtso honetan beraz, 
ez dauka zentzurik gizarte osoari lan denboraren murrizketa eta banaketa "inposatu" nahi 
izateak: batetik, proposamen horrek ez lukeelako enplegua sortuko (kapitalismoan enplegua 
kapitalak sortzen baitu, eta euren interesak kaltetzen badira, kapitalak ez baitu enplegurik 
sortuko); bestetik, oreka ekonomikoa zalantzan jarriko lukeelako (lehiakortasunaren 
arazoa); eta azkenik, gehiago lan egin nahi dutenen eta enpresen eskubideak zapalduko 
lituzkeelako (Mas-Colell, 1997). 

 

                                                 
80 Rosell eta Trigo-k datu, taula eta grafiko ugari eskaintzen dituzte enplegua, langabezia eta lan 
denborari buruz. Nik ez ditut hemen sartu, ez naizelako gehiegi fidatzen datu hoietaz: azken 
urteetan sortutako enplegu gehiena adibidez, finkoa dela diote, 1996-2000 tartean sortutako 1,6 
miloi enpleguetatik, 1,2 miloi mugagabeak omen direlarik. INE edo Eustat-eko datuak begiratzen 
baditugu ordea, kontratu berrien %90 behin-behinekoa ikusten dugu. Eta berdina gertatzen da lan 
denborarekin: estatistika ofizialen batezbestekoak, asteko 37-38 ordutaraino murrizten du 2002ko 
lan-denbora Espainian. Baina estatistika ofizial horietan, proportzioan, enpresa publikoak edo 
pribatu handietako datuek pisu gehiegi hartzen dute, enpresa pribatu txikietako datuak zailagoak 
baitira lortzen eta kontrolatzen. Eta gainera, aparteko orduak ere ez dira kontutan hartzen, kasu 
honetan ere benetazko datuak lortzen zaila izaten delako.  
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2. SOZIALDEMOKRAZIA. 
 

2.1.- Diskurtso orokorra.  

 Kasu honetan ere, lehenengo atalean esanikoa errepikatu beharra daukagu: hurrengo 
orrialdeetan datorrena, sozialdemokraziari eginiko sarrera txiki bat baino ez da, gaia 
kokatzeko. Nire helburua sozialdemokraziak enpleguari buruz eta batez ere lan banaketari 
buruz esaten duena aztertzea da, eta ziurrenik sozialdemokraziari buruz orokorrean hemen 
esaten ditudan baino gauza gehiago esan daitezke, eta gainera hobeto. Baina nire tesiaren 
helburua ez da modernitatearen ideologi handi hauek aztertzea, baizik eta ideologi hoiek 
lan banaketaren gaiarekin erlazionatzea, eta ondoren datorrena, helburu horretarako nire 
ustez baliogarri eta interesgarri izan daitekeen sarrera bat baino ez da. 

 

Keynes eta Ongizate Estatua 



  

 Marko teoriko honetan aztertuko ditugun hiru ideologien artean (liberalismoa, 
sozialdemokrazia eta sozialismoa), "gazteena" sozialdemokrazia dela esan genezake, XX. 
mendean kokatuko baitugu beronen sorrera. 

 Pierpaolo Donati bezalako autoreen ustez, Inglaterrako pobreen legeak (1832 eta 
1834), eta Bismarck-ekin hasi eta XX. mende hasieran garatutako gizarte segurantza aipa 
litezke sozialdemokraziaren eta beronen emaitza den Ongizate Estatuaren lehenengo pausu 
bezela (Donati, 2001: 56). Liberalismoa eta sozialismoaren erdibidetzat hartu izan den 
korronte teoriko honen sorreran Eduard Bernstein alemaniarra ere azpimarratu daiteke. 
Friedrich Engels-en jarraitzaile nagusietako bat izan zen Bernstein, baina Engels hil 
ondoren marxismoa zalantzan jarri eta berritzen hasi zen, "rebisionismo" izena eman zaion 
korrontea zabalduaz. Bernstein-en ustez, proletargoa klase ertainek ordezkatu zuten, eta 
ondorioz marxismoa berrikusi beharra zegoen, langilegoa ez baizen gero eta txiroagoa. 
Kapitalismoak krisia ekidin zezakeen, aldatu egin zelako, eta ondorioz iraultza ez zen 
posible eta desiragarri. Langilegoa sistemara egokitu zenez, orain aldaketa erreforma bidez 
saiatu behar zen, parlamentuan lortutako erreforma hauen helburua sistema justuago bat 
(fiskalitatearen bidezko aberastasun banaketaren bidez) izango zelarik.  

 Dena den, sozialdemokrazia eta Ongizate Estatuaren benetako sorrera kapitalismoak 
XX. mendean jasandako krisi gogorrenetako baten ondorioz iristen dela esan genezake 
(Ashford, 1989): 1929ko krisia, Depresio Handia, eta II. Mundu Gerra81. Lehen Mundu 
Gerraren ondoren (1914-1919), garapen ekonomiko garrantzitsua gertatu zen 
mendebaldeko herri aberatsetan 1920ko hamarkadan. 1925tik aurrera, New York-eko 
boltsan akzioen balioak gora eta gora egin zuten. Banku, enpresari eta banakako askok gero 
eta gehiago inbertitzen zuten bertan, irabazi handiak ematen ari zelako boltsa: "Los años 
veinte en Estados Unidos son los años de El gran Gatsby. Se fabrican Ford T a velocidades 
asobrosas. En todos los hogares suena música de jazz. Todos los americanos se creen ricos 
y empiezan a comprar en Bolsa. Cuantos más compradores hay, más sube la bolsa, y cuanto 
más sube, tanto más se compra" (Cohen, 2001: 97). Gertatzen ari zena, gehiegizko 
espekulazio prozesu bat zen. Akzioen balioaren eta enpresaren jardunaren arteko aldea 
etengabe hazten ari zen. 1929ko urriaren 24an, osteguna, normalean baino akzio gehiago 
jarri zen salgai. Horrek prezioek behera egitea ekarri zuen, eta hurrengo egunetan ere gauza 
bera gertatu zen. Egun hari Ostegun Beltza izena jarri zitzaion. Inbertsore askok akzioak 
saldu nahi izan zituzten, maileguan hartutako dirua itzuli ahal izateko. Burtsako indizea 
behera etorri zen hilabete gutxitan. "A principios de 1933 la cuarta parte de la población 
activa americana está en paro. En cinco años se ha pasado de El gran Gastby a Las uvas de 
la ira" (Cohen, 2001: 97). Bi urte eta erdian, Wall Street-eko akzioek sei aldiz gutxiago 
balio zuten, crasharen ondorioz (1933tik aurrera hasi zen berriro oso pixkanaka pizten 
burtsa, baina noski, 1936an berriro beste Mundu Gerra bat piztuko zen...). Boltsaren porrota 
finantza arlora zabaldu zen, eta handik industria eta nekazaritzara. Eta AEBtik, mundu 
aberats guztira. Krisitik ateratzeko, AEBek Estatuaren parte-hartzea aukeratu zuten, 
liberalismo ekonomikoaren tradizionalaren aurka, 1932ko azaroan, F.D. Rooseveltek 
hauteskundeak irabazi ondoren. New Deal garaia iristen da horrela (Tratu edo Paktu 
Berria): bankuen arloan, aginte publikoak zeukaten kontrola indartu egiten da; 

                                                 
81 XX. mendeko mundu aberatseko kapitalismoaren beste krisi garrantzitsuenetako bat, 1970eko 
hamarkadakoa izango da, oraindik ere gainditu ez dugun krisia, baina bigarren krisi hau sendatzeko, 
II. Mundu Gerra ondoren ez bezela, errezeta liberalak erabili dira. 



  

administrazioak langabezian zeuden langileak (AEBtan langabezia %30raino igo zen) 
kontratatzen ditu, soldata egoki baten truke (zazpi miloi "funtzionari" izatera iritsiaz); 
nekazariei prezio ziurrak ezarri zitzaizkien, eta langileei hitzarmen kolektiboak, gutxieneko 
soldata, eta lanorduen murrizketa; inbertsio pribatu gutxi zegoenez, inbertsio publikoak 
beteko du haren hutsunea (eraikuntza publiko handiak bultzatuz, ur-presak adibidez); 
kontsumoa bultzatzeko Estatua inflazioa kontrolatzen saiatuko da (1934ko urtarrilean 
adibidez dolarra %41 debaluatuz); eta langabezi eta pentsio sistema publikoa sortuko da. 
Sozialdemokraziaren eta Ongizate Estatuaren lehenengo pausuak dira.82 

 Politika ekonomikoa eta ondorioz gizartea antolatzeko moduen aldaketa honetan John 
Maynard Keynes ekonomilariaren garrantzia ezinbestekoa da. Liberalismoaren aita teoriko 
moduan Adam Smith aipatu baldin badugu, eta hurrengo atalean komunismo marxistaren 
pentsalari nagusitzat Karl Marx aipatuko dugun bezela, Keynes esan genezake dela 
sozialdemokraziaren aita intelektuala (bere lan nagusitzat hartua izan dena, Enplegua, 
Interes eta Diruari buruzko Teoria Orokorra, 1936an argitaratu zen). Keynes teoria 
klasikoan hezitako ekonomilaria zen, baina inork baino hobeto azaldu zituen teoria horren 
akatsak, eta gainera 30ko krisiak arrazoia eman zion. Keynes bihurtuko da horrela XX. 
mendeko ekonomilaririk, pentsalaririk eta orokorrean gizakirik garrantzitsuenetarikoa, bere 
ideietan oinarrituta II. Mundu Gerra ondoren ekonomia eta gizartea aldatu egingo baitira 
(1946an hil zen Keynes, XX.mendeko bigarren erdian bere jarraitzaile garrantzitsuena John 
Kenneth Galbraith izan dela esan daitekeelarik). Keynes har daiteke baita ere nazioarteko 
erakunde ekonomiko garrantzitsuenen (NMF/FMI eta MB) asmatzailetzat, eta XXI. mende 
hasera honetan ere, sozialdemokraziak Keynes-en ideiak aldarrikatzen jarraitzen du 
(Tamames, 2002).  

 1930ko krisiak frogatu zuen moduan, ez zen guztiz egia ekonomilari klasiko edo 
liberalek esaten zutena, hau da, edozein motatako eskeintzak, bere eskaria sortzen zuela 
(Say-ren legea). Krisitik ateratzeko Keynes-ek Estatuaren parte-hartzea proposatu zuen, 
planifikazioaren bidez, politika fiskalaren bidez, eta langabeziaren aurkako inbertsio 
publikoen bidez. Moneta politikaren bidez, Estatuaren parte-hartzeak interesak murriztuko 
zituen. Estatuak aduana babesak ezarriko zituen, eta inbertsio publikoak eta kontsumo 
pribatua gehitu, zerga bidez aberastasuna birbanatuaz. 

 30ko krisiak arrazoia eman ziola ikusiaz, Erresuma Batuko gobernuak krisitik 
ateratzen laguntzeko deituko dio. 1945an, nahiz eta II. Mundu Gerra irabazi zuten 
pertsonaien artean ezagunenetariko bat izan, Winston Churchill-ek hauteskundeak galduko 
ditu, Keynes-en ideietan oinarritzen ziren laboristen mesedetan. Zenbaiten ustez, orduan 
hasten da lehendabiziko aldiz Ongizate Estatuari buruz hitz egiten (Welfare State, Estado 
del Bienestar). Adam Smith-en gizartea kapitalismoa liberala bada, eta Karl Marx-ena 

                                                 
82 Euskal Herria eta Espainia garai horretan dagoeneko mundu aberats-modernoaren barnean kokatu 
genitzakeen arren, euren historiak ez du erabat bat egiten punta-puntako herri aberatsenekin: I. 
Mundu Gerran ez zuten parte hartu, 1923-1930 tartean Primo de Riveran diktadura jasango dute, 
1931-36 tartean II. Errepublika iritsiko da, eta 1936-39 tartean Gerrate Zibila. 1931ko Konstituzio 
errepublikarra, eskubide sozial eta ekonomikoei garrantzia ematen dien konstituzio progresistatzat 
definitu liteke, Alemaniako 1919ko Konstituzioaren eragin handia duelarik adituen ustez (Weimar 
Errepublikako Konstituzioa, Ongizate Estatuaren aurrekari garrantzitsua) 



  

gizarte komunista, Ongizate Estatua Keynes-en ideien ondorioa dela esan genezake83: "Esa 
calle de El Bienestar cómoda y segura en la que se veía pasear sonriente a Keynes en un 
Ford observando el ir y venir de los trabajadores guiados por sus sindicatos de la fábrica y 
la oficina al comercio" (Alvite, 1997: 262). Aukera erreformista suposatzen zuen Estatu 
eredu honek: sozialismoak ezin izan zion kapitalismoari borroka irabazi, baina langile eta 
klase ertainen botoei esker, ideia sozialistak boterera iristen ziren. Laboristen programan 
irakur zitekeen moduan, Estatua arduratuko zen hiritarretaz seaskatik hilobirarte: Estatuaren 
esku geratzen ziren osasuna, hezkuntza, langabezia eta jubilazioak. Zergen bidez jasotako 
diruarekin ordaintzen ziren gastu hoiek, irabazien birbanaketaren filosofian oinarrituz 
(justizia soziala, ezberdintasun eta bazterketaren aurkako borroka...). Zenbait herrialdetan 
(Europa iparraldeko herrialdeak erabiltzen dira Ongizate Estatuaren eredu erradikalenen 
adibidetzat: Suezia eta gainontzeko herrialde eskandinabiarrak), BPGaren %50 Estatuaren 
enpresen esku geratu zen. Ekonomi eta gizarte eredu honek kapitalismoaren garairik 
oparoenetarikoa suposatu zuen mundu aberatsean (1945-1975), garapen ekonomiko eta 
sozial garrantzitsua lortu zelarik 30 urte horietan: adierazle makroekonomiko guztiak ongi 
funtzionatu zuten, langabezia baxu mantendu zen, eta langileen soldatak hazi egin ziren, 
beharrezkoak ez ziren produktuak erosten hasi ahal izan zuelarik gizartearen gehiengoak 
(eta kontsumoaren gorakada horri esker kapitalismoak hazten jarraitu ahal izan zuelarik).84 

 Horregatik, kritikagarria da zenbaiten ustez sozialdemokraziak azken mendeko 
munduan jokatu duen papera, egia baita kapitalismo liberala ezkerretara mugitu arazi zuela 
(lanaldia murriztuz, soldatak igoaz, eta orokorrean langileen bizi baldintzak hobetuaz), 
baina mugimendu horrek berak oztopatu ditu kritikoen ustez sistema hori gainditu ahal 
izateko saioak. Jendeak aisialdi gehiago eta diru gehiago lortzen duenean, ahaztu egiten 
ditu iraultzak (Gargarella eta Ovejero, 2001: 23-30). Kritikoen ustez, munduari ez dio 
mesede gehiegi egin sozialdemokraziak: teoria hori praktikara eramatearen ondorioz klase 
ertainak sortu dira, eta klase horiei esker, kapitalismoa sendotu egin da. Egia esan, beste 
edozein korrontetan bezela, jarrera ezberdinak topa daitezke sozialdemokraziaren barnean 
ere, baina orokorrean sozialismo eta liberalismo kapitalistaren arteko erdibidetzat definitu 
daiteke85, eta ez du helburu garbitzat kapitalismoa gainditzea (agian sozialdemokrata 
erradikalenak bai, baina beti ere epe luzera, eta iraultzarik gabe). Kritikoen ustez, 
kapitalismoaren barnean (produkzio bitartekoen jabetza pribatua, merkatuaren nagusitza, 
                                                 
83 Keynesekin batera, Willian H. Beveridge-ren garrantzia ere azpimarratua izan da, gizarte 
segurantza sistema nodernoaren sustatzaile nagusitzat definitu izan delarik. Bai Keynes eta bai 
Beveridgek Estatuaren parte-hartzea defendatzen zuten, baina Keynes gehiago fiatuko arlo 
ekonomikoan, eta Beveridge, arlo sozialean (R. Cotarelo, 1990). 
84 Ongizate Estatuari buruzko zenbait liburu: R. Muñoz de Bustillo (2000), El Estado de Bienestar 
en el cambio de siglo, Alianza, Madrid; R. Mishra (1993), El Estado de Bienestar en la sociedad 
capitalista, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid; P. Montes (1996), Golpe de estado al 
bienestar, Icaria, Barcelona; A. Castells eta N. Bosch (1998), El futuro del Estado de Bienestar, 
Civitas, Madrid; G. Esping-Andersen (1993), Los tres mundos del Estado de Bienestar, Alfons el 
Magànim, Valencia; D. Harris (1990), La justificación del Estado de Bienestar, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Madrid. 
85 Keynes-ek honela defendatzen du erdibidea: "Me atrevo a predecir que los dos errores opuestos 
del pesimismo se demostrarán equivocados: el pesimismo de los revolucionarios, que creen que las 
cosas están tan mal que no nos puede salvar más que un cambio violento, y el pesimismo de los 
reaccionarios, que consideran tan precario el equilibrio de nuestra vida económica y social que 
piensan que no debemos correr el riesgo de hacer experimentos" (Keynes, 1988: 324) 



  

irabazien eta efikaziaren logika...) ezin dira mundu mailako bi arazo garrantzitsuenak 
konpondu: ezberdintasun sozialak (miseria) eta arazo ekologikoak. Sozialdemokraziak 
mundu aberatsean agindu zuen 30 urte horietan, bi arazo hoioek areagotu egin zirela diote 
kritikoek, eta beraz kapitalismotik atera beharra dagoela arazo horiei aurre egiteko 
(2005ean 1.000 miloi pertsonak jarraitzen baitute miserian, eta arazo ekologikoak ere ez 
baitira zuzentzen): 
Observamos hoy un gravísimo debilitamiento de los partidos socialdemócratas. Pienso que ese 
debilitamiento se ha debido, a lo que otros consideran un triunfo, a la aparición del Estado de 
Bienestar: la burguesía, deseosa de demostrar que dentro del sistema capitalista, sin necesidad de las 
soluciones comunistas, se podía llegar al bienestar, transigió ante los postulados de los socialistas y 
los socialdemócratas prácticamente sin oponer resistencia, victoria que hizo perder a esas 
agrupaciones su anterior combatividad. En definitiva, muchos partidos socialistas y 
socialdemócratas fueron "acoplándose" al sistema capitalista, apartándose cada vez más de los 
ideales del socialismo y transformándose, en un grado mayor o menor, en partidos liberales (Schaff, 
1996). 

 

Hirugarren bidea. 

Ongizate Estatuak (1945-75) langile eta enpresarien arteko harremanen oreka 
suposatu zuen, Keynes-en ideietan oinarritutako Estatuaren bitartekaritza lanari esker. 
Enpresetatik, bakea gizarte guztira zabaldu zen. Industriaren garaia da, enpresa handien 
garaia, fordismoarena (produzitzeko kate sistema, ekoizpen kopuru handi eta 
estandarizatuak...), eta kontsumo masiboarena. XIX. mendean mundu aberatsa burges eta 
proletario artean banatu zuen industrializazioak, baina sozialdemokraziak banaketa hori 
gainditu zuen XX. mendean, klase ertaina sortuaz, eta iraultzak ahaztuaz. Erreformismoa, 
progresismoa, pragmatismoa, kapitalismo gizatiarra... Sozialdemokraziak ezkerraren ideiak 
sartu zituen kapitalismoan. Liberalismoari, berdintasuna, justizia, eta elkartasuna bezalako 
ideiak gehiago errespetatzen erakutsi zion86. Baina beti ere kapitalismo barruan, eta 
lehenago ere aipatu dugun moduan, ezker erradikalenarentzat hori ez zen nahikoa, 30 urte 
horietan, mundu mailako bi arazo garrantzitsuenak (aberats-pobre ezberdintasunak, eta 
arazo ekologikoak) murriztu beharrean, areagotu egin baiziren. 

 Gainera, hasiera daukan edozer gauzak amaiera ere ba omen duela frogatzeko, 
Ongizate Estatuari ere amaiera iritsiko zaio: 
En el imaginario quedarán para siempre grabados los destellos, esta vez en color, de niños 
vietnamitas ardiendo en napalm, de un tanque gris en Praga, de banderas negras en los Campos 
Elíseos... Dos elementos aceleran la crisis de este modelo, la finalización de esta calle: la crítica al 
fondo "unidimensional" de sus aceras por parte de los nuevos movimientos sociales (Marcuse) y 
ruptura del pacto la de la fuerte intervención de la economía que formaba los adoquines del suelo 
por parte del capital (Alvite, 1997: 264). 

                                                 
86 Zentzu hontan, interesgarria da T.H. Marshall-ek eginiko "eskubideen garapen historikoaren" 
azterketa: XVIII. mendea, eskubide zibilen mendea da (sinismen askatasuna edo adierazpen 
askatasuna bezalako eskubide indibidualen mendea); XIX. mendea eskubide politikoen mendea 
(hiritarren parte-hartze politikoa ziurtatzen duten eskubideen mendea); eta XX. mendea eskubide 
sozialen mendea (T.H. Marshall eta T. Bottomore, 1998, Ciudadanía y clase social, Alianza, 
Madrid). Hiritartasuna, hiru eskubide mota hoiek biltzen dituen kontzeptua litzateke. 



  

 1970eko hamarkadan, gauzak aldatzen hasten dira. Kritikoen ustez, kapitalak petrolio 
prezioen gorakadak aitzakia moduan erabiltzen ditu, langile, sindikatu eta Estatuarekin 
ordurarte zuen akordioa hausteko. Prezioak garestitzean, langileek soldata igoerak eskatzen 
dituzte, eta soldatak igotzean prezioek igotzen jarraitzen dute, espiral inflazionista horren 
ondorioa langabezia delarik. Ordutik aurrera, inflazioa baxu mantentzea izango da politika 
ekonomikoen lehentasun garrantzitsuenetariko bat, eta ondorioz langabezia ezingo da 
edozein modutan borrokatu: jadanik ez da baliogarri inbertsio publikoen bidez (eskeintza 
sustatuaz) lortzen zen enplegu eredu keynesiarra. Ezin zen langabezia bapatean eta edozein 
modutan murriztu. Orain inflazioa ere kontutan hartu beharra zegoen, eta horrek 
"langabezia estrukturala"ren onarpena suposatzen du (Nairu). Postfordismoa iristen da, 
Estatuaren parte-hartzea murrizten hasten da, ekonomiaren kontrol politikoa gehiegizkoa 
omen da... Langileak babesten zituzten arauak desmontatzen hasten dira, malgutasunaren 
izenean (ordurarteko akordio soziala orain zurrunegia bihurtu baizen kapitalarentzat, 
lehengaien prezioa igotzean eta ekonomia globalizatzean, dirua irabazten jarraitzeko 
gauzak aldatu beharra omen baizegoen). 1980ko hamarkadaren hasieran Ronald Reagan eta 
Margaret Thatcher iristen dira boterera munduko bi Estatu boteretsuenetakoetan (Erresuma 
Batua eta AEBak). Neoliberalismoa iritsi zen, eta Ongizate Estatua krisian sartu zen 
(1989an Berlineko Harresia erortzean areagotu zen krisia, AEBak etsairik gabe geratuaz). 
Hemendik aurrera, Estatua atzeratuz joango da ordurarte kontrolatu zituen zenbait arlo 
funtsezkoetatik: osasuna, hezkuntza, pentsioak, lan merkatua... Ziurtasun publikoko 
eredutik, ziurtasun gabeko eredu pribatura pasako gara (liberalentzat, "aukeren eredura"). 

 Dena den, epe luzeko azterketa historikoa eginez gero, sozialdemokrazia eta Ongizate 
Estatuari esker, itzuli den liberalismoak ez omen du beste garai batzutako kapitalismo 
basatia ezarri, ikasi baitu ezinbestekoak direla gutxieneko duintasun eta bizi-baldintza 
batzuk (mundu aberatsean behintzat), lanari edo hezkuntzari dagokionean adibidez. Hala 
ere, sozialdemokrazia berriaren ezaugarrietako bat, "Ongizate Estatuaren krisia"-ren ideia 
onartzea izango da, diskurtso liberala barneratuaz. Baina badira oraindik ideia hori 
onartzeari uko egiten diotenak: "Sin duda hay mucha retórica conservadora en la idea de 
que el estado del Bienestar resulta insostenible, de que las demandas de los ciudadanos 
superan con mucho los recursos disponibles (...) No se puede, por supuesto, ignorar 
aspectos de composición de población, de envejecimiento que limita el número de los 
productivos. Pero tampoco se puede ignorar que nunca la humanidad ha tenido tanta 
capacidad productiva y, lo que es más importante, que, finalmente, de lo que se trata es de 
una decisión política (colectiva) acerca de distribuir las cargas y los beneficios" (Gargarella 
eta Ovejero, 2001: 27).87 

                                                 
87 XXI. mende hasera honetan Ongizate Estatua defendatzen duten textuak irakurri nahi 
dituenarentzat: Gösta Esping-Andersen-en "Trabajo, familia y Estado de bienestar" (Esping-
Andersen, 1999); Vicenc Navarro, Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no 
se habla en este país (Navarro, 2002) (Anagrama Saiakera Saria 2002); Ramon Saizarbitoria 
(1998), "Ongizate Estatua eta demokrazia", Talaia, 2 zka. Gai berdinari buruzko testu 
"neutroagoak": Rafael Muñoz de Bustillo (2000), El estado de bienestar en el cambio de siglo: una 
perspectiva comparada, Alianza, Madrid; Tomás Fernández García eta Ludolfo Paramio (1998), 
Estado de bienestar: perspectivas y límites, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca. Azken 
urte hauetan, nazioarte mailan, Ongizate Estatuaren eta sozialdemokraziaren aldeko pentsalarien 
artean, Joseph E. Stiglitz Ekonomia Nobel saria azpimarra liteke. 



  

 Munduan sozialdemokrazia neoliberalismoak ordezkatzen zuen bitartean, Espainian 
sozialdemokrazia lehendabiziko aldiz iritsi zen boterera (1982-1996), 40 urteko 
diktaduraren ondoren (1939-1975), PSOE eta Felipe González-en eskutik. González-ekin 
batera, Alfonso Guerra (Guerra, 1986) izango da garai horretako beste politiko-intelektual 
sozialdemokrata garrantzitsua, eta hauekin batera Prisa komunikazio taldea aipatu beharko 
genuke Espainiako sozialdemokrazia berriari buruz hitz egitean: El País egunkaria, Ser 
irratia, eta Canal+ telebista katea aurrerago (ordaindu beharra zegoen lehenengo telebista 
katea "sozialistena" zelarik, euren ideologiari kasu handirik egin gabe88). Intelektualen 
artean, José Félix Tezanos aipatu daiteke (Caballero, Guerra eta Tezanos, 1994; Tezanos, 
1996), Sistema fundazio-editorial eta aldizkariko zuzendari nagusietako bat, eta El País-en 
inguruan mugitzen diren Joaquín Estefanía bezalako kazetari-idazleak (Estefanía, 1997). 
Eta aldizkarien arloan, Sistemaz gain, Leviatan, Claves (Fernando Savater-ek zuzendua) 
edo Temas para el Debate (Alfonso Guerra eta Tezanos-ek zuzendua). 

 Bitartean, Reagan eta Thatcher-i, George Bush eta John Major-ek hartu zieten txanda. 
Erresuma Batuan laboristak zerbait asmatu beharra ikusi zuten boterea kontserbadoreei 
kentzeko. Anthony Giddens soziologo ezaguna ("Príncipe de Asturias" Saria 2002) 
Hirugarren Bidea-ri buruz hitz egiten hasi zen (Tercera Vía, Third Way) (Giddens, 1999), 
eta Tony Blair-ek, ideia horietan oinarrituta, 1997ko hauteskundeak irabazi zituen (Blair, 
1998a). Ordurako Bill Clinton-ek agintzen zuen AEBtan (1992-2000), Gerhard Schröeder-
ek Alemanian (1998-), Frantzian Lionel Jospin-ek, (1997-2002) eta Italian Romano Prodi-k 
(Espainian 1996an Partidu Popularra iritsi zen boterera, salbuespen gisa). 
Sozialdemokraziak berriro ere boterea berreskuratzen zuen. Baina sozialdemokrazia berri 
hau aurrekoaren berdina al zen? Zertan ezberdintzen dira demokrata eta errepublikanoen 
politikak AEBtan89? Zertan ezberdintzen da Blair, XXI. mende hasieran Bush, Aznar edo 
Berlusconi-k islatzen duten neoliberalismotik? Zer da Hirugarren Bidearen histori hori? 
Sozialdemokrazia ez ote da kapitalismoa goxatzera mugatu, modu horretan sistema 
mantenimenduaren alde gehiago eginez, sistema aldatzearen/gainditzearen alde baino? 
Porto Alegreko "Foro Social Mundial" hori ere ez ote du sozialdemokraziak kolonizatu eta 
indarrik gabe utzi? EBak Bartzelonan eginiko bileran ere (2002ko martxoa), PSOE eta 
                                                 
88 "Tampoco debería desatenderse la discontinuidad entre la moral pública invocada y las prácticas 
ejercidas. Basta con ver cómo hablan, cómo se visten y, en general, los modos de vida de sus 
principales líderes. Véase Cohen, Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico", Paidós, 
Barcelona, 2001" (Gargarella eta Ovejero, 2001: 30). 
89 "Una vez experimentado el balance social de su Tercera Vía, incluso a su mentor, el sociólogo 
Anthony Giddens, le costaría explicar en qué consisten las diferencias entre el neolaborismo de 
Blair y el neoliberalismo de Aznar (...) A nadie se le escapa que todavía no ha tocado las fuentes de 
privilegio de la economía financiera en beneficio de la economía real, y que los mecanismos de 
decisión siguen estando en las mismas manos. Ya es en toda Europa el mercado quien manda, sin 
apenas interferencias de la política. Tal vez en origen la fórmula de la "tercera vía" fue una manera 
de omitir la palabra izquierda en un mundo dominado por políticas de derecha, para poder 
conquistar así esa posición central desde la cual se ganan las elecciones en las democracias 
modernas. Pero tal vez es en ese centro donde reside la mayor fuerza del mercado, de manera que es 
él quien cambia a los gobernantes y no a la inversa. Como ha dicho The Economist, el líder laborista 
es hoy "el único conservador creíble que está disponible" (Bermejo, 2001). F. Ovejero eta R. 
Gargarella-k, Estatu Batuetako partidu demokrata "liberalismo igualitario"-aren barnean kokatzen 
dute adibidez, ez sozialdemokrazian. Eta ziurrenik laborista ingelesak ere liberalismotik gertuago 
daude sozialdemokraziatik baino. 



  

PSC-ko jendeak bileran eta bileraren aurkako manifestaldietan parte hartu zuen. Zerbitza 
ote litezke batera bi Jainko? 

 Edozein ideologitan bezela, sozialdemokrazia berri honetan ere ikuspegi ezberdinak 
topa daitezke. Ez dirudi gauza bera direnik Blair eta Jospin, nahiz eta biak 
sozialdemokratatzat hartu daitezkeen. Inglaterrako laboristen Hirugarren Bidea, ohizko 
liberalismo eta sozialdemokraziaren arteko erdibide bezela ulertu daiteke, zentro-eskubi 
moduan (sozial-liberalismoa). Blair-en politika gertuago egon daiteke Espainian José María 
Aznar-ek erabiltzen duenetik, Jospin-en erabakietatik baino (eta PP partidu liberal bezela 
definitu daiteke, eurek euren burua "zentruan" kokatu nahi duten arren). "Hoy  ya casi nadie 
habla mucho de esa Tercera Vía contra la que yo tanto he luchado y a la que siempre he 
considerado una auténtica tomadura de pelo" dio Alain Touraine-k El Ciervo aldizkarian 
(2001ko urtarrila) argitaraturiko elkarrizketa batetan. "Ya tuve ocasión de decir lo poco que 
se puede tomar en serio semejante propuesta, la cual, a fin de cuentas, lo único que está 
haciendo es permitir a gente de centro-izquierda llevar a cabo políticas de derecha sin 
ningún tipo de matiz. Los proyectos de Schröeder y Blair me parecen residuales y tanto la 
izquierda británica como la alemana han votado contra él" (Touraine, 2001: 30).90 

 José Pérez Adán-ek prestaturiko Las Terceras Vías liburuak lagundu diezaguke XXI. 
mende haserako sozialdemokrazia zertan den, eta Hirugarren Bidearen histori hori zer den 
ulertzen (Pérez Adán, 2001). Liburua irakurri ondoren, apuntatu daitekeen gauzik 
interesgarrienetako bat kontzeptu horren zabaltasuna da: autoreen artean, PPren "zentrutik" 
eta ideologia demokrata-kristautik hurbil dagoen jendea topa liteke (Jaime Rodríguez-
Arana), eta era berean, sozialdemokraziatik ezkerretarago kokatu daitekeen jendea (Imanol 
Zubero adibidez, edo AEBko Etzioniren sozioekonomia eta Walzer-en komunitarismoa 
defendatzen duten autoreak, Giddens eta Blairen zentro-eskubia kritikatuz -Pérez Adán, 
Pablo Guerra, Gabriel Barg eta José Antonio Díaz Martínez-). Hirugarren Bide bakarra 
beharrean, Hirugarren Bide ezberdinak daudela erakusten digu liburu honek. Orokorrean, 
XXI. mende haserako sozialdemokrazia Estatua eta merkatuaren artean kokatzen da 
(Estatuari baino merkatuari gehiago begiratuaz agian, Ongizate Estatuarekin zerbait gaizki 
egin izan balitz bezela, Sobietar Batasunean gertatutakoarekin lotsatuta), eta betiko ideietaz 
gain (elkartasuna, ezberdintasun eta bazterketa sozialaren aurkako borroka...), badira 
proposamen "berriak" ere: sozialdemokraziaren ikuspegi estatalista gaindituz 
protagonismoa gizarte zibilari itzultzea, familien garrantzia, lau urtean behin botoa ematera 
mugatzen ez dena hiritarren parte-hartze politiko aktiboa, elkartasunaren kultura zabaldu 
eta barneratzearen beharra hezkuntzaren bidez... (proposamen horietako batzuk oraindik 
                                                 
90 Alain Touraine soziologo frantzes ezagunak gogor kritikatzen du Hirugarren Bidea, edukirik 
gabeko kontzeptua iruditzen baitzaio, hauteskundeak irabazteko publizitate hutsala. Baina era 
berean, ezker-sozialismo erradikalaren aurka ere agertzen da, modaz pasatako ideologia dela 
pentsatzen baitu, zaharkitua: "La vieja izquierda y los comunistas están impidiendo que la izquierda 
se modernice. Desde Mayo del 68 esa gente nos ha estado tocando las narices con discursos 
obreristas, troskistas, leninistas y no sé cuántas cosas más. Yo siempre he dicho que los nuevos 
movimientos sociales del post-Mayo eran portadores de nuevos temas y problemáticas que nada 
tenían que ver con los viejos discursos paleorevolucionarios enarbolados por aquellos partidos de 
vanguardia que, dicho sea de paso, terminaron por conducirnos a la experiencia totalitaria. Los 
actores sociales del post-Mayo, deben una parte de su fracaso a esa extrema izquierda que, aún 
estando acabada, todavía sigue hoy ahí, como digo, tocándonos las pelotas" (Touraine, 2001: 30). 
Badirudi, Tourainentzat ere, geratzen den aukera bakarra zentroa dela (Touraine, 1999: 95-99). 



  

teoriko-abstraktoegiak iruditzen zaizkit, eduki praktikorik gabeak, hutsak, eta beste batzuk 
liberalismora ez direla gehiegi ezberdintzen). 

 Baina orokorrean, ezaugarri amankomuna, kapitalismoari buruzko eztabaida 
ekiditearena izan liteke. Ez da hitz egiten sistema honen gaindiketa posible edo 
desiragarriari buruz91. Manuel Escuderok adibidez (1987-1990 tartean PSOEren "Programa 
2000" zuzendari izandakoak), euren BPG munduko batezbestekoa baino aberatsagoa duten 
herrialdeek, euren BPGaren %1 garapen programetarako ematea proposatzen du (Escudero, 
2002). Hurrengo atalean gehiago sakonduko dugun "Tobin tasa"-ren filosofia bera 
litzateke: kapital finantziero-espekulatzaileei zerga gogorragoak ezarri, eta zerga hoiek 
pobreziaren aurkako borrokan erabili. Neurri positiboak eta beharrezkoak izan litezke 
miseria egoera larrienak konpontzeko, premiazko lehentasun horiei buruz zerbait egiteko. 
Baina, gero zer? Mundu aberatsak bere bizi-estiloarekin jarraitu, gainontzekoak noizbait 
iritsiko direlakoan? Ez dirudi hori posible denik. Baina jende gutxik hitz egiten du 
sakoneko arazo horri buruz. Sozialdemokraziak behintzat ez. Eta "sozialdemokrazia 
berriak" oraindik gutxiago gainera. Hirugarren Bideak enpresa izpiritua, merkatua, 
elkarlehia, ea. defendatzen ditu, printzipio hoiek gizartearen zerbitzura jarriaz, horrela 
liberaletatik aldenduaz, haientzat irabazi eta interes partikularrak baitaukate lehentasuna 
(eta interes partikular-"berekoi" horien emaitza baita gizartea). Baina ez ote da azken 
batean gauza bera? Giddens-ek enpresariei gogorarazten die irabaziak sortzeko helburuaz 
gain, gizartea sortzeko ere ardura badutela. Baina ez ote daude kontraesanean irabazien eta 
gizarte-kohesioaren logikak? Merkatua, elkarlehia eta irabazien logikak, kostuak murriztea 
eskatzen du, efikazia bezalako printzipioei lehentasuna ematea. Eta horretarako adibidez, 
jendea kaleratu beharra baldin badago, elkartasuna bigarren maila batetan utzi beharra dago 
(Iberdrolako zuzendari nagusietako bat den Ignacio Galán-ek honako kartela dauka bere 
bulegoan: "Edozein enpresak hiru pertsona behar ditu: ameslari bat, negozio gizon bat eta 
putaseme bat"). Posible ote da merkatuari lehentasuna ematea, eta ondoren gizartea 
sortzeko eskatzea boterea lortu duten merkatariei? Hirugarren Bideak baietz erantzungo 
luke (García Ruiz, 2001; Flores, 1998), baina nik zalantza handiak ditut ideia horien 
bateragarritasunari buruz, Carlos Rodríguez Braun liberalak bezela: "Sostiene Fernando 
Flores que la izquierda debe dejar de oponerse a los empresarios que se enriquecen 
competitivamente en el mercado92. Pero, ¿cómo puede venderse esta idea y al mismo 
tiempo el socialismo?" (Rodríguez Braun, 1998)93. Nola izan litezke bateragarriak zergak 

                                                 
91 1990eko hamarkada hasieran, Michel Albertek geratzen zitzaigun aukera bakarra kapitalismoa 
zela esan zuen. Bere ustez, sozialdemokraziari geratzen zitzaion aukera bakarra kapitalismo 
"bigunago" bat defendatzea zen, kapitalismo "gizatiarrago" bat ("capitalismo renano" delakoa). 
Hamarkada horretan sozialdemokraziak eskubiruntz harturiko bidea aurreikusi zuen autoreetako bat 
litzateke beraz Albert, Hirugarren Bidea aurreikusi zuen autoreetako bat, beste aukerarik ez omen 
zegoelako (M. Albert, 1992, Capitalismo contra capitalismo, Paidós, Barcelona).  
92 Rodríguez Braun-ek, Fernando Flores-ek El País egunkariaren iritzi sailak antolatutako "La 
izquierda del futuro" eztabaidan argitaraturiko "Progresistas y emprendedores" artikuloari 
erantzuten dio. Rodríguez Braun-ek bere artikuloan zera idazten du: "Aquí, entre paréntesis, y ahora 
que estamos solos, déjeme que le cuente un cotilleo. Imagino que esto producirá una enorme 
congoja entre sus enemigos, pero sé de buena tinta que quien anima este brillante y audaz giro del 
socialismo y quien avala a Fernando Flores no es otro que Felipe González". 
93 Imanol Zubero iritzi berekoa litzateke: "El Estado del Bienestar debe desarrollar una función 
reguladora dirigida a contrarrestar las consecuencias sociales negativas que origina el 



  

jeistea, eta Ongizate Estatua mantentzea? (Alemanian adibidez, Gerhard Schröeder-en 
sozialdemokrata eta ekologisten koalizioak, 1998an boterera iritsitakoan harturiko 
lehenengo erabaki garrantzitsua, zergak jeistea izan zen, PEFZ/IRPFaren tartea %53-25 
tartetik, %48,5-19,9ra jaitsiaz) Rodríguez Braun-en ustez, sozialismo berriaren berritasuna, 
ideia liberalak bereganatzea izan da. Iñaki Unzuetaren ustez sozialdemokraziaren filosofiak 
kontraesan larriak suposatzen ditu: 
¿Puede el Estado intervencionista domesticar el capitalismo? ¿Puede el poder político con medios 
jurídico-burocráticos asegurar formas de vida emancipadas? Ante estas cuestiones hay tres tipos de 
respuesta política: los legitimistas (sozialdemokratak) que pretenden consolidar lo alcanzado; los 
neoconservadores que optan asimismo por la defensa de la sociedad industrial pero critican su 
versión de Estado social y los críticos del crecimiento que rechazan las versiones productivistas del 
progreso que los legitimistas comparten con los neoconservadores. Como para los legitimistas y 
neoconservadores la única alternativa es la continua mejora de la economía, los indicadores 
económicos se convierten en los auténticos indicadores políticos y la política se disuelve en la 
economía. Como un sistema político de estas características lo que precisa básicamente son técnicos 
y especialistas, los ciudadanos se transforman en pasivos espectadores de una democracia 
tecnificada que no controlan. Al  mismo tiempo, legitimistas y neoconservadores mantienen 
posturas defensivas y no acaban de encontrar una teoría política que justifique la intervención de la 
sociedad sobre sí misma y el que la clase media tenga que pagar más impuestos. El Estado social ha 
entrado en un callejón sin salida (...) El programa del Estado social ha perdido su capacidad de 
alumbrar posibilidades futuras de una vida colectivamente mejor, pues al pretende consolidar lo 
conseguido participa de la ideología productivista (Unzueta, 2000: 18). 

 Hori ikusirik, sozialdemokrazia berria, Hirugarren Bidea, ezkertiarra ote da oraindik? 
Neoliberalen ustez noski, ezkerreko aukera desagertu da, eta ondorioz, sozialdemokraziari 
geratzen zaion aukera bakarra, egoera onartu eta zentrura (ideia liberaletara) hurbiltzea da, 
hor irabazten baitira hauteskundeak (Puig, 2002). Hirugarren Bidearen sustatzaile nagusiak 
arrazoia ematen die, Hirugarren Bidea azaltzeko idatzitako artikuloei "La izquierda del 
centro" izenburua jartzen baitie (Blair, 1998b). Eta Frantziako 2002ko hauteskunde 
presindentzialek ere arrazoia ematen diela dirudi: bigarren itzulira pasatzen diren bi 
hautagai bozkatuenak, eskubiaren eta ultra-eskubiaren ordezkariak izan baitira (Chirac eta 
Le Pen). Frantzesek bizkarra eman diote 35 orduko lan astea munduan lehendabiziko aldiz 
ezarri duen partiduari, EBan energiaren liberalizazio eta pribatizazioaren aurka agertu den 
zuzendari bakarrari... Ideia alternatiboen porrotaren eta pentsamendu bakarraren 
garaipenaren froga ote dira hauteskunde hauek? Egia ote da "zentrua" eta Hirugarren 
Bidearen artean aukeratzea bakarrik geratzen zaigula? 

                                                                                                                                                     
funcionamiento de la economía de mercado. Lo que ocurre es que esta intervención reguladora del 
Estado en la marcha de la economía no puede sustraerse a la ferrea lógica que preside el 
desenvolvimiento de la acumulación capitalista. El Estado debe a la vez procurar la acumulación 
del capital privado y mantener unos ciertos niveles de paz social mediante la redistribución de la 
riqueza. Pero la articulación de ambas funciones se ve en peligro cuando la crisis provoca, por un 
lado, que la intervención del Estado sea más necesaria que nunca (subsidios de desempleo, 
programas de formación y recualificación, subvenciones a sectores en crisis, etc.) justamente 
cuando, por otro, es precisamente el proceso de acumulación de capital el que se ve amenazado o, 
cuando menos, ralentizado. En tales circunstancias, lo que se exige al Estado de Bienestar se torna 
imposible de lograr (Zubero, 2000: 48). 



  

 2003ko uztailean, "Gobernu Progresistari buruzko Bilera" ospatu da Londresen, 
munduko agintari sozialdemokrata garrantzitsuenekin, "Agenda Progresista" amankomun 
bat negoziatu eta politika ezberdinak koordinatzeko helburuarekin (Zapatero ez zen joan, T. 
Blair-ek Aznar gehiegi defendatu izan duelako, berarengana hurbildu beharrean). 
Hirugarren Bideari bultzada berri bat emateko, Blair, Clinton, Giddens, Schröder, Lula, ea. 
bildu ziren bertan (ponentziak ikusteko, begiratu policy-network.net eta progressive-
governance.net). Bertan, "aldaketaren biktima izan beharrean, aldaketaren sustatzaile izan 
behar dugula" bezalakoak entzun ahal izan ziren (Giddens, 2003). Kritikoen ustez ordea, 
sozialdemokraziak egin duen aldaketa nagusia eskubiruntz egin duena izan da. Alemaniako 
gobernu sozialdemokratak aurkeztutako "Agenda 2010" plana izan daiteke kritika 
horretarako adibide esanguratsuenetako bat: partidu sozialista bat Ongizate Estatua 
murriztea eta XX. mendeko lorpen sozialak murriztea proposatzen (pentsioen murrizketa, 
jubilazio adinaren atzeratzea, lan merkatuaren desregulazioa, zerga murrizketa...94). 
El canciller Schróeder escribía el 8 de julio un artículo en este diario (El Mundo) que titulaba "El 
Estado de Bienestar reta a la izquierda europea". El artículo es sintomático de la ideología, más bien 
de la falta de ideología, que afecta hoy a los partidos socialistas europeos (...) Los socialistas 
alemanes, al igual que otros muchos socialistas europeos, pierden sus señas de identidad, y la 
palabra socialismo se mantiene únicamente por inercia. Los partidos socialistas, carecen de un 
discurso diferente al de los neoliberales. El artículo claramente, busca justificación. El canciller 
pretende legitimar los recortes sociales y la bajada de impuestos que piensa implementar en los 
próximos años. Y para ello, nada como acudir a la globalización. En eso tampoco se diferencia del 
discurso conservador. Pero el determinismo económico no ha sido nunca propio de la 
socialdemocracia. El determinismo que el canciller alemán formula en su artículo se parece más al 
que nos tiene acostumbrados el pensamiento neoliberal, esto es, considerar que el status quo 
económico es inmutable y que las opciones económicas deben doblegarse ante la necesidad 
económica. Da por buena la neutralidad de la ciencia económica, al margen de cualquier ideología 
(...) Señor Schröder, diga sin tapujos la verdad: que el SPD ha dejado de ser socialista, ha dejado de 
ser de izquierdas (Martín Seco, 2003). 

 Sozialismo anglosajoia (frantzesa edo italiarra ez bezela), beti mantendu izan da 
marxismotik urruti. Baina Gargarella eta Ovejeroren ustez, XX. mende amaieran 
sozialdemokrazia osoa (ez bakarrik anglosajoia) aldendu da sozialismotik95: "Aparece 

                                                 
94 Zertan ezberdintzen da adibidez 2004ko martxoko hauteskundetarako PSOEk aurkeztutako zerga 
politika neoliberalek proposatzen dutenetik? (programa horretan, zerga sistema dagoen bezela uztea 
edo zergak murrizten jarraitzea proposatzen da). 
95 Sami Naïr-en ustez ere, Hirugarren Bidea azken batean sozialdemokrazia liberalismo 
anglosajoiera eramateko proposamena litzateke: "Es hora de iniciar un debate serio sobre la tercera 
vía. Los problemas de fondo planteados se podrían resumir en una cuestión: ¿debe la izquierda 
reformista abandonar el terreno del capitalismo social al que se había adscrito tras la Segunda 
Guerra Mundial para someterse al capitalismo liberal anglosajón, en cuyo seno lo social es una 
variable en el ajuste de las tasas de beneficio y no una condición sine qua non de la cohesión social? 
Ésta es, efectivamente la cuestión planteada por la tercera vía, el núcleo de la estrategia Clinton-
Blair-Schröeder, cuya quintaesencia se encuentra en el manifisto Blair/Schröeder (7.6.1999). El 
manifiesto consta de cuatro tesis, y todas confirman sin reservas su orientación hacia el modelo 
económico anglosajón: (1) La afirmación del apoyo mayoritario a las fuerzas del mercado (2) 
Ninguna seguridad para el trabajo (precarización) (3) Para que esta visión del mundo sea natural, en 
el centro del contrato social debe situarse la ideología individualista (4) El cuestionamiento de la 
protección social” (Naïr, 1999). 



  

comprometida con instituciones (mercado) y con principios políticos (neutralidad estatal) 
que forman parte constitutiva de la tradición liberal. Su compromiso con un Estado que se 
limita a mitigar tensiones; sus intervenciones a través exclusivamente de retribuciones y 
penalizaciones a los distintos agentes; todo ello sitúa a la socialdemocracia en una tradición 
ideológica muy alejada del socialismo en aspectos fundamentales" (Gargarella eta Ovejero, 
2001: 27). Giddens-i ez dio lotsik ematen sozialismoa hil dela esateak. Baina bateragarria al 
da ezberdintasun sozialen aurka hitz egitea, eta bitartean ez ezer esatea gure 
dibertimenturako horrenbesteko kontsumoa beharrezkoa duen sistema honi buruz, jendeak 
gosez hiltzen jarraitzen duen bitartean? Posible ote da herri azpigaratuen garapena? 
Bateragarriak ote dira kapitalismoak eskatzen duen bizitza estiloa, eta elkartasuna-
berdintasuna-ekologia bezalako ideiak? Imanol Zubero-k ezezkoa dio. Gure bizitza estiloa 
(gauzak maite dituen, eta pertsonei kasurik egiten ez dien bizitza estiloa; jasangarria ez den 
garapen eredua) ezin da mundu guztira zabaldu: "La existencia de límites al crecimiento 
supone la impugnación, por imposible, de cualquier propuesta de desarrollo que aspire a 
elevar los niveles de bienestar de los colectivos y pueblos más pobres simplemente 
mediante el recurso de invitarles a seguir los pasos de las sociedades desarrolladas" 
Zergatik? Brasil-ek bere oihanak moztu beharko lituzkeelako, eta Indian kotxe industria 
indartsu bat garatu beharko litzatekeelako: "El problema es que nuestro planeta no puede 
subsistir sin la producción de oxigeno de la Amazonía, ni soportar siete mil millones de 
automovilistas. El problema es que nuestro estilo de vida no es universalizable. ¿Está la 
tercera vía políticamente dispuesta a tomarse en serio estas cuestiones o acabará por 
mostrarse sumisa ante las exigencias "realistas" de la globalización económica?" (Zubero, 
2001: 193).96 

 Ikusi dugu lehenago Alain Touraine-k ez liokeela erantzun baikorrik emango galdera 
horri. Eta James Petras eta Samir Amin ere ados daude Touraine-kin: "Los partidos 
socialistas empezaron a abandonar sus posiciones reformistas por unas ambiciones más 
modestas: ser simples socios en la gestión del sistema. El cambio era muy similar al que se 
puede detectar hoy en los discursos de Tony Blair y Gerhard Schröeder" (Amin, 2000: 26). 
Petras-entzat, Hirugarren Bidea ardo zaharra botila berrietan jartzea da. Blair eta Clinton-ek 
politika soziala murriztu dute, aberastasuna eta boterea konzentratuz: "Solo es una 
continuación y extensión del neoliberalismo de la Vieja Derecha a través de simbolismos 
populistas vacíos (...) No es la Vieja Derecha, porque defiende una retórica humanitaria. Se 
ha apuntado al Gran Negocio, aunque disimulado por razones electorales" (Petras, 1999: 

                                                 
96 Azken urteetan gai hauetarako erreferentzi nagusietako bat bihurtu den WorldWatch Institutuaren 
oraingoz azken txostena denak dioenez (Informe sobre el estado del mundo 2004), munduko hiritar 
guztiek herri aberatsetakoak bezela kontsumituko balute, hiru mundu beharko genituzke. Zentzu 
honetan, azken urteetan ekologismotik eginiko azterketa zehatz eta interesgarrienetako bat “aztarna 
ekologikoarena” da (“huella ecológica”). Aztarna ekologikoa adierazle bat da, horren bidez 
neurtzen delarik planetako zenbat azalera behar den kontsumitzen ditugun produktuak ekoizteko eta 
sortzen ditugun hondakinak asimilatzeko. Gure bizitza estiloa jasangarria izan dadin, planetako 
biztanle bakoitzari 1,6 hektareako aztarna egokituko litzaioke. Eusko Jaurlaritzaren Ingurugiro 
Sailaren 2004ko datuen arabera, Euskadin pertsona bakoitzaren aztarna ekologikoa 5 hektareakoa 
da. Hau da, mundu guztia euskaldunak bizi garen bezela bizitzen hasteko, Lurra bezalako hiru 
planeta beharko genituzke. 



  

16397). Sozialdemokrazia erreferentzi ideologiko gabe geratu da Berlineko Harresiaren 
amaierak marxismo-sozialismo-komunismoaren amaiera sinbolizatu ondoren, eta 
erreferentzi ideologiko gabezia horri jendearen axolagabekeria gehitu behar zaio: 
pragmatismoa, indibidualismo eta aberastasun materiala dira XXI. mende haserako gizarte 
gidatzen duten printzipioak, R. Inglehart-ek bestelakorik aurreikusi zuen arren (balore 
postmaterialen gorakada). Gainera neoliberalismoak eztabaida politiko eta soziala bere 
eremura eramatea lortu du: aberastasun materiala eta segurtasuna (2001ko irailak 11ko 
atentatuen ondoren) aurkeztu dizkigu ukaezinezko lehentasun bezela, eta ezkerra noraezean 
geratu da, zer egin jakin gabe. Ez du lortzen berdintasuna, elkartasuna edo askatasuna 
eztabaida publikoetan sartu eta lehentasun bihurtzea. Imanol Zuberok horrela ikusten du 
XXI. mende hasierako sozialdemokraziaren erronka: 
En su magna obra Los miserables, escribe Victor Hugo: "La de 1830 fue una revolución detenida a 
media playa. ¿Y quién detiene la revolución a media playa? Es esa parte de la clase media 
compuesta de los que de la nada se han hecho algo, y miran sólo a su conservación. ¿Y por qué? 
Porque esta clase media es el interés satisfecho: ayer era el apetito, hoy es la plenitud, mañana será 
la saciedad. Esta clase media es simplemente la parte contenta del pueblo. El individuo de esta clase 
es el hombre que ahora tiene tiempo para sentarse. Mas por querer sentarse demasiado pronto, se 
puede detener la marcha del género humano; y ésta ha sido siempre la falta de esa parte del pueblo" 
Bastaría con que quienes ahora tenemos tiempo para sentarnos (o así nos lo parece) lo hagamos para 
que la revolución quede detenida a media playa. Incluso sin pensar en una más que posible 
oposición de esa "parte contenta del pueblo", sólo con que no participemos activamente estaremos 
ya mutilando las posibilidades de transformación de cualquier esfuerzo que nazca de quienes más lo 
necesita. A su mano tendida debemos responder activamente repensando muy profundidad nuestro 
estilo de vida, imposible de universalizar al conjunto del planeta (Zubero, 2001: 185). 

 

2.2.- Sozialdemokrazia eta enplegua. 

 Enpleguari dagokionean ere noski, errepikatu egiten dira sozialdemokraziari buruz 
orain arte esanikoak: eskubia eta ezkerraren artean egon nahiak zailtasunak suposatzen 
dizkio, erdibidea birtutearen espazioa izan baidaiteke, baina baita kontraesanena ere. 
Gainera, XXI. mende hasieran, erdibidean mantentzeko ere gero eta zailtasun gehiago 
dauzka, sozialismo errealaren porrotaren eta Ongizate Estatuaren ustezko krisiaren 
ondorioz (ustezko diot, lehenago ere aipatu dudan bezela, krisi hori neoliberalek 
asmatutako krisi bat delako zenbaiten ustez, eta ekidin daitekeelako98). Sozialdemokraziak 
dena nahi du batera (Touraine, 1999: 100-103), eta batzutan hori ezinezkoa da, zenbait 
ideia batzea zaila baita: lehiakortasuna eta elkartasuna; merkatuaren logikaren lehentasuna 
eta gizartearen kohesioa; malgutasunaren estrategia neoliberala eta lan baldintzak 
mantentzea... Egoeraren diagnostikoa egiterako garaian, sozialdemokraziak eredu 
neoliberala kritikatzen du (Jáuregui, 2001), AEBko lan merkatua adibidez kritikatuaz, 
                                                 
97 Hirugarren Bidearen kritika gehiago: Alex Callinicos (2002), Contra la tercera vía. Una crítica 
anticapitalista, Crítica, Barcelona. 
98 Gogoratu 1950 eta 1960ko hamarkadetan, sozialdemokraziak ezarritako Ongizate Estatuari esker, 
herri aberatsetako langileriak industrializazioaren haseratik ezagutu gabeko baldintzak ezagutuko 
dituela egonkortasun, erosteko gaitasuna, lanaldia, ea. bezalako faktoreei dagokienean. "Pleno 
empleo"-an oinarritutako gizarte horretan, enplegua funtsezko elementua izango da, enpleguari 
esker, gehiengo oso zabal batek oinarrizko eskubide sozialak ziurtatuko dituelako (langabezia, 
zahartzaroa edo gaixotasun kasuetan adibidez, Estatuaren laguntza publikoaren bidez). 



  

hurrengo orrialdetan ikusiko dugun bezela. Baina proposamenak egiterako garaian, eredu 
horretara hurbiltzen da, beste edozein proposamenetara baino gehiago99. Hirugarren Bide 
anglosajoiari adibidez (Clinton, Blair) enpleguaren gaian ez zaio ezberdintasun nabarmenik 
ikusten neoliberalismoarekiko: malgutasuna, ekonomia berriari esker lorturiko hazkunde 
ekonomikoa, ekonomia berri horretarako prestakuntza... horrelakoak dira proposamenak, 
eta lan denboraren murrizketa eta banaketa ez dira aipatu ere egiten (ikusi Un nuevo 
contrato para el bienestar. La propuesta laborista, Egile Ugari, 1998a). Baina ez da 
Hirugarren Bide anglosajoia bakarrik. Europa kontinentaleko intelektual sozialdemokratei 
buruz ere antzeko zerbait esan daiteke: neoliberalismoa eta sozialdemokrazia biguna 
kritikatu ondoren ("el New Labour no pocas veces recibe el apodo de Yuppiedom-
yupilandia", Therborn, 1999: 34), euren lehendabiziko proposamenak hazkunde 
ekonomikoa, prestakuntza eta horrelakoak dira (Velasco, 1996). Hori bai, hazkunde 
ekonomikoak ekologikoki jasangarria izan behar omen luke (hori ote da neoliberalekiko 
ezberdintasun bakarra?). Baina, posible ote da kapitalismoaren barnean hazkunde 
jasangarria? Posible ote dira sozialdemokraziak diskurtso mailan defendatzen dituen 
baloreak lortzea, sistema aldatu gabe? Sozialdemokraziaren ustez bai: "El capitalismo, 
puede combinarse con la integración social" dio adibidez Göran Therborn-ek (Therborn, 
1999: 33). 

 Azken urte hauetan sozialdemokraziak enpleguari buruz dioena irakurri nahi duenak, 
Manuel Escudero-ren Pleno Empleo liburua erabili dezake diskurtso horren adibide 
moduan (Escudero, 1998). Lehenago ere aipatu dut, Escudero PSOEko intelektual 
garrantzitsuetako bat dela, batez ere ekonomiarekin zerikusia duten gaietan. Therborn-en 
aurreko aipamenarekin adibidez ez dago ados: "La sociedad, para estar cohesionada, 
necesita crear lazos sociales de solidaridad y cooperación con la comunidad que no pueden 
ser producidos por el mercado, ya que este se basa en la iniciativa individual y la 
competición, y, en consecuencia, no aporta los lazos de unión comunitaria que toda 
sociedad necesita" (Escudero, 1998: 15). Baina sarreran hori esan arren, gero ez da 
ausartzen merkatuari muga eta kontrol gehiegi jartzera, teoria neoklasikora, keynesiarrera 
baino gehiago hurbilduaz. Kapitalismoa ez da zalantzan jartzen, eta gaur egungo hazkunde 
                                                 
99 Zertan aldatu da Espainiako gobernuaren enplegu politika 2004ko martxoan PSOE boterera iritsi 
zenetik? Urtebete pasa da dagoeneko, eta ez da aldaketa garrantzitsurik nabaritzen. 2004ko Enplegu 
Plana adibidez, PPek idatzitako Planen berdina da: jarduera tasaren gorakada, prestakuntza, 
mugikortasun geografikoa, enpresarien Gizarte Segurantza kuotak murriztea… Pedro Solbes 
Ekonomia Ministro sozialistak esana da adibidez, bera R. Rato baino liberalagoa dela, eta 
Espainiako politika ekonomikoa beti berdina izan dela 1977ko Monkloako Paktuetatik aurrera. 
Alemaniari buruz ere gauza bera esan daiteke nere ustez. Gerhard Schröeder-en gobernu 
sozialdemokrata-ekologistak 2005ean langabeziaren aurka hartutako erabakiak enpresen zergak 
(Impuesto de Sociedades delakoa) %25tik %19ra murriztea eta 2.000 miloi eurotako lau urterako 
azpiegitura eraikuntza programa bat izan dira (eta hontaz gain, aipatu dugu lehenago ere “2010 
Agenda” delakoa. Langabeziari dagokionez adibidez, 2005tik aurrera, dirulaguntzak bi epetan 
banatuko dira: langabeziko lehenengo urtean, azken soldataren %67 ordainduko du Estatuak, baina 
urtebetetik aurrera gehienez azken soldataren %57 ordainduko da. Gainera, Estatuak “egokitzat” 
definitzen duen lan eskeintza pare bati uko eginez gero -nahiz eta ez bat etorri langilearen 
kualifikazioarekin, edo nahiz eta bere etxetik gertu ez egon-, langabeziko dirulaguntza kenduko da. 
Eta azkenik, kontutan edukiko da baita ere langabetuaren ondarea eta bikotearen egoera –hau da, 
emazteak soldata altu bat jasotzen badu, senarrari ez zaio langabezia ordainduko; edo 1948 baino 
lehen jaiotako langile batek 33.888 euro baino gehiagoko ondarea badu, ez zaio ordainduko-). 



  

ereduarekin jarraitzea ezinbestekotzat jotzen da (kritikoen ustez, posible izanda ere, bide 
hori ez da desiragarri). Escuderoren liburu honek ongi laburtzen ditu beraz diskurtso 
sozialdemokrataren kontraesan eta gabezia guztiak. Ongizate Estatua eta sozialdemokrazia 
goraipatuz hasten dira, eta William H. Beveridge bezalako autoreak erabiliz. Baina 
1970eko krisitik ateratzeko, berriro ere ideia hoiek berreskuratu beharra defendatzen 
dutenean, ez diote garrantzia gehiegirik ematen krisi horretatik ateratzeko erabili den 
Thatcher eta Reagan-en eredu neoliberalari: "Es conveniente realizar de modo claro una 
afirmación: la variabilidad en la producción, que ha conducido a la variabilidad en las 
condiciones de trabajo y en definitiva a unas nuevas condiciones para lograr estabilidad en 
el empleo, no es el resultado de ningún tipo de política económica, ni está inspirada en una 
ideología conservadora o económica liberal, sino que es una característica de las nuevas 
formas de organización productiva, resultado de las transformaciones sufridas por la 
economía global en los últimos veinte años" (Escudero, 1998: 48). 

 Ez da borondaterik ikusten gauzak aldatzeko, ez da ausardiarik nabaritzen gauza 
berriak proposatzeko. Escuderori buruz ari naiz, baina orokorrean, baita sozialdemokraziari 
buruz ere100 (Espina, 1999; Gallastegui, 2000a). Ez da sistema zalantzan jartzen, joko-
arauak goitik bera onartzen dira. Eta soziologiaren lege nagusietako bat da, gizartean, joko-
arau hoiek ez direla inoiz neutroak, Escudero jaunak dion bezela, interes borroken emaitza 
baizik. Eta noski, jokuaren arauak eta mugak zalantzan jarri gabe, zaila da gauza 
ezberdinak proposatu ahal izatea. Escuderok islatzen duen idelogia sozialdemokrata, 
Ongizate Estatua defenditzera mugatzen den ideologia da. Eta hori ere zaila dauka, eraso 
neoliberalaren aurrean. Diskurtso sozialdemokratak onartu, bereganatu eta barneratu egin 
ditu mito neoliberal asko: 1970eko krisia, gizarte aldaketa baten ondorioa dela adibidez, 
gizarte industrialetik, ekonomia berrian oinarritutako gizarte batetara pasatzeak sortzen 
dituen arazoen ondorioa... Edo, gizarte berri honetan, lana aberastu egin daitekeela, 
langileak erabakietan parte-hartzen has daitezkeelarik... Edo garapen teknologikoan 
oinarritutako hazkundeari esker, kualifikazio altuko enplegu ugari sor daitezkeela (horrela, 
Europako lan merkatua AEBetatik ezberdinduko litzatekeelarik: etorkizuneko langile 
europear gehienak, kualifikazio altua eskatzen duten eta sormena lantzeko gaitasuna 
eskaintzen duten enpleguetan arituko lirateke). Kritikoek, oraingoz behintzat ez dugula 
horrelakorik ikusi azpimarratzen dute, eta europar lan merkatua eta AEBko gero eta 
antzekoagoak direla. Hirugarren Bideak elkarlanaren beharra aipatu du, etengabeko 
prestakuntzaren garrantzia...baina praktikan ez dira gauzak gehiegi aldatu: 25 langile baino 
gehiagoko enpresen %12ak bakarrik eskaintzen dizkie euren langileei urtean gutxienez bost 
egun prestakuntzarako (Martínez Lucio eta Stuart, 2001). 

 Nire ustez, Escuderok ere oso ikuspegi ekonomiko-ofiziala eskaintzen du: lege 
ekonomikoak, grafikoak, "joku" matematikoak... Baina noski, joku horietan esaten ez dena 
da, arau eta muga batzuetatik abiatzen garela, eta ondorioz hor barruan jokatu beharra 
daukagula. Zergatik ez gara saiatzen jokua aldatzen? Escuderok, 1985tik aurrera PSOEk 

                                                 
100 Espainiako Partidu Sozialista 2004ko martxoan boterera iritsi zenetik adibidez, zertan aldatu da 
enplegu politika? 2005ko lan erreformarako gobernuak eginiko proposamenak (langile 
kaleratzearen gastuak eztabaidatzea, kontratu finkoetarako froga epea luzatzea…) zertan 
ezberdintzen dira proposamen liberaletatik? Gerhard Schröder-ek Alemanian langabeziaren aurka 
2005ean oposizioarekin hitzartutako neurriak (enpresen zergak %25tik %19ra murriztea) zertan 
ezberdintzen dira gobernu liberalen neurrietatik?  



  

erabilitako politika ekonomikoa kritikatzen du, baina nire ustez kritika hori Escudero berari 
ere egin dakioke: 
Floreció la tentación dogmática. La ciencia económica se iba tecnificando en exceso. Los 
economistas comenzaban a ser como los sacerdotes de antaño que bendecían en una lengua 
incomprensible. Y como ellos, pero, con mayor trascendencia desde un punto de vista material, 
empezaban a tener en sus manos parcelas importantes del porvenir. La máxima expresión de este 
proceso, es la configuración, en todos los nudos realmente importantes de toma de decisión política 
de una elite técnico-económica que lanza sus mensajes arropada en el falaz silogismo siguiente: "La 
política económica es muy complicada y, por ello, muy técnica. Los postulados que pertenecen al 
reino de la técnica no pueden estar sujetos a debate, ya que en el reino de la técnica no caben 
opciones. Por lo tanto, no tiene sentido discutir, por más que no se entiendan, las recetas para el 
gobierno de la economía". Este tipo de argumento ("solo hay una política económica posible") 
significa en sus manifestaciones más extremas la coartada para sustraer decisiones del campo de la 
democracia y colocarlas en el campo de la tecnocracia (Escudero, 1998: 147). 

 Ekonomia interesgarria da noski gizarte baten beharrak epe motz eta ertainean 
antolatzeko, baina epe luzera, imaginazio falta ikusten diet Escudero bezalakoei. Bere 
ustez, langabezia batez ere kualifikazio gabeko jendeak, epe luzeko langabetuek, emakume 
eta gazteek osatzen dute. Beraz, lehentasuna talde horientzako enplegua bilatzea da. Eta 
horretarako proposamen nagusia kualifikazioa edo prestakuntza da (beste proposamen 
neoliberal batzuekin batera: kaleratzearen merketzea, langabezia dirulaguntzak denbora 
gutxiagoan ordaintzea, kualifikazio gutxiko lanpostuetan zergak murriztea, negoziazio 
kolektiboa aldatzea...Emakumeen kasuan, denbora partzialeko enpleguak defendatzen ditu 
irtenbide bezela. Hitz egingo dugu aurrerago honi buruz). Escuderoren ustez, langabetuen 
enpleabilitatea hobetzen bada (prestakuntza egokia lortzen badute), enpresariek lanpostu 
berriak sortuko dituzte. Perspektiba kritikotik, ez da ukatzen noski prestakuntzaren 
garrantzia: ona da bai gizakiarentzat eta bai gizartearentzat. Baina ez da ikusten hori denik 
langabeziaren aurkako irtenbidea, edozein motako prestakuntza duen jendea topa baidaiteke 
langabezian. Gainera, Escuderoren ustez, azken urteetako joerak aztertuaz, gizarte berriko 
enplegu berri gehienak kualifikazio altukoak izango dira. Eta hori ere ez da ikusten: 
Euskadin, 2001ean, lehen mailako ikasketak edo gutxiago zituztenen artean, langabezia % 
7,1 zen. Bigarren mailako ikasketak zituztenen artean, %9,6, eta unibertsitate ikasketak 
zituztenen artekoa, % 12,3 (www.eustat.es). 

 

Ameriketako Estatu Batuetako ereduaren kritika. 
Es madrugada y estoy lejos del hotel, bien al sur de la isla de Manhattan. Tomo un taxi. Doy la 
dirección en perfecto inglés. El chofer me contesta en perfecto castellano de Guayaquil. A poco de 
andar, el chofer me cuenta su vida. Se lanza a hablar y no para. Habla sin mirarme, con la vista 
clavada en el río de luces de los automóviles en la avenida. Me habla de los asaltos que ha sufrido, y 
de las veces que lo han querido matar, y de la locura del tránsito en esta ciudad de Nueva York, y 
me habla del vértigo, compre, compre, úselo, tírelo, sea comprado, sea usado, sea tirado, y aquí la 
cosa es abrirse paso a pecho limpio, que aplastas o te aplastan, te pasan por encima (Galeano, 
2001: 70. Kurtsiba nirea da). 

 Aurreko orrialdeetan sozialdemokrazia eta neoliberalismoa gauza askotan ez direla 
gehiegi ezberdintzen esan dugu. Oinarrizko ideia askotan ados daude: enplegu berriak 
sortzen jarraitu behar dugu, eta horretarako beharrezkoak dira ekonomiaren hazkundea, 
enplegu aztarnategi berriak, "ekonomia berria" eta prestakuntza... Sozialdemokraziak 



  

neoliberalismoarekin konpartitzen ditu azken batean sakoneko zenbait ideia: amaierarik 
gabeko garapenaren filosofia, lehiakortasuna-errentagarritasuna-produktibismoa eta irabazi 
ekonomikoak bezalako printzipioak, eta batez ere logika kapitalista ez zalantzan jartzea. 
Baina puntu honetan ikusiko dugunez, sakoneko akordio hoiekin batera, lan merkatu eta 
gizarte eredu neoliberalaren adibide hoberena den Ameriketako Estatu Batuak (AEB) 
kritikatzen ditu sozialdemokraziak (kritikoagoak izan nahi badugu, alderantziz esan daiteke 
hau noski: AEBko eredua kritikatzen du sozialdemokraziak, baina gero eredu horretako 
oinarrizko ideiak onartzen ditu). Diskurtso mailan behintzat, gizarte eredu hori basatiegia 
iruditzen zaio, merkatuari eta ekonomiari garrantzia eta lehentasun gehiegi eskaintzen diola 
esanez, eta Europatik gizarte eredu "sozialago" bat defendatuz. Estatu Batuetako ereduari 
eginiko kritika honetan bat egiten dute beraz guk marko teoriko honetan bereiztu ditugun 
bigarren eta hirugarren perspektibak (sozialdemokrazia eta kritikoa), neoliberalismoak 
eredu hori defendatzen duen bitartean. 

 Baina "¡la economía, estúpidos, la economía!" esan zuen hari kasu egin behar 
badiogu, errealitateak arrazoia neoliberalismoari ematen diola onartu beharko genuke, datu 
makroekonomikoei dagokienean behintzat (Bill Clintonen laguntzaile batek, James 
Carvillek erabili zuen esaldi hori 1992ko demokraten garaipena esplikatzeko, eta orduz 
geroztik, oso ezagun egin da). Kritika guzien gainetik, AEBak datu makroekonomiko ezin 
hobeak aurkeztu ditu 1990eko hamarkadan: inflazio arriskutsurik gabeko hazkunde 
ekonomiko jarraia, eta %5tik beherako langabezia. Gainera, badirudi 2001-03 "krisiak", 
oraingoz behintzat, ez duela ondorio larriegirik (2001ean, lehendabizi zenbait enpresa 
garrantzitsuk milaka langiletako kaleratzeak burutu zituzten101, ekonomiaren atzerakada 
txiki baten ondorioz, eta ondoren etorri zen irailak 11ko atentatua102. Gero Afganistanen 
aurkako "guda" hasi zuten AEBek, eta 2003an Irakekoak jarraitu dio). Hala ere, bai 
hazkunde ekonomikoa, bai inflazioa eta bai enplegua kontrolpean mantendu ahal izan 
dituzte. 2005ean langabezia ez da %6tik igo, oraindik ere EBko batezbestekoa baino puntu 
batzuk baxuagoa izanik. 1945-75 bezalako beste 30 urtetatako garai oparo baten aurrean ote 
gaude? XXI mendea, XX.a amaitu zen bezela hasi da behintzat, AEBak direlarik 
munduaren erdigune. Munduko dibisa salerosketen %83tan dolarra erabiltzen da txanpon 
bezela. Munduko enpresa eta banku garrantzitsuenetatik %48 AEBkoak dira: lehendabiziko 
10 bankuetatik 5; lehendabiziko 10 farmazia eta bioteknologia enpresatatik 6; 
lehendabiziko 10 telekomunikazio enpresetatik lau; lehendabiziko 10 informazio teknologia 
enpresetatik zazpi; petrolio eta gas enpresetatik 4; software arloan 10tik 9... (Financial 
Time, 2002.05.10ko txosten berezia). Orokorrean, munduko 10 enpresa handienetatik, %90 
AEBkoak dira; 25 handienetatik %72; 50 handienetatik %70 eta 100 handienetatik %57. 
Gainera euren nagusitza ez da gainera ekonomiara mugatzen. Beraiek dira munduaren 
motor ekonomikoa, bai, baina baita potentzia militarra, erreferentzia politikoa, eta 
dominatzaile kulturalak ere. Denok gaude hara begira. Han gertatutakoak mundu guzian 
dauka eragina. Antonio Negri-k bere Imperio liburuan NMF/FMI, BM eta multinazionalak 
jartzen dituen arren inperio horren buruan (kapitala orokorrean), eta ez AEBak (Hardt eta 
Negri, 2002), gertatzen dena da multinazional indartsuenak Estatu Batuetakoak direla, eta 
ondorioz NMF/FMI eta BM AEBtatik zuzentzen direla. Beraz egia da diruak agintzen 
                                                 
101 Enpresa bakar batek, (hori bai, munduko enpresa handienak, General Electric-ek) 80.000 
langileren kaleratzea aurkeztu zuen otsailean, eta DaimlerChrysler automobil enpresak 26.000 
(otsailean baita ere). Bi enpresen artean 100.000 langile kaleratuko dituzte beraz. 
102 Urrian 450.000 pertsonak galdu zuten enplegua. 



  

duela Estatu-nazioen gainetik, baina gaur egun Estatu Batuetan dago diru gehien, eta beraz 
boterea han dago: "Un 48% de las mayores compañías y bancos en el mundo son de los 
EEUU y un 30% son de la Unión Europea. Sólo un 10% son japonesas. En otras palabras, 
casi el 90% de las mayores corporaciones que dominan la industria, la banca, y los 
negocios son estadounidenses, europeas o japonesas. El pode económico está en esas tres 
unidades geográfico-económicas, no en conceptos sin sentido como 'imperio' o 
corporaciones multinacionales-desterritorializadas" (J. Petras, 2002).103  

 Samir Amin-ek modu honetan azaltzen du domeinu honen sorrera: "Entre 1914 y 
1945, el escenario estuvo caracterizado, por un lado, por la guerra de los treinta años entre 
Estados Unidos y Alemania, en la que se decidiría el futuro heredero del difunto imperio de 
Gran Bretaña y, por otro, por los intentos de disputar, contener, y controlar -mediante 
cualquier medio disponible- aquella hegemonía alternativa identificada en la construcción 
del socialismo en la Unión Soviética" (Amin, 2000: 27). Badirudi 2002an berriro aleman 
(EB) eta amerikarrak direla gure aukera bakarra, Michel Albert-en hitzetan, kapitalismo 
liberala eta renano-sozialdemokrata. Kapitalismo anglosajoi-gogorra, edo Europa 
kontinentalekoa, (orain arte) bigunagoa, sozialagoa. Hori da behintzat sozialdemokrazia 
esaten ari zaiguna. Eta ezberdintasun txiki hori ere gero eta txikiagoa da, sozialdemokrazia 
eskubiruntz mugitu baita sozialismoaren porrotaren ondoren. 

 Atal honetan domeinu horrekin kritikoak diren zenbait ahots bildu ditut. Has gaitezen 
ekonomia eta enpleguarekin. Badirudi hori dela AEBko ereduaren arrakasta nagusietako 
bat, Europarekin konparatuz adibidez. Hasteko, langabeziaren datu ofizialak zalantzan jarri 
beharko genituzke. Izan ere, datu horietan ez dira kontutan hartzen ordu gutxi batzutako 
lanak dituzten, baina lanaldi osoko kontratua nahi luketen langileen egoera. Ez dira 
zenbatzen ekonomia murgilduan ari direnak, edo etxerik gabeko pertsonak. Ez dira 
zenbatzen paperik gabe lanean ari diren etorkinak. Guzti hoiek kontutan hartuaz, benetazko 
langabezia eta prekaritate tasak Europakoak baino altuagoak izan litezke azkenean. 

 Eta bestetik enpleguaren kalitatearen arazoa legoke. Azken urteetan gero eta gehiago 
lan egiten da AEBtan: Harvard-eko ekonomilaria den Juliet Schor-ek frogatu du nola 1948-
1992 tartean Estatu Batuetako produktibitatea bikoiztu egin den, eta nola bitartean langileek 
orain dela 40 urte baino gehiago lan egiten duten. Egun osoko kontratua duten langileen 
%25ak 49 ordu lan egiten ditu astean, eta ordainduriko oporrak eta gaixotasun baimenak 
ere murriztu egin dira (orain dela 20 urte baino hiru egun eta erdi gutxiago). Batezbeste, 

                                                 
103 Honela jarraitzen du Petras-ek: "Africa y América Latina están ausentes de la lista. Y los así 
llamados Tigres Asiáticos tienen tres compañías entre las principales 500, menos de un 1%. Las 
implicaciones políticas de esta concentración de poder son importantes. Ningún país del Tercer 
Mundo tiene recursos para liberalizar sus recursos porque el bloque estadounidense-europeo 
inmediatamente controlará la situación a causa de su superioridad de recursos. El argumento liberal 
de que el libre comercio incrementará la competitividad de las economías del Tercer Mundo es 
falso, ya que existe una concentración desigual del poder económico en las compañías 
estadounidenses y europeas. En segundo lugar, la concentración de poder no es meramente un 
producto de la eficiencia, sino resultado directo de las políticas estatales de los Estados Unidos y la 
Unión Europea. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos acaba deaprobar (mayo del 2002) 
una propuesta de subsidio para el sector agroindustrial de los EEUU para la próxima década, 
convirtiendo en una broma las propuestas de libre comercio de Washington (...) La única manera de 
democratizar la globalización es socializar esos monopolios gigantes". 



  

Schor-en ustez 1948an baino 163 ordu gehiago lan egiten dira beraz urtean, ia hilabete bat 
gehiago urtero. AEBko langileen aisialdia heren batetan murriztu da beraz (Schor, 1994104). 
Lan denborari dagokionean ez dago muga eta araurik. 1938ko asteroko 40 orduen araua ez 
da oraindik aldatu, eta gero eta gutxiago betetzen da gainera: 1.979 ordu lan egin zituzten 
batezbeste AEBko langileak 2000. urtean, 1990an baino 36 ordu gehiago. Gero eta 
arruntagoak dira ez-ohizko lanaldiak, telefono mugikorra edo ordenagailu portatilen bidez 
lanarekiko kontaktua etengabe mantendu beharra daukaten langileak. Bi aste eta erdiko 
oporrak dituzte langile amerikarrek, baina gainera indibidualki negoziatu beharra dauzkate 
kasu askotan. Arlie Hothschild-ek aztertu du nola langile askorentzat, lantokia etxea baino 
leku atseginagoa bihurtu den, eta ondorioz, nola nahiago duten lana familia baino lehen 
(Hothschild, 1998). "Ekonomia Berriaren" adibidetzat jartzen diren Microsoft, Oracle, 
Cisco, Apple, Amazon, ea. bezalako enpresetan, haurtzaindegiak, gimnasioak, tabernak eta 
mota guztietako zerbitzuak campus bat osatzen dute, langileak bertan egin dezakeelarik 
bere bizitza ia guztia. "Lanarekiko inpliazio obsesiboa", "la era del agotamiento", ea. 
bezalako definizioak erabili beharra daude egoera hau azaltzeko. Eta gainera, 
langileentzako ona balitz bezela saltzen da azken batean esplotazioaren areagotzea dena: 
"El aumento del esfuerzo que supone el trabajo va acompañado de un discurso sobre la 
libertad y la realización personal. Así, por ejemplo, en el sector del fast food, todo el mundo 
o casi tiene el título de mánager. Por otra parte, una innovación del gigante de la 
distribución Wal-Mart ha creado escuela: todos los empleados, la mayoría de los cuales 
sólo cobran el salario mínimo, gozan del apelativo de asociados. Además, cuanto más se 
concentra la autoridad, más se extiende el concepto de responsabilización" (Warde, 2002). 

 Guzti honek Estatu Batuetako sindikalgintzaren porrota suposatzen duela onartzen 
dute sindikatuek (Zaluski, 1997), baina ere berean ez da ikusten irtenbiderik, lan 
merkatuaren egoera ikusita zail egiten baita langile mugimenduak nola berrindartu 
daitekeen pentsatzea. Kapitalak irabazi du borroka. Human Rights Watch (hrw.org) 
erakundeak adibidez ikerketa oso interesgarria egin du, kasu azterketa zehatzetan 
oinarrituta, Estatu Batuetan lan eskubideak nola urratzen diren aztertzeko (sindikatuetara 
afiliatzeko oztopoak, greba eskubidearen ukapena, sindikalisten aurkako zigorrak, 
negoziazio kolektiboaren aurkako erasoak...) (Human Rigths Watch, 2000). 

 Gero eta gehiago lan egiten da, eta jende askok gero eta diru gutxiago irabazten du 
gainera, beste batzuk asko irabazten duten arren. Estadistika baikorrenen arabera, munduko 
herri aberatsenean 20 miloi pobre baino gehiago daude (10 miloi gosea pasatzera 
iritsiaz105), eta pobre horietako askok enplegu bat dauka gainera. Hau da, Europan ere 
                                                 
104 2005ean, eztabaida honek (gehiegi lan egiten al dugu estatubatuarrok?) bizirik irauten du 
AEBtan (arlo akademikoan behintzat). J. Schor-i, John P. Robinson eta Geoffrey Godbey-k 
erantzun zioten 1999an, denboraren erabilera aztertzen zuten inkestetan oinarrituz (Time for life. 
The surprising ways Americans use their time, University Park, Pennsylvania State University 
Press, 2nd Ed.). Robinson eta Godbey-ren ustez, arazoa ez zen lan gehiegi egiten dutela, baizik eta 
aisialdian gero eta gauza gehiago egin nahi direla, horrek sortzen duelarik estresa eta antsietatea 
(hau da, arazoa ez zen “objetiboa”, “subjetiboa” baizik. Aisialdia mantendu edo hazi egin baita 
azken hamarkadetan). 2004an ordea, Jerry A. Jacobs eta Kathleen Gerson-ek arrazooia eman diote 
berriro J. Schor-i, The time divide liburuarekin (Harvar University Press). Estatu Batuetako errenta 
per capita Europakoa baino altugoa da batezbeste (ezberdintasunak ere handiagoak diren arren), 
baina beste aldetik lanordu gehiago egiten dira. Kritikoek zalantzan jarri nahi dute eredu hori. 
105 2002an, %12koa zen AEBko pobrezia tasa. 



  

gertatzen hasi den working poors edo langile pobreen fenomenoa aspalditik da ezaguna 
Estatu Batuetan, enplegu bat eduki arren pobreziatik atera ezin duten langileen kasua 
(Ehrenreich, 2003): 70eko hamarkadako krisiaren aurrean, Estatu Batuek aukeratu zuten 
irtenbidea soldatak errealak ez igotzea izan zen. Baina 1980ko hamarkadan soldatak berriro 
igotzen hasi zirenean, langile kualifikatuenak bakarrik igo ziren (1977-1990 tartean goi 
mailako exekutiboen soldata %220 igo zen), langile asko arazo ekonomikoetan sartuz 
(LNE/OIT, 1996)106. Hemendik aurrera lanak ez zuen beraz bizitza duin bat ziurtatzen. 
Langabezi datu ofizialak hain onak izan arren, denontzako enplegu egoera beharrean, 
askorentzat azpi-enplegu egoeran egongo ginateke ("pleno empleo" beharrean "pleno sub-
empleo"). Enplegu berrien gehiengoa behin-behinekoa da, eta kalitate txarrekoa. Erraza da 
enplegu bat bilatzea, baina baita galtzea ere. Eta zaila da enplegu on bat bilatzea. Bill 
Clinton sozialdemokratak 1996an ezarri zuen AEBtan, 2002an Espainian José María Aznar 
liberalari horrenbeste kritikatzen dioten langabezi dirulaguntzen erreforma. Langabezi tasa 
baxuek aurkakoa pentsa arazi diezaguketen arren, langile amerikarrak edozein enplegu 
onartzera beharturik daude azken batean, horrelako lanpostuak baitira gehienak: denbora 
partzialekoak, kualifikazio beharrik gabekoak, eta gaizki ordainduak. Badirudi bi ekonomia 
daudela beraz: batetik datu makroekonomikoen ekonomia, ongi omen doana. Bestetik 
hiritarren eguneroko ekonomia, hain ongi ez doana. 

 George Ritzer-en gizartearen McDonalizazioa litzateke ondorioa, janari azkarreko 
enpresa horietako enplegu eredua (bad jobs, enplegu txarrak, 1994ko PSOEren lan 
erreformaren ondoren Espainian "contratos basura" deitu izan zirenak) arrunt bihurtu baita 
AEBtan (Ritzer, 1996). Gaizki ordaindutako lanak, hobetzeko esperantzarik gabe gainera, 
gizarte segurantzarik eta ondorioz babes sozialik gabe (hezkuntza, osasuna, jubilazioak...). 
Eta eskubide gabe gainera. Lan eskubideak ahazteko edo, AEBtan Maiatzak 1 lan-eguna 
da. Ez dute ospatzen gizadi guztiak egun berean ospatzen duen jai bakarretako bat, 
langileen eguna. Chicagon, 1886an, zortzi orduko lanaldia eskatzean hildako langileen 
oroimenez ospatzen da gainera egun hori. Baina Chicagon ez dago haientzak oroigarririk. 
"Más de noventa millones de clientes acuden cada semana a las tiendas Wal-Mart. Sus más 
de novecientos mil empleados tienen prohibida la afiliación a cualquier sindicato. Cuando a 
alguno se le ocurre la idea, pasa a ser un desempleado más. La exitosa empresa niega sin 
disimulo uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas: la libertad de 
asociación. El fundador de Wal-Mart, Sam Walton, recibió en 1992 la medalla de la 
Libertad, una de las más altas condecoraciones de Estados Unidos" (Eduardo Galeano, El  
País, 2001.0.07).  

 Eta enplegu horien aurrean, kualifikazio altuko enpleguak leudeke, estresak jotako 
langileak, eta hauek ere egonkortasun gabeak. Langile hauek gainera ez dute soldata 
sistema arrunt eta homogeneo bat, baizik eta soldataz kanpoko sari sistema indibidualak: 
                                                 
106 Nazioarteko Lanaren Erakundearen web orria "http://www.ilo.org" da (International Labour 
Organization). Urtero ateratzen ditu mundu mailan lanak bizi duen egoerari buruzko txostenak. Hiru 
taldetan banatzen ditu mundu guziko Estatuak: herrialde industrializatuak (ELGE/OECD), 
transizioan dauden ekonomiak (Europa ekialdeko eta Sobietar Batasuna osatzen zuten herrialdeak), 
eta garapen bidean dauden herrialdeak (Latinoamerika, Afrika eta Asiako herrialde gehienak). 1980. 
hamarkadan LNE-k lan banaketari buruz argitaraturiko bi liburu: R. Cuvillier, ¿Hacia la reducción 
de la duración del trabajo? (1982) eta M. White, Reducción de la jornada de trabajo. Posibilidades 
y perspectivas (lehenengo argitalpena 1987koa da. Gaztelerazkoa, 1989koa, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social). 



  

kasu batzutan enpresak mediku aseguru bat ordaindu diezazuke, eta beste batzutan stock 
options (enpresaren akzioetan parte-hartzea) bezalako sistemak erabili ditzake, enpresaren 
martxaren arabera gehiago edo gutxiago irabazten delarik. Imanol Zuberoren "El triunfo del 
modelo americano" textua gomendatuko nioke kritika hauetan gehiago sakondu nahi 
duenari (Zubero, 2000: 51-85). Ez dirudi azken 20 urteetako AEBko langileen historia 
inorentzako eredugarri denik: "Vive para trabajar porque su empleo es tan precario o tan 
mal pagado que no le permite trabajar para vivir con dignidad. Dos o más empleos se 
acumulan para poder salir adelante. Son frecuentes los cambios de empresa, muchas veces 
obligándole a cambiar de ciudad e incluso de estado. Desorganizado, sin derechos, lucha en 
solitario por salir adelante en un entorno ferozmente competitivo. Es el trabajador que 
ocultan las grandes magnitudes económicas. Es el trabajador en el que quieren 
convertirnos" (Zubero, 2000: 66). 

 Guzti honen ondorioa, 1970eko hamarkada ondoren hasitako, eta mundu guztira 
zabaldutako politika neoliberal hauen ondorioa, lan merkatuaren eta gizartearen dualizazioa 
izango da. Klase ertainak gero eta gutxiago izango dira, eta industrializazioarekin gizarte 
egitura piramidal batetik, erronbo itxurako gizarte egitura batetara pasa baginen, gizarte 
postindustrial honetan atzera pausu bat eman dugu, ondarrezko erlojuaren itxurako gizarte 
egitura batetara pasaz. 1988an 1,3 miloi pertsonak miloi bat baino gehiagoko diru sarrerak 
aitortu zituzten. AEBeko familien %10ak, gainontzeko familien %90ak baino aberastasun 
gehiago dauka. Superaberats hauen azpian, elite profesional berriak agertzen dira (langileen 
%20): ikertzaileak, informatika adituak, marketing eta publizitateko espezialistak, 
abogatuak, bankako eta bolsako inbertsioetan adituak, abokatu, arkitekto, kazetari, idazle, 
ingenieri, ea. Eta alderantziz, lan merkatuaren maila baxuenean, elite honi zerbitzuak 
eskaintzen dizkien lanpostuak ageri dira; kamarero, sukaldari, saltzaileak, euren etxe, hotel 
eta bulego dotoreak garbitu, zerbitzatu eta zaintzen dituzten langileak, euren seme-alaba eta 
zaharrak zaintzen dituzten langileak... Batetik elitea legoke beraz, euren seme-alabentzako 
osasun zerbitzu eta ikastetxe oso onekin, segurtasun neurri ugarirekin. Ongi zaindu eta 
bereiztutako auzoetan egiten dute dena, ikasi, lan eta bizi107. Bitartean, beltzen %33 
pobrezian bizi da, txikanoen % 29,3 eta zurien %11,6. Bitartean gero eta gehiago dira 
jateko laguntza beharrean daudenak (food stamps), inolako mediku segurantzarik ez 
dutenak, eta kalean bizi direnak. Horregatik zenbait autoreren ustez gizarte honetako arazo 
nagusietako bi talde sozial horien arteko (aberats-pobre) gatazka ekiditea da (Rifkin, 1996). 
Eta gainera gurpil zoro batetan sartzen gara horrela: politika neoliberal desregulatzaileen 
ondorioz, gero eta langile gehiagok gero eta eskubide gehiago galtzen ditu, eta ondorioz 
gero eta presio gutxiago egin dezakete, eta ondorioz gero eta errazagoa da boterearentzat 
berriro langileen aurkako neurri neoliberalak hartzea (eta horrela jarratzen du gurpilak). 
Estatu Batuetako langabezia tasak aipatzen direnean beraz, ikuspegi kritiko batetik garbi 
eduki behar genuke, tasa hoiek ez dutela adierazten 1945-1975 tartean ezagutu zen egoera 
berdina, egoera hartan eskubidedun enplegu duina baitzen nagusi, gaur egungo AEBtan 
gertatzen ez dena. 
                                                 
107 Espazioaren dualizazioaz gain, denboraren dualizazioaz ere hitz egin daiteke agian. Egunez 
abokatu, exekutibo, boltsa aditu, ea.entzako da hiriaren erdigunea, bulego gunea. Gauean elitea 
inguruko herri lasaietara ateratzen da, eta hiria prostituta, homeless, ea.entzako geratzen da. Hiri 
eredu hau, espazioaren eta denboraren antolaketa berri hau ikusteko ez dago noski ameriketara joan 
beharrik (edozein hiri handitan ikus daitezke joera hoiek, agian Frankfurt delarik joera horren 
muturreko adibideetako bat). 



  

 Gizarte dualizazio honetan ekonomikoki ongi bizi direnen segurtasuna bihurtzen da 
arazo sozial nagusietako bat (arazoaren sustraietara joan beharrean, ezberdintasun sozialak 
eta pobrezia): polizia publiko eta batez ere pribatuek zaintzen dituzten auzo aberatsak 
(AEBtan polizia pribatuak publikoak baino hiru aldiz gehiago dira, eta Kalifornian zehazki, 
lau aldiz gehiago), auzo horietako umeentzat ikastetxe pribatuak, eta leku publikoen ordez 
(plaza, parke, ea.), bereziki zainduriko espazio publiko-pribatuak (zentru komertzial 
handiak, aisialdi guneak...). AEBtan bertan jende ugarik salatu du gizartearen eta bizitza 
publikoaren murrizketa hau, interes ekonomikoak beste edozein gauzen gainetik jartzen 
dituen gizarte eredu hau. Baina gauzak hain gaizki badaude, nola da posible orduan kritika 
gehiago ez entzutea, boterean erregularki errepublikar eta demokratak txandatzea, eurak 
direnean politika horien erantzule? John K. Galbraith-en "asetasunaren" teoria ("la cultura 
de los satisfechos"), edo Peter Glotz-en "beldurraren koalizioak" izan daitezke azalpena: 
aberastasun eta botere banaketan irabazten atera den jendeak, daukana defendatu nahi du, 
eta horregatik berdin jokatzen jarraitzen dugu, sistema mantentzen dugu (politikaren bidez, 
indarrararen bidez, komunikabideen bidez...). Batetik defentsazko jarrera bat legoke beraz 
gizarteko zenbait sektoretan. Baina eredu amerikarraren arrakasta azaltzeko garrantzitsua 
da baita ere eredu horren lilura gaitasuna kontutan hartzea, kapitalismo liberalak duen 
xarma gaitasuna, bere propaganda-marketing-publizitate makinaria esker lortzen duen 
erakarpena. Euren pelikula, musika, jantzi, eta orokorrean bizitzeko moduen dizdirak 
erakartzen gaitu. Errepikapenaren bidez gure bizitzetan sartzen dira. Eta txoriak sugeari 
begiratzen dionean bezela, itsatsita geratzen gara (eta badakigu zer egiten duen gero sugeak 
txoriarekin). 

 Sozialdemokrata eta kritikoak ez daude beraz ados Rafael Termes bezalako adituek, 
edo PP bezalako alderdi politikoek ezarri nahi diguten lan harreman eredu amerikarrarekin. 
Baina noski, AEBen eragina ez da lan merkatura mugatzen. Beste edozein arlotan baino 
nabariago, Estatu Batuen nagusitza militarra ez du inork zalantzan jartzen. Washington-en 
zerbitzura dagoen OTANen bidez agintzen dute AEBek munduan, "nazioarteko 
komunitatearen" ordezkaritzat aurkeztuaz erakunde hori, komunitate horren ordezkaritza 
demokratikoa Nazio Batuena dela jakin arren. Ikusi besterik ez dago zer gertatu den azken 
urteetako gerratan (Afganistan-2002, Irak-2003/?). Estrategia amerikar honetan, mundu 
osoa dominatu nahi da: Europa eta Japon-i estrategia horretatik urruntzeko ez zaie 
aukerarik ematen (ez dirudi Bretainia Handia, Alemania eta Japon-ek inongo arazorik 
dutenik amerikarren aliatu izateko, haiek markatutako bidea jarraituz); Ekialde Hurbila eta 
Asia Erdialdean euren nagusiatasuna finkatu nahi dute (batez ere petrolioa dagoen 
lurraldetan); Txina, Brasil eta India bezalako Estatu handiei proiektu alternatibo eta 
autonomotarako aukera ukatzen zaie; eta azkenik, interes estrategikorik ez duten 
Hegoaldeko lurraldeak marginatu egiten dira108. Eta mundua dominatzeko estrategia 

                                                 
108 "El elemento principal de la estrategia escogida por Washington es la OTAN, y esto explica por 
qué esta organización ha sobrevivido al desplome del adversario que constituyó su razón de ser. En 
la actualidad, la OTAN todavía habla en nombre de la 'comunidad internacional', mostrando su 
desprecio por el principio democrático que rige esta comunidad a través de la ONU. La OTAN sólo 
actúa para servir los objetivos de Washington, tal como ilustra la historia de la última década, desde 
la Guerra del Golfo hasta Kosovo (2003an berdin jarraitzen dugula esan genezake, Irak-ekin 
gertatutakoa ikusi ondoren). La estrategia empleada por la triada (AEB, Europa eta Japon), bajo la 
dirección americana, toma como objetivo la construcción de un mundo caracterizado por un único 
polo, organizado a partir de dos principios complementarios: la dictadura unilateral del capital 



  

politiko-militar hau indartu egin da gainera 2001ko irailak 11ko atentatuen ondoren. 
2002rako aurrekontuetan, diru gehien defentsara joan da: 400.000 miloi dolar, horietatik 
379.000 Pentagonoarentzat direlarik (2001ean baino %14 gehiago. Gainera 2003an, %13ko 
igoera izan du berriro gastu militarrak). Aurrekontu publikoetatik diru gehien gastu 
militarrera doa beraz mundu osoarentzat adibidetzat jartzen den Estatuan. AEBko 
aurrekontu militarra, munduko hurrengo sei ejerzito handienen aurrekontuak batera jarrita 
baino handiagoa bihurtzen da (Frantziako defentsa aurrekontua AEBkoaren %7 da). Gerra 
(defentsa nazionala) bihurtzen da lehentasun politiko. 

 Egia esan, badirudi gizadiaren historia, orain globalizazio deitzen den, baina benetan 
kolonizazio izan den prozesuaren bidez azaldu daitekeela: Egipto, Grezia, Erromatar 
Inperioa, Erreinu Arabiarrak, Espainia, Inperio Britaniarra... Estatu Batuak globalizazio-
kolonizazio horren (oraingoz) azken inperioa lirateke, eta orain arte gainontzekoek egin 
duten gauza bera egiten arituko lirateke. Gertatzen dena da, inperio bakoitzak gero eta 
eremu geografiko handiagoak kontrolatzen dituela, eta horregatik AEBei tokatu zaiela orain 
arteko inperio handiena izatea. XXI. mende hasieran Estatu Batuen nagusitasuna mota 
guzietakoa da beraz, eta bere hegemonia arlo guzietan ezartzen du: ekonomian, 1995ean 
sortutako Merkataritzaren Mundu Erakundea bezalako insituzioen bidez jarraitu nahi du 
bere domeinua zabaltzen. Nola lehiatuko dute ba Hirugarren Munduko enpresak 
multinazionalekin? Eta gainera, besteentzako "merkatu askea" aldarrikatu/inposatu arren, 
beraiek ez dute inongo lotsarik sektore batetan arazoak ikusten badituzte, sektore hori 
babesteko, azken aldian altzairuarekin egin duten bezela. EHUko ekonomia irakaslea den 
Joaquin Arriolak honela azaltzen du egoera: "En realidad, se está enviando una señal al 
mundo de quién manda realmente en la escena internacional. El corolario de todo ello es 
evidente: hasta que los gobiernos europeos no asuman que no estamos tratando de 
economía, sino de política, Estados Unidos seguirá incontestablemente dirigiendo el 
concierto mundial de las naciones" (Arriola, 2002).109 

                                                                                                                                                     
multinacional y el despliegue del imperio militar americano. Esta visión de un mundo unipolar se 
opone cada vez más a la de una globalización multipolar, la única estrategia que permitiría a las 
diferentes regiones del mundo lograr un desarrollo social aceptable. Actualmente, la estrategia 
hegemónica de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN es el principal enemigo del progreso 
socia, la democracia y la paz" (Amin, 2000: 33). 
109 Lehenago ere aipatu dudan moduan, edozein ikerketan, ikerketaren mugak definitu eta muga 
horien barnean mugitzen saiatu behar da, bestela "galtzeko" arriskua dagoelako. Estatu Batuek gaur 
egungo munduan jokatzen ari diren paperari buruzko analisi hau adibidez oso interesgarria iruditzen 
zait, eta nahi adina luzatu liteke, baina gure tesian gai periferikoa da, eta ondorioz gaia aipatzera 
mugatu beharko dugu. Nahiko garbi dagoena da, 2001ko irailak 11ko erasoen ondoren, AEBek 
salto berri bat eman dutela euren estrategia militaristan. Washington eta ondorioz mundua, 
kontserbadore talde batek gidatuko luke, Bush II.aren gobernuko eskuin muturreko sektoreak. 
Donald Rumsfeld (Defentsa saileko idazkaria), James Woolsey (Cia-ko zuzendari ohia), eta Paul 
Wolfowitz (Defentsa gaien burua) bezalako pertsonaiek osatutako talde honek, irailak 11ko 
atentatuak aitzakia moduan erabiliz, estrategia inperialista garbi bat finkatu dute, "AEBko 
Segurtasun Nazionalerako Estrategia" dokumentuan islatzen dena (http://us.info.state.gov/ 
espanol/terror/02093001.htm). Kanpo politikarako bide kontserbadore militarista hau defendatu 
dute intelektualen artean, Robert Kagan bihurtu da agian ezagunena, Poder y debilidad liburuaren 
bitartez (bertan, Estatu Batuen politika justifikatu eta Europarena kritikatzen da, itxarotera 
mugatzen direlako, eta ondoren, AEBek egindakoaz aprobetxatzen omen direlako: Golfoko gerra, 
Kosovokoa...) (Kagan, 2002). Mundu osoa kontrolatu nahi dute Estatu Batuek, baina bertan ere 



  

 Pasa gaitezen ekologiara. AEBetan munduko biztanleriaaren %5 bizi da, eta 
munduko aberastasunaren %20 produzitzen du. Baina aberastasun hori produzitzeko, 
negutegi efektoa eragiten ari diren gasen %30 jaurtitzen ari da atmosferara (urtero botatzen 
ditugun anhidrido karboniko, CO2, 6.500 miloi toneladatik, 2.275 AEBak jaurtitzen 
dituzte, hidrokarburoetan oinarritutako garapen eredua dela eta). Baina ez dirudi Estatu 
Batuei gehiegi axola zaienik ekologia. Europan (bigarren potentzia ekonomiko 
kutxatzaileena), 240 tonelada petrolio gastatzen ditugu BPGaren euro miloi bakoitzeko, eta 
AEBtan aldiz 470 tonelada (Europan baino %70 aldiz gehiago). Epe motzeko ekonomia bat 
da beraz Estatu Batuetakoa, energia zikinak neurririk gabe xahutzen dituena. Baina "¡la 
economía, idiota, la economía!" denez jarraitu beharreko lema, eta konpainia energetikoak 
hauteskunde kanpainatan diru asko jartzen dutenez, Bush semeak ez du energia kutxatzaile 
hauek xumeki murrizteko gonbitea egiten zuen Kiotoko Akordioa sinatu (2001), eta ez 
dirudi oraingoz behintzat errektifikatzeko inolako asmorik duenik. Baina nor ausartuko da 
presioko neurriak hartzen? Non daude beraiek besteentzako (Cuba) hartzen dituzten zigor 
neurriak? Horrelakoetan garbi ikusten da nork agintzen duen. Zer egiten du Europak? Zer 
egin dezake? Eta esan bezela berdina gertatzen da beste edozein arlo garrantzitsutan. 
Garapenerako laguntzari dagokionean, (badakit politika hau zalantzan jar litekeela, baina 
orain helburua AEBen nagusitza azaltzea da, ez azpigarapenari buruzko eztabaida), 
Europak, 26.000 miloi euro ematen ditu urtean, eta Estatu Batuek berriz 9.900 miloi (eta 
Europa ematen duena ere ez da %0,7 horretara iristen).  

 Agintea mantendu nahi duenak badaki ordea zaila dela indar fisiko hutsean 
oinarritutako nagusitasun bat. Indar fisikoaz, indarkeria sinboliko eta ideologikoa erabili 
behar da dominatuak konbentzitzeko. Eraginkorrena menpekoek menpekotasuna onartzea 
da, autoritatea onartzea (Max Weber-en boterearen teoria). Horregatik indarra baino 
garrantzitsuagoa da domeinua gure buru eta bihotzetan barneratzea, kontrol soziala baino 
eraginkorragoa da arauaren barneratzea. Eta AEBek hori ere lortu dute. Lortu dute kultura 
eta ideologia ere dominatzea, lortu dute sinboloen munduan ere nagusitzea. Estatu Batuek 
definitzen dituzte aztertu beharreko arazoak, nola aztertu eta zein diren arazoari buruz 
hitzegiteko erabili behar ditugun terminoak (azken hamar urteetan, 26 Fisika Nobel saritik 
19 amerikarrak ziren, Medizinan 24tik 17 eta Kimikan 22tik 13). Eta guzi hau aukeratzeko 
(ustezko) askatasunari buruzko erretorika liluragarri batez inguratuta saltzen digute, 
etengabeko publizitateak leku guzietan harrapatzen gaituen bitartean. Objetuak, sinboloak, 
baloreak eta ideiak dominatu dituzte. Nolakoak izan behar dugun, zer sentitu behar dugun 
eta nola pentsatu behar dugun erabakitzeko gaitasuna lortu dute: 
Se domina mucho mejor si el dominado permanece inconsciente. Los colonizados y sus opresores 
saben que la relación de dominación no se basa únicamente en la supremacía de la fuerza. Pasado el 
tiempo de la conquista llega la hora del control de los espíritus. Por este motivo, para todos los 
imperios que desean permanecer, la apuesta a largo plazo estriba en domesticar las almas (...) De 
esta forma, convertido en el amo de los símbolos, el imperio norteamericano se presenta ya ante 
nosotros con la apariencia seductora de los encantadores de serpientes. Proponiéndonos 
entretenimientos a gogó, distracciones encadenadas, golosinas para los ojos...este nuevo 
hipnotizador entra al  asalto en nuestro pensamiento inculándole ideas que no son las nuestras. No 
                                                                                                                                                     
entzun litezke estrategia horren aurkako ahots kritiko oso interesgarriak: Noan Chomsky, 2003an 
hil den Edward Said... (Egile Ugari, 2003). Michale Moore ere oso ezagun egin da Bowling for 
Columbine pelikula eta Estúpidos hombres blancos liburuarekin (Ediciones B, 2003). Emmanuel 
Todd-en ustez, nagusitza hori hasia da bukatzen (Todd, 2003) 



  

trata de obtener nuestra sumisión por la fuerza, sino por encantamiento; no mediante una orden, 
sino por nuestro propio consentimiento. No por la amenaza de la punición, sino jugando con nuestra 
sed de placer (Ramonet, 2000: 3). 

 Estatu Batuetatik zer datorkigun ohartzeko, bertan hiru urte bizi ondoren, Vicente 
Verdúk idatzitako El planeta americano liburua gomendatuz amaitu nahi nuke atal hau, 
erresistentzia eta disidentziarako dei bat den liburua (Verdú, 1996). Verdúren ustez, eredu 
amerikarra ona izan liteke amerikarrentzat (eta ez gainera denentzat), baino horrek ez du 
suposatzen mundu guztiak eredu hori kopiatu behar duenik. Berak han ikusi duena lanaren 
eta lehiakortasunaren gizartea izan da: azken 25 urtetan amerikarrei euren aisialdi denbora 
heren batetan murriztu zaie, arruntak bihurtu zaizkielarik 50 ordu edo gehiagoko lan asteak. 
Ez daukate denbora librerik, eta daukatena ez dute bizitza soziala egiteko erabiltzen. 
Guraso eta seme-alaben arteko elkarrizketa denbora batezbestekoa, lan egunetan 7 
minutukoa da, eta 20 minutukoa jai egunetan. Ez da familian bazkaltzen, baina afaldu ere 
gero eta gutxiago. Zenbait hiritan 21 urte azpiko gazteek galerazita daukate kalean gauez 
ibiltzea ("toque de queda"). 2002an bi miloi preso zeuden AEBtan, bere garaian Stalin-en 
Errusian baino gehiago (100.000 pertsonako 550, Alemanian portzentaia 100.000/80 den 
bitartean). Ezberdintasun sozialak areagotu egin dira: 1960. hamarkada hasieran gehien 
irabazten zuen %5ak gutxien irabazten zuen %5ak baino hamar aldiz gehiago irabazten 
bazuen, gaur egun 50 aldiz gehiago irabazten dute. Biztanleriaaren %1ak aberastasunaren 
%30 dauka.  

 Eta hori da mundu guztira zabaltzen ari den gizarte eredua. McDonald's-ekin batera, 
mundu guztira zabaldu dira baita ere jantoki txinatarrak, italiarrak... Baina denok dakigu ez 
dela gauza bera. Amerikarrak euren kultura osoa saltzen dute, eta ondo saldu gainera. Inork 
baino hobe ezagutzen dituzte propagandaren arauak. Mundu guztiko umeak McDonald's-en 
jan nahi dute, pelikula amerikarrak ikusi nahi dituzte, bixera bat eduki nahi dute, bideojoku 
eta superheroi amerikarren bilduma egin nahi dute. Mcdonald's ezagunarekin batera, 
Burger King, Kentucky Fried Chicken, Hard Rock Cafe, Planet Hollywood, ea. mundua 
konkistatzen ari dira. Eta zer esanik ez noski, telebista, zinea edo musikaz, ziurrenik gaur 
egungo belaunaldiak gizarteratzen dituzten instituzioak. Haruntz goaz, bizimodu amerikarra 
da gure norabidea, aisialdirako denborarik ez duen bizimodu bat, familia edo lagunentzako 
denborarik ez duen gizartea. Bizitza estilo horretan denbora dirua irabazten pasatzen da, 
aurkakoari irabazi eta gora joaten, terapeutari ordaintzen. Espiritu amerikarrari ez zaio 
gehiegi axola homogeneizazio kultural honek suposatu dezakeen galera kulturala. Espiritu 
horrentzat dirua da garrantzitsuena, eta horretarako merkatua da Jainko nagusia. Ez dio 
axola zein diren logika horren ondorioak. "El resto del mundo, sin embargo, ha gozado, 
sufrido y batallado con muchos dioses, ha distinguido el negocio de las fiestas, la fe en una 
buena vida no asociada necesariamente a la mayor ganancia económica" (Verdú, 1996: 
169). Verdú-ren ustez ameriketako gizarte ereduak porrot egin du, Sobietar Batasunekoak 
bezela. Gizarte honen oinarrian zeuden utopia guztiak (askatasuna, demokrazia, justizia...) 
irabazien logikak irentsi eta desagertu arazi ditu. Diruak agintzen du AEBtan, diruak 
aukeratzen du lehendakaria, diruak esaten du nor zigortuko duten heriotzarekin, eta diruak 
lortu ditzake paperak etorkinentzat. Eta berdina gertatzen da nazioarteko mailan. Oinarrizko 
eskubideak kontratu on baten menpe daude, nahiz eta kontratu hori Pekin komunistarekin 
edo Pinochet-en Txilerekin egin behar izan. Planeta amerikar honi aurre egitera deitzen 
digu guzti honegatik Vicente Verdú-k. Amerikak ez du azaldu nagusitasun ideologikorik 
gizadiaren lider papera jokatzeko. Enpresari onak direla erakutsi digute, baina 



  

enpresari/saltzaile erradikalak ez ditu merkantzia eta pertsonak bereizten, ez daki morala 
eta errentagarritasuna bereizten. Ez dirudi gizadiaren proiektua balantze makro-
ekonomikoetan oinarritu behar dugunik.  Ez dirudi beraz Estatu Batuak direnik 
etorkizunerako jarraitu beharreko gizarte eredua.110 

 

Europar Batasuneko enplegu politika. 

 Sozialdemokraziari ez zaio beraz Estatu Batuetako proiektua gustatzen, gizarte 
proiektua baino gehiago proiektu ekonomiko bat delako. Sozialdemokraziak 
Europarentzako enplegu, ekonomi eta gizarte ezberdin bat proposatzen ditu. Baina lortu al 
du itsasoz beste aldeko eredu nagusi horretatik benetan ezberdintzea? Orrialde hauetan 
Europar Batasunaren (EB) enplegu politika aztertuko dugu, eredu neoliberal 
anglosajoiarekiko ezberdintasun garrantzitsurik ba ote den ikusteko. Eta enplegu politika 
horrek sozialdemokraziaren kontraesanak islatzen dituela ohartuko gara, gero eta zailagoa 
delarik AEBko ereduarekiko ezberdintasunak topatzea. 

 Kontraesan hoiek Europar Batasunaren sorreran bertan atzeman daitezke. Betidanik 
egon izan dira Europa batu bat osatzeko saioak (Erromatar Inperioa, Napoleon, Hitler...), 
baina II. Mundu Gerra arte saio hoiek izaera militarra zuten bitartean kasu gehienetan, II. 
Mundu Gerra ondoren izaera ekonomikoa hartuko dute. Eta hor sortuko da gaur egun EB 
bezela ezagutzen duguna. 1951an Pariseko Itunean "Altzairuaren eta Ikatzaren Europar 
Erkidegoa" sortu ondoren, 1957an Erromako Ituna sinatuko dute sei Estatuk: Italia, 
Frantzia, Luxenburgo, Belgika, Alemania eta Herbehereak. Gerra hamabi urte lehenago 
bakarrik amaitu zen, baina zuzpertu eta txip-a aldatzeko bere gaitasunak azalduaz, urte 
gutxi batzuk lehenago Estatu hoiek inbaditu eta XX. mendeko sarraskirik handienetakoa 
piztu zuen Alemania berriro ere martxan zen, inguruko Estatuekin akordioak sinatu eta 
orain Europa beste modu batera egin nahian. Orduz geroztik, askoren ustez Frantzia-
Alemania bikotea (etsaiak adiskidetu daitezkeela frogatuaz) izan da EBaren motorra, eta 
horrela izaten jarraitzen du 2005ean. 

 Esan bezela, Erromako Itunan bertan ikusi daitezke Europar Batasunaren eta 
sozialdemokraziaren kontraesanak. 1957an sinatzen da ituna, Ongizate Estatuaren 
momenturik indartsuenean, baina ituna ekonomikoa da. Europar Ekonomi Erkidegoa (EEE, 
"Comunidad Económica Europea-CEE") da itunaren ondorioz sortzen dena. 
Sozialdemokraziak liberalismotik bereiztu nahi du, baina azken batean eredu hori jarraitzen 
du. Merkatutik eta ekonomiatik hasten du etxea, gero etorriko direlakoan "gai sozialak" (eta 
enplegua bezalako gaiak). Liberalismoa jarraituz, merkatua bihurtzen da lehentasun: "Los 
primeros pasos de la integración europea tienen una evidente orientación liberal 
conservadora, desde la consideración de que la libertad de comercio va a generar 
automáticamente el crecimiento económico y la mejora del nivel de riqueza de los 
ciudadanos. Una orientación que explica el que apenas se encuentren referencias a derechos 
sociales o mecanismos de redistribución de la riqueza en el Tratado de Roma, en una etapa 
de fuerte expansión económica de los países industriales" (Aragón, 1998: 20). Egiten den 
lehendabiziko gauza erkidego ekonomiko bat da, merkatu batu bat, eta gero txanpon bakar 
                                                 
110 David Mamet idazleak loteriaren jokuarekin parekatzen du AEBko gizarte ereduaren oinarrian 
dagoen filosofia: denok dauzkagu aukera berdinak, baina gutxi batzuk irabazten dute. Eta hori da 
liberalismoak gizarte guztira zabaldu nahi duen gizarte eredua. 



  

bat (lehendabizi ECU zena, eta azkenean euroa izan dena). Eta bitartean, 50 urte hauetan, 
enplegua bezalako gaiak bigarren maila batetan geratu dira. Txanpon bakarra lortzeko, 
Maastrich-ek (1992) ezarritako baldintzak ezinbestean bete behar ziren bitartean (inflazioa, 
defizit publikoa...), enplegua bezalako gaietan ez da inor behartzen, gomendioak bakarrik 
egiten dira, eta Estatu bakoitzak nahi duena egiten jarraitu dezake. 

 EBaren historiako mende-erdi honetan beraz kontraesan hauek etengabe errepikatuko 
dira. 1970eko krisitik ateratzeko, AEBak (eta Erresuma Batuak) harturiko bidea ez da 
ikusten aproposena denik, eta eredu sozialdemokrata europearra mantendu nahi da. Baina 
bestetik, EBaren politika (ez horrenbeste agian Estatu zehatzena, batez ere Frantzia 
bezalako kasuetan) merkatu askean oinarritzen da. Europa ekonomikoa egiten da 
lehendabizi, ondoren etorriko delakoan Europa politikoa. Baina zai gaude oraindik. 1957ko 
itunean beraz ez da oraindik batasun politikoa zehazten, eta enplegua ere ez da oraindik gai 
garrantzitsua. 1976an egingo da enpleguari buruzko lehenengo bilera, baina ez du emaitz 
esanguratsurik emango. Batzordeak prestatutako txostenak dira oraingoz emaitza bakarrak 
(Van Zonneveld, 1996a).  

 1986an, Espainia eta Portugal sartzen dira Europako Erkidegoan, modu horretan 
hamabi Estatuk osatzen zutelarik EE, 1973an Erresuma Batua, Irlanda eta Danimarka sartu 
baiziren, eta 1981an Grezia. Espainiarekin Hego Euskal Herria ere sartzen da noski. Eta 
sarrera hauekin batera, 1986an Europar Agiri Bakarra (Acta Única) sinatzen da, Erromako 
Ituna zabaldu, Merkatu Bakarra finkatu eta 1992ko Europar Batasunaren Ituna (Maastrich) 
prestatzen zuena. 1986ko Agiriak izaera politikoago bat eman nahi zion EEri, Merkatu 
Bakarren bidez Europa berria indartu, eta erabakiak hartzeko prozesuan ordurarteko 
ahultasunak gaindituz. Agiriak "Kohesio ekonomiko eta Soziala"-ri buruzko atal berri bat 
zuen, eta bertan Europaren benetako integraziorako lurraldeen arteko ezberdintasunak 
murriztu beharra zegoela esaten zen. Ordurarte Erkidego Ekonomikoa zena, politika 
sozialetaz ere arduratzen hasten dela esan liteke (Cachón eta Palacio, 1999: 276-281). 
Agiriaren ondorioz, 1988an EEren egitura fondoak (lurraldeen arteko ezberdintasunak 
murrizteko eta politika sozialerako diruak) sakonki berritzen dira, eta 1989an "Langileen 
oinarrizko eskubide sozialen Gutuna" onartzen da. Erresuma Batuak sinatu ez zuen Gutun 
honetan kapitulu bat eskaintzen zaio enpleguari, eta hiru oinarrizko eskubide onartzen dira: 
lanbide bat aukeratu eta betetzeko eskubidea, ordainketa justu bat jasotzeko eskubidea eta 
enplegu zerbitzu publiko doanekoa edukitzeko eskubidea. Ikusten denez, eskubide nahiko 
orokor-abstraktuak dira, batez ere lehendabiziko biak, eta ondorioz eragin gutxi izan 
dezaketeenak. Nork bermatuko du bidezko soldata bat? Nork ziurtatuko du aukeratutako 
ogibidea bete ahal izatea? Nora bidali behar dira salaketak? Dena den, urte horietan Europa 
sozialaren beharraz hitz egiten hasten den, eta zenbait txosten eta programa prestatzen dira 
zentzu honetan. 

 Baina 1986ko Agiriaren ondorio nagusia 1992ko Europar Batasuneko Ituna izango da 
(Maastrich-eko Ituna), eta Itun garrantzitsu horretan desoreka nabaria emango da berriro 
ongi zehazturiko politika ekonomiko-monetarioaren eta landu gabeko enplegu eta gizarte 
politikaren artean (Montes, 1993). Eta desoreka hori mantendu egingo da gainera hurrengo 
urteetan: batetik, adierazpenetan enplegua lehen mailako ardura bihurtzen da, baina bestetik 
ez da instituzio, erabaki eta bitartekorik ezartzen EBko benetako enplegu politika bat 
ezartzeko. Maastrchi-ek lehentasuna ematen zien berriro ere zenbait aldagai 
makroekonomikoei, baina enplegua ez zegoen aldagai horien artean. Helburua hamabi 



  

Estatuen ekonomiak berdintzen hastea zen, eta txanpon bakarraren sorrera. Horretarako 
diruaren prezioaren eta gastu publikoaren kontrol zehatza eskatzen zen. Inflazioaren 
kontrolerako Alemaniako Bankua (Bundesbank) hartzen zen erreferentziatzat, Europako 
Banku Zentrala sortu bitartean. Modu horretan Europak berriro ere liberalismoa 
praktikatzen zuen, sozialdemokrazia aldarrikatzen zuen bitartean: Moneta Sistema 
Europearrak Estatuen aurrekontu eta politikak baldintzatzen zituen hurrengo urteetarako, 
lehentasuna inflazioa eta gastu publikoaren kontrolari emanez (Alemaniko Bankuaren 
lehentasuna prezioen eta diruaren egonkortasuna baizen, eta oreka makroekonomikoa, 
Alemania batu berriaren lehenengo urte hauetan). Eta kontrol horrek zail egiten zuen 
Ongizate Estatua mantendu ahal izatea, aurrekontu publikoak oso mugatuak baizeuden 
(gainera Berlineko Harresiaren erorketarekin -1989- sozialismoaren aukera desagertutzat 
ematen zen, Ongizate Estatuaren oinarri ideologikoa ere ahuldu egiten zelarik). Itunean 
baziren Hiritarren Europa, edo Europa Soziala bezalako kontzeptuak, baina baliorik gabe 
geratzen ziren berriro ere, edukirik ematen ez zitzaielako. Banku batek agintzen zuen 
Europan, eta bankuen lehentasuna dirua da, ez enplegua eta gainontzeko arazo sozialak: 
"La Unión Europea está siendo construida con su epicentro -en cuanto a política monetaria 
(¿y por ende presupuestaria en un sentido más indirecto?)- residiendo en un Banco central 
muy potente que decidirá sobre cuestiones que afectarán a la vida de cientos de millones de 
europeos, pero sin un poder político lo suficentemente fuerte y representativo como para 
actuar de contrapeso ante sus decisiones" (Escudero, 1998: 148). Maastrich-ek boterea 
lapurtzen zien Estatu-nazioei. Hazkunde eta Egonkortasun Akordioek Estatu horien 
politikak gogor mugatzen zituzten. Baina bitartean ez zen Banku Zentrala kontrolatuko 
zuen maila bereko erakunde politiko-demokratikorik sortzen. Ekonomiak agintzen zuen 
Europan, politika eta demokraziaren gainetik.111 

 Testuinguru horretan 1993an Batzordeak Hazkundea, lehiakortasuna eta enplegua-ri 
buruzko Liburu Zuria argitaratzen du (J. Delors-en Liburu Zuria), EBaren enplegu 
politikari hasera ematen dion liburutzat hartua izan dena (Comisión, 1993). Izenburu 
esanguratsua duen liburua: hazkundea eta lehiakortasuna dira enpleguarekin batera 
azpimarratzen diren ideiak. Testuan langabeziaren arazoa azpimarratzen da, eta helburua 
tasa hori murriztea bihurtzen da, era berean Europako gizarte eredu soziala mantenduz. 
Hazkunde ekonomikoa beharrezkotzat jotzen da, baina agian ez dela nahikoa onartzen da. 
Lehiakortasuna sustatzeko ikerketa eta garapena (I+D), garraio azpiegitura eta kualifikazio-
prestakuntzan inbertitu beharra defendatzen du. Eta horretaz gain, "enplegu aztarnategi 
berriak" (nuevos yacimientos de empleo) proposatzen ditu langabeziari aurre egiteko beste 
modu posible bat bezela (aurrerago hitz egingo dugu honi buruz). Langabeziaren arazoa 
behar den bezela azpimarratzen duen EBaren lehenengo txostena da batetik, baina bestetik 
sozialdemokraziaren kontraesanak agerian uzten dituen dokumentua: arrazionalitate 
ekonomikoa/logika soziala; lehiakortasuna/elkartasuna; hazkunde ekonomikoaren eta 
irabazien logika kapitalista/politika, demokrazia... Bateragarriak ote dira ideia hauek? Ez 
ote daude kontraesanean? Andrés Bilbao-ren "Crisis y lírica progresista" testua gomendatu 
nahi nioke EBaren eta sozialdemokraziaren kontraesan hoiek aztertu nahi dituenari:  
Un nuevo modelo de crecimiento económico, constituido como principio de realidad ha ido 
tomando cuerpo en los últimos años. El desempleo, la marginalidad, la diferencia en la distribución 

                                                 
111 Honi buruz, begiratu R. Muñoz de Bustillo (2002), Introducción a la Unión Europea. Un análisis 
desde la economía, Alianza, Madrid. 



  

de la renta, aparecen, entre otros, como fenómenos instalados en la nueva situación. La relación que 
esto guarda con la conciencia progresista aparece bajo una doble luz. Por una parte en el 
señalamiento de su condición negativa. La igualdad, el rechazo a la fractura de la organización 
social, continúa manteniendo su vigencia ideológica. Por otra parte se ha instalado la lógica del 
mercado, la racionalidad y la eficacia como factores del crecimiento económico como principio de 
realidad, sólo en cuyo contexto es posible una solución definitiva a esos acontecimientos, que la 
conciencia progresista considera inadmisibles en una sociedad moderna. Un ejemplo de esta 
duplicidad se encuentra en la forma en que hoy se aborda el problema del desempleo. Considerado 
como un acontecimiento negativo, como constante referencia en los discursos y proyectos políticos, 
su solución aparece determinada por el cumplimiento de la condición del crecimiento económico. 
Esta actitud se ejemplifica en uno de los textos más emblemáticos de los últimos años: el Libro 
Blanco sobre el empleo (Bilbao, 1998: 53. Kurtsiba nirea da). 

 1993ko enpleguari buruzko Liburu Zuri honen ondoren, saio ezberdinak egiten dira 
enpleguari buruzko akordio amankomunak hartzeko (Essen, 1994, Florentzia, 1996...), 
baina ez da ezer lortuko 1997 arte. Enpleguaren krisia Estatu bakoitzak konpondu 
beharreko arazo bezela ikusten zuten agintari gehienak. 1997ko ekainean Amsterdam-en 
Europar Batasuneko Ituna (1992-Maastrich) berritzen da, eta berritze horretan enpleguari 
buruzko zenbait erabaki hartzen dira. Oraindik enplegu politikak Estatu bakoitzaren esku 
egoten jarraituko du, baina Batzordea enpleguaren egoera aztertzen eta gomendioak egiten 
hasiko da. Lehendabiziko aldiz, enpleguari buruzko informazio amankomuna biltzen hasiko 
da, eta enplegu politika bateratu baterako lehenengo pausoak ematen hasten dira. 
Batzuentzat bada zerbait. Beste batzuentzat berriz, oso gutxi oraindik. Amsterdam-eko 
Bileraren ondorioz, eta batez ere Lionel Jospin lehendakari frantzes berriaren presioengatik, 
Luxenburgoko bilera antolatzen da (1997ko azaroa), EBak zehazki enpleguaren gaia 
aztertzeko antolatzen duen lehen bilera. Luxenburgo pauso garrantzitsua da EBaren 
enplegu politikaren historian, lehendabiziko aldiz neurriak zehazten direlako, eta epeak 
ezartzen direlako (nahiz eta baldintza eta epe hoeik ez izan txanpon bakarrerako ezarri 
zirenak bezain gogorrak). Bost urteko epe batetan, Estatu guziek enplegu edo prestakuntza 
aukera bat ematen hasi behar dute langabezian sei hilabete baino gehiago daraman jendeari. 
Kualifikazio-prestakuntzaren garrantziaz gain, ekonomia soziala eta enplegu aztarnategi 
berriez hitz egiten da, lanari ezartzen zaion presio fiskala murriztu beharraz, aukera 
berdintasunaz, enpresa txiki eta ertainei lagundu beharraz, eta lan denbora malgutu eta 
laburtzea aztertu beharraz. Luxenburgotik aurrera Estatu bakoitzak "Enplegu Plan 
Nazionala" aurkeztu beharko dio urtero batzordeari, Batzordeak ezarriko dituelarik plan 
horietan kontutan eduki beharreko helburuak. Esan bezela Frantziak egiten du presioa 
gutxieneko akordio hoiek lortzeko, eta zerbait lortzen du. Baina Alemaniak ez du diru 
gehiago jarri nahi, eta langabezi arazo larriena duen Estatua, Espainia, (eta beraz Euskadi) 
akordiotik kanpo geratzen da, berarentzat esfortzu handiegia litzatekeelako. Egia esan, 
Luxenburgotik aurrera prestakuntza arloan bakarrik behartzen dira Estatuak ("epe luzeko 
langileei enplegua, prestakuntza edo beste edozein motako bideak eskeintzea lan merkatura 
itzuli ahal izateko") eta gainontzeko gaietan, gomendioak, txostenak, egoeraren azterketak, 
ea. bakarrik proposatzen dira. Zenbaiten ustez Luxenburgotik aurrera EBaren enplegu 
politikak gero eta argiago hartuko du neoliberalismoaren bidea (Uribarri, 1997).  

 Eta egia esan, arrazoia eman dakioke hipotesi horri, hurrengo urteetako erabakiak 
aztertzen badira. Hazkunde ekonomikoa, lehiakortasuna, prestakuntza, zerbitzuen 
garrantzia... Hoiek dira EBarentzat enplegua sortzeko bete beharreko baldintzak (CES, 
2001). Kualifikazioa eta enpleabilitatearen diskurtsoa nagusitzen da, lan denborari buruz ez 



  

da ia hitz egiten, eta hitz egiten denean lanaldiaren malgutasuna defendatzeko izango da. 
Gero eta ezberdintasun gutxiago topa litezke diskurtso neoliberalarekiko. Eta zalantzak 
ezabatzeko, 2000ko martxoan Lisboan ospatutako Kontseiluan, "informazioaren ekonomia 
berria" eta "merkatuen liberalizazioa" bihurtzen dira 2010rako denontzako enplegua 
lortzeko bideak (Serrano eta Crespo, 2002112). Jarduera tasa AEBen eta Japonen mailara 
igotzea bihurtzen da helburu nagusietako bat (tasa orokorra %60tik 70ra igotzea, eta 
emakumeena %50tik %60ra)113."Me hubiera gustado, y me consta que hay más gente que 
piensa igual, que en Lisboa, además de los asuntos abordados, los jefes de Estado hubieran 
sido capaces de poner también sobre la mesa de discusión propuestas más integradoras 
como la creación de un seguro de desempleo europeo, la armonización de toda la 
imposición sobre el capital que evite la desfiscalización del mismo, la eliminación de la 
regla de la unanimidad para tomar decisiones en cuestiones relativas a política fiscal, la 
asignación de un impuesto propio para la CE o la reforma y consolidación de la política de 
redistribución a nivel regional. Que no lo hayan ni siquiera intentado no es un buen 
augurio, porque significa que no hay en Europa ningún interés de diseñar esquemas que 
consigan la cohesión social" (Gallastegui, 2000b). EB gero eta hurbilago Estatu Batuen 
eredu neoliberaletik. Batetik Ongizate Estatua defendatu beharraz hitz egiten da, baina 
bestetik AEBkin lehiatu eta parekatu beharraz. Bateragarriak ote dira bi ideia hoiek?  
Los principales dirigentes europeos, con la excepción del francés Lionel Jospin, han salido de 
Lisboa más convencidos, si cabe, de las bondades de la liberalización económica. Tan convencidos 
que han recuperado un viejo objetivo abandonado desde los años ochenta: el compromiso con el 
pleno empleo, que esperan alcanzar para el año 2010. ¿Por qué se recupera ahora un objetivo 
tradicionalmente vinculado a la socialdemocracia y orillado de hecho durante los años de la 
contrarreforma liberal? En mi opinión la respuesta es evidente: el pleno empleo del que se empieza 
a hablar ahora en Europa no es el mismo pleno empleo de los años Cincuenta y Sesenta; es el pleno 
empleo estadounidense, un pleno subempleo. Y si aquel era a la vez consecuencia y causa de la 
capacidad de influencia de los ciudadanos y los trabajadores, este otro "pleno empleo" es 
consecuencia y será causa de debilidad (Zubero, 2000: 71). 

                                                 
112 "El discurso acerca de la sociedad del conocimiento y de la información ha sido integrado y 
popularizado por las instituciones europeas, y ha sido vinculado al proyecto social europeo. Este 
discurso implica, entre otras cuestiones, una redefinición de la cohesión social, que es caracterizada 
por un contexto de crisis. Esta crisis se extendería en torno a tres ejes: una crisis de regulación del 
mercado de trabajo, una crisis del desempleo y una crisis de la ciudadanía. El nuevo contrato social 
planteado en el discurso de las instituciones de la UE se articula básicamente en torno a estos tres 
ejes: frente a la crisis de la regulación del trabajo, el discurso de la flexibilidad del trabajo; frente a 
la crisis del desempleo, el discurso de la empleabilidad, y frente al modelo de intervención social 
basado en los derechos ciudadanos, el discurso de la activación y la responsabilidad personal" 
(Serrano eta Crespo, 2002: 189). 
113 2005ko martxoan Bruselasen ospatutako bileran Lisboako Estrategiak porrot egin duela onartu 
behar izan du EBak (Frantzia eta Alemanian, langabezia tasa II. Mundu Gerra ondoreneko altuena 
da, %10 eta %11). Egoera honen aurrean sozialdemokraziak “Europako eredu soziala” defendatu 
nahi du (zerbitzuak liberalizatu nahi dituen Bolkstein Direktiba oztopatuaz adibidez), eta eskubiak 
berriz Ongizate Estatua desmontatu (“malgutu”) nahi du: “El objetivo del pleno empleo es una 
quimera en nuestra Europa de hoy, envejecida hasta la parálisis, acomodada hasta la esclerosis, 
egoísta hasta el vómito, complacida hasta el hartazgo y débil hasta el desprecio” (Ignacio Marco-
Gardoqui, “Europa se rinde”, Diario Vasco, 2005.03.23).  



  

 Lisboa ondoren, Burgoseko Enpleguari buruzko Bilerak (2002 urtarrila), eta 
Bartzelonako Goi Bilkurak (2002ko martxoa) bide beretik jarraituko dute: ezagutzaren eta 
informazioaren teknologia berrien garrantzia, oraindik liberalizatu (pribatizatu) gabeko 
sektoreen liberalizazioa, biztanleriaren zahartzea dela eta, jubilazio adina luzatu eta pentsio 
sistema publikoak birpentsatu beharra... Lan merkatua modernizatu beharraz ere hitz egiten 
da, eta Europa Batasuna PP bezalako alderdi batek zuzentzen duenean (2002ko lehenengo 
sei hilabetetan), lan merkatuaren modernizazioa teoria neoklasikoa jarraituz egiten da: 
trabak ezabatu (babes sozialak, urteetako borrokaren ondorioz lortutako lan eskubideak), 
lan merkatua malgutu... EBko enplegu politika amankomuna Luxenburgon hasten dela esan 
badaiteke (1997), eta haseratik bertatik politika hori gertuago dagoela liberalismotik beste 
edozein filosofiatik baino, Lisboa (2000) eta Bartzelonako bilerek (2002) norabide hau 
finkatuko dute: ekonomiaren eta lan merkatuaren liberalizazio eta desregulazioa, Estatu 
Batuetako malgutasun mailara hurbiltzeko helburuarekin. Ideologia eta erabaki horien 
ondorioa izango da adibidez Espainiako 2002ko lan merkatuaren erreforma (ekaina), 
enpleguaren teoria neoliberalak behin eta berriz errepikatzen duen ideitako bat jasotzen 
duen erreforma: enplegua sortzeko langabezian daudenei ematen zaizkien dirulaguntzak 
murriztu behar zaizkie (denboran eta diru kopuruan), bestela jende asko komodo bizi 
delako lanik egin gabe. Eta EBak hartu duen norabide neoliberal horren adibide izango dira 
baita ere Berlusconi-k Italian egin dituen erreformak, langileen kaleratzea merkeago eta 
errazagoa bihurtuaz.114 

  
9. TAULA. Europar Batasuneko langabezia tasa, 2003ko urrian, baxuenetik handienera. 
EB-15 8,0 Dinamarka 6,0 

Euro-zona 8,8 Portugal 6,9 

Luxenburgo 3,9 Belgika 8,1 

Herbehereak 4 Finlandia 8,9 

Austria 4,5 Alemania 9,3 

Irlanda 4,6 Frantzia 9,6 

Suezia 5,8 Espainia 11,3 

Iturria: Eurostat, EBko estatistika institutua (http://europa.eu.int/comm/eurostat/)  
 

                                                 
114 Enpleguari buruz oraingoz EBak ospatu duen azken bilera garrantzitsuan, 2005ko martxoan 
Bruselasen ospatutakoan, batetik Alemania eta Frantziak “Europako eredu soziala” mantendu nahi 
duen ikuspegi sozialdemokrata inposatu dutela esan daiteke, zerbitzuen liberalizazioa oztopatuaz 
eta Egonkortasun Paktua malgutuaz; baina bestetik, errezeta tradizionalekin jarraitzen dugu 
(enplegua sortzeko, ikerketan oinarritutako hazkunde ekonomikoa adibidez). Gainera, 
neoliberalismoak bere proiektuak saltzen jarraitzen du: oraingoz gutxigaitik onartu ez den Bolkstein 
Direktibak adibidez, aukera ematen die zerbitzu enpresei Europako edozein Estatutan lan egiteko, 
baina euren jatorrizko Estatuan dagoen araudia bakarrik errespetatuaz. 



  

 Eta noski, EBaren politika ekonomikoa eta enplegu politikak sozialdemokratak baino 
gehiago liberalak baldin badira115, gauza bera esan genezake lan denborari buruz 
(Academia Sindical Europea, 2000116). 1957ko Erromako Itunaren 117. artikuluak "lan eta 
bizi baldintzen hobekuntza"-ren beharra aipatzen zuen. 1975ean, 40 orduko lan astea eta 4 
asteko oporrak gomendatzen dira. 1976an Batzordeak lan denboraren murrizketa, 
produktibitatea eta enplegu sorreraren arteko harremanak aztertzen dituen dokumentu bat 
prestatzen du. 1979an, Ministroen Kontseiluak lan denboraren gaia aztertzeko eskatzen dio 
Batzordeari. Batzordearen txostenak aparteko orduak, denbora partzialeko enpleguak, 
jubilazio malgua, urteko lan denboraren murrizketa, oporren zabaltzea, eta 
prestakuntzarako baimenak aztertzen zituen. Batzordeak lan denboraren murrizketa eta 
berrantolaketari buruzko proposamenak egin zituen 80ko hasieran, baina Kontseiluak ez 
zituen gomendio hoiek sinatzen. 1989ko "Langileen oinarrizko eskubide sozialen 
Gutunean", "lan denbora lan eta bizi baldintzen hobekuntzarako funtsezko elementua" dela 
esaten da. 90eko hamarkada arte itxaron beharko da lan denborari buruzko Europa mailako 
lehenengo erabakia iritsi arte (Jáuregui, Egea eta De la Puerta, 1998: 199-241). 

 1993an iritsiko da oraingoz lan denborari buruzko lehenengo eta azken erabaki 
europearra dena, gehienezko 48 lanorduko astea finkatuz. Europa mailako lanaldia 
harmonizatzearen aldekoak garenontzat, erabaki hori erreferente garrantzitsu bihurtzen da, 
hori baita orain arte EBak zentzu honetan hartutako neurri bakarra (baina 2004an, arau hori 
malgutzen saiatu zen Europako Komisioa: batetik, negoziazio bidez lortutako akordioen 
ondorioz, 48 ordutako muga hori ez errespetatzeko aukera emanez, salbuespen horiek 
enpresa eta sektore mailakoak izango liratekeelarik; bestetik, langilea lantegian egon baina 
lanik egiten ez duen denbora -zaintza edo guardia denborak-, lan denbora bezela ez 
neurtzeko aukera emanez. Gainera, Komisioaren helburua zen 48 ordutako lanaldia 
neurtzeko erreferentzia gisa 4 hilabetetik 12ra igotzea -modu horretan benetako lanaldia 
luzatu egingo litzatekeelarik, batezbestea kalkulatzeko opor eta jai egun gehiago sartuko 
bailirateke-. Azkenean, Espainia, Frantzia, Belgika, Grezia eta Sueziak 1993ko araua 
salbatu zuten 2004ko abenduan, baina saikera horrek erakusten diguna da nolakoa den gure 
garaiko EB117) 

 90eko lehenengo erdian, lan denbora enpleguari buruzko eztabaidetan kontutan hartu 
beharreko gai garrantzitsu bihurtu zen. Gehinetan lan denboraren malgutasuna edo 
berrantolaketa bakarrik aipatzen da, baina batzutan lanaldiaren murrizketa ere bai. Gainera, 

                                                 
115 EBaren enplegu politikari buruzko testuak: L. Fina ( 2001), El reto del empleo, McGraw Hill, 
433-445 orr. ("11.4. La Unión Europea y los Planes Nacionales de Acción para el Empleo"); X. 
Pascual eta C. Villahizan (1998), El espacio social y el empleo en la construcción europea, 
federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras. 
116 EBak lan denboraren murrizketa eta banaketaren gaian egin duena aztertzeko beste testu bat: J.E. 
Medina (1999), Crisis de la sociedad salarial y reparto del trabajo, Comares, Granada, 483-500 
orr. ("La reducción y la reorganización del tiempo de trabajo como estrategia de las políticas de 
empleo en Europa").  
117 Egia esan, oraingoz 48 ordu baino gehiago lan egiteko aukera dago EBan, asteko 65 orduko 
mugaraino, hitzarmen kolektibo edo indibididual batetan horrela erabakitzen bada. Opting out 
izeneko salbuespen hauek Erresuma Batuak hala eskatuta onartu ziren 1993an, hamar urterako. 
Orain, Komisioak nahi zuena zen, salbuespen hoiek mugarik gabe praktikatzen jarraitu ahal izatea. 
Espainia eta beste lau Estatu hoiek proposatu dutena da, beste 10 urtez salbuespen hoiek onartu, eta 
gero desagertzea. Baina oraingoz behintzat (2005ko martxoa), ez da akordiorik lortu. 



  

malgutasunari buruzko kritikak ere irakur litezke: "La gran mayoría de las personas 
trabajan en la Comunidad entre 8 de la mañana y 7 de la tarde, de lunes a viernes. Los 
empleos que exigen trabajar fuera de este horario normal pueden considerarse, desde un 
punto de vista, antisociales y, desde otro, una señal de flexibilidad" (Comisión, 1994: 16). 

 1995ean Michel Rocard-ek Frantziako Lehen Ministro sozialista ohiak, lan 
denboraren murrizketari buruzko dokumentua aurkezten du Parlamentuan, Europan gaiari 
buruz aurkezturiko testu bakarretakoa, eta aurrerakoienetakoa. Rocard-ek asteko 32 orduko 
lanaldia proposatzen zuen, ez legez inposatuz, baizik eta hortik gora geratzen zirenak 
fiskalki zigortuz, eta betetzen zutenei berriz zergak murriztuz. Ikuspegi sozialdemokrata 
beraz, agente sozialen arteko akordioa bilatuaz. Parlamentuak proposamena onartu zuen 
1996an, baina ez Kontseiluak, EBaren erabaki prozesua eta demokrazia mailari buruzko 
zalantzak zituztenei arrazoia ematen dien adibide horietako batetan. Rocard-en ustez, 
Europak langabeziaren aurkako borrokan ohizko elementuez gain (hazkunde ekonomikoa, 
lan merkatuaren malgutasuna, hezkuntza eta prestakuntza, zerbitzuei laguntza, enpresa txiki 
eta ertainen sustapena...) lan denbora erabili beharko luke, orain arte erabili izan ez den 
elementua:  
Curiosamente, nunca se menciona la variación posible de la jornada laboral, durante la semana, el 
año o la vida, como uno de los posibles elementos de la lucha contra el paro. Los textos oficiales de 
la Unión Europea son sorprendentemente discretos sobre este tema. El Libro blanco de la Comisión 
sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo no utiliza la expresión "reducción de la jornada 
laboral". Habla solamente de flexibilidad, distribución de la jornada, jornadas anuales más 
diversificadas, intensificación de la formación y tiempo parcial. La gran cantidad de trabajos 
preparatorios conserva el mismo vocabulario. El Libro blanco sobre la política social tampoco 
aborda el tema, al igual, por otra parte, que la resolución adoptada por nuestro Parlamento a 
propósito de este Libro blanco. Aparte de Jacques Delors, ningún otro comisario, ningún ministro 
representante de la presidencia en ejercicio abordó jamás este tema. La conclusión es clara: el tema 
asusta (Rocard, 1995: 2. Kurtsiba nik jarri diot). 

 Baina txosten honen ondoren gauzak aldatu beharrean, areagotu egin da Rocard-ek 
salatutako joera. Lan denboraren murrizketa ordurate gutxi aipatzen bazen, ordutik aurrera 
oraindik gutxiago aipatuko zen. Delors eta Rocard bezalako sozialista frantzesak 1990eko 
hasieran eztabaida sustatu ondoren, hamarkadaren bigarren erditik aurrera eztabaida hori 
itzaltzen joango da. Oraindik badira lan denboraren murrizketa eta berrantolaketa aztertzen 
dituzten txostenak (Bulletin d'études européenes sur le temps, 1997), baina gero eta gehiago 
hartuko dute eztabaida hoiek malgutasunaren bidea, eta gero eta gutxiago murrizketarena 
(Comisión, 1997). Badira lan merkatuari buruz ematen den ikuspegi ekonomizista 
ofizialetik aldentzen diren txostenak, baina salbuespenak dira (Supiot, 1999). 1997ko urrian 
Europako Parlamentuak 35 orduko lan astea bozkatu zuen, eta gutxigatik atera zen ezezkoa 
(229 boto alde -sozialistak eta Ezker Batua taldeak-, eta 237 aurka -Europako Partidu 
Popularra, liberalak eta Europarako Batasuna-). Gainera, aurretik lan denboraren 
murrizketari esaniko zenbait gauza (1992ko gomendioa, jubilazio adina malgutu eta 
murrizteko) ukatuko dira hemendik aurrera, eta justu aurkakoa esaten hasiko da 
(jubilazioaren malgutasuna, baina alderantziz, adina atzeratuz, Bartzelonako Goi Bileran 
esan den moduan, 2002ko martxoan). Ez dago beraz lan denborari buruzko erabaki 
indartsurik, eta egiten diren txosten, gomendio, ea.-ak sozialdemokrata baino gehiago 
liberalak dira (Castells eta Esping-Andersen, 1999: 113-118). 



  

 EBrekiko kritikoak izan gaitezke beraz. Sorreratik bertatik nahiko kutsu 
kontserbadorea izan du, eta gainera azken urteetan areagotu egin zaio kutsu hori. Gero eta 
nabarmenago da hartzen diren erabakien izaera neoliberala, gero eta gutxiago jartzen da 
zalantzan doktrina ofiziala (Fernández Durán, 1996 eta 2001). Europa eta Estatu Batuak 
gero eta antzekoagoak bihurtzen ari dira, eta badirudi gainera hori dela agintari europear 
batzuk nahi dutena (ikusi dugu aurreko puntuan AEBko lan merkatu, ekonomi eta gizarte 
eredua zalantzan jartzeko modukoa dela. Baina badirudi Blair, Aznar edo Berlusconi 
bezalako agintariak ez daudela ados zalantza hoiekin). Gainera, azken urteetan Frantzia zen 
pentsamendu bakar honi aurka egiten zion Estatu bakarrenetako, baina 2002ko Chirac-en 
eskubiaren garaipen garbiaren ondorioz, erresistentzi apur hori ere desagertu egin daiteke. 
1980 eta 90eko hamarkada hasieran, Delors eta Rocard bezalako politikoei esker, entzun 
zitekeen diskurtso sozialdemokrata EBan, baina azken urteetan gero eta zailagoa bihurtzen 
ari da diskurtso alternatiboak entzutea: lan merkatuaren desregulazioa, enpleguaren 
malgutasuna, ekonomiaren liberalizazioa, zerbitzu pribatuen pribatizazioa, Ongizate 
Estatuaren ahultzea... Hortik doa Europa XXI. mende hasera honetan.  

 Zertan ezberdintzen da adibidez Alemaniako gobernu sozialdemokratak onartu duen 
"2010 Agenda" neoliberalismotik? Enpleguaren arloari dagokionean, aurre-jubilazioak 
debekatzen dira, langile kaleratzea errazten da, langabezi dirulaguntzak murrizten dira... 
Wofgang Clement Ekonomia eta Lan ministroak, lan merkatuak malgutzen jarraitu beharra 
dagoela esan du Zortzi Handietako Lan ministroek 2003ko abenduan Stuttgart-en 
ospatutako bileran (bilera horretatik ateratako ondorio nagusia hori izan da, lan merkatuak 
malguagoa izan behar duela, aldaketa demografiko eta teknologikoei eta nazioarteko 
lehiakortasunari aurre egin ahal izateko -jubilazio adina atzeratuz adibidez-. Gogoratu 
munduko zortzi Estatu aberatsenen elkarte horren barnean daudela 2003an 
sozialdemokraziak gobernatzen dituen Erresuma Batua eta Alemania). El País-ek Berlinera 
bidalitako kazetariarentzat ere, ezinbestekoa da Ongizate Estatua murriztea, modu hontan 
justifikatzen duelarik sozialdemokraziak bere buruari eginiko traizio hori:  
Todas las mañanas, un camión recoge en los más lujosos hoteles de Berlín la ropa sucia y parte con 
ella hacia Francfort del Oder, a unos 80 kilómetros de la capital alemana. La carga atraviesa en un 
transbordador el río fronterizo entre Alemania y Polonia, deja la ropa sucia y recoge la limpia para 
traerla de vuelta a Berlín. En el hotel Adlon, el más de moda y de mayor prestigio hoy en día, no les 
hace gracia hablar del tema y piden comprensión: "Tenga en cuenta que tenemos 400 empleados y 
costos muy elevados. Lavar la ropa en Polonia sale mucho más barato" (...) Desde la vecina suiza, el 
prestigioso semanario Weltwoche resume la situación alemana: "El Estado se desangra. Los 
alemanes continúan pagando tenaces, rabiados, sufriendo. Subvencionan 4,1 millones de parados, 
financian un número creciente de inválidos, vagos y jubilados anticipados, alimentan a la antigua 
República Democrática Alemana y contribuyen a través de las transferencias europeas, entre otras 
cosas, al saneamiento de la red de autopistas de España". El semanario se asombra de que los 
alemanes pertenezcan a una especie de campeones mundiales de la caridad que trabajan sin quejarse 
tres días y medio a la semana para un Estado que reparte su dinero por toda Europa (...) El portavoz 
de las Cámaras de Industria y Comercio, Walter Kaiser, sostiene con contundencia: "Si en diez años 
no ocurre nada y las cosas siguen así como hasta ahora; si nuestras exigencias fuerzan los sistemas 
de seguridad social, en diez años estaremos donde ahora está Argentina” (Comas, 2003). 

 Oraindik ere Estatu Batuetatik ezberdindu eta Ongizate Estatua defendatzen duten 
ahotsak entzuten dira, baina ekonomiaren neurri liberalizatzaileak dira hartzen diren 
bakarrak (tren bidezko merkantzia garraioen liberalizazioa, portuetako zerbitzuen 
liberalizazioa, "pentsio pribatuen merkatu bakarra" finkatzen duen akordioa...). Zaila dirudi 



  

Ongizate Estatua mantendu ahal izatea Europatik gastu publikoa murriztea eskatzen 
zaionean Espainia bezalako Estatuei. Ez da gutxineko eskubide sozialei buruzko legedi 
amankomunik finkatzen. Ez dago botere, aginte eta ordezkaritza sistema garbi eta 
finkaturik. Kontseiluak (Estau-nazioen buruzagiek osatutako kontseiluak) jarraitzen du 
agintzen Parlamentuaren gainetik. Ez dute beraz balio askorik Europar Parlamenturako 
egiten diren hauteskundeak. Banku Zentralak finkatzen du politika ekonomikoa, eta 
ondorioz berak mugatzen ditu Estau-nazioen aurrekontuak. Baina Bankuaren parean ez 
dago maila horretako erakunde supra-nazional demokratikorik Bankua kontrolatzeko. 
Politikak ekonomia kontrolatu beharrean, ekonomiak agintzen du, tradizio liberal onenean 
bezela (Touraine, 1996). Ekonomia bitarteko beharrean, helburu bihurtzen da. 
Globalizazioa, garapen teknologikoa ea. zalantzan jar ezin daitezkeen prozesuak bailira 
bezela aurkezten zaizkigu EBaren bileretan, gure aukera bakarra egokitzea balitz bezela. 
Aukera politiko eta ideologikoak direnak, aukera subjetiboak direnak, objetibatu egiten 
dira. Atzean dagoen interes borroka izkutatzen da. Gizartea naturalizatzen da, 
errealitatearen eraikuntza soziala ezkutatuaz. Aukera ezberdinak dituztenak arazoak, aukera 
bakar-normal-logikoa balute bezela aurkezten zaizkigu. Enplegua bezalako eztabaida sozial 
eta politikoak, eztabaida tekniko-ekonomiko bihurtzen dira. 

 Ongizate Estatua ezin omen dela mantendu esaten zaigu. Estatu horren ezaugarri izan 
zen paktu soziala hausten ari dira Europa zuzentzen dutenak, eskubide sozialak bermatu eta 
aberastasuna banatzen zuen gizarte eredua desmontatzen. Ondorioa ezberdintasun sozialen 
areagotzea, oreka haustea, izan daitekeela jakin arren. Gastu publikoa murriztea bihurtzen 
da Europako Bankuaren lehentasun, iruzurraren aurka borrokatuz edo zerga sistema 
aldatuaz diru gehiago lortu beharrean. Gainera, ez da soilik Europa barruko aberastasun 
banaketa kritikatu daitekeena. Aurreko puntuan AEBak herrialde azpigaratuen 
garapenerako ematen duten laguntza eskaxa aipatu dugu, zalantzan jarri arren herrialde 
hoiek gu bezela garatzea posible eta desiragarri ote den. Baina Europak ere ez pentsa askoz 
gehiago ematen duenik: 2006rako BPGaren %0,39 lortu nahi da garapen dirulaguntza 
hoietarako, eta ez dirudi hori nahikoa denik urtean oraindik milaka pertsona hiltzen 
direnean gosez. Munduak aldaketa sakonak behar ditu, eta Europa izan liteke aldaketarako 
eragile garrantzitsuenetakoa, munduko potentzia (ekonomiko, politiko eta militar) 
nagusienetakoa baita. Baina ez da estatubatuarren nagusitza zalantzan jartzen eta ez da 
eredu ezberdinik proposatzen (Taibo, 2002) (2002ko urrian adibidez, EBak onartu egin du 
AEBak Nazioarteko Zigor Tribunaletik kanpo geratzea. Hala ere, 2002-03 neguan, 
aspaldiko partez Alemania, Frantzia eta Belgika AEBen aurka azaldu dira, honek Irak 
inbaditzea proposatu duenean. Benetako jarrera aldaketa ote da Estatu indartsu horiena? 
Itxaropena pizteko moduko gertakari historikoa ote, edo agian gertatzen den gauza bakarra 
da Estatu hoiek ez dutela interes ekonomikorik -petrolioa batez ere-, gerra horretan?118 
Badirudi bigarren hipotesia dela fundamentuzkoagoa, 2005ko otsailean, EBko agintari 
nagusi guztiak –Schröder, Chirac..- gustura elkartu baitira G. Bush-ekin honek Europara 
eginiko bisitan). 

 Andres Bilbao-k ongi azaltzen duen bezela, sozialdemokraziaren kontraesan sakonak 
islatzen ditu azken batean EBak. Batetik elkartasuna mantendu nahi da Europaren ezaugarri 

                                                 
118 Frantziako petrolio enpresa nagusiak, Total-Elf enpresak, akordioa sinatu baizuen Sadam 
Hussein-ekin 1997an, AEBko Exxon eta Texaco, Erresuma Batuko BP (British Petroleum) eta 
Holandako Shell akordio horretatik kanpo geratu ziren bitartean. 



  

moduan. Baina bestetik, hazkunde ekonomikoa, efikazia, produktibitatea eta lehiakortasuna 
ezin dira zalantzan jarri, sistema kapitalistaren barnean. Eta sistema horretan printzipio 
hoiek inbertsio eta irabazi pribatuen logikara garamatzate. Elkartasunaren adierazpen 
sinbolikotik abiatuta, interes pribatuaren logika ekonomiko liberalera iristen gara horrela, 
eta zaila dirudi bi ideia hoiek batera jartzea. Maastrick-eko Itunean disenatzen den Europak 
ekonomiari ematen dio lehentasuna, gizarte eredu horretan antolaketa ekonomikoak 
baldintzatzen duelarik antolaketa soziala (Andrés Bilbao-k dion moduan, "las relaciones 
económicas son las que constituyen el principio de realidad"). Gizarte eredu honetan logika 
ekonomikoak jartzen dizkio mugak politikari, alderantziz izan beharrean. Demokrazia 
honetan, herriak, aginduko duten pertsonak aukeratu beharrean, sistema ekonomiko hori 
kudeatuko duten pertsonak aukeratzen ditu. Sistema horrek inposatuko dizkie mugak, muga 
hoiek zalantzan jarri ezin direnak balira bezela aurkezten direlarik. Era horretan politikariak 
administratzaile tekniko bihurtzen dira. Mundua aldatu ezin daitekeen "gauza" bezela 
aurkezten zaigu, benetan den antolaketa sozial bezela aurkeztu beharrean. Errealismoaren 
eta pragmatismoren izenean, politika desideologizatu egiten da, teknika administratibo 
bihurtuz. Politikoek ez dituzte ideia ezberdinak lantzen, bakarrarekin lan egiten dute, 
hauteskunde kanpainetan salbu. Eta orduan diskurtso mailan geratzen dira ezberdintasunak, 
asmoen mailan, praktikan, ekintzen garaian, sozialdemokraziak ez baitu gauza 
ezberdinetarako lekurik ikusten.119 

 Dena den, beti kritiketara mugatu ez gaitezen, puntu hau esperantzarako aukera 
batekin bukatuko dugu120. Izan ere, egia da oraingoz eszeptikoak izateko arrazoiak ditugula, 
baina ziurrenik globalizaziorako joera ezinbestekoa da, eta prozesu horretan Europak paper 
garrantzitsua jokatu dezake, baita enplegua eta lanaldiari dagokionean ere. Europa bera ez 
baino, gaur egungo Europa kritikatu beharko litzateke beraz, globalizazioa bera ez baino 
globalizazio neoliberala kritikatzen den moduan121. Ideia bera ez baino, ideia gauzatzeko 

                                                 
119 2002ko apirilean, EBak Energiari buruzko bilera bat ospatu zuen Iruñan. Hona hemen bilera 
horren aurka protestatzeko mugimendu sozial ezberdinek osatutako "Foro Iruñea 2002" elkarteak 
idatzitako testua: "La Unión Europea responde a los intereses de los grandes capitales europeos  
para la expansión de la producción y la distribución a gran escala, y para impulsarla como potencia 
económica mundial. La UE responde a un modelo de desarrollo basado en la producción y consumo 
continuados, en los desplazamientos crecientes de personas y mercancías, la agricultura 
industrializada, la liberalización de los mercados, la desregulación laboral, los recortes de los gastos 
sociales, la privatización de empresas, la degradación medioambiental, la "Europa fortaleza"..., en 
resumen un modelo basado exclusivamente en el crecimiento económico y en la creación de 
mercados por todo el planeta y en la mayoría de las facetas de nuestras vidas. La Unión Europea es, 
pues, junto con el FMI, Banco Mundial, G-8... un agente más que impulsa la globalización 
económica neoliberal". 
120 Perspektiba kritikotik positibotzat definitu daitezkeen zenbait gauza ere gertatu dira azken aldian: 
EB mailako enpresari eta sindikatu arteko lehenengo akordioak adibidez (estresaren aurkako 
2004ko urriko akordioa, eraikuntza sektoreko segurtasuna hobetzeko 2004ko azaroko akordioa…), 
edo deslokalizazioen aurka 2004ko udaran hartutako erabakia (zazpi urte baino lehen lekuz aldatzen 
den enpresari EBaren dirulaguntzak itzuli araziko dizkion erabakia). 
121 "Si la Izquierda europea pudiera librarse de la sumisión del doble dictado, el del capital y el de 
Washington, sería posible imaginar que la nueva estrategia europea pudiera entrelazarse con 
aquéllas de Rusia, China, la India y con las del tercer mundo en general, en un indispensable 
esfuerzo de construcción multipolar. Si esto no ocurre, el proyecto europeo desaparecerá" (Amin, 
2000: 33). 



  

modua, gaur egungo bidea. Vidal Ruiz-ekin ados nago puntu honetan: egia da oraingoz 
Europa ekonomikoa bakarrik daukagula, eta ekonomia neoliberala praktikatzen duen 
Europa bat dela gainera. Baina historikoki beste kasu askotan gertatu den bezela, ziurrenik 
beharrezkoa da lehendabizi batasun ekonomikoa lortzea ondoren batasun politikoa lortzeko. 
Ziurrenik gero eta zailagoa baita Estatu bakar batek, gaur egungo munduan nagusi den 
politika neoliberalaren aurrean zerbait ezberdina egin ahal izatea. Ruiz-en ustez, 
kontraesana dirudi etorkizunean hobeto egoteko (beste Europa bat), gaur egun okerrerako 
bidea egin behar izatea (Europa neoliberala), baina gauden bezela geratuko bagina 
erresistentziarako aukera gutxiago edukiko genuke. Batasun ekonomikoaren ondoren, 
batasun politikoa iristen denean (noizbait iristen bada behintzat), orduan aldatu ahal izango 
omen ditugu gauzak hauteskunde bidez. Izan ere, Europako gobernu sistema, demokrazia 
formala, hobetu daitekeen sistema da, baina era berean orain arte ezagutzen ditugun artean 
hoberenetarikoa (Vidal Ruiz, 1997: 150-152). Orokorrean Ruiz-ekin ados egonik ere, 
zenbait zalantza sortzen zaizkit ordea gai honen inguruan: ez ote da posible haseratik 
bertatik beste mota batetara eraikitzea Europa, etorkizunaren zain egon beharrik gabe? 
Neoliberalismoa ez ote da itzuli Europara denbora luzez geratzeko? Liberalismoak behin 
boterea lortu ondoren (komunikabideak, propaganda...), hain erraza ote da hauteskunde 
bidez gauzak aldatzea? Sozialdemokraziak praktikotasunaren bidea aukeratzen du, 
dagoenaren defentsarena, nahiz eta jakin dagoena ez dela izan zitekeen egoera hoberena. 
"Dena edo ezer ez" defendatu beharrean, "aldaketa txikiak" defendatzen ditu. Eta kasu 
batzutan ados nago. Baina zalantzak sortzen dira: ez ote gara geratuko "aldaketa txiki" 
horietan? Ez ote zaigu epe luzeko proiektua ahaztuko, momentuko aldaketa txikien bitartez 
gainera sistema berrindartzen dugun bitartean? Gai hauetan aditua den Ramon Duranen 
ustez ez dago zalantzarik: "Pensar que desde esta Europa financiera se va a poder construir 
una Europa social es como pensar en el sexo de los ángeles, porque precisamente se está 
utilizando esta estructura para justamente lo contrario" (Villalba eta Alonso, 2001: 35).122 

 Aldaketak behar ditu beraz Europa honek ikuspegi aurrerakoi-kritiko batetik, baina 
esan bezela agian oraindik ere posible izan litezke aldaketa hoiek. 1993an adibidez, asteko 
gehienezko lanaldia 48 ordutan finkatu bazen, aurrera jarraitu daiteke bide horretan. Eta 
kontutan eduki Europan lanaldia murriztu, aberastasuna banatu eta hobeto bizitzea lortuko 
balitz, mundu guztiarentzako eredu bihurtu daitekeela, munduko potentzia ekonomiko 
nagusietakoa baita, ia buruaskia. Michel Rocard-ek bere txostenean dion bezela, esfortzu 
handiago bat eska dakioke Europar Batasunari gai honetan123. Bestela, ikusi dugu aurreko 

                                                 
122 2002ko azaroak 6-10 artean ospatu da Florentzian (Italia), Europa neoliberalaren aurkako 
lehenengo Europako Foro Soziala. Bertan bildu dira azken urteetan neoliberalaren aurka agertu 
diren mugimendu sozial ezagunenetako batzuk (ATTAC, Vía Campesina...). Porto Alegren 
(Brasilen) ospatzen den Munduko Foro Soziala izan da orain arte erakunde horien bilera ezagunena, 
eta Florentzian eginiko bilera, Europa mailako mugimendu kritikoa batzeko lehenengo saiakera 
handia izan da (2003ko azaroan ospatu da bigarrena Parisen, eta 2004ko azaroan hirugarrena 
Londresen). 
123 Hona hemen Rocard-en ustez EBak lan denboraren murrizketa eta banaketa gaian egin 
dezakeena: "(a) La Unión puede emprender una amplia consulta del conjunto de los interlocutores 
sociales afectados, a nivel comunitario (b) La Unión puede contribuir a difundir ampliamente las 
conclusiones de estas reflexiones (c) La Unión puede acometer un examen de conjunto de las 
experiencias ya realizadas sobre el terreno para extraer el balance (d) La Unión puede contribuir a 
incitar a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a emprender todas las negociaciones 



  

puntuan noruntz goazen: indibidualismoaren eta lehiakortasun basatiaren gizartea, merkatu 
ekonomiaren nagusitasuna, eta ondorioz, ezberdintasun sozialen eta lanaldi luzeagoen 
gizartea... Hori nahi al dugu? Gaur egun Europa merkatu ekonomikora mugatzen da, eta 
erronka pausu bat gehiago ematea litzateke beraz, Europa politiko eta soziala lortzea. Eta 
etorkizunerako nahi dugun gizarte eredua eztabaidatzeko aukera egon dadila, Estatu 
Batuekiko ezberdintasuna erretorikara mugatu gabe. Eta XX. mendeko lorpen 
handienetakoa izan den Ongizate Estatua (aberastasunaren birbanaketa, ezberdintasun 
sozialen murrizketa, enplegu eta bizitza duina) gutxienez mantendu ahal izan dadila.124 

 

Enplegu aztarnategi berriei buruzko eztabaida. 

 Sozialdemokraziak enpleguari buruz esaten duena aztertzen ari gara, nola saiatzen 
den teoria liberaletik ezberdintzen, eta nola askotan ez duen lortzen. Gure ustez, puntu 
honetan ere, sozialdemokraziak liberalismoak ezarritako bidea jarraitzen du, eta zenbait 
kritika egin dakizkioke bide horri. Liberal eta sozialdemokraten ikuspegia honakoa da: ez 
badago denontzako nahikoa enplegu, sortu ditzagun berriak. Lehendabiziko industri 
iraultzan, nekazaritzako jendea "soberan" geratu zen, eta industrian sortu ziren enpleguak. 
1970tik aurrera, industria da krisian sartu dena, eta zerbitzuetan sortu dira enplegu berriak. 
Bigarren iraultza honetan beraz, zerbitzuetan bilatuko beharko da enplegu krisiarentzako 
irtenbidea. Baina ohizko zerbitzuetaz gain, sozialdemokraziak urrutirago joatea proposatzen 
du, eta orain arte ordaindu gabe egiten ziren zereginetan enplegua sortzea. Enplegu 
aztarnategi berriak lirateke ("nuevos yacimientos de empleo"). 

 Aurreko puntuan aipatu dugun Jacques Delors-en Liburu Zuria-n topa genezake 
aztarnategi berri hauei buruzko lehenengo erreferentzia. Bertan esaten zenez, gizarte berri 
batek behar berriak ditu, eta Estatu Batuekin konparatuz, Europan ez ziren oraindik zerbitzu 
hauek gehiegi garatu. Dagoeneko gauza ezaguna da adibidez, aldaketa demografiko 
garrantzitsua gertatzen ari dela herrialde garatuetan. Gero eta ume gutxiago jaiotzen dira, 

                                                                                                                                                     
útiles (e) La Unión puede incluso fomentar la apertura de una negociación marco a nivel europeo, o 
igualmente negociaciones sectoriales, especialmente en los sectores excluídos por la directiva 
jornada laboral (f) La Unión puede igualmente contribuir a definir las condiciones de neutralidad 
fiscales de la elección entre nuevas contrataciones y nuevas máquinas, y las condiciones de 
facilitación o de fomento legislativo en la reducción de la jornada laboral (g) La Unión podría 
desarrollar un programa de fomento de la vida cultural deportiva y social que estaría claramente 
destinada a promover una fuerte demanda popular de tiempo libre (Rocard, 1995: 9). 
124 Zentzu honetan, ez dirudi 2004ko urrian EBko agintariek Erroman onartutako, eta 2005ko 
martxoan Espainian eta Euskadin erreferendumean berretsitako Konstituzioa (gutxigaitik eta 
abstentzio handi batekin, baina Euskadin ere berretsia), guk proposatutako bidetik doanik. 1992ko 
Nizako Tratatuarekiko aurrerapausua da ziurrenik, baina ez da ikuspegi kritiko eta aurrerakoi 
batetik eskatzen dena. Geratzen den zalantza honakoa da: Konstituzio hori hobetu litekeen 
lehenengo pausu bat da, edo epe luze baterako harrapatuta utzi gaituen testua da? Honi buruzko 
2004ko lau liburu kritiko: Egile Ugari, La Europa, ¿de quién? (Txalaparta); Joaquín Arriola eta 
Luciano Vasapollo, La recomposición de Europa: la ampliación de la UE en el contexto de la 
competencia global y las finanzas internacionales (El Viejo Topo); Carlos Taibo, No es lo que nos 
cuentan. Una crítica a la Unión Europea realmente existente (Ediciones B);Antonio Negri, Europa 
y el Imperio (Akal). Eta EBko eredua defendatzen duen bat: Jeremy Rifkin, El sueño europeo. 
Cómo la visión europea del futuro está eclipsando el sueño americano (Paidós). 



  

eta adinekoak gero eta urte gehiago bizi dira. Ondorioa biztanleriaren zahartzea da. Horra 
hor Liburu Zuriak enplegua sortzeko ikusten zuen aztarnategietako bat (adinekoak zaintzea) 
eta errealitateak arrazoia eman dio gainera 1990eko hamarkadan. Eta modu horretan, beste 
hainbat aldaketa eta enplegu aztarnategi berri aipatzen ziren: emakumea lan merkatuan 
sartzeak suposatu duen familia aldaketa (haurtzaindegiak, ludotekak, jantokiak, janari 
azkarreko enpresak...); teknologiak berrien eta ikus-entzuneko industriaren garapena; 
aisialdi eta kultura aldaketak, hezkuntza mailaren garapenarekin, aisialdi gehiagorekin, eta 
erosteko gaitasun handiagorekin erlazionaturik...Ikuspegi honetatik, behar indibidual eta 
kolektibo berriak sortzen ari dira beraz, eta behar horietako asko oraindik asetu gabe daude. 
Gainera, gizarte garatuetan, gero eta gehiago arduratzen gara zenbait gaietan, eta hor ere 
enplegu berrien aukera ikusten da: ingurugiroa zaintzea, ondare artistikoa eta kulturala 
gordetzea, bazterketa eta ezberdintasunaren aurka borrokatzea... Europako Batzordeak 
hamazazpi enplegu aztarnategi berri definitzen zituen (Comisión, 1995): 

 A) Eguneroko bizitzako zerbitzuak: 1.- Etxeetara eskeini daitezkeen zerbitzuak 
("servicios a domicilio") 2.- Haurrak zaintzea 3.- Komunikazio eta informazioaren 
teknologia berriak 4.- Arazoetan dauden gazteei laguntzea eta gizarteratzea. 

 B) Bizitza kalitatea hobetzera zuzendutako zerbitzuak: 5.- Etxebizitzak zaindu eta 
hobetzea 6.- Segurtasuna 7.- Tokian tokiko garraio kolektiboak 8.- Hiriko gune publikoak 
zaindu eta gune horien erabilpena bultzatzea 9.- Gertuko komertzioak. 

 C) Kultura eta aisialdiko zerbitzuak: 10.- Turismoa 11.- Ikus-entzunezkoen arloa  12.- 
Kultura ondarea berreskuratu, zaindu eta balio ematea 13.- Tokian tokiko kulturaren 
garapena bultzatzea. 

 D) Ingurugiro zerbitzuak: 14.- Hondakinen kudeaketa 15.- Uraren kudeaketa 16.- 
Ingurune naturalak babestu eta zaintzea 17.- Kutsadura arautu eta kontrolatzea. 

 Gai honetan agian Espainiako espezialista nagusia den Lorenzo Cachón-ek, beste 
aztarnategi batzuk ere gehitzen dizkio zerrenda honi: nekazaritza ekologikoa, energia 
alternatiboen arloa, Gobernuz Kanpoko Erakundeak...(Cachón, 1998)125. Ikusten denez, 
zeregin hauetako gehienei ez zaie orain arte balio ekonomiko bat eman. Familiak hartzen 
zituen bere gain (adineko jendea, umeak edo gaixoak zaintzea), edo borondatez egiten 
ziren, horretarako gogoa zegoelako, bakoitzak nahi zuelako, ez soldata bat lortzeko 
(aisialdiko taldeetako begiraleak, zine-klubak antolatzen dituztenak...). Enplegu aztarnategi 
berrien planteamendua da, ohizko enpleguak sortzeko gai ez garenez, arlo berri hauetan 
sortu behar ditugula enpleguak: "Se tratará de ocupaciones útiles para la sociedad y, por 
consiguiente, remuneradas, como ocurre hoy con los maestros de escuela, los profesores de 
universidades, los empleados de administración, etc." (Schaff, 1996: 300). Oraingoz ez dira 
zeregin produktibotzat hartzen, ez dira dirutan ordaintzen, baina gizartearentzako 
onuragarriak dira, eta beharrezko bihurtu daitezke, orain arteko historian beste zeregin 
askorekin gertatu izan den bezela. Nork imagina zezakeen orain dela belaunaldi bat, 
pertsona batek bizia irabazi zezakeela soziologia erakutsiz? Nork imagina zezakeen internet 
                                                 
125 Urte berean gai honi buruz gazteleraz argitaraturiko beste bi liburu: J.C. Collado Turiel eta Mª 
Angeles Martínez Martín (1998): Nuevos yacimientos de empleo en España. Potencial de 
crecimiento y desarrollo futuro. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid; E. Jiménez, F. 
Barreiro eta J.E. Sánchez (1998): Los nuevos yacimientos de empleo. Los retos de la creación de 
empleo desde el territorio. Fundación CIREM, Barcelona. 



  

gela batetan dagoen informatikariari soldata bat ordainduko ziola gizarteak? Gauza bera 
gertatzen da arlo berri hauekin. Oraingoz borondatez egiten dira, eta ezin dugu oraingoz 
imaginatu gauza hoiek egiteagatik dirua irabazi daitekeenik. Zergatik ez gara hasten zeregin 
horiei duten balioa eman eta ordaintzen? Profesionalizazioa ongi etorriko zaie lan horietako 
askori. Horretan bat datoz sozialdemokrata eta liberalak, ekonomiak hazten jarraitzeko eta 
enplegua sortzen jarraitzeko aukera ikusten baidute hor. Partidu Popularrak adibidez 
dirulaguntzak  ematen dizkie enplegua sortzen dute Gobernuz Kanpoko Erakundei. Eta 
biztanleriaaren zahartzearen inguruan milaka lanpostu berri sortzeko aukera ikusten du: 
adinekoentzako zaintzaileak, jende honentzako prestaturiko zentruetan lan egingo duten 
sendagile, erizain, sukaldari, animatzaile kultural, bedel... 

 Etxeko lanen arloa izan liteke beste enplegu aztarnategi bat. Espainian emakume 
ezkonduen %33ak bakarrik dauka edo eduki nahi du ordainduriko enplegu bat (hau da, 
emakume ezkonduen jarduera tasa %33 da). Portzentai hori handiagoa da lurralde 
"aurreratugoetan", eta Espainia "modernizatzen" joango den heinean, hor ere enplegu 
berriak sor litezke oraindik: emakumea kanpora ateratzen denean lan egitera, soldata baten 
truke, denbora gutxiago dauka etxeko lanak egiteko, eta familiak diru gehiago dauka, bi 
soldata sartzen direlako orain etxean. Gizonak eta emakumeak lan egiten duten 100 familia 
hauetakoekin 25 enplegu berri sortu omen litezke familiari eskeindu beharko zaizkion 
zerbitzu berri horien arloan (Adam eta Esping-Andersen, 1997). Gainera, ideia hau 
defendatzen dutenen ustez, abantailak ez dira hor amaitzen: familia "moderno" hauetan, 
pobrezia arriskua murrizten da (bietako bat lanik gabe geratzen bada ere, oraindik beste 
soldata bat geratzen delako), eta Estatuarentzat diru gehiago jasotzea suposatzen du (jende 
gehiagok kotizatzen duelako)126. Planteamendu hau muturreraino eramango bagenu, 
azkenean etxeko lanei ere balio ekonomikoa ematea eska genezake, eta badira jadanik hori 
eskatzen duten ahotsak. Eustat-ek eginiko kalkuloen arabera, 2.000. urtean, 135.000 
pezetako soldata ordaindu beharko litzaioke etxeko lanak egiten egunero lau ordu pasatzen 
dituen emakumeari (emakumeak baitira etxeko lanak egiten dituztenak). 

 Aisialdia ere gero eta garrantzitsuagoa bihurtzen da gizarte aurreratuetan, eta hau ere 
enplegu aztarnategi berri bihurtzen da. "Aisialdiaren Soziologia", "Aisialdiari buruzko 
Kongresuak" eta "Aisialdiari buruzko ikerketen Institutuak" sortzen dira, gizartean gero eta 
garrantzi gehiago duen gaia izanik, gai hori aztertu eta pentsatzeko beharra ikusten delako. 
Deustuko Unibertsitateko "Aisialdiari buruzko ikerketen Institutuko" zuzendari den Manuel 
Cuenca-k enplegu ugari sortzeko aukera ikusten du arlo honetan ere: turismoak adibidez 
Espainian BPGaren %11 suposatzen du, 700.000 enplegu suposatzen dituelarik zuzenean, 
eta beste 500.000 zeharka. Kirola ere kontutan hartzeko arloa litzateke, oinetako edo 
jantzietan suposatzen duen industriaz gain, polikiroldegietan enplegu ugari sortu bailitezke. 
Umeei dagokienean, ekintza extraeskolarrak gero eta garrantzitsuagoak dira (musika, artea, 
kirolak, hizkuntzak, teknologia berriak...), eta baita festak, ludotekak, udalekuak, 
asteburuetarako etxeak...Gazteen kasuan, aisialdi-taldeak, musika, zinea... Musika eta zinea 

                                                 
126 Noski, gizarte aurreratuetan asko dira baita ere pertsona bakar batek osatutako etxeak, edo 
aita/ama bakarreko familiak, baina horrek ez  die arrazoirik kentzen enplegu aztarnategi berrien 
aldekoei, famili hauek ere denbora gutxi baitute, eta nahiz eta agian ez horrenbeste diru eduki, 
hauek ere zerbitzu horietako asko (janaria, haurtzaindegiak...) kontsumitzen baitituzte (gainera 
soldata duin batekin bizi direnen artean, portzentai handi batek batezbestekoa baino gehiago 
kontsumitzen du kultura, oporrak, bizitza soziala, ea.tan) 



  

aipatu ditugunez, kultura ere aipatu beharko genuke orokorrean: aldizkariak, liburuak, 
irratia, zinea, egunkariak, artea (museoak, erakusketak...), ondarearen zainketa... (Cuenca, 
1999). 

 Zeregin hauetako gehienak eskulan ugari eskatzen dute gainera. Teknologiak ezin 
ditu ordezkatu aisialdiko begiraleak edo adineko pertsonen zaintzaileak. Jadanik ordu asko 
pasatzen ditu gizarteak gauza hauek egiten, ordaindu ditzagun ordu hoiek! Bihurtu ditzagun 
enplegu! Batzuk "laugarren sektorea" deitzen diote, ez direlako ez nekazaritza, ez industria 
eta ez ohizko zerbitzuak. Horregatik "zerbitzu sozial" kontzeptua ere erabili izan da. Beste 
batzuk, zeregin hoiek arlo publiko eta pribatuaren artean kokatzen direnez, "hirugarren 
arloa edo sektorea"-ri buruz hitz egiten dute. Eta badira "ekonomia soziala" terminoa 
erabiltzen dutenak ere: "La solución de este problema -demasiados bienes, poco trabajo- 
hay que buscarla en otra parte, fuera de la dimensión capitalista y mercantil de la sociedad. 
No se trata de salir del capitalismo, sino de ocupar esa tierra de nadie de la economía y de 
la sociedad en la cual los bienes no pagan. Esta tierra existe, como lo demuestran, por un 
lado, las muchas necesidades sociales que quedan sin cubrir y, por otro, las muchas 
actividades que no se promueven con el fin de obtener beneficios. Voluntariado, 
asociacionismo, movimiento en pro del medioambiente, cooperativas o  centros sociales..." 
(Lunghini, 1998: 87). 

 Jeremy Rifkin-ek ere merkatu ekonomia eta ekonomia soziala bereizten ditu, eta 
berak ere etorkizunerako ekonomia  sozialaren aldeko apustua egiten du: "Una distribución 
justa y equitativa de las ganancias de productividad requeriría una reducción del tiempo de 
trabajo a escala internacional y un esfuerzo concertado y sostenido de los gobiernos 
nacionales para promocionar empleo alternativo, en el llamado tercer sector de la economía 
social, para aquellos cuyo trabajo ya no es necesario en la economía mercantil" (Rifkin, 
1996: 279). Industrializazioko azken bi mendeetan (EAEn azken mendean) gizakien arteko 
harreman sozial tradizionalak merkatu harreman bihurtu dira, eta gauza guzien balioa (baita 
gizakiena ere) merkatuan zuen balioaren arabera definitzen zen. Baina ekonomia sozialaren 
proposamenak eskema hori zalantzan jartzea suposatzen du. Jadanik ez dira garrantzitsuak 
izango merkatuan asko balio duten edo irabaziak ematen dituzten aktibitateak bakarrik. 
Beste era batetako aktibitateak ere baloratzea suposatzen du proposamen honek, agian 
irabazi ekonomikorik emango ez duten aktibitateei balio ekonomiko bat ematea. 
Industrializazioarekin batera, industrializazio horren seme-alaba diren enpresa eta Estatuek 
gero eta zeregin gehiago bereganatu zituzten, lehen familiek, auzoak edo komunitateen 
esku zeuden zereginak. Baina azken urteetan, merkatuak eta Estatuak gizakien oinarrizko 
zenbait behar ahaztu dituztela konturatu gara, eta berriro ere familia, auzo, elkarte, ea.en 
eskuetara itzuli dira zeregin horietako asko eta zeregin berri batzu. Jendea ohartu da 
norberak egin behar dituela berriro ere zenbait gauza, balore ekonomikoak bakarrik 
kontutan hartzen dituen nazioarteko merkatuak eta gero eta ahulago diren gobernuek ezin 
dutelako edo ez dutelako nahi zeregin horietaz arduratu. Rifkin-en ustez, azken urteetan 
hirugarren sektore hau arlo pribatua eta publikoa baino bi aldiz gehiago hazi da127. 

                                                 
127 280-281 orrialdeetan ematen du Rifkin-ek bere ustez hirugarren sektore honetan sartu daitezkeen 
aktibitateen zerrenda bat: irabazi ekonomikorik bilatzen ez duten milaka elkarte eta erakunde; 
zerbitzu sozialak; osasun zerbitzuak; arte modu ezberdinak (zine-forumak, antzerkia, liburutegi, 
abesbatza, orkesta,...); erlijio ez instituzionala; zahar eta gutxitu fisiko edo psikikoei emaniko 
laguntza; gazte marginatu edo etxerik gabeko jendeari emanikoa; ospitale  publikoetako edo beste 



  

 Honaino enplegu aztarnategi berrien aldeko jarrera. Baina hasieran aipatu dut puntu 
honetan ere badirela kritikak. Ahots kritiko horien ustez, Rifkin bezalako jendeak zerbitzu 
sozialei buruz hitz egiten duenean, merkatuaren logikatik kanpo dauden eta irabazi 
ekonomikorik ematen ez duten zereginei buruz ari da, baina errealitatean, zaila izango da 
lan berri hauek logika horretatik kanpo geratzea. Estatuak gero eta arlo gutxiago 
bereganatzen ditu XXI. mende hasieran, eta ez dirudi arlo berri hauek bereganatzeko prest 
egongo denik. Asko jota dirulaguntzak eman ditzake, edo erreztasun fiskalak. Baina 
badirudi finantziazio pribatuak sartu beharko duela aztarnategi berri hauetan, eta 
finantziazio pribatuak irabazien logikarekin funtzionatzen du (hurrengo kapituluan 
sakonduko dugu kritikatu hau, hemen aipatu besterik ez dugularik egingo). 

 Kritikoen ustez, sozialdemokraziak huts egiten du planteamendu honetan ere, 
kapitalismoak sorturiko arazo bat konpontzeko kapitalismo gehiago proposatzen delako, 
merkatuak sorturiko arazoa konpontzeko, merkatu gehiago proposatzen delako. Aztarnategi 
berri hoietarako proposatzen diren zeregin askoren zentzua ez da ekonomikoa, eta zentzu 
hori mantentzen saiatu behar dugu. Irtenbidea ez da merkatuak gero eta arlo gehiago 
kolonizatzea, baizik eta alderantzizkoa, merkatuari ahalik eta espazio gehien lapurtzea. 
Kritikoen ustez, adinekoak ez dira industria bat, gazteak ez dira merkantziak, umeak ezin 
litezke diruaren logikaren menpe bizi. "Como cada vez hay más familias en las que los dos 
progenitores trabajan fuera de casa, hay una necesidad cada vez mayor de actividades 
extraescolaes y de una orientación y supervisión por parte de adultos hasta las ocho de la 
tarde, cuando hay una persona mayor en casa para recibir a los niños" (Jackson, 1998). 
Gabriel Jackson bezalako jendea modu honetako proposamenak egiten ditu etorkizuneko 
ezkerraren izenean, baina justu alderantzizkoa litzateke benetako jarrera aurrerakoia: gero 
eta gutxiago lan egin eta familiarentzako denbora gehiago edukitzeko erabiltzea garapena. 
Etxera zortzitan iritsi beharrean, bitartean umeak ekintza extraeskolarretan utziaz, orain 
baino lehenago iristea, umeekin egoteko denbora gehiago edukitzeko. Bestela “denborarik 
gabeko” gizarte eredu batetaruntz goaz, umeekin egoteko denborarik gabe, lasai 
bazkaltzeko denborarik gabe, aisialdirako denborarik gabe... 

 Ikuspegi kritiko batetik, despistatuta dabil sozialdemokrazia orain arte merkatutik 
kanpo, ekonomia murgilduan edo informalean egiten den lana merkatuan, ekonomia 
formalean sartu nahi duenean. Juan Torres bezalako autoreek "giza esfortzu guztia 
azaleratzea" proposatzen dute, ez soilik ekonomia tradizionalean kontutan hartzen dena 
(Torres, 2002). Diskurtso kritikoak ordea justu aurkakoa proposatzen du: ekonomia 
formalean gero eta denbora gutxiago pasatzea, zeregin "informaletan" gero eta denbora 
gehiago pasa ahal izateko. Gauza ez da diru gehiago irabaztea beste batek nire seme-alabak 
zaindu ditzan, baizik eta gero eta gutxiago lan egitea, nire seme-alabentzako denbora 
gehiago edukitzeko. Planteamendu alternatiboak denbora ezkatzen du, ez enplegu 
aztarnategi berriak. Nahikoa aberatsak bagara, gaur egun ekoizten denarekin, gutxiago lan 
eginda bizitzeko. Garapen teknologikoa zentzu horretan erabili beharko litzateke, gutxiago 

                                                                                                                                                     
era batetako osasun laguntza ematen duen jendea (hiltzen ari diren gaixoen laguntza, IHESa duten 
gaixoak edo droga arazoak dituen jendea zaintzea...); umezurtzen babesa; helduen alfabetizazioa; 
ume eta gazteen eskolaz kanpoko ekintzak (ikasteko laguntza, tutoritzak, ludotekak, udalekuak,...); 
etorkinentzako etxeak; tratu txarrak jasotako emakume, edo beste era batetako arazoak (bikote 
banatzeak, sexu arazoak, ...) dituen jendearentzako zentruak; animalien eta ingurugiroan babesa eta 
zainketa; Hirugarren Mundurako laguntza...  



  

lan egiteko, hobeto bizitzeko, epe luzeko perspektiba historikoarekin. Ez dago enplegu 
berriak asmatzen ibili beharrik. Banatu ditzagun enpleguak eta aberastasuna. Hori da jarrera 
alternatiboa. Autoprodukzioaren aldeko jarrera. Denbora edukitzea nire kotxea garbitzeko, 
beste bati ordaindu beharrean gauza bera egiteko ni lanean nagoen bitartean. Denbora 
edukitzea janaria erosteko, prestatzeko, etxea garbitzeko, kirola egiteko, sortzeko... 
Mugimendu sozial batetan ez da soldata baten truke parte hartzen, zine-klub bat ez da 
diruaren truke antolatzen. Ekintza horien zentzua beste bat da, eta arrazionalitate 
ekonomikoak inbaditzen baditu, zentzua galduko dute. Mugimendu sozialetako edo zine-
klubetako funtzionariak ager litezke, bokaziorik gabe soldata baten truke dabilen jendea. 

 Arteak negozio bihurtu behar al du? Dena merkantzia bihurtu behar ote dugu 
bizitzako arlo guzietan? Guk aukeratutako bilerei ere prezioa jartzen hasi behar ote dugu? 
Umeak goizetan haurtzaindegira, eguerdian jantokira, arratsaldetan ekintza 
extraeskolarretara, asteburuetan ludotekara, eta udaran udalekuetara bidaltzen baditugu, 
zertarako edukitzen ditugu umeak? Gosta Esping-Andersen eta Paula Adam-ek zera diote: 
"¿Cómo podemos estimular la demanda de servicios de las familias? Estudios empíricos 
demuestran que la demanda de servicios aumenta cuando el tiempo libre es escaso. 
Comparando con el hogar tradicional (con un cabeza de familia portador del único salario), 
el hogar moderno (con dos entradas de ingresos) dispone de más ingresos y menos tiempo 
para hacer la colada, planchar las camisas, cuidar de los abuelos y los niños, lavar el coche, 
preparar las comidas y limpiar la casa. En otras palabras, la familia moderna está más 
dispuesta a adquirir servicios que ahorren su tiempo y puede permitírselo porque dispone 
de dos ingresos. El efecto de incentivar a la mujer trabajadora es potencialmente alto si 
además consideramos, desde una óptica solidaria, que el aumento de la demanda de 
servicios intensivos en trabajo beneficia a los trabajadores poco formados" (Adam eta 
Esping-Andersen, 1997). Ikuspegi kritiko batetik justu aurkakoa proposatu beharko 
litzateke: bai emakume eta bai gizonezkoek denbora gutxiago pasatzea enpleguan, eta 
denbora edukitzea etxeko lanak biek erdibana egiteko. Emakumeak ere ordainduriko lan 
merkatuan sartu behar du, baina ez etxeko lanak egiteko denbora galdu eta enplegua 
sorrerazteko, baizik eta lan publiko eta pribatua denon artean (gizon eta emakume) 
banatzeko. Zertarako balio digu bestela garapen ekonomikoak? Ze zentzu dauka garapen 
honek estresa eta depresioa bezalako gaixotasunen ugaritzea eta denbora faltaren sentsazioa 
bakarrik suposatzen baditu? Zertarako balio digu herrialde aberatsetan bizi eta inon baino 
produktibitate handiagoa edukitzea, gure afaria prestatzeko  denborarik ez badaukagu? 

 Gertatzen dena da, enplegu aztarnategi berrien atzean dagoen gizarte eredua, filosofia 
kritikatu daitekeela, baina kasu zehatzetara joaten garenean gauzak ez daudela hain garbi. 
Euren kabuz baliotzeko gai ez diren adinekoentzako zentru bereziak sortzeari uko egin 
behar ote diogu? Horrelako kasuetan, zentru hoiek ez ote dute suposatzen benetan 
familiarentzako askatasun bat, bizitza hobeago bat? Non jarri orduan kritikaren mugak? 
Zaila egiten da teoria orokorretik praktika zehatzera pasatzea. Horregatik, enplegua 
aztarnategi berriak defenditzen dituztenen ustez, kritikoak erromantikoegiak dira. Europan, 
kultura dela eta, zaila egiten da orain arte "dohain" ziren zerbitzu batzuk ordaintzen hastea. 
Eta oraindik gehiago Europa hegoaldean, familia hain garrantzitsua izanik, zeregin 
hauetako gehienak betetzen baizituen (batez ere emakumeek). Eta gainontzeko  kasuetan 
kalea, auzoa, edo lagunak arduratzen ziren "zerbitzu sozial" hoietaz. Baina garaiak aldatu 
egiten dira. Garai batetan, hezkuntza ere familiaren esku zegoen, baino gaur egun inork ez 
du zalantzan jartzen gazteak hamasei urte arte eskolan egotea (eta beste batzuk hogeita sei 



  

urte arte). Gauza bera gertatzen da enplegu aztarnategiekin: guk ez badaukagu denborarik, 
utzi ditzagun gauza hoiek profesionalen esku, hobeto egingo dituztelako, eta gainera 
horrela enplegua sortuko dugulako. 

 Sozialdemokraziak berak ere baditu zalantzak. Aztarnategi berrien atzean gizartea 
dualizazioa areagotzeko arriskua ikusten da, Estatu Batuetan gertatu den bezela (Jáuregui, 
Egea eta De la Puerta,1998: 313-320). Han, gehien hazten diren enplegu arloak garbitzaile, 
atezain, ume zaintzaile, edo kamarero bezalakoak dira (gaizki ordainduak, ordutegi 
txarrekoak, behin-behinekoak, ikasteko edo etorkizunean hobetzeko aukerarik gabekoak...). 
Klase dirudunek, euren denbora erosten diete dirurik gabeko klaseei mota honetako 
zereginak egiteko. Sozialdemokraziaren ustez, Europak gai honetan ere bide ezberdin bat 
hartu beharko luke beraz, kalitatezko enpleguaren bidea. Eta kalitatea parte-hartze 
publikotik dator, enplegu berri hauek arautuz eta kontrolatuz. Merkatuaren logikaren menpe 
uzten badira, gizarteko talde ahulenak berriro ere galtzen ateratzen baitira. Estatuak 
kontrolatu eta arautu beharko  lituzke, baina ahal den neurrian pribatuki antolatu eta 
kudeatu beharko lirateke.  

 Eta modu horretan berriro iristen gara sozialdemokraziaren oinarrizko kontraesanera: 
posible ote da gizartea inbertsio pribatuan eta logika kapitalistan oinarritu eta era berean 
publikoki arautu eta kontrolatzea? XX. mendean 30 urtez iraun du eredu horrek, baina XXI. 
hasieran zaila dirudi. Sozialdemokraziak badaki zeregin hauetako askok ez duela orain arte 
diruarekin zerikusirik izan. Badaki ez dela agian irtenbide hoberena denbora guztiak 
kontatu, zenbatu eta dirutan ordaintzea. Hobe dela espazio eta denbora batzuk logika 
horietatik kanpo mantentzea. Eta horretarako proposatzen dena da aktibitate hoiek irabazi 
ekonomikoak eskatzen dituen merkatu pribatuaren logikatik kanpo mantentzea. Baina 
posible ote da finantziazio pribatua eskatu, inbertsio pribatua erakarri, eta gero irabazien 
logikari ihes egin nahi izatea? Eta bestela, prest al legoke sozialemokrazia enplegu berri 
hauek diru publiko bidez finantziatzeko? Dena den, lehenago aipatu bezela, hurrengo 
kapituluan sakonduko ditugun kritiken arabera, enplegu aztarnategi berrien arazo nagusia 
ez da enplegu hoiek nola ordaindu, baizik eta enplegu hoiek suposatzen dutena: logika 
kapitalistaren pausu berri bat bizitzako arlo birjinak kolonizatzeko. Diskurtso kritikotik, 
sozialdemokraziaren imaginazio eta ausardia falta salatuko da, aztarnategien 
proposamenarekin gizarte eredu liberal-kapitalista zalantzan jarri beharrean indartu egiten 
baitu. Ikuspegi aurrerakoi batetik, merkatua eta ekonomia gure bizitzetan gehiago sartzea 
defendatu beharrean, justu aurkakoa bultzatu beharko genuke, beste era batetako bizimodua 
proposatuz. 

 

2.3.- Sozialdemokrazia eta lanaldi murrizketa 

 Lan denboraren murrizketa eta banaketari dagokionean ere, berriro hitz egin genezake 
sozialdemokraziaren imaginazio eta ausardia faltari buruz. Batetik, lan denboraren 
murrizketa zalantzaz beteta defendatzen delako. Bestetik, murrizketaren truke lan 
denboraren berrantolaketa (malgutasuna) eskaintzen diolako ikuspegi honek enpresariari. 
Eta batez ere, ez delako ausartzen sistema aldaketa sakona proposatzera, lan banaketa 
egungo joku arauen barruan planteatzen duelako, ondorioz zaila delarik banaketa hori 
gauzatu ahal izatea, eta gainera, ahaztu egiten delako lan banaketaren helburu nagusietako 
bat gizarte aldaketa dela.  



  

 

Lan denboraren murrizketa eta berrantolaketa 

 Logikoa den moduan, sozialdemokraziaren barnean ikuspegi ezberdinak topa litezke 
gai honetan ere, beste edozein gaietan bezela. Azken urteetan boterean egon den 
"sozialdemokrazia" anglosajoiak adibidez (Bill Clinton, Tony Blair) ez du inolako interesik 
agertu gai honekiko128. Europa kontinentalean ordea arreta gehiago eskeini zaio gaiari, 
Frantziako 35 orduen legea (1997) delarik agian sozialdemokraziaren froga ausartena gai 
honetan (kontutan izan Frantziarra munduko ekonomiarik indartsuenetarikoa dela. Aubry 
legearekin asko arriskatu dute Lionel Jospinen sozialistak, eta alde batetik apustua galdu 
dutela esan litekeen arren -2002ko hauteskundeak nabarmen galdu ondoren Chiracen  
aurka-, bestetik garaipen handi bat ere lortu dute, mundu guztiari frogatu baitiote, 
lehiakortasun galeraren arazoa -lanaldi murrizketaren aurka daudenen argudio nagusia- 
gainditu daitekeela). 

 Literatura teorikoari dagokionean, Jeremy Rifkin bezalako autoreak lan denboraren 
murrizketa eta banaketaren aldeko jarrera garbia azaltzen dute. Aurrerago gehiago aipatuko 
dugun bere El fin del trabajo liburu ezagunaren ondorio nagusietako bat, lan denbora 
murriztu beharra zen, produktibitate hazkundeari esker gauzatu litekeen murrizketa, 
historikoki industrializazio haseratik egin den bezalaxe: "Las ganancias de productividad 
resultantes de las tecnologías ahorradoras de tiempo y trabajo tendrán que ser compartidas 
con los trabajadores. Los aumentos significativos en la productividad tendrán que ser 
compensados con reducciones en el número de horas trabajadas" (Rifkin, 1996: 257).129 

 Eta ideia hau da azken batean lan banaketaren aldeko jarrera erradikalenen oinarrian 
dagoena ere, batzutan gaizki azaldua edo ulertua izan den ideia delarik: egia da agian 
Rifkin bezalako autoreak urrutiegi joaten direla garapen teknologikoari esker gero eta giza 
lan gutxiago izango dela beharrezkoa esaten dutenean, kapitalismoak frogatu baitu 
produktibitatea hobetu arren (gauza bera egiteko denbora gutxiago behar dela) eskulan 
kopurua mantendu edo gehitu dezakeela (produktu berdinak kopuru handiagoan 
produzituaz, edo produktu eta zerbitzu berriak asmatuaz). Baina nire ustez, Rifkin-ek 
planteatuko oinarrizko ideiak baliogarri izaten jarraitzen du, historiak frogatzen baitigu 
baita ere kontsumoak ez digula zoriontasunik ematen. Zergatik ez dugu norabidea aldatzen? 
Gero eta gehiago produzitu eta kontsumitu beharrean, zergatik ez dugu produktibitate 
hazkundea gutxiago lan egin eta hobeto bizitzeko erabiltzen? Denbora berdinean gehiago 

                                                 
128 Partidu Laboristako ezker adarrak lan denboraren murrizketari buruz esaten duena aztertzeko, 
Stuart Holland irakasleak eta Ken Coates europarlamentariak (laboristak biak) idatzitako Full 
employment for Europe liburua (Nottingham, 1995) begiratu daiteke. Autore berdinek idatzitako 
"La negociación social del tiempo de trabajo" artikuluan aurki daitezke liburu horretako ideia 
nagusiak (Egile Ugari, 1998, El libro de las 35 horas, El Viejo Topo, Barcelona). Dena den, ez da 
sozialdemokrazia anglosajoia bakarrik lanaldi murrizketaz ahaztu dena. Alemaniko gobernu 
sozialdemokratako Ekonomia eta Lan ministro den Wolfgang Clementek, Alemanian gutxiegi lan 
egiten dela esan du, eta agian jai-egun batzuk kendu beharko liratekeela beste Estatu batzukin 
parekatu ahal izateko. 
129 Rifkin-en ustez, oinarrizko ideia honek baliogarri izaten jarraitzen du 2003an ere: "Garapen 
teknologikoaren ondorioa den produktibitate hazkundeari esker, gero eta gizakien lan gutxiago 
behar da berdina produzitzeko". Bere datuen arabera, logika hori mantendu egin da 1995-2002 
tartean ere (J. Rifkin, 2003). 



  

egin beharrean, zergatik ez dugu berdina denbora gutxiagoan egiten, "soberan" geratzen 
zaigun denbora ordaindu behar ez diren beste gauza batzutan erabiliaz? (lagunak, familia, 
kirola, sormena...). 

 Sozialdemokrazia orokorrean ados dago oinarrizko ideia honekin ("garapen 
teknologikoa denbora gutxiago lan egiteko erabili genezake"), baina hurrengo kapituluan 
aipatuko ditugun zenbait proposamenen erradikalitatetik urruntzen da. Proposamen 
erradikal hoiek gauzatzeko sistema aldaketa beharrezkoa da, eta sistema aldaketa da era 
berean gainera proposamen horien helburua. Sozialdemokratak ez dira horrenbeste esatera 
ausartzen. Euskadin Lan Sailburu izandako Ramón Jáuregui eta Francisco Egea sozialistak 
Javier de la Puerta-rekin idatziriko El tiempo que vivimos y el reparto del trabajo liburua da 
jarrera sozialdemokrataren adibide. Lan denboraren murrizketa gaur egungo joku arauen 
barruan planteatzen da, muga ekonomiko kapitalistak zalantzan jarri gabe. Eta horrek 
suposatzen duena da adibidez, murrizketa enpresa mailan proposatzea, enpresari-langile 
akordioaren bidez lortu beharko litzatekeelarik. Legez behintzat ez, "inposaketak" 
lehiakortasuna kaltetu dezakeelako. Lan banaketa politikak zerga bidez zigortu eta 
dirulaguntza bidez saritzea proposatzen du sozialdemokraziak, baina ez jendea behartuaz. 
Eta pixkanaka murriztu behar omen da gainera lanaldia, gradualki, oreka ekonomikoa ez 
hausteko (Jáuregui, Egea eta De la Puerta, 1998).  

 Diskurtso kritikotik ordea sozialdemokraziak proposatzen duen "akordio sozialen" 
logika zalantzan jarriko da, gurea bezalako eredu sindikal ahul batetan (eredu latinoa deitu 
izan dena), kapitalak baitu boterea, eta azken 20 urteetako lan merkatuaren 
"modernizaziaren" ondorioz oraindik gehiago gainera. Bestetik, enpresa txiki eta ertainak 
dira nagusi Euskadin, eta zaila dirudi horietan lan denbora murrizketa eta banaketa 
esanguratsuak lortu ahal izatea langile-enpresari negoziazioaren bidez (langile gutxi dira 
batu eta presioa egin ahal izateko).  
La política de reducción del tiempo de trabajo y creación de empleo a través de un sistema de 
negociación colectiva descentralizada tiene límites: no puede generalizar la reducción del tiempo 
de trabajo a todas las empresas y sectores de actividad. En efecto, las investigaciones sobre 
reducción del tiempo de trabajo y el reparto del trabajo a través de la negociación colectiva plantean 
ciertas limitaciones que se pueden sugerir mediante dos hipótesis: En primer lugar, a través de la 
negociación colectiva se ha venido desplazando el foco de atención más hacia la flexibilización del 
tiempo de trabajo y menos hacia su reducción, lo que se observa en la negociación colectiva desde 
finales de los noventa. En segundo lugar, la reducción del tiempo de trabajo a través de un sistema 
de negociación colectiva descentralizada parece tener sólo efectos moderados en la creación o en el 
reparto del trabajo. Dicha descentralización puede conducir a una mayor diferenciación en el 
tratamiento de los horarios de trabajo entre empresas y a una lógica de negociación 
"empresarializada", basada más en consideraciones de carácter técnico-organizativo, pero carente 
de suficiente perspectiva política (...) En los países donde abundan las pequeña y medianas 
empresas (como en el sur de Europa) la reducción del tiempo de trabajo y el reparto del empleo 
pueden quizás requerir un marco de referencia legal que contribuya a un tratamiento más 
homogéneo y motivador para que los agentes sociales se comprometan en la reducción del tiempo 
de trabajo, la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida (Martín Artiles, 2002: 78-
82).130 

                                                 
130 A. Martín Artiles eta Keith Sisson-ek "Fundación Europea para la Mejora de Condiciones de 
Vida y Trabajo" erakundearentzat lan denborari buruz eginiko ikerketa batetik hartua dago zita. 
EBko 42 enpresa multinazional aztertu dituzte ikerketa horretan. 



  

 

 Zalantzan jar liteke baita ere sozialdemokraziak proposatzen duen lanaldi murrizketa 
txiki eta graduala, murrizketa hoiek produktibitate hazkundeak jan ditzakeelako (urtean 10 
ordu bakarrik murrizten denean lanaldia, 2000tik aurrera Euskadin gertatzen ari den bezela, 
murrizketa hori ez da ia nabaritzen). Azkenik, lanaldi murrizketa zerga edo dirulaguntzen 
bidez sustatzea ere zalantzan jar liteke: "Facilitar a las empresas contratos subvencionados, 
no es sino una medida de reducción de costes laborales disfrazada de política de empleo" 
(García Calavia eta Santos, 1998: 16). 

 Sozialdemokraziak lan denboraren murrizketarekin batera lan denboraren 
berrantolaketa proposatzen du gainera, hau ere ikuspegi kritiko batetatik zalantzan jar 
daitekeen ideia. Diskurtso sozialdemokrataren ustez, lan denboraren murrizketa lortu nahi 
bada, trukean zerbait eskeini behar zaie enpresariei. Murrizketa saltzeko beharrezkoa da 
berrantolaketa ere eskeintzea: lan denboraren neurria urtea bihurtzea, azken urteetan astea 
edo eguna izan diren bezela, eta ondorioz lan denbora beste era batetara antolatu ahal izatea 
(hitz egin dugu berrantolaketari buruz lehenengo kapituluan ere: lan-txanda berriak, 
eguneko lanorduetan zortzi orduko muga ahaztea, larunbat eta igandeak lan egin ahal 
izatea, oporren jarraikortasuna edo oporrak udaran izatea zalantzan jartzea...). Honela 
azaltzen dute ideia Jáuregui, Egea eta De la Puertak:  
La flexibilidad es la otra dimensión de la gestión de la jornada, la que hace que la RTT (la 
reducción del tiempo de trabajo) tenga un sentido positivo para la empresa, se inscriba en una 
lógica económica y se convierta en reparto -es decir, en mecanismo de creación de empleo-. 
Permite organizar la producción o el servicio modulando la intensidad de utilizació del factor 
trabajo. Y  hacerlo en función de las demandas del mercado en un contexto de globalización, 
informacionalización y terciarización de la economía, en el que la rapidez de respuesta, la entrega 
del producto en forma y tiempo, la atención al cliente y la producción o el servicio a la medida son 
factores decisivos para las empresas (Jáuregui, Egea, eta De la Puerta, 1998: 258. Kurtsiba nirea 
da). 

 Lan denboraren murrizketa diru berdina irabaziaz enpresarien kalterako denez, 
sozialdemokraziak proposatzen duena da, amu bezela erabiltzea berrantolaketa: lanaldia 
murriztearen truke, enpresariei lanaldia antolatzeko malgutasuna eskeintzea, produkzio 
beharren arabera. Horrek egutegi irregularrak suposatu ditzake, eskaria handia denean 
lanaldi arrunta luzatuaz, eta eskaria jeixten denean ordu edo egun gutxiago lan eginaz. 
Jadanik enpresa askotan erabiltzen den sistema, aparteko orduak dirutan beharrean 
aisialdiarekin ordainduaz. Frantzian ere 35 orduko Aubry legeak berrantolaketak egiteko 
aukera ematen die enpresariei. Errepikatzen ari gara, neoliberalismoak 1970eko krisia 
aitzakia moduan erabiltzen duela boterea hartu eta filosofia ezartzeko, eta filosofia horren 
ezaugarri nagusia "ekonomia aske" bat aldarrikatzea dela, parte-hartze politikorik gabea, 
malgua. Gauza bera gertatzen da lan denborari dagokionean. 70eko krisiaren ondorioz, 
fordismoko ordutegi formal, arautu, homogeneo eta kolektiboak aldatzen hasten dira. 
Lanaldi mota berriak agertzen dira, indibidualizatuak, ez-formalak, hetereogeneoak, 
produkzio eta kontsumo beharren arabera antolatuak, eta zerbitzuetan gehiago 
nabarmentzen direnak beste sektoreetan baino (gogoratu krisi ondoreneko ekonomiak 
zerbitzu ekonomiak direla).  

 Aurreko kapituluan ere aipatu dugun moduan, kritikoen ustez berrantolaketa hauek 
langileen kalterako izan litezke, bizitza kalitatea galduaz, lana antolatzeko modu berriekin 



  

larunbatetan lan egin eta astearteak eduki bailitezke jai. Edo lau asteko oporrak udaran 
eduki beharrean, bi aste otsailean, eta bi aste urrian eduki baidaitezke. Aipatu dugu agian 
jende askorentzat ez duela merezi astean ordu gutxi batzuk murriztea, trukean horrenbeste 
ordaindu behar bada. Izan ere, garrantzitsua da aisialdian beste pertsonekin egon ahal izatea 
(familia, lagunak...), eta erritmo berri hoiekin egiten dena da aisialdia ere indibidualizatu, 
aisialdiaren izaera soziala ahaztuaz (lan banaketaren aldeko benetako apustuak justu 
aurkakoa eskatzen duenean, aisialdi berriaren helburu nagusietako bat harreman sozialak 
izatea, beste pertsonekin egon ahal izatea). Merezi ote du astean lau egun lan egitea, 
egunero hamar ordu lan egin behar badira? Edo hiru egun lan egitea, hiru egun hoiek 
ostirala, larunbata eta igandea badira? Lan antolaketa berri hauek osasun fisiko eta 
psikologikoan duten eragina kontutan hartu beharko litzateke, bizitza familiarrean izan 
ditzaketen ondorioak...Sozialdemokraziak erdibidea aukeratzen du: lanaldi murrizketak 
langileei egiten die mesede, eta enpresariei kalte. Berrantolaketak, enpresariei mesede eta 
langileei kalte. Murrizketa eta berrantolaketa batera egiten badira ("reducción y 
reordenación del tiempo de trabajo, 2RT"), denek irabazten dute zerbait, eta era berean 
denek sakrifikatu beharra daukate zerbait. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TAULA. LAN DENBORAREN BERRANTOLAKETA 

 

 Brigitte Dunst trabaja en la fábrica de BMW en Regensburg, Alemania. Cuando les pedimos
que seleccionaran un trabajador medio, la BMW la escogió a ella. Pero Brigitte es una empleada
con una cantidad de tiempo libre por encima de la media. Como cada vez más europeos, sólo
trabaja cuatro días a la semana. 

 En Alemania, la semana laboral ya es de 37,5 horas de promedio. Es lider mundial respecto
a días de vacaciones, gozan de seis semanas remuneradas al año, más diez días por las fiestas de 
guardar. 

 "Antes", dice Brigitte, "cuando Karl (su marido) y yo trabajábamos cinco días a la semana,
sólo nos veíamos para dormir". Los días libres de Brigitte varían según la semana, de modo que a
veces acaba teniendo cinco días de fiesta seguidos. "Es mejor que un fin de semana largo -dice-. Es 
como unas minivacaciones. Podemos ir a esquiar o de excursión a la montaña, que no está tan
lejos. En cinco días tienes tiempo para hacer muchas cosas. Puedes descansar, dar una vuelta en 
moto, jugar al tenis con un amigo o sacar al perro a pasear por el Danubio". 

 Pero no todo es jauja. Los cuatro días de Brigitte son largos, nueve horas en lugar de las
ocho que solía hacer, aunque ella afirma que apenas nota la hora extra. Y aunque trabajar en 
sábado ha sido durante mucho tiempo tabú en Alemania, Brigitte lo hace cada tercer sábado de
més. Incluso trabajar en el turno de noche es algo que vale la pena sobrellevar, dice Brigitte. "Si
queremos una semana de cuatro días, ése es el precio". 

 Mientras otras empresas alemanas como Volkswagen y filiales francesas de empresas
norteamericanas como Digital Equipment sólo ofrecen una reducción de tiempo de trabajo a
cambio de una reducción del sueldo, BMW mantiene el mismo salario. Directivos de la compañía 
afirman que el nuevo plan de trabajo, adaptado en 1990, permite que la costosa maquinaria de la
fábrica funcione más tiempo, de modo que las ganancias por el aumento de la productividad
compensan el coste de contratar a más gente. 

Edward Heinser, (1995), "Menos es más", Ajoblanco-n, abendua, 49 orr. (Lan denboraren 
murrizketa eta banaketari buruzko txosten bereziaren barnean). 



  

 

 

 

 Jáuregui, Egea eta De la Puerta-ren ustez, azken hogei urteetan gertatu dena da, 
enpresariak atera direla irabazten, eta langileak izan direla sakrifizioak egin behar izan 
dituztenak. Lan denboraren inguruko edozein eztabaidak hiru helburu eduki beharko lituzke 
kontutan: (1) lan eta bizitza baldintzak hobetzea, (2) enplegua, eta (3) produkzioa ahalik eta 
modu eraginkorrenean antolatzea. Aurreko bi hamarkadetan gertatu dena izan da, 
hirugarren helburua bakarrik eduki dela kontutan, aurreko biak ahaztuaz. Lan denboraren 
antolaketa malgutasuna positiboa edo negatiboa izan liteke. Malgutasun positiboak 
autonomia gehiago eskeiniko lioke langileari, bere lana antolatzeko askatasun gehiago, lana 
eta aisialdia bere interesen arabera antolatzeko aukera gehiago. Malgutasun negatiboa justu 
aurkakoa litzateke: langileak ez du bere lanaldiari buruzko informaziorik, ezta inongo 
kontrolik ere. Ez du parte hartzen bere lan denboraren antolaketari buruzko erabakietan, 
antolaketa hori enpresaren interesak kontutan hartuz egiten delarik, langileenak kontutan 
hartu gabe. Lanaldi luze eta aisialdi irregularrak txandakatzen dira, lehenago aipatu dugun 
denboraren izaera soziala (bizitza soziala egiteko aukera eman behar lukeen denboraren 
antolaketa) errespetatu gabe. Diskurtso sozialdemokratak bilatzen duena malgutasun 
positiboa da. 

 Baina berriro itzultzen gara orduan arazo berdinera: bateragarriak  ote dira langileen 
interesak zaintzen dituen malgutasuna, eta enpresaren interesak zaindu beharra? Kapitulu 
honetan errepikatzen ari garen kontraesan nagusira iristen gara horrela berriro: ez ote daude 
kontraesanean sozialdemokraziak zalantzan jartzen ez dituen kapitalismoaren interes 
ekonomikoak eta logika horretatik kanpo dauden bestelako interesak? Sozialdemokraziari 
gertatzen zaiona da ez duela zalantzan jartzen logika kapitalista, merkatuaren nagusitza, eta 
hortik abiatuta zaila da gero beste modu bateko bizitzari buruz hitz egitea. Ez da zalantzan 
jartzen hazkunde ekonomiko mugagabearen ideologia. Orduan irtenbidea ez da tarta denon 
artean banatzea, gutxi batzuk gozatzen dugun aberastasuna denontzako pobrezia bihurtuko 
litzatekeelarik, baizik eta gero eta tarta handiagoa egitea. Sozialdemokrazia ez da ausartzen 
horrela neoliberalismoak 1970eko krisiaren ondoren eraikitako mundu hau zalantzan 
jartzera, ez da ausartzen salto kualitatiboak pentsatzera. Hazkundea, lehiakortasuna, 
efikazia... ideologia guzti hori sinistu eta praktikatzen du, eta ez da ausartzen teoria 
dominatzaile horren mugak zalantzan jartzera. Eta horregatik zaila egiten zaio gero 
enpresarien eta langileen interesak zerbitzatzea, teoria horrek, errepikapenaren eta 
propagandaren bidez inposatu eta dominatzaile bihurtu den merkatu askearen teoria 
neoliberalak, interes ekonomikoei ematen dielako lehentasuna, ondoren etorriko direlakoan 
bestelako interesak. Ikuspegi kritiko batetik, sozialdemokrazia tranpa horretan harrapatuta 
geratzen da ordea, aberastasun materialaren, "goteo hacia abajo", ea. bezalako 
proposamenetan harrapatuta, interes sozialak (kalitatezko enplegu duina, bizitzeko 
denbora...) beti bigarren maila batetan geratzen direlarik. Albistegietan petrolioz zikinduta 
ikusten ditugun hegazti horiei bezalako zerbait  gertatzen da: etengabeko hazkundea, 
irabaziak, malgutasuna, ea. ezinbestekotzat hartzen badira, baldintza hoiek zure politika 
guztiak zikintzen dituztela, eta zaila dela gero mugitzea. Zaila egiten da malgutasun 
positiboaren defentsa diskurtso mailatik praktikara jeistea, muga ekonomikoek 
baldintzatzen gaituztelako, ekonomia bihurtu delako lehentasun, eta beste guztia bigarren 



  

mailako, alderantziz izan beharrean: "La primacía de lo económico en estos enfoques es 
muy evidente (....) Se pretenderá vender como una buena estrategia de reparto de empleo 
los contratos a tiempo parcial, temporales, el subempleo, el paro parcial, los horarios 
flexibles, más turnos y otras formas proempresariales (García Calavia eta Santos, 1998: 
17). Sozialdemokraziak beste era batetara ikusten ditu ordea gauzak, eta bere tradizioari 
jarraituz, praktikotasuna aldarrikatzen du, horretarako sakrifizioak egin behar izan arren, 
jarrera eraginkorrena baita: 
La postura pragmática es la que pasa por ser la más razonable y la más adecuada a los tiempos que 
corren (...) El sindicalismo debiera plantearse ese hecho y jugar con inteligencia en el marco que 
dibujan el resistencialismo y el pragmatismo. El primer extremo conduce a morir gloriosamente, 
pero morir seguro; el segundo a mantener algo perdiendo de nuevo lo principal: el control (Rivera, 
1999: 31).  

 

Denbora partzialeko enpleguak 

 Jarrera praktikoak malgutasuna onartzera garamatza beraz, nahiz eta batzutan 
malgutasun horren ondorioak txarrak izan langileentzat. Eta lan merkatuaren malgutze 
estrategia horren barnean, denbora partzialeko enpleguak izango dira liberalismoaren eta 
sozialdemokraziaren azken urteetako proposamen nagusietako bat, lan denboraren 
murrizketa eta banaketa neurri bezela aurkezten zaigularik gainera. 

 Proposamena ezaguna da: bizitzako zenbait garaitan, pertsona batzuk agian nahiago 
dute normal bezela ezarrita daukagun lanaldia baino gutxiago lan egin, nahiz eta ondorioz 
gutxiago irabazi. Enplegu mota hauek interesgarriak izan litezke adibidez ikasten ari diren 
bitartean diru pixka bat irabazi nahi dutenentzat, familiarekin egoteko denbora gehiago 
eduki nahi dutenentzat... Sozialdemokraziarentzat Europa iparraldea da gai honetan eredu, 
eta batez ere Holanda-Herbehereak (Van Zonneveld, 1996b). Azken urteetan enplegu mota 
hau izugarri hazi da bertan, 2002an Holandako enpleguen %40 baino gehiago denbora 
partzialekoa delarik, eta gainera badirudi enplegu horietako gehienak langileek 
aukeratutakoak direla, borondatezkoak, modu horretan Estatu Batuetako ereduatik 
ezberdintzen omen delarik (AEBei egiten zaien kritika baita borondatezkoak ez diren 
denbora partzialeko enplegu asko dituztela, hau da, jendea enplegu horietan dagoela lanaldi 
osokoa bilatzen ez duelako). Bitartean, Espainia bezalako Estatu mediterraneotan (Grezia, 
Portugal, Italia), denbora partzialeko enplegu tasa askoz baxuagoa da (Espainian ez da 
%10ra iristen), eta gainera, hain proportzio exkaxa izan arren, badirudi enplegu horietan 
daudenetako askok lanaldi osoko enplegu bat nahi dutela, eta denbora partzialean ari direla, 
ez dutelako besterik bilatzen, Estatu Batuetan gertatzen den bezela (ikusi 5. grafikoa). 

 Sozialdemokrazia europearrak Europa iparralde eta hegoalde arteko ezberdintasunak 
murriztu nahi ditu gai honetan ere, kalitatezko eta borondatezko denbora partzialeko 
enplegua sortuz (eskubideekin, ongi ordaindua, egonkortasun bat eskaintzen duena, 
norberak aukeratua...). Eta horretarako erraztasunak eta laguntzak eskatzen dira enplegu 
mota honentzako, finantziazio laguntzak adibidez: enpresarientzat garestiegia izan ez dadin 
lehen langile bat zegoen tokian, orain egun-erdiko bi kontratatzea, kotizazio mailan 
erraztasunak eman beharko lirateke. Eta langileen kasuan gauza bera: gutxiago lan 
egiteagatik gutxiago irabazten dutenez, zergak murriztu beharko litzaizkieke mota honetako 
enpleguei, lanaldi osoko soldatekiko ezberdintasuna horrenbestekoa izan ez dadin. 



  

 Baina ez da sozialdemokrazia Holandara begira dagoen bakarra. Partidu Popularraren 
enplegu politikan ere bereziki azpimarratu da denbora partzialeko enpleguen aukera (ikusi 
adibidez Plan Plurianual 1997-2001), eta helburu horrekin, azken urteetako lan legedian 
denbora partziala izan da bereziki zaindu izan den gaietako bat: 1997ko apirileko "Acuerdo 
Interconfederal para la Estabilidad del Empleo"-tik hasi (gobernua, CCOO eta UGTren 
arteko akordioaren ondorio), eta 2001ko uztaileko "Medidas Urgentes de Reforma del 
Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad" arte. Baina ez 
dirudi aldaketa hoiek oraingoz behintzat espero ziren emaitzak eman dituztenik, ez enplegu 
hauen kopuruari dagokionean, eta ezta kalitateari dagokionean ere (1997ko akordioaren 
helburuetako bat adibidez enpleguaren egonkortasuna zen, baita denbora partzialeko 
enpleguarena ere, eta bost urte geroago ez dirudi akordio horrek bere helburua bete duenik, 
portzentaiak antzekoak izaten jarraitzen baidute).  

 

5. GRAFIKOA. Denbora partzialeko enpleguak, enplegu osoarekiko, 2003 urtean.
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 Liberalismoak eta sozialdemokraziak denbora partzialeko enpleguen aldeko apustu 
garbia egiten dute beraz. Enplegu hauen sustapena da enplegu mailan konpartitzen duten 
proiektuetako bat. Baina proiektu honen aurrean ere zalantzak azpimarratzen dira hurrengo 
kapituluan garatuko dugun diskurtso kritikotik, hiru puntutan eskematizatu daitezkeen 
zalantzak: (1) Lehenengo zalantza enplegu hauen kalitateari buruzkoa da. Bai Estatu 
Batuetan eta bai Holandan, enplegu hauetako gehienak "zerbitzu sozialen" arlokoak dira, 
gaizki ordaindutako enpleguak eta kualifikaziorik gabeko jendeari zuzenduak: ume, gaixo 
edo adinekoen zaintzaileak, pelukerak, pizza banatzaileak, dendariak, kamareroak, zine-
sarrera saltzaileak, zentru komertzial handietako langileak (eguerdian bi orduz eta 
arratsaldeko azken orduan beste bi orduz, erosketak etxeetan banatu edo apalak betetzen 
dituztenak adibidez)... Eta Espainia bezalako lurraldeetan gainera gehitu behar da, enplegu 
hauen behin-behinekotasun tasa, eta ez direla libreki aukeratzen (lanaldi osoko enplegu bat 
bilatu artean onartzen dira). Guzti horren ondorioz, denbora partzialeko enpleguen 
prekaritate maila lanaldi osoko enpleguena baino handiagoa dela esan liteke, eta enplegu 



  

hauek sustatuaz lan merkatuaren segmentazio dinamika mantendu eta eragiten dugula 
(Senise, 2001). 

 (2) Bestetik, enplegu hauen feminizazioa kritikatu daiteke. Lan merkatuan arazo 
gehien dituzten kolektiboei zuzentzen zaizkie gaur egun enplegu hauek (gazteak, 
kualifikazio gutxiko langileak), baina bereziki emakumeei: bai Estatu Batuetan, bai 
Holandan eta bai Espainian, denbora partzialeko enpleguen %75 baino gehiago emakumeek 
betetzen dituzte. Eta ikuspegi kritiko batetik, egoera hori salatu egin beharko litzateke, 
emakumeei denbora partzialeko enpleguak eskeiniaz, lanaren eta gizartearen genero 
banaketa tradizionala mantendu edo okerragotu egiten delako: gizonezkoek lanaldi osoko 
enplegu eta soldata, eta bitartean, emakumeek ordaindu gabeko etxeko lanak gehi denbora 
partzialeko enplegu txiki bat errenta familiarrarentzako laguntza moduan. Benetazko 
berdintasunaren ikuspegitik, ordainduriko lanen merkatuan denok gutxiago lan egitea 
proposatu beharko litzateke, etxeko lanak denon artean egiteko denbora gehiago 
edukitzeko. 

 Sozialdemokrata batzuk ezagutzen dituzte kritika hauek, baina benetazko 
berdintasuna iritsi bitartean, transizio momentu bezela, behin-behineko irtenbide bezela, 
batez ere emakumeei zuzendutako denbora partzialeko enplegua defendatzen jarraitzen 
dute: "Promover el trabajo a tiempo parcial es, pues, sólo un paso intermedio. Con todo, la 
ambivalencia del trabajo a tiempo parcial puede llegar a ser preferible, a corto y medio 
plazo, como opción social a ningún trabajo en absoluto" (Jáuregui, Egea eta De la Puerta, 
1998: 246). Ikuspegi kritiko batetik ordea, sozialdemokraziaren erantzun klasiko hauek 
("bai, baino...", "hau ezer ez egitea baino hobea da...") zalantzak sorrerazten dituzte: 
industrializazio haseratik ari gara kapitalismoari erreforma txikiak egiten, eta erreforma 
hoiekin azkenean agian sistema berritu eta indartzen dugu. Behin-behineko izateko 
helburuarekin proposatzen dituen neurri hauek ez ote zaizkio betirako bihurtzen 
sozialdemokraziari? Nahikoa ote dira aldaketa txiki hauek? Ez ote dira aldaketa 
sakonagoak behar? 

 (3) Galdera horiei erantzunez, lan banaketaren aldeko diskurtso erradikalenek 
denbora partzialeko enpleguak kritikatzen dituzte, enplegu hoiek enplegu krisia langileen 
artean konpontzea suposatzen dutelako, eta gizarte eredua zalantzan jarri beharrean, indartu 
egiten dutelako. Egia da kalitatezko denbora partzialeko enpleguak positiboak izan 
litezkeela epe motzean, gaur egun administrazio publikoan gertatzen den bezela: umeak 
eduki ondoren adibidez, aukera edukitzea urte batzutan gutxiago lan egiteko. Normalean 
ongi ordaindutako enpleguak dira eta nahi duenean lanaldi osora itzultzeko aukera ematen 
zaio langileari. Kasu gehiagotara zabaldu beharko litzateke legez finkaturiko eskubide hori 
(ez bakarrik umeak edukitzen dituztenentzat), eta gaur egungo joera (emakumeak direlarik 
ia-beti lanaldi murrizketa hauek eskatzen dituztenak) gainditu beharko litzateke agian. 
Baina ideia bezela positiboa izan liteke. 

 Gertatzen dena da, sozialdemokraziak epe luzeko perspektiba ahazteko joera 
historikoa azaldu duela, eta azkenean, helburu garrantzitsuena (aldaketa sozial sakona) 
bigarren edo hirugarren mailan geratzen dela. Lan eta aberastasun banaketaren aldeko 
jarrera erradikal baten ikuspuntutik, denbora partzialeko enpleguak ez dute benetazko lan 
banaketa suposatzen. Benetako lan banaketak benetazko gizarte aldaketa eskatzen duelako, 
eta hasteko, produktibitate irabaziak enpresari eta langile artean konpartitzea suposatzen 



  

duelako, gutxiago lan egin eta gehiago irabaziaz, historikoki industrializazioaren haseratik 
orain arte gertatu izan den bezela.  

 

Lanaren amaiera? 

 Diskurtso sozialdemokratari eskeiniriko kapitulua amaitzeko, "lanaren amaiera"-ri 
buruzko eztabaida aztertuko dugu. Garapen teknologikoaren ondorioz gero eta giza-lan 
gutxiago behar ote da? Lana amaitzen ari ote da? (Egile Ugari, 1998b). Ikusiko dugun 
moduan, autore sozialdemokrata eta kritiko batzuk baietz erantzungo dute. Lehendabizi 
"lanaren amaieraren" teoria hoiek aipatuko ditugu. Baina beste zenbait autoreren ustez, 
"lanaren amaieraren teoria" mito bat da. Lana amaitu beharrean, ezkutatu (eta prekarizatu) 
egin da gure garaian. Bigarren puntu bezela "lanaren amaiera"-ri eginiko kritikak aztertuko 
ditugu beraz. Eta bukatzeko, bi jarreren arteko elkarketa edo sintesi bat proposatuko dugu: 
egia da oraingoz behintzat, lanaren amaiera ez dela errealitatean frogatu daitekeen hipotesi 
bat, baina zergatik ez dugu erabiltzen aukera hori etorkizunerako gizarte proiektuaren 
oinarrietako bat bezela? 

 1.- Lanaren amaiera. Modernitatearen ezaugarri nagusietako bat arrazoiaren, eta 
ondorioz ezagutza zientifikoaren nagusitza baldin bada, logikoa da modernitateari buruzko 
eztabaida garrantzitsuenetako bat garapen zientifiko horri buruzko eztabaida izatea: noraino 
iritsiko ote da zientzia? Gizakientzat ondorio onak edo txarrak izango ote ditu garapen 
horrek? Literatura eta zinean, zientzia-fikziozko historien bidez saituko dira galdera horiei 
erantzuten (oraingoz ezagutzen ez ditugun, baina etorkizunean posible izan daitezkeen 
aurrerapen teknologikoei buruzko historiak). Gizarte zientzietan ere, Max Weber bezalako 
autore garrantzitsuek, modernitatea arrazoiaren garaipena bezela definitu ondoren, 
modernitate hori zalantzan jarriko dute: arrazoiaren garaipen horrek zoriontsuago egin al 
gaitu? XX. mendean Frankfurt-eko eskolak jarraituko du eztabaidarekin, azken aldian 
Jürgen Habermas, bere "arrazionalitate instrumentalaren" kritikarekin, bihurtu delarik 
pentsamendu korronte honen ordezkari ezagunena. 

 Lanaren mundura ere iritsi dira noski galdera hauek: posible ota da garapen 
teknologikoari esker gizakien lanik behar ez duen mundu bat? Edo agian alderantziz 
planteatu behar da galdera: makinak lana lapurtzen ote digute gizakioi? Egia baldin bada 
eztabaida konplexuenak ere modu xinple batetan planteatu daitezkeela, bi galdera hoiek 
eztabaida honen oinarria ikustarazten digute: arazoa ez da garapen teknologikoa, baizik eta 
gizakiok garapen hori nola erabiltzen dugun. Modu horretan, eztabaidak zientzia 
ekonomikoaren mugak gainditzen ditu, eta izaera filosofikoago bat hartzen du, arazo 
sozialak erabaki politikoak eskatzen dituztela ohartzen garelarik. 

 Industrializazioaren lehenengo urteetan, langile mugimendu batek (luddismoa, Juan 
Ludd zelako buruzagia) bigarren galderaren erantzuna baiezkoa dela erabakitzen du, eta 
makinak hautsi eta erretzen hasiko dira, makinak lana kentzen zietelako gizakiei. 
Konpetentziarekin amaitu beharra zegoen: makinak txikitzea zen irtenbidea. Agian 
mugimendu honetan jarri genezake beraz "lanaren amaieraren teoria"-ren hasera: makinak 
pertsonak ordezkatuko dituzte, eta ondorioz etorkizunean gizakien lana ez da beharrezkoa 
izango. Ordezkapen prozesu hau (makinak perstonen ordez) antolatzeko modu posible 
ezberdinak egongo lirateke noski: bertsio optimistek aisialdiaren gizartea ikusiko lukete 
prozesu horren amaieran, esklabu berriei esker (robotak) gizakiok benetan gustatzen 



  

zaizkigun gauzak eginez bizitzeko aukera izango genukeelarik; bertsio pesimistetan 
aurkezten zaigun etorkizuneko gizartean, gizakiok gure artean borrokatu beharko genuke 
teknologiak libre utzi dituen lan gutxi horietako bat lortu ahal izateko. 

 1930an, Depresio Handiaren urterik okerrenetako batetan, John Maynard Keynes-ek 
"Gure iloben aukera ekonomiak" izenburua zuen hitzaldi bat eman zuen Madril-en, eta 
bertan "langabezia teknologikoaren" hipotesia erabiltzen zuen momentu hartan Estatu 
Batuetan %30ra iristen zen langabezia azaltzeko: "Estamos siendo castigados con una 
nueva enfermedad, cuyo nombre quizás aún no han oído algunos de los que me lean, pero 
de la que oirán mucho en los años venideros, es decir, paro tecnológico. Esto significa 
desempleo debido a nuestro descubrimiento de los medios para economizar el uso del 
factor trabajo sobrepasando el ritmo con el que podemos encontrar nuevos empleos para el 
trabajo disponible" (Keynes, 1988: 327). 

 Badirudi beraz gauzak okertzen diren bakoitzean norbaitek lanaren amaieraren teoria 
berreskuratzen duela, eta 70eko krisia ez zen salbuespena izan. 1945-75 artean, 30 urtez 
langabeziarik gabe egon ondoren, langabezia itzuli zenean, langabeziarekin batera lanaren 
amaierari buruzko historiak itzuli ziren (Ellingham, Herber, Nedelcovic eta McEwan, 
1981). 80ko hamarkadan langabezi estrukturalaren teoria berreskuratuko da: azken 
hamarkadetako garapen teknologikoaren ondorioz (informatika, elektronika...), ezinezkoa 
bihurtu da jende guztiak enplegu bat edukitzea (Schaff, 1985). Autore batzuk "lanaren 
gizartearen krisiari" buruz hitz egiten hasiko dira (Offe, 1992), etorkizuna beltz ikusten 
delako: "una sociedad de trabajadores sin trabajo" (Arendt, 1974: 16). 

 90eko hamarkadan Jeremy Rifkin-ek hartuko du erreleboa, asko aipatu izan den bere 
El fin del trabajo liburu ezagunarekin. Honela planteatzen du berak eztabaida: "¿Cómo 
empieza a prepararse la humanidad frente a un futuro en el que la mayor parte del trabajo 
pasará de los seres humanos a las máquinas?" (Rifkin, 1996: 257). Eta oraingoz José Félix 
Tezanos izango da korronte honetara iristen azkena: azken hamarkadetako aldaketen 
garrantzia neolitikoko edo industrializazio garaiko aldaketekin parekatu daiteke. 
Errealitatea erakusten ari zaigu, iraultza teknologiko berri honen ondorioz, gero eta 
zailagoa dela jende askorentzat enplegu duin bat bilatzea (Tezanos, 2001). 

 Baina lanaren amaierak ez du lan falta bakarrik adierazten. Langabezia eta 
prekaritateaz gain (lanaren kopuru eta kalitatearen krisia), lanak beste krisi bat ere jasango 
luke, gero eta garrantzia gutxiago duelako belaunaldi berrietan: lana ez litzateke iada 
funtsezko balore bat, identitateak lanetik kanpo eraikiko lirateke, lanak gero eta garrantzia 
gutxiago izango lukeelarik identitate eraikuntza prozesu horretan (Unzueta, 2000). 
Eztabaida hau ere industrializazio kapitalistaren haseratik errepikatuko litzateke: agian 
Marx litzateke zentzu honetan autore garrantzitsuenetariko bat, bere "lan alienatuaren" 
teoriarekin, baina Weber-ek ere kritikatu zuen gizarte modernoaren gehiegizko 
arrazionalizazioa (dena merkantzia bihurtzen duen arrazionalizazio porzesua). Pentsamendu 
korronte honen jarraitzaileen artean berriro ere Frankfurt-eko eskola aipatu beharko genuke 
XX. mendean, Marcuse eta bere dimentsio-bakarreko gizakiaren kritikarekin adibidez. Ildo 
honi jarraituz ("gure garaiko lan gehienen ezintasuna gizakion bizitzei zentzu bat emateko") 
azken urteetan idatzitako lanen artean Dominique Méda-ren liburu bat gomendatu nahi 
nioke gai honetan interesatuta dagoenari (lana eta bizitzeko beharrezko dugun zentzuaren 
arteko harremana). Médaren ustez, ez genioke jendeari euren bizitzako zentzua lanean 
bilatu dezaketenaren esperantza piztu behar, gizarte kapitalistan lanaren oinarrian ere logika 



  

ekonomikoa dagoelako (errendimendua, produktibitatea, mozkinak, kostu murrizketa...), 
eta logika hori ez delako bateragarria gizakion bizitzei zentzua eman dakiguketen 
jarduerekin. Lan kapitalista aberastasuna sortzeko jaio zen, eta ezaugarri hori ez da 
bateragarria betetasuna, zoriontasuna, zentzua, ea. bezalako baloreekin. Zaila da balore 
hoiek logika ekonomikoarekin bateratzea. Berak modu honetan laburtzen du kritika hori: 
"Nos encontramos en una época sumida en la contradicción de considerar el trabajo como 
obra personal cuando, de hecho, está regido, más que nunca, por la lógica de la eficacia" 
(Méda, 1998: 134). 

 2.- Kritikak: lana ez da amaitzen ari. Beste autore batzuen ustez, ezin liteke esan lana 
amaitzen ari denik. Ez kopuru aldetik, eta ez zentzu-emaile gisa. Estatu Batuek adibidez, 
milioika lanpostu berri sortu dituzte 1970eko krisiaren ondoren, eta informazioaren eta 
ezagutzaren teknologietan oinarritutako "ekonomia berria"-ri esker, azken hamar urteetan 
langabeziarik ia ez edukitzea (%4) lortu omen dute (ikusi dugu ordea kapitulu honetan 
adibide tipiko honek izkutatzen duena). Eta gauza bera gertatzen da mundu mailan: 2002an 
inoiz baino jende gehiagok dauka enplegu bat (Larivière: 1998). 
No estamos aún ante el "fin del trabajo". Todo la contrario. Se puede decir que se trabaja sin parar. 
Desde niños, en el colegio, los alumnos tienen la sensación de que "trabajan". Las mujeres también, 
y como nunca se podía imaginar. Se trabaja cuando se viaja en el AVE estudiando el expediente. Se 
trabaja desde el domingo por la noche cuando nos ponemos a ver el programa "Capital" (telebista 
frantzesako programa). El nuevo paradigma productivo busca en la vida de cada uno ese íntimo 
consentimiento, que hace que el trabajo no nos abandone en ningún momento (Cohen, 2001: 59). 

 "Langabezia estrukturala" eta "langabezia teknologikoaren" tesiak ez direla 
errealitatean betetzen ikusi ahal izan dugu. Daniel Cohen-ek oso ongi azaltzen digu tesi 
horien kritika bere Nuestros tiempos modernos liburu oso gomendagarrian: lanaren 
amaieraren teoriak gaizki planteatzen dute eztabaida, gizakion beharrak ez baitira finkoak 
(aurreko kapituluan aipatu dugu jadanik kritika hau, liberalismoak lan banaketaren aurka 
erabiltzen duen kritika bera baita). Kapitalismoak frogatu du behar berriak sortzeko 
ahalmen berezia duen sistema dela. Lanaren amaieraren teoriek gizarte itxi bat aurkezten 
digute. Ahaztu egiten dute produktibitatea hamar aldiz biderkatu den arren azken 100 
urtetan (orain dela ehun urte hamar ordutan produzitzen zena orain ordubetean produzitzen 
da), produkzioa ere hamar aldiz hazi dela. Momentuz behintzat ez da somatzen Cohen-en 
ustez lanaren (eta kontsumoaren) gizartearen amaierarik. Utopia horien aldekoek ahaztu 
egiten dute zein garrantzitsuak diren gizakion bizitzan (eta gizarte kapitalistaren 
funtzionamenduan) inbidia bezalako sentimenduak:  
Alfred Sauvy contaba una experiencia interesante: si preguntásemos a un grupo de personas "con 
que incremento de sus ingresos podrían satisfacer sus necesidades", la media contestaría que "con 
un tercio más aproximadamente". Si diez años más tarde se volviera a preguntar al mismo grupo, 
cuando sus ingresos ya se han incrementado en esa cuantía, su contestación sería la misma: "un 
tercio más". (Los defensores del fin del trabajo son víctimas de) "la ilusión del caminante, que 
piensa que algún día conseguirá el tercio de riqueza que le hace falta para ser feliz. Pero ya se ha 
planteado el problema de base: ¿por qué el enriquecimiento espectacular de nuestras sociedades 
nunca consigue eliminar nuestro deseo de consumir? ¿Cómo podría llegarse a comprender esta 
sorprendente capacidad de la civilización capitalista para ampliar definitivamente la esfera de sus 
necesidades" (Cohen, 2001: 63). 

 Ezin liteke beraz "langabezia estrukturalaren" hipotesia mantendu, sistema 
kapitalistak enplegu berriak sortzeko gai dela frogatu digulako, behar berriak asmatuaz, edo 



  

orain arte lan merkatutik kanpo zeuden jarduerei balio ekonomiko bat emanaz (enplegu 
aztarnategi berriak). Eta "langabezi teknologikoaren" hipotesia ere ez dirudi frogatu 
daitekeenik: teknologia berrien lehenengo momentuetan, teknologia hoiek langabezia 
eragin dezakete zaharkituak geratu diren enpleguetan, baina epe luzera enplegua sortzen 
dute. Lehenengo industri iraultzan telareak mekanizatzean, telare zaharretako langileak 
lanik gabe geratu ziren. Baina telare berriek gehiago produzitzen zuten denbora gutxian, 
ondorioz prezioak murriztu eta salmentak igoaz, prozesuaren amaieran berriro ere 
produkzioa hazi eta enplegua sortzen delarik. Ikuspegi honetatik, langabezia gehiena behin-
behinekoa da, garapen teknologikoak eta aldaketa sozial eta ekonomikoak sorturiko 
egokitze arazoen ondorio. Lehenengo industri iraultzan nekazari eta artisauak geratu ziren 
soberan, industrian lekua bilatu zuten arte. 70eko krisiaren ondoren, industriako langileak 
geratu dira soberan, ekonomia postindustrialean lekua bilatu duten arte. Lanaren amaieraren 
teoriak, zikloak baino ez direnak betirako aldaketa finko bezela aurkezten dizkigu. Teoria 
hoiekin kritiko direnentzat beraz, ez gaude lanaren amaieraren garaian, lan industrialaren 
krisi garaian baizik. 

 Egia da inbertsio finantzieroak oso garrantzitsu bihurtu direla, baina oraindik ere, 
inbertsio produktiboak dira garrantzitsuenak. Oraindik ere merkatu garrantzitsuena ondasun 
eta zerbitzuak salerosten dituena da, eta norbaitek ekoiztu behar ditu ondasun eta zerbitzu 
hoiek. Eta oraingoz behintzat, ekoizpen eta salerosketa prozesu horretan, gizakiak 
beharrezkoak dira, gizakirik gabeko fabrika urrun ikusten da oraindik: "los datos globales 
no corroboran en absoluto la tesis de una 'desaparición del trabajo' inminente, y ni siquiera 
anuncian un crecimiento sin nuevos empleos, lo cual mueve a no tomarse muy en serio las 
diversas propuestas de reorganización social a fondo por las que abogan a menudo estos 
autores" (LNE/OIT, 1996: 26). 

 Lanaren amaieraren teoriarekiko kritikoen artean Juan José Castillo azpimarratuko 
nuke nik, bere kritikak iruditzen zaizkidalako interesgarrienak131. Castilloren ustez, XX. 
mendeko azken hamarkadatan lana desagertu egin da, baina ez aisialdi gehiago dutelako 
langileek, baizik eta lana antolatzeko modu berrien ondorioz (subkontratazioak, autonomo 
faltsuak...postfordismo edo toyotismo deitu izan dena), lana ezkutatu egin delako132. 
Soldata baten truke lanean ari den pertsonen proportzio handi batek, ordu gehiago lan 
egiten ditu, baldintza okerragoetan, eta diru gutxiago irabaziaz. Jende askorentzat, gertatzen 
ari dena ez da lanaren amaiea, baizik eta lanaren prekarizazioa. Lana ikustezin bihurtu da 
("bihurtu dute"), desagerketa horrek interes zehatz batzuei egiten dielarik mesede. 
Castilloren ustez, lana aztertzen ari garenon zereginetako bat lana berriro ere agertuarazi eta 
                                                 
131 Azpimarratzeko modukoa iruditzen zait, Castillo-k 1998an A la búsqueda del trabajo perdido 
argitaratu ondoren, lanaren amaieraren teoria kritikatuz (Castillo, 1998a), hiru urte geroago, 
2001ean, José Felix Tezanos-ek idatzitako El trabajo perdido horretan (lanaren amaieraren 
hipotesia planteatzen duen liburuan), ez duela Castillo aipatu ere egiten. Zein ote da arrazoia? 
132 J.J. Castillo da ziurrenik Espainiako Lanaren Soziologia arloan autore garrantzitsuenetakoa. 
Madrileko Complutense Unibertsitatean egiten du lan, eta bertan "El trabajo invisible" Mintegia 
antolatu zuen 2002ko ekainak 21-22an. Bertan esanikoak, berak zuzentzen duen Sociología del 
Trabajo aldizkariaren 45. zenbakian argitaratu dira ("El trabajo invisible" ale monografikoa, 2002). 
Bertatik, Ilona Kovács-en artikulua azpimarratuko nuke nik ("Cómo hacer visible el trabajo que el 
discurso dominante oculta"). 46. zenbakian  Michel Freyssenet-ek gai berdinari buruzko beste 
artikulu bat idatzi du: "La forma más sencilla de equivocarse en ciencias sociales. 'Japonización', fin 
del trabajo, globalización, nueva economía, sociedades en red". 



  

erakustea izan beharko luke, izkutaketa prozesu hori salatzea, jende arruntaren eguneroko 
lan baldintzak aztertu eta gizarteari erakustea. 

 Castillorentzat, lanaren amaieraren teoriak eraso ideologiko moduan funtzionatzen 
dute, eraso horren helburua benetako errealitatea izkutatzea delarik. Eta soziologia bezalako 
zientzien helburua justu aurkakoa denez, benetako errealitatea aztertu eta erakustea, gai 
hauek aztertzen gabiltzanok ere diskurtso hauen atzean dauden egoera zehatzak erakutsi 
beharko genituzke. Lanaren amaieraren diskurtoa errealitatea izkutatzeko kezko kortina 
moduan erabili du zenbaitek, eta guk, fatxada horren atzean dagoena arakatu beharko 
genuke. Neoliberalismoak "denontzako adina enplegu on ez dagoenez, prestatu gaitezen 
edozein gauza onartzeko" diskurtsoa erabili du bere baldintzak inposatu, eta lan 
harremanen boterea eta kontrola lortzeko. Diskurtso ofizialak eztabaida ideologikoan 
nagusitzea lortu du, eta modu horretan errealitatea dominatzea, gizarteak bere ideiak onartu 
eta barneratzea lortu duelako gai honetan ere. Castillorentzat ordea gezurra da ez dagoela 
lanik denontzako. Gertatzen dena da, enplegua (soldata baten truke egiten den lan 
arautu/formal/legala) ekonomia murgildura pasatzen ari dela kasu askotan. Hori da adibidez 
tailer ilegaletan lan egiten duten langileekin gertatzen dena, ez direla estatistika ofizialetan 
agertzen, teorian ez dutela lanik egiten, kontraturik egiten ez zaielako. Hori da baita ere 
ehungintzako enpresa ugarik etxekoandreak jostun bezela kontratatzen dituztenean 
gertatzen dena, soldata baxuen truke destajura lan eginez. Leo pelikula  izan liteke adibidez 
periferietako industrialde horietako bizitza berezia sujeritzen duen dokumentu 
gomendagarria, izkutuan lan egiten duten ekialdeko emakume etorkinen egoera erakutsiaz, 
lunpen-proletargo berri honen egoera...Castillok lanaren izkutaketa prozesu horren adibide 
esanguratsuak aipatzen ditu, lanean ari zela itoriko urpekarien kasua bezalakoak, adibide 
horien bidez gure garaiko produkzio sistemaren miseriak agerian geratzen direlarik: 
Andaluziako Juntak "kalitate osoko labela" duen FCC (Fomento de Construcciones y 
Contratas) eraikuntza enpresa ezaguna kontratatu zuen Cristina uhartean itsas azpiko lan 
bat egiteko. FCCek beste enpresa bat subkontratatu zuen lan hori egiteko, bigarren enpresa 
honek hirugarren enpresa bati pasa zion lana, eta azkenean lanean ari zela ito zen urpekari 
hori laugarren enpresa batekoa zen. Lana itxura batez murriztu egin da, ez direlako enplegu 
estatistiketan agertzen tailer ilegaletako langileak, etxekoandre jostunak edo urpekari 
autonomo subkontratatuak. 

 Gaur egungo gizartean, gero eta zailagoa da produktuak eta zerbitzuak nork 
produzitu, diseinatu eta saltzen dituen jakin eta ikustea. Baina zerbitzuak eta produktuak 
egon badaude. Gertatzen dena da, enpresa txiki horretako publizitate orriak egiten dituen 
diseinatzailea ostiraletan bakarrik etortzen dela enpresara. Lau ordu lan egiten ditu, eta 
nagusiak dirua eskura ordaintzen dio. Amaitu ez duen lana etxean amaitu beharko du. Lan 
eta diru hori ez dira agertzen estadistika ofizialetan. Ongi nagusiarentzat, ez duelako 
inolako konpromisorik hartzen langilearekin (estiloz aldatu nahi  duenean...). Ongi baita ere 
langilearentzat, diru beltza izatean, gizarte segurantzak  ez diolako ezer "kenduko". Eta 
horrela ia soldata bat osatu dezake, asteburuko kamarera lanak eta argitaletxe batentzat 
erdi-klandestinoki maketatzen dituen liburuak ematen dioten diruarekin batera (batzutan 
kontratua egiten baitio editoreak, baina beste batzutan ez, garestiegi aterako omen 
litzaiokeelako gizarte segurantza ordaintzea). Castillok aipatzen duen Beltor Brecht-en 
poemak dion bezala: "argitan daudenak ikusten ditugu, ilunpean daudenak ikustezinak bait 
dira". Ilunpean geratzen den errealitate hori erakutsi beharko genuke beraz lanaren mundua 
aztertzen gabiltzanok, gauzak benetan diren bezela azaltzeko, hori baita edozein zientziaren 



  

helburua: "La realidad no es como la describen las páginas de ciencia-ficción de los 
futuristas" (Castillo, 1998b: 143). José Luis Fiori-ren ustez, ezkerra ere despistatuta dabil 
gai honetan: "mientras los liberales anuncian el fin de la historia, una buena parte de los 
intelectuales marxistas que concibieron un proletariado que no existía, ahora, 
decepcionados, quieren decirle adiós y enterrarlo antes de haber muerto" (Fiori, 2001: 6). 

 Luis Enrique Alonso-k pausu bat gehiago ematen du planteamendu honetan: lana ez 
da amaitzen ari, eta gainera ez luke amaitu behar. Lana defendatzen jarraitu behar dugu, 
lanak ematen duelako hiritartasun eskubidea. Lanari esker bihurtzen gara gizarte honetako 
eskubide osodun hiritar, eta lanaren amaiera defendatzeak (lanik ez dutenentzako soldata 
sozial bat ziurtatuz adibidez) gizarte zati baten hiritartasun hori zalantzan jartzea 
suposatzen du: "Por ello se puede decir que el trabajo, sin ningún tipo de esencialismo, 
tiene que ser llevado de nuevo a la centralidad social. Los discursos del fin y/o la 
superación del trabajo son peligrosos porque tienden a consagrar el perfecto desorden 
neoliberal" (Alonso, 1998: 59). II. Mundu Gerra ondoreneko hiru hamarkadetan, lana izan 
zen gizakien arteko lokarri ("vínculo social") nagusia, Keynes-en ideietan oinarritutako 
kapital eta lanaren arteko itunari esker, gizartearen integrazioa lortu zelarik. Baina 70 eta 
80. hamarkadetako eraso liberalak itun hori hautsi zuen, lanak aurreko hamarkadetan 
suposatu zuena galdu egin delarik (arauak, solidaritatea,...), eta lan munduko hausturak 
(langabezia, prekaritatea...), gizartearen haustura suposatu duelarik: "Por tanto, dados los 
riesgos actuales de desintegración y fragmentación de las identidades sociales, parece 
necesario restaurar la solidaridad y la seguridad pública en el ámbito de las políticas 
democráticas, y en ese sentido la función del trabajo resulta imprescindible" (Alonso, 1998: 
60). 

 Eta zentzuaren eztabaidarekin ere gauza bera gertatzen da: lanaren amaieraren teoriak 
dioenaren aurka, beste iritzi batzu oraindik ere lanak zentzu-emaile gisa duen eta eduki 
dezakeen garrantzia azpimarratzen dute. Lanak funtsezkoa izaten jarraituko luke (eta izaten 
jarraitu beharko luke) identitatearen eraikuntza prozesuan. Egia da gero eta erreferentzia 
gehiagok ("mundos de vida") parte hartzen dutela eraikuntza prozesu horretan, baina 
oraindik ere lana funtsezkoa da: "La importancia de cada mundo de vida en estos procesos 
de subjetivación puede ser variable, pero suena aventurado que cuando las jornadas de 
trabajo aumentan, el mundo de vida del trabajo sea ya intrascendente en la construcción de 
la subjetividad. Al menos Offe nunca demostró lo contrario: simplemente se montó en un 
estado de ánimo que renegaba de la antigua centralidad del trabajo y de la clase obrera 
como sujeto. En cambio, la investigación concreta de fábrica acerca de la influencia de la 
vida del trabajo en la subjetividad sigue afirmando su importancia" (De la Garza, 1999: 25). 
Ikuspegi honetatik, lana da gure bizitzari zentzua ematen dioten elementuen artean 
garrantzitsuena, eta horrela jarraitu beharko luke gainera: "El trabajo como fuente de 
realización personal está en el milenario proverbio chino: Si quieres ser feliz un día 
emborráchate, si quieres ser feliz un año cásate, si quieres ser feliz toda la vida, hazte 
jardinero" (Rosell y Trigo, 2000: 33). 

 3.- Kontrakritikak eta sintesi saiakera: oraingoz lana ez da amaitzen ari, baina 
zergatik ez erabili aukera hori helburu gisa? Azken puntu honetan, lana oraingoz ez dela 
amaitzen ari onartu ondoren, garapen teknologikoa lan denbora murrizteko eta hobeto 
bizitzeko (eta ahal bada enplegua sortzeko) erabiltzea proposatuko dugu, modu horretan 
hurrengo kapituluaren sarrera antzeko bat eginez. 



  

 Izan ere, jarrera kritiko batetik ezin esan liteke neoliberalismoak 70eko enplegu 
krisiari emaniko irtenbidea, irtenbide posibleen artean hoberena denik. Egia da agian 
enplegua ez dela amaitzen ari, baina egia da baita ere enplegu krisia ez dugula konpondu 
(langabezia dexente murriztu den arren, oraindik %10 inguruan dabil Euskadin, eta enplegu 
berrien portzentai handi bat behin-behinekoa eta kalitate txarrekoa da gainera). Lanaren 
amaieraren teoriarekiko kritika batzuk legitimitatea galtzen dute orduan, egia baita 
kapitalismoak azken urteetan enplegua sortu duela, baina enplegu berri horren kalitatea 
enplegu fordista baino okerragoa baita kasu askotan (Bouffartigue, 1996). 

 Eta lanaren munduan gauza asko hobetu baldin badaitezke oraindik, neoliberalismoak 
70eko enplegu krisiari prekaritatea eta gizarte dualizazioaren irtenbidea eman baldin badio, 
zergatik ez gara beste mota bateko irtenbideak imaginatzen hasten? Egia da lanaren 
amaieraren teoriek ez dutela asmatu "langabezia estrukturala eta teknologikoaren" 
hipotesiarekin. Baina praktikatu diren enplegu politiken ondorioak ikusita, nire ustez teoria 
horien filosofia eta izpiritua kontutan eduki beharko genituzke, lan merkatu eta gizarte 
hobeago bat lortzen saiatzeko. Egia da lanaren amaieraren diagnostikoa ez dela bete, baina 
hipotesi horren oinarrian dagoen ideia oso erabilgarria eta baliagarria da oraindik ere nire 
ustez. Proposamena teknologia beste era batetara erabiltzea litzateke. Lanaren amaiera 
utopia bezela erabiltzea, epe luzerako gizarte proiektu aurrerakoi eta ezberdin baten 
oinarrietako bat bezela. Garapen teknologikoa lan gutxiago egin eta aisialdi gehiago 
edukitzeko erabiliaz, eta ez orain arte erabili izan den bezela, gehiago produzitzeko, giza-
lan kopuru berdin edo handiagoarekin. Zergatik ez gara aukera honetan pentsatzen hasten? 
Zergatik erabiltzen  dugu alferrik horrenbeste imaginazio behar berriak eta enplegua sor 
litekeen arlo berriak asmaten? 

 Castillok modu honetan planteatzen du ideia hori: "Las ciencias sociales del trabajo 
tienen que ser capaces de mostrar, contra las ideas hechas, contra la sociología del 
periódico o de tertulia radiofónica o televisiva, que las posibilidades de organizar el trabajo 
y la vida, el "tiempo disponible" que decía Marx, son hoy más ricas que nunca. Todo lo 
contrario de lo que las políticas empresariales quieren hacernos creer justificando un trabajo 
degradado, preámbulo de biografías rotas por doquier, como una imposición del mercado y 
de su supervivencia (la de las empresas). La "flexibilidad sostenible" debe comenzar por 
colocar en el punto de mira, en el horizonte, el desarrollo, el despliegue de todas las 
capacidades de las personas, la felicidad de la mayoría como objetivo posible y razonable. 
Eso es lo que hay que sostener y fomentar" (Castillo, 1998b: 143). 

 Eta Daniel Cohen-ek ere gauza bera dio beste hitz batzuekin: "El hombre moderno 
descubre que una sociedad próspera no es una sociedad liberada del trabajo. Al contrario de 
lo que piensan los defensores de la teoría del fin del trabajo, las modernas tecnologías no 
sustituyen al hombre. Exigen de él que haga más cosas. Si hoy en día se paga a los obreros 
siete veces más que ayer, el capital quiere recuperar su inversión: pretende que también la 
producción se septuplique. El hombre moderno se da cuenta de que una sociedad cuya 
riqueza se ha multiplicado por siete se parece más a un coche que circula a 700 km/h que a 
un caminante que dispone de todo el tiempo del mundo" (Cohen, 2001: 17). Garapen 
teknologikoa, helburutzat gizakia duen proeiktu baten zerbitzura erabili beharko litzateke. 
Eta mota horretako proiektu batetan lehentasuna aisialdia litzateke, ez gehiago produzitu 
eta diru gehiago irabaztea. Mota honetako proiektuak gauzatzea zaila da noski egungo 
sistema kapitalistaren barnean: sistema horrek beharrezko du hazten jarraitzea, gero eta 



  

gehiago ekoiztu eta saltzea, funtzionatzen jarraitu ahal izateko. Zaila dirudi beraz 
laisterketa hau geratzea lehenago sistema osoa zalantzan jarri gabe, mendebaldeko mundu 
aberatsean nagusi den ekonomia eta gizarte arteko harremana birpentsatu gabe. Baina azken 
200 urtetan hartu dugun industrializazio kapitalistaren bidetik jarraitzea ere ez dirudi gauza 
erreza denik: noiz arte jarraitu dezakegu "garapen" eredu honekin: miseria 1.000 miloi 
pertsonentzat, izugarrizko ezberdintasun sozialak mundu mailan, arazo ekologiko larriak... 
(Nazio Batuen txostenak esaten dituzte gauza hauek, ez soilik kritiko estremista eta 
pesimistek). Agian, zerbitzuen gizartean ezberdintasun sozial hoiek eta arazo ekologikoak 
murrizteko esperantza sortu liteke, gizarte horretan zerbitzu ez materialak direlako batez ere 
elkar trukatzen direnak, baina oraingoz behintzat ez dirudi aukera hori gauzatzen ari denik, 
produktu materialen ekoizpen eta kontsumoa areagotu egin baita murriztu beharrean 
(gertatzen dena da denetik ekoizten dela orain gehiago, eta nahiz eta proportzioan 
zerbitzuek garrantzia gehiago izan, aldaketa hori ez da gertatu produktu gutxiago ekoizten 
delako, baizik eta zerbitzuak asko gehitu direlako). 

 Gainera, zentzuaren eztabaidari dagokionean, zalantzan jar liteke enplegu berri 
horietako gehienak kualifikazio altua eskatzen dutenak direnik, eta ez dirudi oraingoz 
behintzat, informazioaren gizartean, zerbitzuetako enpleguek agintzen zuten autonomia eta 
kalitatea gero errealitatean horrenbesterako denik (Kovács, 1998). Zaila dirudi beraz 
oraindik jende askorentzat zentzua eta zoriontasuna lanean bilatzea. Ez dirudi buzotik 
alkandorarako pausoarekin gauzak horrenbeste aldatu direnik. Azken urteetan ikusten ari 
gara zerbitzuetako enplegu asko ez direla fabriketakoak baino hobeak. Agian eztabaida 
honetan Habermas-ek lagundu diezaguke, arazoa lan kapitalistaren esentzia dela dionean, 
edozein lan kapitalistaren esentzia: lan hauek kalkulo arrazional-ekonomikoaren logikan 
oinarritzen baitira, eta logika hori zaila baita zentzua, autonomia, humanismoa, ea.kin 
bateratzea. Gai honetan ere sozialdemokrazia despistatuta ibiliko litzateke beraz ikuspegi 
kritiko batetik: zergatik ez dugu lana desenkantatzen, Dominique Méda-k proposatzen duen 
bezela? Enpleguari eskeiniriko denbora murriztu, gure bizitzako zentzua enplegutik kanpo 
bilatzen saiatuaz. Jende gehienarentzat ez legoke arazorik, enplegu postindustrial gehienak 
ere, industrialak bezela, soldatatik kanpo inolako pozik ez baitute eskaintzen. Eta euren 
enpleguak zentzu bat eskaintzen dietenentzat ere ez legoke arazorik: orain ere astean zortzi 
klase ordugatik ordaintzen zaie soldata bat unibertsitateko irakasleei, ordu hoietaz gain ere 
lan egiten dutela suposatzen delarik (klaseak prestatzen, ikertzen...). XXI. mende hasieran 
nahiko aberatsak bagara jende guziari bizitza maila duin bat ziurtatu ahal izateko. Egia da 
ongi eginiko lana bizitza honetako zoriontasun biderik garrantzitsuenetarikoa izan 
daitekeela. Baina ez ditzagun enplegua eta lana nahastu. Enplegu orduen ondoren, 
bakoitzak aukeratuko luke gustoko duen "lana" (ordaintzen ez den jarduera). Planteamendu 
hauek noski aberastasuna beste era batetara banatzea eskatuko lukete, baina proposamen 
erradikalenetara iritsi gabe, Frantziak frogatu du lan astea 35 ordutara murriztea posible 
dela. 

 Nire ustez, lanaren amaiera profetizatu duten autoreen helburua ez da izan errealitatea 
kezko kortinekin izkutatzea. Ez dut uste euren helburua gizartea anestesiatzea denik. 
Beraiek idatzitakoa irakurri ondoren, testu horien helburua justu aurkakoa dela esango 
nuke, lanaren munduan gertatzen ari diren aldaketei buruz pentsaeraztea. Eta hala balitz, 
azken batean ados leudeke lanaren amaieraren teoria eta bere kritikoak. Egia da agian 
batzutan gehiegi nahastu direla gertatzen ari dena eta gertatu daitekeena (Veira eta Muñoz, 
2004). Baina nire ustez, gertatzen ari ez direlako kritikatu ditugun ideia horietako batzuk, 



  

interesgarriak izan litezke epe luzeko gizarte perspektibarako: adibidez, teknologia 
gizartearen zerbitzura jartzea, lan egiteko gai den jende guztiaren artean banatuaz 
produktibitate hobekuntzak, eta hobekuntza horien ondorioz aurrezten den lan denbora. 
Helburua, etorkizunerako somatzen ditugun aukera ezberdinak erakustea izango litzateke. 
Tesi honetan aipatutako autoreen artean interesgarrienetakoa den André Gorz-ek, inork 
baino hobeto azaltzen dizkigu agian aukera hoiek: "Es preciso cambiar de utopía, porque 
mientras permanezcamos prisioneros de lo que se viene abajo, seguiremos siendo incapaces 
de percibir el potencial de liberación que la actual mutación contiene y de sacar provecho 
de dicho potencial imprimiendo su sentido a esta mutación" (Gorz, 1995: 20).  

 Diskurtso disidenteek azpimarratzen dutena da zaila dela gizaki gehienentzat 
zoriontasuna enpleguan bilatzea. Eta epe luzera, langabezia murrizteko produkzioa 
areagotzea ez dela ideia ona. Kapitalismoak behar eta enplegu berriak sortzeko duen 
gaitasuna erakutsi digu, baina baita horretarako ordaindu beharra dagoen prezioa ere. Hori 
al da nahi dugun gizarte eredua? Posible izanda ere, desiragarri al da aukera hori? 
Kapitalismoa amaierarik gabeko laisterketa dela ikusten ari gara, lana gehiegi maite duen 
gizarte eredua dela. Hurrengo kapituluaren sarrera moduan, azken puntu honetan laisterketa 
hori geratzea proposatzen ari diren ahotsak aurkezten hasi gara. Liberalismoarekin batera, 
sozialdemokraziak ere oraindik defendatzen duen lanaren ideologia zalantzan jartzen duten 
ahotsak. Ahots kritiko hoiek beste bizitza estilo bat proposatzen digute, ordainduriko 
lanetan (enpleguan) ahalik eta denbora gutxien pasako lukeen bizitza estiloa, beste zeregin 
batzuetarako denbora edukitzeko (sormena, familia, kirola, lagunak...).  
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3. DISKURTSO KRITIKOA. 
 

3.1.- Diskurtso orokorra 

 Hasteko, aurreko bi ataletan esaniko gauza bera errepikatu beharra daukat hemen ere: 
hirugarren diskurtso honi eginiko sarrera hau, horixe dela, sarrera bat, eta ondorioz ezin 
eska daitekeela sozialismoa, komunismoa, marxismoa, anarkismoa, ea.-i buruzko tratatu 
oso bat. Ideia orokor batzuk aipatzeko lekua eta denbora bakarrik daukat hemen, tesi honen 
helburuak enplegua eta lan banaketa baitira batez ere. Hurrengo orrialdeetan adituek topa 
ditzakezuen sakontasun faltak barkatzea eskatu nahi nizueke beraz hasi aurretik. 

 Eta beste gauza bat: aurreko bi atalekin konparatuta (liberalismoa eta 
sozialdemokraziari eskeiniriko atalak), hirugarren honetako lehenengo zatia, ikuspegi 
kritikoaren diskurtso orokorra aztertu nahi duena, luzeagoa da. Baina luzera hori 
justifikatzeko, kontutan hartu behar da, diskurtso kritikoaren ustez, lan denboraren 
murrizketa eta banaketa ez dela soilik langabezia edo prekaritatearen aurka borrokatzeko 
tresna. Diskurtso kritikoaren ustez, lan denboraren murrizketa eta banaketa, egungo gizarte 
eredua zalantzan jarri eta aldatzeko tresna ere bada. Liberalismoak eta sozialdemokraziak 
eztabaida hau enpleguaren arlora mugatzen duten bitartean beraz, ikuspegi kritikoa 
urrutirago joan eta gehiago sakontzen saiatzen da, eta horregatik sarrera honetan, lan 
denboraren murrizketa eta banaketaren bidez aldatu nahi den hori azaldu beharra dago.133 

 

Historia pixka bat 

 Aurreko bi ataletan, liberalismoak eta sozialdemokraziak lan banaketari buruz esaten 
dutena aztertu ondoren, hirugarren diskurtso honi "kritiko" izena eman diogu. Izan ere, guk 
diskurtso bakar moduan aurkezten dugun, baina benetan diskurtso ezberdinez osatzen den 
jarrera multzo honen ezaugarri amankomuna sistema kapitalista kritikatzea bailitzateke. 
Beste edozein diskurtsotan bezela gradu ezberdinak topa genitzakeen arren, kasu honetan 
ideia bateratzailea kapitalismo liberalaren kritika litzateke, sozialdemokraziarena baino 
kritika sakon eta erradikalagoa. Zer esan nahi den errezago ulertzeko, sozialismo, 
komunismo, marxismo, edo ezkerra bezalako kontzeptuak ere aukeratu genitzakeen, baina 
batetik, 2005ean zaila egiten da kontzeptu horietako batzuk erabiltzea, eta bestetik, 
kontzeptu horietako batzuetatik kanpo geratu izan dira tradizionalki zenbait ideologia 
kritiko (anarkismoa adibidez), eta horregatik aukeratu dugu azkenean "diskurtso kritiko" 
izenburua.  

 Liberalismoaren aita intelektualtzat Adam Smith eta David Ricardo bezalako 
autoreak aipatu baditugu, eta sozialdemokraziaren kasuan, Bernstein eta Keynes, 
kapitalismoaren kritikoen artean argi eta garbi Karl Marx azpimarratu beharko genuke, 
XIX. mende amaiera eta XX. mendean zehar diskurtso kritikoan eragin gehien izan duen 
                                                 
133 Sarrera hontan egin zait inon baino zailago nire ikerketaren mugetatik gehiegi ez aldentzea, 
hurrengo orrialdeetan jorratzen diren gaiak baitira nire ustez gure garaiko gizarte zientzietan 
eztabaidatu daitezkeen gairik garrantzitsuenak. Horregatik, zaila egiten zait, orrialde gutxi batzutan 
gai hoiek aipatzera mugatu beharra, baina ez dago gehiagorako denbora eta espaziorik... 



  

autorea. XIX. mendean, Marx izango da kapitalismoaren kontraesanak eta akatsak 
aztertuaz, teoria kritiko orokor bat landu zuten autoreen artean garrantzitsuena, eta teoria 
kritiko horri gainera etorkizunerako proposamen alternatibo bat eransteko gai izan zen. 
Bere teoria izan da teoria kritiko-alternatiboen artean eragin gehien izan duena, batetik I. 
Internazionaletik (1864) marxismoa nagusitu zelako langile mugimenduaren ideologien 
artean, eta bestetik, boterera iritsi den ideologia kritiko erradikal bakarra izan delako 
(Errusia, 1917). 

 Baina marxismoarekin hasi aurretik, kapitalismoari eginiko kritikak hobeto azaltzeko, 
denboran atzera egin beharko genuke (edozein fenomeno sozialekin gertatzen den bezela). 
Kapitalismoari eginiko kritikak justizia eta berdintasuna bezalako ideietan oinarritzen direla 
erabakitzen badugu, ideia horietan oinarritutako gizartearen nahia historiaren haseratik 
datorrela esan daiteke, Platon-en Errepublika edo Tomas Moro-ren Utopia bezalako lanak 
aipatu daitezkeelarik adibidetzat. Burgesiak, ideia hoiek erabili zituen mundu aberatsean 
Erregimen Zaharra-rekin amaitu, eta boterera iristeko. Baina behin boterera iritsi ondoren, 
industrializazio kapitalistak ez zituela aldarrikatutako balore haiek betetzen ikusi zen. 
Industrializazioa, ezberdintasun eta injustizia moduak aldatzera mugatu zen, eta ondorioz 
defentsa eta erresistentziarako teoria eta borroka berriak agertu ziren. XIX. mende hasieran, 
Britainia Handian (industrializazioa aurreratuen zegoen tokian), langile mugimenduaren 
lehenengo pausoak emango dira: Elkarren Laguntzarako Elkarteak, Erresistentzia Kutxa, 
Lanbideen elkarteak (sindikatuen aintzindariak)... Hortik aurrera, eta industrializazioa 
zabaltzen zen heinean, sindikalismoa gizarte industrializatuetako gizarte mugimendu 
garrantzitsuena bihurtuko zen. Gainera, Britainia Handiko lehenengo langile mugimendu 
eta elkarte hauek, lan munduan parte hartzeaz gain, Parlamentuari presio egiten hasi ziren, 
Estatua demokratizatzea eskatuz: 1838an Londreseko Langileen Elkarteak prestatutako 
"Herriaren Gutuna" (hortik "kartismo" izena mugimendu honentzako) izan liteke lehenengo 
adibide garrantzitsuetako bat, gizonezkoen sufragio unibertsala eta botoa sekretua izatea 
bezalako aldarrikapenekin. 

 Noski, lehenengo langile mugimendu eta borroka hauekin batera, zenbait intelektual 
ere industrializazio kapitalista kritikatu eta gizarte eredu alternatiboak proposatzen hasi 
ziren. Intelektual kritiko horietako baten (Saint-Simon) jarraitzailek erabili zuten 
"sozialismo" hitza lehendabiziko aldiz, Frantziako 1830ko iraultzetan. Ezberdintasun eta 
injustizia sozialen aurkako borrokari erreferentzia egiten zion kontzeptu berriak. Eta Saint-
Simon-ekin batera, Fourier, Owen eta Proudhon bezalako autoreak izango dira 
lehendabiziko intelektual sozialistak (gerora "sozialista utopiko" deitu  izan direnak, Marx-
en "sozialismo zientifikoaren aurrean). Gizarte kapitalistaren kritikak eta gizarte ezberdin 
baten proposamenak batzen zituen. Engels-ekin batera, Marx izango da XIX. mendeko 
bigarren erdian teoria sozialista berria idatziko duena, marxismoa ere deitu izan dena, eta 
esan bezela, XX. mende guzian zehar teoria kritikoen artean nagusi izango dena. 

 Lehenengo ideia sozialistak langileen artean hedatzen joan ziren 1830 eta 1840ko 
hamarkadetan. 1836an, Alemaniako erbesteratu talde batek Justuen Liga sortu zuen 
Parisen, ezberdintasun sozialen aurka borrokatzeko sorturiko erakundea, eta 1847an izena 
aldatu zioten, Komunisten Liga izena jarriaz. Erakundearen helburua "jabetza pribatua 
deuseztea" zen, eta Marx eta Engels-i eskatu zioten Alderdi Komunistaren Manifestua 
idaztea. 1948an argitaratu zen, eta hor biltzen ziren lehendabiziko aldiz teoria marxistaren 
ideiak. "Gizarte guztien historia klase borroken historia dela" esaten da, eta etorkizunerako 



  

helburutzat, gizarte burgesa desagertzea eta klaserik gabeko gizartea eraikitzea finkatzen 
dira. Horretarako langileak batu eta politikan parte hartu behar zuten, boterera iritsi eta 
produkzio bitartekoak kolektibizatuz. Langileek euren alderdi politiko propioak sortu behar 
zituzten beraz, alderdi burgesengatik independienteak, helburua Estatuko agintea lortzea 
zelarik, berdintasunean oinarritutako gizartera heltzeko, zapaltzaile eta zapaldurik gabe. 
Ideia hau XIX. mendearen azken hamarkadetan sorturiko alderdi sozialista guzien hazia 
izan zen, baina gerora batzuk iraultza eta indarkeriaren bidea hartu zuten, eta beste batzuk 
hauteskunde eta parlamentuaren bidea. Baina orokorrean marxismoaren eragin ideologikoa 
erabakigarria izango zen bai alderdi sozialistetan (sozialismora bideratzeko berrikuntzen 
aldekoak), eta bai komunistetan (iraultzaren aldekoak). 

 Langile mugimendu ezberdin hauek batzeko, 1864an, Londresen, nazio ezberdinetako 
langile mugimenduaren ordezkariak bildu eta Lanaren Nazioarteko Elkartea osatu zuten, I. 
Internazionala. Sindikalistak, kartistak, sozialistak, proudhon-zaleak ea. biltzen zituen 
nazioarteko langile mugimendua ordezkatzen zuen erakunde berriak, baina haseratik Marx-
en ideiak hasi ziren nagusitzen. Hala ere, 1868an Mikhail Bakunin sartu zen 
Internazionalean, eta ideia ezberdinak aldarrikatzen hasi zen: erakunde zentralizatuen aurka 
agertzen zen, iraultzaren protagonista bakartzat ez zituen langile industrialak ikusten 
(hauetaz gain nekazari, ikasle, gazte, ea. aipatuaz), eta Estatu mota guztien aurka agertzen 
zen, ez bakarrik Estatu kapitalistaren aurka. Estatuaren ordez kolektibitateteen federazio 
libre bat aldarrikatzen zuen. Modu horretan, XIX. amaiera eta XX. hasieran arerio 
ideologiko garrantzitsu bat sortzen zitzaion marxismoari langile mugimenduaren barnean, 
anarkismoa edo mugimendu libertarioa. Baina Parisko Komunaren porrotaren ondorioz 
(1871, martxoa-maiatza, langileak boterera iristen ziren lehendabiziko aldia), Bakunin eta 
haren jarraitzaileak gutxiengoan geratu ziren Internazionalean, eta azkenean erakundetik 
bota egin zituzten (Marx-en ustez, langileen lehenengo gobernuaren porrotaren arrazoia, 
programa politiko eta antolaketa egokirik ez edukitzea baizen). Europako gobernu 
gehienak, Parisen gertatu zenarekin beldurturik, Internazionala legez kanpokotzat jo zuten, 
eta ondorioz 1876an desegin zen. Ordutik aurrera langile mugimenduak berriro Marxen 
bideari jarraituko zion: langileen alderdi sozialistak sortzea politikan parte hartzeko 
(1875an, Alemaniako Alderdi Sozialdemokrata, 1879an, Espainiako Alderdi Sozialista, 
1906an, Britainia Handiko Alderdi Laborista...). 1889an, II. Internazionala sortzea erabaki 
zuten alderdi politiko hauek, baina nahiz eta anarkistarik ez onartu, sortu eta berehala ikusi 
zen berriro ere, sozialismoa ulertzeko modu ezberdinak zeudela: batzuk, gehiengoak, 
erreformistak ziren, bitarteko baketsu eta "demokratikoen" aldekoak. Beste batzuk ordea, 
iraultzaileak. Horien artean zeuden errusiarrak (Lenin adibidez), zarismoaren menpean 
egonik ez baizuten parlamentuan irabazteko aukerarik ikusten. 

 1905an lehenengo iraultza saiakera bat egin ondoren, 1917an lortu zuten errusiar 
sozialista iraultzaileek euren helburua, XX. mendeko gertaera historiko garrantzitsuenetako 
bat bihurtu zelarik modu horretan Errusiako Iraultza. Herrialde industrializatuenetan 
(Britainia Handia, Alemania, Frantzia) sozialismo nagusia erreformista bihurtu zen 
bitartean (1899an idatzi zuen Bernstein alemanak Sozialismoaren premisak, 
sozialdemokraziaren lehendabiziko testu teoriko garrantzitsuenetakoa), iraultza sozialistak 
Europako potentzia handienetako batetan lortzen zuen boterea, baina oraindik 
industrializatu gabeko potentzia batetan (biztanle eta aberastasun aldetik baizen erraldoi, 
baina era berean kontinenteko herririk atzeratuenetarikoa). 1917tik aurrera, Sobietar 
Batasuna (SB) bihurtzen da modu horretan XX. mendean kapitalismoarekiko kritikoak 



  

ziren diskurtsoentzat ezinbesteko erreferentzi. 1919an Moskun antolatzen da III. 
Internazionala, jadanik alderdi sozialista eta sozialdemokratetatik bereizten hasi ziren 
alderdi komunistek parte hartu zutelarik batez ere. Industrializazioa eta modernitatea beste 
era batetara antolatzeko aukera ikusten da, SB bihurtzen da gizarte eredu ezberdin 
posiblearen erreferentzi. Baina berehala sortuko dira zalantzak diskurtso kritikoaren 
barnean ere. Lenin hil ondoren (1917-1923 artean agindu ondoren), Stalin-ek hartzen du 
boterea, eta honek Troski lehendabizi baztertu, ondoren Siberiara bidali, eta azkenik SBetik 
bota egin zuen (eta badirudi erbesteratzearekin nahikoa ez zuela, Stalin izan zela baita ere 
Troski hiltzea agindu zuena). Stalin-en gobernua diktadura bihurtu zen, milioika atxilotu 
eta hildakorekin. Mendebaldeko sozialista eta komunista batzuen artean ere SBekiko 
kritikak hasiko dira (Rosa Luxenburgo ea. lehendabizi, Cornelius Castoriadis bezalako 
jendea geroago), gertatzen ari zena ez baizen espero zena. Kritikoen ustez, "sozialismo 
errealak", SBak, sozialismoari suposatzen zitzaizkion baloreak traizionatzen zituen: 
kapitalismo liberala baino demokratikoago izateko jaio zen sistema, diktadura gogor 
bihurtua zen; zentralizazioa gehiegizkoa zen, burokraziak itotzen zuen sistema, eta 
publikotasun kontzeptua Estatuaren gehiegizko boterearekin nahasten zen. Hala ere, XX. 
mendeko bigarren erdian ere funtsezko erreferentzia izango da SBa, mundua bitan banatzen 
delarik II. Mundu Gerra ondoren 1989 arte: Estatu Batuen inguruan Ipar Atlantikoko 
Tratatuaren Erakundea (OTAN/NATO), eta SBaren ingurua Vartsoviako Ituna. Gerra 
Hotzaren hamarkadak dira, baina 1985an Mikhail Gorbatxov bihurtzen da SBko Alderdi 
Komunistako Idazkari Nagusi (perestroikari hasera emanez), eta 1989an 
kapitalismo/komunismo ezberdintasuna finkatzen zuen sinbolo nagusietako bat (Berlineko 
Harresia) botatzen dute hiritarrek.  

 Epe historiko bat amaitzen ari zen. Herrialde industrializatuetan kapitalismoaren 
alternatiba bezela praktikatu zen sistema bakarrak, sozialismo errealak, porrot egin zuen. 
Ovejero eta Gargarella-k modu honetan azaltzen dute porrot hori: "El socialismo no 
aparecía como un empeño común donde todos colaboran por el bien de todos. En esas 
circunstancias, no resultaba fácil encontrar un sistema de organización de las tareas 
económicas que sustituyera al mercado. Y, en todo caso, la disciplina del mercado se tenía 
que sustituir por otra en la que la burocracia -que por supuesto necesitaba más burocracia 
para ser controlada, en una piramide inacabable- desempeñara un importante papel, y con 
ésta los problemas se multiplicaban: arbitrariedad, nepotismo, información no fiable, 
lentitud, etc." (Gargarella eta Ovejero, 2001: 22). Gainera, herrialde kapitalistetan ere, 
1970eko krisiak, 1950 eta 1960ko hamarkadetan langile mugimenduak lorturiko abantailak 
zalantzan jartzen zituen liberalismoaren ustez. Thatcher eta Reagan boterera iristen dira 
80ko hamarkadan, eta sozialismo errealaren amaieraz gain, sozialdemokrazia eta bere 
Ongizate Estatua ere zalantzan jartzen ditu liberalismoak. Neoliberalismoaren garaipenari 
buruz hitz egiten hasten da, eta 1995ean Ignacio Ramonet-ek "pentsamendu bakarra"-ri 
buruzko artikuloa idazten du Le Monde Diplomatique-n ("El pensamiento único es la 
traducción en términos ideológicos con pretensión universal de los intereses de un conjunto 
de fuerzas económicas, en particular las del capital internacional"134). Marx eta Keynes 
ahaztu egin behar omen ditugu hemendik aurrera: 
                                                 
134 Arrasaten egon zen Ramonet 2002ko azaroan. Lehenengo artikulu ezagun horretatik zazpi urte 
pasa zirenean, gauza berak esaten jarraitzen zuen: "El pensamiento único es esencialmente un 
pensamiento económico. Es un pensamiento que poco a poco va ganando los espíritus, en particular 
a los decididores. En cierta medida sería el programa de la globalización, que es la organización en 



  

El neoliberalismo llega al poder al final de los años 1970. La primera experiencia internacional se 
ensaya en Chile, por los Chicago Boys, al amparo de la dictadura de Pinochet. Aplican la política 
monetarista que Milton Friedman había desarrollado en la Universidad de Chicago y que toma el 
poder en 1979 en Gran Bretaña con la señora Thatcher y en EEUU en 1980 con Ronal Reagan. 
Luego viene la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la Unión Soviética en 1991. 
En ese momento, asistimos a la crisis ideológica más aguda por la desaparición del pensamiento 
crítico. El neoliberalismo impone su proyecto que se concentra en la reducción del Estado, de todas 
las políticas keynesianas que se han hecho hasta ahora. Ya sea desde la derecha o desde la 
izquierda, parece obligado abandonar las políticas que contemplan al Estado como actor económico 
importante, papel que ahora ya sólo corresponde a las empresa privada. Un paradigma general 
organiza las sociedades. No se trata de la idea de progreso o de cohesión social, sino del paradigma 
del mercado. También la izquierda suscribe estos dogmas (adaptados, adornados...). Se erige una 
especie de verdad evangélica que será aceptada por lo que llamamos Tercera Vía. Después los 
socialdemócratas europeos recogen el testigo y vemos cómo, poco a poco, se establece esa especie 
de corpus básico e indiscutible, a pesar de todas las consecuencias sociales que acarrea. A eso 
llamamos pensamiento único (Ramonet, 2002: 14). 

  Amaitu ote dira diskurtso kritikoa egiteko aukerak? Kapitalismo liberalak irabazi ote 
ditu borroka guziak? Fukuyama bezalako jendeak baietz erantzungo lukeen arren, atal 
honetan oraindik kritikaren balioa eta beharra defendatzen duten ahotsak aipatuko 
ditugu135. Izan ere, jende askoren ustez oraindik ere burutu gabe geratzen dira Frantziar 
Iraultza ondoren modernitatearen oinarrian jarri ditugun baloreak: berdintasuna, 
elkartasuna, justizia, eta askatasuna. Egia da XX. mendean mundu aberatseko langile 
askoren egoera hobetu egin dela, eta jadanik ez direla "los parias de la tierra" edo "famélica 
legión". Baina diskurtso kritiko eta aurrerakoi batek ikuspegi orokor bat izan behar du, eta 
mundu mailan kapitalismoak ezberdintasunak areagotu egin ditu, eta ez da gai izan gosea 
murrizteko (mundu aberatsean bertan ere oraindik ugari direlarik baztertuak). Eta okerrena 
da gainera, txanponaren okerreko aldea tokatu zaien guzti horientzat esperantzarik 
eskaintzen ez duen sistema dela kapitalista, liberalismoak errealitate hau izkutatzen duen 
arren, garbi baitago ez dela posible mundu guztira zabaltzea herrialde aberatsen bizitza 
estiloa. 

 

Kapitalismo neoliberalaren kritika. 

                                                                                                                                                     
términos políticos y económicos del neoliberalismo. Su voluntad es hegemónica. Es una voluntad 
de establecer el marco intelectual en el que se puede discutir. Aquellos que defienden el 
pensamiento único deslegitiman a todos aquellos que los critican. Pero este pensamiento ha 
fracasado en Argentina, Brasil, Venezuela, en el Sureste asiático... La señora Thatcher, cuando 
criticaba a los países comunistas, decía, "que ¿por qué lo critico? Porque sencillamente aquello no 
funciona". Y tenía razón. Nosotros, cuando decimos que el neoliberalismo o la globalización 
existente no funciona, es porque aquello no funciona" (I. Ramonet, "La globalización destruye el 
Estado de Bienestar", Diario Vasco, 2002.11.29: 6-7). 
135 "Aunque la doctrina de Marx no esté totalmente exenta de contradicciones y conceptos erróneos, 
sus observaciones sobre el mundo revelan una visión asombrosa de la naturaleza de las cosas. 
Comprendió que la revolución industrial había provocado un enorme aumento de la plusvalía 
generada en el mundo. Y Marx plantea la cuestión legitima de cómo distribuir la plusvalía 
producida socialmente entre los miembros de la sociedad" (Giarini eta Liedtke, 1998: 60). 



  

 Diskurtso kritikoaren ustez, neoliberalismoak 1970eko krisia erabiltzen du Ongizate 
Estatuak suposatzen zuen kontratu sozial eredua hautsi, eta bere eredua inposatzeko. Eta 
eredu neoliberal horretan, gizartearen gehiengoa galtzen atera da, kontratu sozialaren 
ikuspegi ahul batean oinarritzen delako, egonkortasunik eskaintzen ez duena, indartsuenen 
aldekoa, eta gehiengoaren bizi maila kaltetzen duena. Kontratu minimo honek jende asko 
(ahulenak) gizartearen mugetan jartzen ditu, eta beste asko gizartetik kanpo uzten ditu 
(Castel, 1997). Azken 25 urteetako neoliberalismoaren nagusitzak azken batean 
eskrupulurik gabeko kapitalismo gogor baten itzulera suposatzen du. Juan Francisco Martín 
Seco-k ironikoki azaltzen du sistema berriaren planteamendua: "Trabajadores, ciudadanos, 
el problema número uno es el empleo. Necesitamos crear puestos de trabajo. Debemos ser 
competitivos. Hay que atraer al capital. Es imprescindible reducir los salarios, incentivar a 
las empresas disminuyendo sus impuestos, eliminar las cargas sociales. Las rentas del 
capital no deben tributar. Imposible mantener las pensiones, la economía del bienestar ya 
no es viable, no se puede mantener el seguro de desempleo. Sed responsables" (Martín 
Seco, 1995: 13). Neoliberalismoaren atzean klase dominanteak leudeke, 70eko hamarkadan 
euren irabazi tasak murriztu egiten direla ikustean, boterea berreskuratu eta euren interesak 
zerbitzatzeko, euren gizarte eredua inposatzea erabakitzen dutelarik (Montes, 1996a)136. 
Neoliberalismoak suposatzen duena, kapitalak ez duela onartzen inbertsioei buruzko 
erabakietan eta aberastasunaren banaketan parte hartze publikorik. 

 Baina nola lortzen du neoliberalismoak 1930ko Depresio Handia eta II. Mundu Gerra 
ondoren, kapitala eta lanaren artean 50 eta 60ko hamarkadetan funtzionatzen duen akordioa 
haustea? Krisitik ateratzeko bere errezetak (merkatu gehiago, Estatu gutxiago...) 
ezinbesteko bezela aurkeztuaz137. "Es preciso acabar con la tiranía de los 'expertos', estilo 
Banco Mundial o FMI, que imponen sin discusión los veredictos del nuevo Leviatán, 'los 
mercados financieros', y no quieren negociar, sino 'explicar'; es preciso romper con la 
nueva fe en la inevitabilidad histórica que profesan los teóricos del liberalismo". Pierre 
Bourdieu-ren hitzak dira, 2002an hil zaigun neoliberalismoarekiko intelektual kritiko 
garrantzitsuenetakoa, bere Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la 
invasión neoliberal liburuan (Bourdieu, 1999: 40). Aukera ideologiko eta politiko bat baino 
ez dena, aukera posible bakarra balitz bezela aurkezten digu neoliberalismoak, eta behin eta 
berriro errepikatuaz, gizarte guztian "pentsamendu bakarra" nagusitzea lortzen du. 
Euskadin adibidez, Marca ondoren irakurrienak diren Correo-Vocento taldeko egunkariek 
(Correo, Diario Vasco), egunero errepikatzen ari dira ideia zehatz batzuk. Edozein egun 
hartu dezakegu adibidetzat. Nik aukeratutako pasartean, Ignacio Marco-Gardoqui-k, 
Ekonomia saileko adituetako batek, honakoa dio: "La evolución del clima laboral puede 

                                                 
136 Neoliberalismoarekiko bibliografia kritiko gehiago: Renè Passet (2001), La ilusión neoliberal, 
Debate, Madrid; Mariano Aguirre (2003), "La ideología neoliberal", Icaria, Barcelona; Alberto de 
Abajo González (1999), Neoliberalismoa, Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo. Aldizkari batzuk: Le 
Monde Diplomatique (bada gaztelaniazko bertsioa), El Viejo Topo, New Left Review, Viento Sur, 
Uto?ías-Nuestra Bandera, eta Euskal Herrian Hika. Web orriak: inisoc.org (Iniciativa Socialista); 
fundanin.org (Fundación Andrea Nin); fundaciónalternativas.com; rebelion.org; indymedia.org; 
zmag.org (Chomsky-ren inguruan antolatutako AEBko Znet aldizkariaren web orria), nodo50.org. 
137 Kontraesan bat badirudi ere, XX. mende amaierako neoliberalismoaren nagusitza honetan 
ezinbesteko lana egingo dute botere publikoek, AEBtan eta Erresuma Batuan hasi (R. Reagan eta 
M. Thatcher-ekin), eta ondoren mundu guztira zabalduko ziren politika liberalizatzaile eta 
pribatizatzaileak martxan jarriaz. 



  

llegar a ser irrespirable si los sindicatos siguen empeñados en mantener elevada la 
confrontación social. Los salarios pueden ahogar el crecimiento si su negociación se 
convierte en una carrera alocada en pos del poder adquisitivo" (Diario Vasco, 2002.08.03: 
28)138. Sindikatuak al dira borroka hasi dutenak? Nik uste gutxienez zalantzan jar litekeela 
ideia hori, azken urteetan gobernuak harturiko erabakiak kontutan harturik, urteetan 
lorturiko eskubideak defendatzera mugatzen ari direla ere uler daitekeelarik. Arazo 
ekonomikoen errua langileen soldatena al da? Datuek diotenez behintzat, langileek erosteko 
gaitasuna galdu dute azken urteetan. Egia da sindikatuek interes zehatz batzuk ordezkatzen 
dituztela, baina Marco-Gardoqui-ren hitzak ere interes batzuei egiten dien mesede, nahiz 
eta "aditu baten azterketa objetibo-neutral eta egia posible bakar" bezela aurkezten 
zaizkigun. Gertatzen dena da, egunero horrelako gauzak irakurri eta entzun ondoren, 
azkenean sinistu egiten ditugula. 2002ko udan Lan Ministro izendatu zuten Eduardo 
Zaplana-k adibidez honelako gauzak esaten zituen: (langabezi dirulaguntzak jasotzeko 
baldintzak gogortu zituen 2002ko maiatzeko dekretuari buruz) "CCOO y UGT saben que la 
retirada no es posible (...) La reforma laboral se enmarca en una serie de cambios que han 
dado un excelente resultado (...) Somos la referencia de Europa en generación de empleo". 
(Eta 2002ko ekainak 20ko greba orokorrari buruz) "No entendemos por qué ahora los 
sindicatos han radicalizado su posición” (Diario Vasco, 2002.07.28). Nola ez dakitela 
zergatik gogortu duten jarrera sindikatuek? Zer nahi dute, azken urteetan bezela, edozein 
gauza egin ere, sindikatuek amen esatea? Nola ez da izango ba posible dekretu bat aldatzea 
edo atzera botatzea? Non daude erreforma horien emaitza bikainak? (2005ean ditugun 
datuen arabera, sortzen ari den enpleguaren %90 baino gehiagok behin-behinekoa izaten 
jarraitzen du, eta oraindik bi miloi langabetu daude Espainian). Eduardo Galeanok honela 
azaltzen du: "El colonialismo visible te mutila sin disimulo. El colonialismo invisible, en 
cambio, te convence de tu impotencia: te convence de que no se puede hacer, no se puede 
ser" (Galeano, 2001: 145). Beste aukerarik ez dagoela sinestarazten digu, hartzen diren 
erabakien oinarrian dagoen eztabaida politiko eta filosofikoa desagertarazten du, eta bere 
gizarte proiektua nagusitzea lortzen du. L. Jospin-en sozialistak Frantziako hauteskundeak 
galdu ondoren (2002), Chirac-en eskubiak 35 orduko lan astearen legea ia indarrik gabe 
utzi du, eta hona hemen Diario Vascok nola azaltzen duen bere editorialean, diskurtso 
kritikoarentzat atzera pausoa dena ("Adiós a las 35 horas"): "En los modernos sistemas 
económicos de los países desarrollados, el voluntarismo social es, además de perturbador, 
inútil. Las reglas de la economía terminan imponiéndose a las teorizaciones inviables y las 
conquistas sociales, que ya son sustantivas, sólo pueden progresar lentamente, cuando lo 
permiten la racionalidad económica y los incrementos de productividad. En todo caso, ante 
los avances de la globalización neoliberal, lo razonable es defender lo que tiene de 
irrenunciable el Estado de Bienestar y no dar pábulo a nuevas e inviables utopías" (Diario 
Vasco, 2002.09.23).   

 Mota honetako diskurtsoen aurrean, jarrera aurrerakoi batetik aldaketa posible eta 
beharrezkoa dela erakutsi beharko litzateke, 35 orduko lan astea posible dela, eta baita 
aldaketa sakonagoak ere. Baina neoliberalismoaren propagandak, propaganda kritikoak 
baino hobeto funtzionatu duela esan genezake. Aipatutako lanean Bourdieu-k oso ongi 

                                                 
138 Askotan interesgarria da "aditu" hauei buruz zerbait jakitea, modu honetan nondik hitz egiten 
duten hobeto ulertzen baita. I. Marco-Gardoqui adibidez, "Círculo de Empresarios Vascos" 
elkarteko kidea da, eta erakunde hortako zuzendari izandakoa da. 



  

azaltzen du adibidez nola nagusitu den neoliberalismoa diskurtso borrokan, eta modu 
horretan nola inposatu ahal izan duen bere errealitate eredua. Borroka sinbolikoa irabazi du, 
bere ideologia onartzea eta barneratzea lortuz. Atal batetan adibidez, 1996an Bundesbank-
eko lehendakariari eginiko elkarrizketa bat aztertzen du, eta bere buruari galdetzen dio: 
"nola lortu dute neoliberalek hazkunde ekonomikoa, produktibitatea eta lehiakortasuna 
lehentasun sozial bihurtzea?":  
Que un texto así se hallara expuesto a pasar inadvertido y a conocer el efímero destino de los textos 
que publican a diario los periódicos, se debe a que estaba perfectamente ajustado al "horizonte de 
expectativas" de la gran mayoría de los lectores de prensa, es decir, de todos nosotros. Y eso plantea 
el problema de saber cómo se ha producido y difundido un "horizonte de expectativas" tan 
extendido. Dicho horizonte es el producto de un trabajo social, o, mejor dicho, político. Si las 
expresiones del señor Hans Tietmeyer se aceptan tan fácilmente, es porque circulan por todas 
partes. Son omnipresentes, están en todas las bocas, son admitidas sin ningún titubeo (Bourdieu, 
1999: 69) 139 

 José Manuel Naredo-k dion moduan, arrazoian oinarritutako gizarte industrial 
modernoa azken batean erabat irrazionala da, mundu guztira zabaltzea ezinezkoa dela garbi 
dagoen bizitza estilo bat proposatzen duen jarraitzen duelako, baina gertatzen dena da 
gizarte horrek "arrazional/irrazional" eta "ona/txarra" hitzen esanahiak aldatzen dituela, 
"etengabeko hazkunde materiala" bezalako ideiak arrazional eta positiboak bezela 
aurkeztuaz140. Modu honetan, partidu "sozialistak" kapitalismoaren alde lan egiten dutela 
onartzera iristen gara, botereak komunikabideak eta gainontzeko tresna guztiak erabili 
baititu bere ideologia zabaltzeko, eta ondorioz hitzek euren benetako esanahia galtzen 
baitute (Naredo, 1997). "La pretensión de naturalizar el mercado no es más que el último y 
más ambicioso intento de justificar algo tan injustificable como es el hecho de que estamos 
consumiendo las vidas de otros contemporáneos y de nuestros descendientes. En el Informe 
al Club de Roma de 1997 titulado Factor 4 podemos leer que harían falta tres planetas 
como éste para extender a toda la Humanidad nuestro estilo de vida. Devoramos las vidas 
de otros. Somos caníbales. Pero la ideología del mercado libre lo justifica todo" (Zubero, 
2000a: 97). Diskurtso borroka irabazteko estrategia honetan, hitzak traizionatzeko eta 
kontzeptuak falsifikatzeko prozesu honetan, honako tranpa hauek bereizten ditu Andoni 
Unzalu-k: (1) Izkutaketa: gustatzen ez zaigun errealitatearen arloa izkutatzea. (2) 
Errepikapena: behin eta berriz errepikatzen den kontzeptua ezinbesteko bihurtzea. (3) 
Eufemismoa: onartu nahi ez den errealitate bat aipatzea ezinbestekoa denean, onargarriagoa 
eta neutroagoa den beste termino bat erabiltzen da. (4) Errebotea: aurrekoaren teknika 
antzekoa. Kasu honetan, onartu nahi ez den errealitate bat bere izenez deitzea ezinbestekoa 
denez (presio sozialaren ondorioz), ondoren beharrezkoa ez den kontzeptu bat eransten 
zaio, aurrekoaren aurka doana (Unzalu, 2002). 

                                                 
139 Iritzi publikoaren kontrola eta propaganda neoliberalari buruz zerbait irakurri nahi duenarentzako 
gomendioa: Noam Chomsky eta Ignacio Ramonet (1995), Cómo nos venden la moto, Icaria, 
Barcelona. 
140 Ideia hau 1920 eta 30ko hamarkadetan erabili zuten jadanik Frankfurt-eko Eskolakoek: herri 
aberatsetako modernitatearekiko kritikoak izan behar dugu, modernitate horretan gehiegizko bihurtu 
delako arrazoiaren eta ekonomiaren nagusitza. Adorno eta Horkheimerrek gure herri aberats-
burgesen kritika egiten dute Ilustrazioaren Kritikan, ustez askatasunerako diren prozesu guztiek 
(Ilustrazioak adibidez) nola azken batean Jainko eta esklabutza berriak sortzen dituen erakutsiaz. 



  

 Diskurtso kritikoaren ustez, neoliberalismoak ekonomia (ekonomia eskola zehatz bat) 
erabili du borroka honetan, logika ekonomikoa beste logika guztien aurretik jarriaz, eta 
gizartearen gidaritza ekonomiari emanaz. Politika, filosofia eta ideologiak esan beharko 
luketena, gizarte liberalean ekonomiak (ekonomia zehatz batek) esaten du. Eta gainera, 
esaten duena eztabaidatu ezingo balitz bezela esaten du, gure aukera bakarra moldatzea 
balitz bezela, proposamen ekonomiko liberala aukera ideologiko bat bakarrik dela 
ezkutatuaz: "El argumento de que la economía liberal sería neutra, objetiva y universal, es 
decir, unicamente científica porque dejaría que se expresara la naturaleza de las cosas, no se 
sostiene: gobernar es elegir, y cualquier decisión supone entonces que se refiere a un 
sistema de valores. La política, es el resultante de la elección de los ciudadanos 
concerniente al interés común; la economía sólo elige los medios" (Passet, 1997: 28). 
Diskurtso kritikoak ez du ekonomiaren garrantzia ukatzen, baina bere eremura 
(aberastasunen ekoizpen eta banaketaren antolaketa) mugatu behar dela pentsatzen du. "No 
sobreestimemos la importancia del problema económico ni sacrifiquemos a sus supuestas 
necesidades otras cuestiones de mayor significado y permanencia" dio adibidez historiako 
ekonomilari garrantzitsuenetako batek, J.M. Keynes-ek (Keynes, 1988: 333). Politika-
ekonomia harremana birpentsatu beharko litzateke, ekonomia politikaren kontrolpean 
jarriaz (gizartearen mesedetan), eta ez alderantziz, neoliberalismoarekin gertatzen den 
bezela. Ekonomia ofizialari, ekonomiatik kanpo dauden gainontzeko arloekiko ardura falta 
zaio, ahaztu egiten zaio egoera orokorra (sozial, kultural, politikoa) kontutan hartzea. 
Diskurtso kritikoaren ustez, gizarte baten lehentasunei buruzko eztabaida, eztabaida 
ideologiko-filosofikoa da batez ere, eta ondoren erabakiak politikak hartu beharko lituzke, 
sistema benetan demokratiko baten bidez. Eta ondoren etorriko litzateke ekonomiaren lana, 
lehentasun hoiek gauzatu daitezkeen edo ez, eta gauzatzekotan nola gauzatu erabakiaz. 
Eztabaida filosofikoak (borroka ideologikoak) eta ondorengo erabaki politiko-
demokratikoek gidatu behar dute gizartea, ez ekonomiak. Neoliberalismoak ordea eztabaida 
guztiak ekonomiara mugatzen ditu (eskola neoklasikoaren ikuspegitik gainera), eta 
eztabaida horietan ez dagoela etika, morala edo filosofiarentzako lekurik sinistarazi nahi 
digu. Gizartea eta ekonomia antolatzeko egon litezkeen aukera ezberdinak izkutatzen 
dizkigu, eredu liberala eredu posible bakarra balitz bezela aurkeztuaz. Gizarte kapitalista 
liberalean, ekonomiak gidatzen du gizartea, gainera, ekonomia horretan ez dagoelarik 
etikarentzako lekurik. Produkzioaren antolaketa prozedura teknikoetan oinarritzen da, etika 
kontutan hartu gabe.  
El nuevo paradigma económico de los siglos XVII-XVIII intenta imitar a las ciencias naturales en 
objetividad y exactitud, siendo para ello imprescindible desmantelar los nexos existentes entre 
economía y religión, y por consiguiente entre economía y moral (Naredo). Este divorcio entre 
economía y moral conlleva una clara consecuencia: la economía se coloca en un pedestal amoral y 
falto de implicaciones de carácter cooperativo y solidario, que eran las que principalmente habían 
orientado y dirigido las pautas económicas hasta entonces. El dinero se encarga de devorar al 
Antiguo Régimen. Unos intereses concretos se disfrazan y se confunden con lo general y con la 
misma naturaleza humana (se defiende que la naturaleza humana es por definición económica). 
Llegados a este momento, la gran transformación (Polanyi) ha sido consumada (Moreno, 2003: 
51).  



  

 Gizarte eredu horretatik ateratzeko, diskurtso kritikoak, eztabaida etiko-morala 
berreskuratzea proposatzen du141: "El paraíso del capitalismo neoliberal, Estados Unidos, 
tiene en este momento, un año después del 11-S, dos graves problemas, según sus propios 
dirigentes: uno hacia fuera, el terrorismo, y otro hacia adentro, la decencia en los negocios. 
Los dos tienen un fondo moral indudable. Sin una regeneración ética no hay esperanza. Al 
final, ambos problemas se unen por el denominador común ético. Ética para los negocios, 
para la actividad económica, y ética para la política y para la cultura. Sin una elevación 
moral no hay futuro para esta sociedad capitalista" (Mardones, 2002a).  

 Ekonomia liberalak, munduak nola funtzionatzen duen erakusten digu, nola 
funtzionatu zezakeen pentsatzen denborarik galdu gabe. Eztabaida eta disidentziarako 
aukerak ukatzen ditu, eurena ere azken batean aukera filosofiko-ideologiko eta politiko bat 
dela ezkutatuz, eta aukera posible bakarra bezela aurkeztuaz. ¡La economía estúpidos, la 
economía! izango litzateke lema (Martín Seco, 1993). Teoria kritikoaren ustez ordea, 
neoliberalismoak gehiegizko protagonismo eta nagusitasuna eman dio ekonomiari, 
beharrezkoa da bere lekura itzultzea. Eztabaidak oztopatzeko erabili du, "hori ongi dago, 
baina ekonomikoki ez da bideragarria" aitzakia erabiliaz: "Si por algo se ha caracterizado el 
mensaje económico de los gobiernos de Felipe González ha sido por las cotinuas 
insinuaciones de estar realizando la única política económica posible. No existe alternativa, 
se ha afirmado con rotundidad. Se niegan los márgenes de libertad y se nos pretende hacer 
creer que la Economía es una ciencia exacta, más allá de las preferencias políticas. La 
Economía, en esos planteamientos, tenía sus leyes rígidas y uniformes, y el pluralismo 
ideológico y político debía sucumbir ante la univocidad técnica de las soluciones 
económicas" (Martín Seco, 1993: 25). Martín Seco-k (PSOErekin Banco de Españako 
Inspektore eta Haziendako Idazkari Nagusi izandakoa, hau da, ekonomian aditua) 
ekonomia politika dela frogatzen digu, ekonomian ere beharrezkoa dela borroka 
ideologikoa planteatzea, NMF/FMI bezalako erakundeak gehiago dutela politikotik 
zientifikotik baino (eurek aurkakoa dioten arren), eta arazo politikoek irtenbide politikoak 
behar dituztela (neoliberalismoak eztabaida guztiak ekonomiaren esparrura eramateko duen 
ohitura salatuaz). Izan ere, ez da ahaztu behar ekonomia ez dela natur zientzia zehatz bat: 
"Es un rasgo clásico de todos los totalitarismos conferir estatuto científico a una ideología. 
La economía que se denomina 'pura' permite dar un barniz universitario al ultraliberalismo" 
(Amin, 1997: 29). Horregatik, ekonomia neurtzeko modu ezberdinen arabera (eta ziurrenik 
interes ezberdinen arabera), Telefónica-ren zenbakiak ezberdinak dira Espainian eta 

                                                 
141 Lehiakortasunaren ideologi liberal-kapitalista eta etika bateragarriak ote diren aztertu zuen El 
Ciervo aldizkariak 1996ko udaran. Riccardo Petrella-k adibidez zera zion hor: "El primer efecto de 
la competitividad convertida en finalidad se traduce en la primacia de la lógica de guerra en las 
relaciones entre las empresas, las ciudades, los Estados. Un segundo efecto, la desviación del papel 
del Estado puesto que, en este contexto, el papel del Estado está reducido a un vasto sistema de 
ingenería puesto al servicio del resultado comercial de la empresa. Desde ese momento (tercer 
efecto), el predominio acorde con la competitividad está en abierta contradicción con la democracia 
real. El evangelio de la competitividad socializa (cuarto efecto) el principio de exclusión. Crisis del 
pleno empleo, explosión de la pobreza en la opulencia, desmantelamiento en curso del contrato 
social nacional, eston son (quinto efecto) los grandes cambios de la sociedad que encuentran en la 
afirmacón dominante de la ideología de la guerra económica competitiva, en una economía de 
mercado desregulada y privatizada en vía de mundialización, una de las explicaciones 
fundamentales de los cambios actuales". 



  

AEBtan, eta Euskadiko BPGren hazkunde tasa ezberdina da Eustat edo Espainiako 
Estatistika Institutoarentzat142. Horregatik, teoria kritiko batetik, gaur egun nagusitu den 
diskurtso ekonomikoaren neutraltasun faltsua salatu behar da, egia objetibo bezela 
aurkezten dizkigunak aukera ideologikoak direla erakutsiaz. Oreka ekonomikoa ez dela 
prezioen orekara mugatzen esan beharra dago, bizitza kalitatea ez dela gauzen kantitatearen 
arabera neurtzen, eta garapena ez dela soilik BPGaren arabera neurtzen. BPG neurtzeaz 
gain, BPG hori produzitzeak sortzen dituen kostu sozial eta ekologikoak ere kontutan 
hartzen hastea defendatu beharra dago (orduan Estatu Batuak munduko herri aberatsena 
izatetik munduko herri pobreena izatera pasako liratekeelarik). Horretarako, ekonomia eta 
gizartea beste era batetara antolatu daitekeela erakusteko, Europako ekonomilari kritikoek 
"Europako Politika Ekonomiko Alternatiborako Adierazpena" sinatu zuten 1997an (Egile 
Ugari, 1997b).143 
 En España, entre mediados de los años 60 y mediados de los 90, todo el incremento de la 
población, unos siete millones de habitantes, engrosó el colectivo de los dependientes, porque el de 
los ocupados no creció en absoluto. Que el número de personas en situación de dependencia 
económica respecto de la población activa pueda aumentar, y mucho, no es pues una teoría, sino 
una realidad constatada: ¿cuándo se vivía mejor en España. En 1965 o en 1995? No vale contar con 
los dedos cuántos pensionistas y cuántos cotizantes hay o habrá para saber si el Estado del Bienestar 
se sostiene. El aumento estratosférico de la productividad de los trabajadores y de la riqueza 
generada algo tendrá que ver también. Y claro, la proporción de mayores de 64 años supera ya a la 
de niños, pero la caja de la Seguridad Social nunca tuvo saldos positivos como los actuales (...) Los 
sexagenarios actuales tienen ahorros, patrimonio, hacen de avaladores y prestamistas, han 
diversificado el consumo interno y aumentado así la estabilidad del sistema productivo, están 
creando sectores ocupacionales emergentes, son ciudadanos activos y entusiastas. Una proporción 
creciente de tales personas beneficia a cualquier país. Cuando en la asamblea de las Naciones 
Unidas se acabe aprobando un documento favorable a la reforma del sistema de pensiones, al 
retraso en la edad de la jubilación, a las economías en el gasto social, no se justifique al menos por 
la "catastrofe demográfica". Señores delegados, reconozcan al menos sus motivaciones políticas e 
ideológicas, que la vejez nunca nos resultó más conveniente (Pérez, 2002). 

  Ikuspegi kritiko batetik, pentsioena adibide (garrantzitsu) bat bakarrik da. 
Liberalismoaren jarrera orokorra da kritikatu behar dena, ahal den guztia pribatizatu eta 
diruaren/merkatuaren logikaren arabera antolatzen duen ideologia. Osasuna, hezkuntza, 
pentsioak, garraioak, komunikabideak, energia, lana, kartzelak, etxebizitza, jana... dena 
antolatzen da interes pribatuen arabera gizarte liberalean, dena bihurtzen da merkantzia. 
Ikuspegi kritiko batetik, hezkuntza, osasuna, ea. publikoki ziurtatu beharrezko oinarrizko 
eskubideak diren bitartean, liberalismoan norberak eginiko meritoen arabera lortuko da 

                                                 
142 Eustat-en datuen arabera, Euskadiko BPG %3,1 hazi da 2001ean, eta INEren datuen arabera, 
%1,6 (erdia!). 
143 Espainian ere bada "Ekonomia Kritiko" bat: ucm.es/info/es orrian topa litezke Manifestua, orain 
arte ospatutako jardunaldietako ponentziak, ea. ("Economía Crítica" izeneko aldizkariaren 
lehenengo zenbaki bat ere atera da paperean, 2003ko apirilean). Miren Etxezarreta, Mikel Gómez 
Uranga, Albert Recio, ea. bezalako ekonomilariak parte hartzen dute "mugimendu" interesgarri 
honetan. Azken aldian ekonomia kritikotik idatzitako lan batzuk: A. Martin, M. Dupont, M. 
Husson, C. Samary eta H. Wilno, 2002, Elementos de análisis económico marxista, Catarata-Viento 
Sur; F. Chesnais, G. Duménil, D. Levy eta I. Wallerstein, 2002, La globalización y su crisis. 
Interpretación desde la economía crítica, Catarata-Viento Sur; I. Heras, 2003, Txanponaren bi 
aldeak. Ekonomiaren mito eta elezaharrak, Alberdania.  



  

kalitate gehiago edo gutxiagoko "zerbitzuak" lortzea (praktikan, filosofia liberalaren 
ondorioa da, dirua dutenek bakarrik ordaindu dezaketela osasun zerbitzu on bat, kalitatezko 
hezkuntza....). Ikuspegi kritikoaren ustez, XX. mende amaierako neoliberalismoak suposatu 
duena da, XX. mendean gizarte justuago eta berdinago bat antolatzeko eginiko esfortzuetan 
atzerapausoak ematea. Neoliberalismoak suposatu duena da, XIX. mende amaieratik 
aurrera kapitalismo liberalaren aurka borrokatu zutenek, eta XX. mendean Ongizate 
Estatuaren alde borrokatu zutenek lorturikoa desmontatzea (Strange, 2001). Babes 
sozialeko gastuei dagokienean, Espainia eta Portugal agertzen dira EB15eko azken postuan, 
lehenengo postuetan Luxenburgo eta Dinamarkak daudelarik (1995-2000 artean, gastu 
soziala orokorrean murriztu da EBan, eta Espainian ere bai. 2000ko datuen arabera, EBak 
BPGaren%27,3 erabiltzen du babes sozialerako, eta Espainiak, %20,1) (Navarro, 2001). 

 Liberalismoan, gizarte guztia merkatu bihurtzen da. Publiko-pribatu eztabaidan, 
liberalismoak pribatizazioaren bidea aukeratzen du, baina osasuna, hezkuntza edo jana 
bezalako eskubideak jende guztiarentzako ziurtatu ahal izateko publikoki pentsatu, antolatu 
eta kudeatu behar dira diskurtso kritikoaren ustez. Bestela ahulenak galtzen ateratzen 
dira144. Bourdieu-rekin batera, neoliberalismoaren kritiko ezagunenetarikoa den Noam 
Chomsky estatubatuarrak dion bezela, "kapitalismoa, arrisku eta kostuak sozializatu eta 
irabaziak pribatizatzera mugatzen da" (Chomsky, 2000a: 27145). Ezkerreko ikuspegi batetik 
ez ote litzateke birplanteatu behar gure gizarterako funtsezkoak diren arloak (aurrezkia, 
petrolioa, elektrizitatea, telefonia...) esku pribatuetan egotea eta irabazi ekonomikoen 
logikaren arabera antolatzea?146 Mexiko D.F. bezalako hiri erraldoietan, ur garbia 
ziurtatzeko arazoak aurreikusten hasi dira, eta irtenbideen artean erabilitako ura birziklatzea 
planteatzen du zenbaitek, birziklapen prozesu horretan eta orokorrean uraren kudeaketan 
enpresa pribatuak sartzeko aukerari buruzko eztabaida hasi delarik. 2005ko Euskaditik 
begiratuta, nabaria dirudi ura, denona den ondasun publikoa dela, eta ez dela justua ur 
garbia edukitzeko aukera zure errenta mailaren arabera neurtzea. Baina hori da 
liberalismoak beste ondasun guziekin ere erabili duen logika, eta hori da kapitalismo 
liberalak oraindik kolonizatu ez dituen arloetan erabili nahi duen logika.  

                                                 
144 Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko aurrezki kutxak martxan jarri dituzten "KZ-Gunea"-k izan 
litezke esaten ari garenaren adibide: internet dohain erabiltzeko aukera ematen digun zerbitzua, eta 
oso ongi funtzionatzen duen zerbitzua gainera. Publikoki ere gauzak ongi antolatu eta kudeatu 
daitezke beraz. Eta garapen teknologikoa, gizartearen gehiengoaren mesedetan ere erabili liteke 
beraz, erraztasunak emanez (ikastaroak, aretoak, ordenagailuak, konexio modu on eta azkarrak...). 
Ikuspegi liberal batetik, pribatuki antolatu eta kudeatu beharko litzateke arlo hau ere, beste edozein 
arlo bezela. Eta gehienok kultura horretan hezi garenez, kosta egiten zaigu orain internet etxetik 10 
minutura dohain daukagula jakin arren, ohiturak aldatzea (bakoitzak bere beharrak bere etxean 
pribatu eta indibidualki antolatzeko ohiturak, nahiz eta garestiago izan, erosoagoa delako...). 
Ikuspegi kritiko batetik ordea, gizartearen antolaketa eta kudeaketa publiko-kolektiboa gehiago 
landu beharko litzateke (beste adibide bat etxebizitza arloa izan liteke, kasu horretan merkatuaren 
kontrol publikoa, babes ofizialeko etxeen bidez antolatu delarik). Eta gainera, etxebizitza garestiak 
erosten edo internet etxean eduki nahi duenak, horretarako aukera izaten jarraitzen du. 
145 Hemen aipatzen ari naizen izenez gain (Bourdieu, Chomsky, Ramonet...), Erik Olin Wright eta 
Perry Anderson ere azpimarra litezke gure garaiko gizarte zientzilari kritikoen artean. 
146 Wall Street-en kotizatzen duten mila enpresa garrantzitsuenen artean (munduko enpresa 
indartsuenak), eta euro eremuko 50 enpresa garrantzitsuenak biltzen dituen "EuroStoxx 50" 
indizean,  bost dira espainiarrak: Telefónica, BBVA, SCH, Repsol-YPF eta Endesa. 



  

 Jarrera sozialdemokrata batetik, Ongizate Estatuaren defentsa planteatzen da, eta 
1950-60ko hamarkadatako kontratu sozialaren haustura ez dela 1970eko hamarkadan 
gertatu denaren ezinbesteko ondorio bat, baizik eta gertakizun hoiek aitzakia moduan 
erabili direla babes sozialerako politiken ordez, kapitalaren aldeko politikak onartzeko 
(Navarro, 2000a). Baina jarrera kritikoago batetik, Ongizate Estatuaren defentsa ez da 
nahikoa. Puntu honetan sozialdemokraziatik aldentzen da beraz diskurtso kritikoa, eta berau 
kritikatzen du, kapitalismoaren jokua onartu, praktikatu eta indartzeagatik (Gargarella eta 
Ovejero, 2001, 23-31). Sozialdemokraziak bere sorrerako identitatea mantendu (aldaketa 
sozial erradikalak proposatuz) edo boterea lortzearen artean aukera egin behar izan zuen, 
eta boterea aukeratu zuen (zaila zenez programa erradikal batekin boterera iristea, programa 
aldatu zuen). Eskizofrenian erortzen da modu horretan, zaila baita merkatuaren 
lehiakortasunean eta jabego pribatuan oinarritutako kapitalismoaren joku arauak onartzea, 
eta era berean berdintasuna, elkartasuna edo justizia bezalako baloreekin sakonki 
konprometitzea. Sozialdemokrazia ez da kapitalismoaren etika eta morala zalantzan jartzen 
hasten, ez du kultura ezberdin bat proposatzen, baina era berean elkartasuna eta 
berdintasuna aldarrikatzen ditu. Eta eskizofrenia horretatik ateratzeko, Ongizate Estatua 
izango da sozialdemokraziak bilatuko duen irtenbidea, merkatuak sorturiko arazoak 
konpondu nahi dituen sistema, kapitalismoak sorturiko aberastasuna birbanatuaz. Baina 
merkatuaren logikaren lehentasuna onartzeak suposatzen du, logika horrek sorturiko 
arazoak, gertatu ondoren bakarrik zuzendu ahal izatea, ezin aurretik ekidin ahal izatea. Izan 
ere, kapitalismoa onartzeak suposatzen duena da (A. Giddens, A. Touraine ea. bezalako 
intelektual sozialdemokraten ustez, ez dago kapitalismoarentzako alternatibarik), produkzio 
bitartekoak pribatuak diren sistema bat onartzea, eta ondorioz sistema horretan 
produkzioaren antolaketari buruzko erabakiak kapitalista pribatuen esku geratzen dira. 
Botere publikoa gero etorriko da, interes pribatu hoiek sorturiko arazo larrienak 
konpontzera. Baina interes pribatuek finkatzen dituzte lehentasunak, eurek hartzen dituzte 
erabakiak. Diskurtso kritiko batetik, irtenbidea ez da "kapitalismo bigunago edo 
gizatiarrago bat", sistema horren logikak ("darwinismo soziala") ezinbesteko bihurtzen 
baiditu ezberdintasun sozialak, indartsuenaren legea, eta ahulenen bazterketa. Eta batez ere 
mundu mailako arazo larrienak konpontzeko gai ez delako sistema hau, proposatzen duen 
bizitza estiloa ezin dutelako 6.000 miloi pertsonak bizi (George, 2001, Gill, 2002).147 

 Diskurtso kritiko batetik, gezurra da norbere interesak jarraituz interes orokorra ere 
irabazten ateratzen denik. Merkatuaren auto-oreka edo esku ikustezinaren teoria liberalak, 
errealitateak frogatzen ez dituen mitoak dira. Modernitatearen oinarrian kapitalismoarekin 
batera, demokrazia eta arrazoia bezalako ideiak jarri izan ditugu, baina ziurrenik 
kapitalismo liberalaren oinarrian dagoen "interes pribatuaren bilaketa" printzipioa 
bateraezina da demokrazia bezalako kontzeptu batekin, printzipio horren ondorioak 
demokraziaren aurkakoak baitira. Bestetik, ze motako "arrazoia"n oinarritzen da jendea 
gosez hiltzen uzten duen eta mundua akaberara daraman sistema bat? (gauza nabarmena da 
kapitalismoaren haseratik prozesu hoiek areagotu egin direla). Karl Polanyi-ren La gran 
transformación lan klasikoa izan liteke mito liberal horien kritika gomendagarrienetakoa. 
                                                 
147 Frantzian, sozialdemokrazia gobernuan egon den azken aldian (1997-2002), eskubiak agindu 
duenean baino enpresa gehiago pribatizatu dira, eta zorrotzago bete da EBak inposatutako politika 
monetarista (S. Halimi, 2002, "Cuando la izquierda no es socialista", Le Monde Diplomatique, 
gaztelaniazko bertsioa, 82 zbka). Brasilen ere, hasiak dira zalantzak sortzen Lularekiko: J. Iriarte, 
2003, "Brasil. Itxaropena zapuzten?", Hika, 145-146 zbka.  



  

Liberalizazio eta pribatizazioen ondorioa, interes partikularren arteko lehiaren emaitza, ez 
da askatasuna, baizik eta lurraren ustiapena, eta aberastasunaren eta boterearen 
konzentrazioa (ikusi oligopolio eta monopoliorako joera honen adibideak 1. kapituluan, 
"Liberalizazio eta pribatizazioen beharra" puntuan). Liberalizazio eta pribatizazio 
prozesuak gizartearen gehiengoari mesede egin beharrean (liberalek dioten bezela), 
gutxiengo boteretsu eta aberatsari egiten dio mesede (Hardt eta Negri, 2002). Merkatua 
askearen edo liberalizazioen teoriak, enpresa boteretsuei eta kapital handiari egiten dio 
mesede: 2.000 urteko Europako arazo ekonomiko larrienetakoa inflazioa izan zen Europan, 
euroa dolarraren aurrean ahuldu egin zelako, eta petrolioa garestitu egin zelako. Ba petrolio 
garestitze horren ondorioz inflazioa igo, eta langileek bizi-kalitatea galdu arren (soldatak ez 
zirelako horrenbeste igo), gobernuek arazo ekonomiko eta sozial larritzat definitu arren, 
hiritarren protesta guztiei kasu egin gabe, Repsol-YPF izan zen Espainian diru gehien 
irabazi zuen enpresa! Eta petrolio prezioaren igoeraren ondorioz irabazi zuela horrenbeste 
onartzen zuen! Nork ulertu/onartu dezake hori? Neoliberalismoan, kapital handiek dute 
abantaila eta boterea. Petrolioaren igoera 2000. urtean (eta gainontzeko krisiak), langileek 
ordaindu dituzte.148 

 Gizarte liberalean, merkatua da gizakien arteko elkarbizitza antolatzen duen 
instituzioa, eta teoria kritiko batetik zaila egiten da egoismoa, norbere interesen bilaketa, 
lehiakortasuna edo irabazien logika bezalako irizpideekin, gizarte kohesio sendo bat 
lortzea. Merkatua instituzio egokia izan liteke baliabide ekonomikoak antolatzeko, baina 
gizarte guztia irabazien logikaren arabera antolatzea gehitxo dirudi. Merkatuaren logika 
irabazien logika da, ez logika moral edo etiko bat. Merkatua ez da arduratzen merkatutik 
kanpo geratzen diren pertsona, herri edo kontinenteengatik; merkatuari ez zaizkio axola 
sortzen dituen ezberdintasunak. Teoria kritiko batetik ordea, merkatuaren gehiegikeriak 
konpontzeko beharrezkoa da bestelako instituzioren bat, eta horregatik botere publikoen 
lana ezinbestekoa da oinarrizko zenbait eskubide bermatzeko (kritika anarkistak dion 
bezela, sozialistak agian publiko eta Estatu kontzeptuak gehiegi parekatu dituzten arren). 
Liberalismoaren gizartean, gizarte guzia denda handi bat bihurtzen da, dena da merkantzia, 
dena dago salgai. Dena irabazien eta diruaren (merkatuaren) logikaren gidaritzapean uzten 
da. Teoria horretan, horrek ekarriko du gizartearen garapen eta ongizatea. Ideologia 
kritikoen ustez ordea, interes orokorra benetan zerbitzatzeko, merkatuak mugak behar ditu, 
kontrol publikoak, arau politikoak. Francis Fukuyama berak ere, demokrazia 
liberalarentzako alternatibarik ez zegoelako historia amaitu zela zioenak, Nuestro futuro 
posthumano liburuan bioteknologia eta genetika publikoki kontrolatu beharra defendatzen 
du, arlo hoiek merkatuaren  (irabazien) esku utziz gero sor daitezkeen arazoak 
azpimarratuz. Eta azpimarratu beharko litzateke baita ere, politika egitea posible dela 
oraindik 2003an, monopoliorako joera duen merkatu "askeari" mugak jartzea posible dela, 
liberal erradikalenek ezetz esango luketen arren: Partidu Popularrak, liberalismotik beste 
edozein ideologiatik baino gertuago egonik, enpresa berdinak Estatu mailako eta maila 
lokaleko komunikabideak kontrolatzea debekatu du 2003an, lehenago ere aipatu dugunez. 
Ikuspegi aurrerakoi batek, modernitate ez-kapitalista bat imaginatzen saiatu behar du: 
merkatuak eduki dezake bere lekua gizarte berri horretan ere, baina logika hori gizarte 
osoari inposatzen saiatu gabe. Tradizionalki ezkerrak arrazionalitate ekonomikoa kritikatu 

                                                 
148 2001ean, "krisi" urtean (New York, irailak 11; Argentina...), Espainiako Bankuek 2000an baino 
%4,9 gehiago irabazi dute. 2000an, 1999an baino %60,4 gehiago irabazi zuten. 



  

izan du etikaren izenean, baina agian arazoa ez da logika hori, baizik eta logika horri 
mugak jartzea, zein eremuren barruan funtzionatu behar duen erabakitzea. Michael Walzer-
ek esan duen bezela: "La moralidad del bazar está bien en el bazar. El mercado es una zona 
de la ciudad, no la ciudad entera" (Walzer, 1993: 19).149 

 Zentzu honetan, "gizarte postindustrialak", "informazioaren, elektronikaren eta 
telekomunikazioen iraultzak" edo "ekonomia berriak" ez dirudi gauzak gehiegi aldatu 
ditzaketenik (Velasco, 2003), gizarte "berria" oraindik ere gizarte kapitalista baita, eta 
irizpide berdinen arabera antolatzen baita. Industrializazioarekin gertatu zen bezela, arazoa 
litzateke injustizia eta ezberdintasunak aldatu bakarrik egin direla, ez direla murriztu. 
Interes kapitalista (irabazien, diruaren logika) ari baita aldaketa hau gidatzen, gehiengoaren 
ongizatea izan beharrean helburua. Ikuspegi liberal batetik noski, merkatu askearen logika 
da gehiengoaren ongizate hori lortzeko biderik onena, baina ikuspegi kritiko batetik, 
aldaketa honek ere kontrolak behar ditu, gidaritza publiko-demokratiko bat. Bestela berriro 
ere XIX. mende amaieran elektrizitatearekin gertaturikoa errepikatuko da: herrialde 
aberatsak gero eta hobeto bizitzeko bakarrik erabiltzen dela garapen teknologikoa. Filosofia 
kritiko batetik, garapen hori gizadi guztiaren mesedetan erabili beharko litzateke, ahalik eta 
jende gehien ahalik eta modu hoberenean bizitzeko. Javier Echeverría bezalako autore 
garrantzitsuek informatikaren eta interneten gizarte berria (Telépolis) feudalismo erara 
antolatzen ari dela salatzen dute (Echeverría, 1994), ziber-jauntxo berrien gidaritzapean 
("los señores del aire": Bill Gates bezalako informatika industriako super-enpresariak; diru 
elektronikoa kontrolatzen duten enpresak -Visa-; bideojokuen industriako enpresa 
nagusiak...). Beste edozein ekonomia eta gizarte bezela, gizarte berri honek ere arauak, 
kontrolak eta mugak behar ditu beraz (Echeverría, 2000). Eta "sare gizarte" berriaren 
mundu mailako aztertzaile nagusienetakoa den Manuel Castells ere ildo berean koka 
genezake, gizarte berria modu demokratikoagoan antolatzea eskatuz, zenbaitek gizarte 
berriaren aukerak gehitxo azpimarratu eta kritikak ahaztea leporatzen dion arren (Castells, 
1999). 

 Sistema kapitalistaren kritika da beraz kapitulu honetan aipatuko ditugun ahotsak 
batzen dituena, sistema horren logika zitala baita gizadiaren eta munduaren etorkizunerako, 
inoiz nahikoa ez duen logika baita, etengabe hazi behar duena, gero eta gehiago produzitu 
eta kontsumitzea eskatzen duena, garapen jasangarri baten mugak gainditzea eskatzen 
duena... (Egile Ugari, 2002; Down, 2003) Produkzio bitartekoak pribatuak diren bitartean, 
bitarteko horien jabeak inbertitzen jarraitzeko irabazi egin behar dute. Eta gainera, ez da 
nahikoa irabaztea: ahal bada gero eta gehiago irabazi behar da. Telefónica-k 2001ean 
2000an baino %5 gutxiago irabazi du (kontabilitate espainiarraren arabera), eta hori 
kapitalismo neoliberalaren arriskutsua da (nahiz eta milaka miloi irabazi). Sistema honetan 
lehenengo helburua irabaziak dira hortaz, irabazirik gabe ez baitago inbertsiorik, eta 
ondoren beste guztia (enplegua, ongizatea...). Urtero gutxienez %2-3 hazi behar du BPGak, 
bestela krisian omen gaude (2001ean Alemaniako BPG %0,8 "bakarrik" hazi dela esateak, 
hala ere ekonomia hazi egin dela suposatzen du, baina neoliberalismoarentzat ez da 
nahikoa). Noiz arte jarraitu genezake horrela? Osasuntsua al da bide hau guretzat eta 
munduarentzat? Ez ote genuke beste sistema bat pentsatzen hasi beharko? “Moore legeak” 
dioenez, urte eta erdiro ordenagailuen kalkulu potentzia bikoiztu egin behar da. Intel 

                                                 
149 Merkatuaren gehiegizko nagusitzari buruzko kritika gehiago: Luis de Sebastián (1999), El rey 
desnudo, Trotta, Madrid. 



  

bezalako enpresak (merkatuaren %70 kontrolatzen dutenak, urtean 100 miloi Pentium 
salduaz), lege hori betetzen saiatzen dira. 1985an, PC hoberenak, IBM ATak, 8 
megahertzioko prozesadorea zuen. 2002ko Pentium IVak 275 aldiz potentzia handiagoa du. 
Pentium IVaren ordezkariak 4400 megahertzioko potentzia edukiko du, eta 3-4 urtetan 
8.800 megahertziora hurbildu nahi dute Intel-ekoak. 10.000 megahertziora hurbiltzeak 
gainera material aldetik aldaketak eska ditzake, korronte elektriko handi hoiekin ez 
baidakigu oraindik gaur egungo materialek iraungo luketen. Gertatzen dena da, hiritarrek ez 
ditugula hain ordenagailu potenteak behar. Eta horretarako industriak egiten duena da, 
ordenagailuen aukerak aprobetxatzeko, PCrako aplikazio berriak asmatu (eta orduan 
potentzi gehiago behar da). Hau da, behar berriak sortzea eskatzen duen logika da 
kapitalismoa. Baino hobeto bizi al gara gauza guzti hoiekin? Abiadura Handiko Trenari 
(AHT) esker askoz azkarrago iritsiko gara Madrilera, baina azkarrago iritsiko garenez, 
gehiagotan joan nahi izango dugu (behar hori sortuko dugu), eta orduan azkenean lehen 
bezela geratuko gara, garapen teknologikoa lasaiago bizitzeko erabili beharrean. Merezi ote 
du tren horrek suposatuko duen txikiketak? Hemen ez da garapen teknologikoa zalantzan 
jarri nahi, baizik eta garapen hori gidatzen ari den logika kapitalista. 

 Zentzu hontan, garrantzitsua da baita ere "aldaketarako epeei" buruzko eztabaida 
planteatzea: gure gizartetako gaur egungo egoera ikusita, ez dirudi epe motzean behintzat 
sistemaren aldaketa erradikal eta sakonak gertatu litezkeenik. Diskurtso kritikoak 
proposatzen dituen aldaketa asko bihar bertan hasi litezke aplikatzen errealitatean (lanaldi 
murrizketa, aberastasun banaketa berdinago bat...), eta ziurrenik aldaketa horien ondorioz 
gizartea aldatzen hasiko litzateke. Baina gaur egungo indar orekak nola dauden ikusita, ez 
dirudi posible denik gizarte ereduaren bapateko aldaketa (gosea pasatzen jarraitzen duen 
jendeak eta oreka ekologikoak asko itxaron ezin duten arren). Epe motzean ez da aldaketa 
garrantzitsurik aurreikusten, baina epe ertain-luzean sakoneko aldaketa erradikalak posible 
eta beharrezko ikusten ditu diskurtso kritikoak, modu hontan gaur egungo 
sozialdemokraziatik bereiztuaz (errepikatzen ari garen moduan, sozialdemokraziari ahaztu 
egin baizaio egungo kapitalismo eredua gainditzea beharrezko eta posible dela). 

 Merkatuak errentabilitate ekonomikoa bakarrik kalkulatzen du, eta sortu ditzakeen 
ondorio negatiboak, sortu ondoren saiatzen gara sendatzen. Kapitalismoan efikazia, 
ekonomia, lehiakortasuna, ea. bihurtzen dira lehentasun; etika, morala, filosofia edo 
politikarentzako ez dago lekurik; eta kontsumoa bezalako ideiak esanahi positibo bat 
hartzen dute. Eta "goteo hacia abajo" ideiari dagokionean ere (denok hobeto bizi ahal 
izateko, lehendabizi aberastasuna sortu behar da, gero aberastasun hori "automatikoki", 
"berez", banatuko delarik denen artean) ez dirudi errealitateak horrelakorik frogatzen 
duenik: bai herri aberatsetan eta batez ere mundu mailan, leku guxti batzutan banatzen dira 
aberastasun "tanta" hoiek, eta pertsona eta herri asko ez ditu garapenak batere "bustitzen". 
Diskurtso kritikoaren ustez beraz, gezurra da merkatua auto-orekatu egiten denik, eta 
gezurra da lehiakortasuna bezalako irizpideei lehentasuna emanez, denok irabazten aterako 
garenik. Futbol partidu bat ikusterakoan, norbait zutik jarriko balitz, agian hasieran berak 
hobeto ikusiko luke partidua, baina denak gauza bera egingo balute, azkenean denak 
aterako lirateke galtzen. Horretara garamatza liberalismoak. Beti egongo da norbait gu 
baino baldintza okerragoetan eta merkeago lan egiteko prest, beti egongo da merkeago 
produzituko duen nazio bat... Laisterketa indibidualaren logika hau onartuz gero, gehienok 
galtzen aterako ginateke. Gizakiok ziurtasun minimo batzuk behar ditugu, eta kontrolik 
gabeko merkatuak ez dizkigu ziurtasun minimo hoiek eskaintzen. Alderantziz, merkatu 



  

finantzieroak hain garrantzitsu bihurtu diren ekonomia hauetan (espekulazioaren ekonomia, 
benetakoa baino garrantzitsuago bihurtu delarik), ziurtasun falta eta ezustekoak dira nagusi: 
1997, Asia Hegoekialdea; 1998, Rusia; 2001, Argentina; 2002, Uruguay... Gertatzen dena 
da ezusteko krisi hauetan, enpresa handiek milaka miloi galtzen dituzten bitartean, herri 
horietako jendea askok zerbait gehiago galtzen duela: duinki bizitzeko aukera. 

 Kapitalismo liberalaren logika gaiztoa agian inon baino hobeto islatzen da bolsan: 
enpresak beti emaitza positiboak aurkeztu behar dituzte, inbertsoreen konfidantza lortu nahi 
badute. Etengabe hazi behar da, beti irabaziak eduki behar dira. Bestela inbertsoreak beste 
enpresa bat aukeratzen dute. Eta ondorioz Enron, Worldcom... ea. bezalako eskandaloak 
gertatzen dira: euren kontabilitate liburuak artifizialki puztu, edo galerak izkutatzen 
dituzten enpresak... Eskandalu hoiek gutxienez balio izan dute liberalismotik gertu egon 
litekeen jendeak zenbait gauza onartzeko: "El mercado no es capaz de autoregularse, y las 
instituciones estatales y supraestatales tienen que dictar normas que garanticen su 
transparencia" dio Diario Vascok bere editorialean (2002.07.10). Alan Greenspan berak 
(AEBko Banku Zentralaren lehendakariak, -han "Erreserba Federala" deitzen diote-, eta 
beraz munduko gizon boteretsuenetarikoak), bolsa "burbuja irrazional" moduan definitu 
izan du150. Baina ez da sakoneko aldaketarik eskatzen. Neoliberalismoak "sagar 
ustelduaren" teoria erabiltzen du kasu hauek azaltzeko (kasu horien errua enpresari tranpati 
batzuei botaz), eta George Bush bezalako agintariek, etika eta morala berreskuratzea eskatu 
dute kasu hauek ekiditeko (iruzurtientzako zigorrez gain noski151). Jarrera kritikoen ustez 
ordea, ez da bateragarria kapitalismoa bezalako sistema bat etikarekin. Nola azaldu bestela 
Terrako zuzendariek (Telefónica-ren interneteko enpresa) bolsan sartzearekin bakarrik 
euren artean banatu zituzten 63.000 miloi pezetak152? Nola hitz egin daiteke moralari buruz 
horrelako espekulazio artifizialen bidez jendea aberasten den bitartean, beste jende askok 
duinki bizitzeko adina ez daukanean? "Diruzalekeria da eskandalo horien atzean dagoena" 
diote adituek. Baina nola funtzionatuko du ba kapitalismoak diruzalekeriarik gabe? Bestela, 
herri aberatsok, aspaldi erabaki behar genuen bizitzeko adina badaukagula, eta mundu 
honek, hazkunde ekonomikoa eta irabaziak baino lehentasun larriagoak dituela (eta gainera, 
agian logika kapitalista horrek oztopatzen duela lehentasun larriago hoiek asetu ahal 
                                                 
150 Espekulazioa aspaldiko kontua da. Berria dena da azken hamarkadetan hartu duen garrantzia: 
mundu mailan ekoizten denaren 50 halako mugitzen du ekonomia finantzieroak azken urteetan. 
151 Honi buruz begiratu litekeen liburu bat: Adela Cortina, 2003, Construir confianza, Ética de la 
empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones, Trotta, Madrid (orain arteko iruzur 
kasu ezagunenak Estatu Batuetakoak ziren, baina Europan ere badauzkagu jadanik gure lehenengo 
makro-kasuak: Parmalat, Adecco... ) "La transformación en fuerza del discurso sobre la ética es 
muy revelador. Se basa sobre la base del descrédito de la política y de la pérdida de legitimidad de 
la intervención del Estado en la esfera económica. Este ascenso de la ética, traduce sencillamente el 
repliegue sobre la esfera privada que caracteriza a la ideología individualista. Con la 'inversión 
ética', es en la conciencia moral de los inversores individuales o colectivos, en la que las normas 
que pueden modificar los excesos del mercado deben encontrar su fuente y su legitimidad" (C. 
Sauviat, 2001, Sindicatos y mercados financieros, Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbo). 
152 Terrarena adibide oso ona da gauza askotarako: Ekonomia Berriaren zalantzan jartzeko, egungo 
ekonomian espekulazioak duen garrantzia ikusteko... 1999 amaieran, Juan Villalongaren 
Telefónicak bere interneteko filiala bolsan sartu zuenean, bazirudien "puntocom" enpresak mundua 
jango zutela hurrengo urteetan. Esan bezela, kolpetik sekulako dirutzak irabazi zituen enpresak. 
Baina pixkanaka erortzen joan da, eta azkenean, 2003ko maiatzean Telefónicak berriro ere Terra 
erosi behar izan du. 



  

izatea). Kapitalismoak beharrezko ditu handinahikeria bezalako baloreak, negozioak egin 
eta dirua irabazteko afizioa, enpresa izpiritua (orain "espíritu emprendedor" esaten dutena). 
XIX. mendeko literaturan gizaki lasaia zen heroia, eta gehiegi eskatzen zuena galtzen 
ateratzen zena. XX. mende amaierako zinean ordea heroi tipo berria daukagu. Maltzur 
xamarra izan arren, orain negozio gizona eredu da. XXI. hasieran, AEBko eskandaluen 
ondorioz, enpresa munduan zintzo jokatzearen beharrari buruz hitz egiten hasi dira, epe-
luzeko perspektiba bat eduki beharraz (irabaziak berehala bilatu beharrean)... Baina gaur 
egungo kapitalismoan, enpresa batek jokatu al lezake horrela? Lege garrantzitsuena 
lehiakortasuna den sistema batetan, bizirik irauteko ez da nahikoa pixka bat irabaztea, 
mantentzea... Merkatua irabazi beharra dago, hazi egin beharra dago, produktibitatea eta 
eraginkortasuna areagotu beharra daude, kostuak murriztu behar dira..., joku horretan 
sartzen ez den enpresari "jokoa ongi ulertu duen" enpresa batek lapurtuko liokeelako 
bestela merkatua-negozioa (eta ez ahaztu, enpresen helburu nagusia dirua irabaztea da, 
sistema kapitalista irabazi ekonomikoen logikan oinarritzen da). 

 Kritikoen ustez, zaila da baita ere kapitalismo liberala gizartearen antolaketa 
demokratikoarekin batera ematea, normalean kapitalismo liberal hori parlamentu bidezko 
demokraziarekin batera aipatzen den arren. Ikuspegi kritiko batetik, demokrazia 
parlamentariak nahiko urrun leudeke benetako demokrazia batetik. Benetako demokrazia 
batek hiritarren parte hartzea eskatzen du, arazo publikoak guztien artean eztabaidatu eta 
erabakitzea. Liberalismoak ordea apolitikotasuna, indibidualismoa eta arazo publikoekiko 
arduragabekeria sustatzen ditu. Liberalismoak hiritarra kontsumitzaile bihurtzen du, eta 
demokrazia merkatuarekin nahasten du. Tradizio liberalean, hiritarrak boto eskubidea 
dauka, zergak ordaindu behar ditu, eta trukean zerbitzu batzuk jasotzen ditu. Eta hor 
amaitzen da hiritar bezela bere betebeharra. Ikuspegi demokratiko erradikal batetik hiritarra 
eskubideak eta betebeharrak dituen pertsona den bitartean, hiritartasunaren ikuspegi liberal 
indibidualistak ordea, hiritar pasiboak sortzen ditu, demokrazia formalak eskatzen dituen 
betebeharrak bakarrik onartzen dituzten hiritarrak. Indibidualismoaren garaipenak, "ardura 
kolektiboaren" kontzeptua ahaztea suposatu du adibidez, modu horretan Ongizate 
Estatuaren oinarri filosofikoa hausten delarik. Hemendik aurrera norbera izango da bere 
langabeziaren, gaixotasunaren, hezkuntzaren edo miseriaren erantzule. Eta egia bada ere, 
gaur egungo herri aberatsetako langile askoren bizi-maila industrializazio haserako 
langileena baino askoz hobea dela, demokratizazio prozesuari dagokionean ezin esango 
genuke asko irabazi dugunik, neoliberalismoak kontsumoa, indibidualismoa eta politikan 
ez-sartzea proposatzen baitizkigu, futbol mundiala, Frantziako Tour-a, liga, Operación 
Triunfo, Gran Hermano, edo pelota partiduekin entretenitzen gaituzten bitartean. 
Kontsumoaren eta espektakuluaren gizartean, kontsumitzaile eta ikusle izatera mugatzen da 
gure funtzioa. Dirua ateratzeko txartela eta telebista dira gizarte horretan tresnarik 
preziatuenak (eta belaunaldi berrientzat, ordenagailua, mobila...).  
Antes la democracia se planteaba también en su dimensión económica. Por consiguiente, establecer 
la democracia suponía nacionalizar: que la nación participase de ese patrimonio. Esto, 
evidentemente, lo rechazaban las oligarquías locales y sus aliados internacionales (Guerra Civil 
española, Guatemala-1954, Chile...). Ahora todos se consideran democráticos. La democracia 
avanza y si no lo hace debe imponerse. Asistimos a cosas insólitas. Estados Unidos monta guerrillas 
o invade paises para establecer la democracia. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace en los 
nuevos gobiernos democráticos es privatizar lo que antes era nacional. Es decir, transferir al capital 
internacional, a las grandes empresas, el patrimonio nacional. La democracia actual es la manera de 
arrebatarle al conjunto nacional lo que era patrimonio colectivo (Ramonet, 2002: 15). 



  

 Benetako demokrazia batetan hiritarrek agintzen dutela suposatzen den bitartean, 
gure gizartetan merkatu aske sistema liberal kapitalista honen ondorioz sortutako 
monopolio  eta oligopolioak agintzen dutela esan liteke. Liberalismoaren ondorio logikoa 
den aberastasunaren eta boterearen konzentrazio horren ondorioz, gizartearen etorkizuna 
enpresa handiak kontrolatzen dituzten pertsona gutxi batzuren esku geratzen da. Interes 
ekonomiko pribatu gutxi batzuk erabakitzen dute nola biziko garen, erabaki hoiek publikoki 
eztabaidatu eta hartu beharrean. Gizartearen gehiengoa zer gertatzen den ikustera mugatzen 
da, gertatzen ari den horretan parte hartu beharrean. Informazioari dagokionean adibidez 
(benetako demokrazia baterako funtsezko baldintzetako bat), komunikabideen atzean 
arakatzen hasten bagara, gainontzeko arloetan gertatzen den monopoliorako joera bera 
topatzen dugu, eta gainontzeko enpresetan gertatzen den bezela, komunikabide eta mundu 
finantzieroaren arteko harreman estuak topatzen ditugu. Modu horretan, 
demokraziarentzako ezinbestekoa den instituzioa enpresa estrategien menpe aurkitzen dela 
ohartzen gara, jendeari ezkutatu egiten zaion estrategia. Helburua ez da gainontzeko 
botereak zirikatzea, botere horien menpe baitaude komunikabideak ere. Eta bizitza 
demokratikorako beharrezkoak diren gainontzeko instituzioekin ere gauza bera gertatzen 
da. Pentsamendu nagusiarekiko disidentziak, iritzi ezberdintasunak, erresistentziak, 
oztopatu edo debekatu egiten dira. Benetako demokrazia batetan beharrean, disziplina eta 
kontrol ideologikoaren gizartean bizi gara. ETAk hildako Ernest Lluch-ek adibidez, 
Espainian azken urteetan gertatutako pribatizazioen ondorioz sorturiko politika eta enpresa 
munduaren arteko harreman estua salatzen zuen: Burtsaren %66 kontrolatzen duten 
pribatizaturiko enpresa horien zuzendariak, pribatizazio aurretik gobernuak izendaturikoak 
ziren (Indra enpresaren salbuespen bakarrarekin). Eta harreman susmagarria oraindik ere 
larriagoa zen BBV bezalako kasuetan, Argentariarekin lehendabizi, eta Telefónica-rekin 
ondoren sorturiko erlazioaren ondorioz komunikabideen munduan duen eraginagaitik 
(Argentaria eta Telefónica-ko zuzendaritzak politikoki aukeratuak izan baidira, eta 
BBVAren barruan gero eta botere gehiago lortzen ari direla baidirudi) (Lluch, 2000). 
2002ko udan, Trasmediterránea-ren pribatizazioa izan da botere politiko eta ekonomiko 
arteko harreman horien azken adibideetako bat: Transmediterránea, Acciona eraikuntza 
enpresak gidatzen duen talde bati adjudikatu zaio, eta Accionaren %12, Abel Matutes, 
PPren Kanpo Harremanetako ministro ohiarena da. Eta beste zentzuan ere gauza bera 
gertatzen da. Botere ekonomikoa ere, bere interesak babesteko, politika kontrolatzen 
saiatzen da: BBVA adibidez, Venezuelan Hugo Chavez-en kanpaina finantziatzen; edo 
Enron bezalako enpresak, Bush-en kanpaina finantziatu eta munduko herrialde 
kutsatzaileenaren politika energetikoa, interes enpresarialen arabera baldintzatzen... 
Politikoen arteko borroka, boterea lortzeko borrokara mugatzen da, jakinik horretarako 
botoa ematen duten hiritarren eta botere ekonomikoen arteko oreka bat bilatu behar dutela. 
Baina helburua ez da boterea lortzea beste politika mota bat egiteko. Helburua boterea bera 
da. Beste arrazoi batzuren artean, "historia amaitu bada", ez dagoelako politika 
alternatiboetarako aukerarik. Merkatu ekonomia eta berau kudeatzeko demokrazia 
parlamentarioa, hori omen da gure aukera bakarra. Horregatik, askatasuna, justizia, 
berdintasuna, eta horrelako ideiak, diskurtsoetan behin eta berriz errepikatzen diren hitzak 
izatera mugatzen dira, benetako ondorio praktikorik gabe. Iritzi publikoa propagandaren 
bidez maneiatzen da, eta mundua kontrolatzeko parte-hartze militarrak baino ez direnak, 
demokraziaren aldeko guda bezela aurkezten zaizkigu. 



  

 Diskurtso kritikotik ordea, politika, kudeaketa administratibo-tekniko huts eta neutral 
hori baino zerbait gehiago dela defendatu beharko litzateke. Noam Chomsky-ren El 
beneficio es lo que cuenta gomendatu daiteke neoliberalismoaren eta demokraziaren arteko 
harreman ustela aztertzeko: gutxiengo aberatsaren interesak ordezkatzen dituen sistema, 
enpresa handienen aldeko politikak, kapitalari mesede egiten dioten neurriak, politika 
ofiziala zalantzan jarri ezin duten komunikabideak eta intelektualak, gauza bera 
proposatzen duten partidu politikoen arteko hauteskundeak... Liberalismoan, Estatua bere 
bertsiorik laburrenera mugatzen da, hiritarrak kontsumitzaile izatera mugatzen dira, arazo 
publikoak pribatu bihurtzen dira, eta demokrazia teknokrazia bihurtzen da (tekniko eta 
politiko profesionalen lana) (Chomsky, 2000b).153 

 Kapitalismo neoliberalean ez da betetzen hortaz liberalen ezaugarri nagusitzat hartzen 
dena ere: askatasuna. Askatasuna, nork eta zertarako? Ulrich Beck-ek adibidez Libertad o 
capitalismo izenburu esanguratsua jarri dio bere azken liburuari (Beck, 2002). 
Kapitalismoaren haseratik bertatik, liberalismoaren askatasuna jabego pribaturako 
askatasuna izan da, eta askatasun hori baliabide ekonomikoak zituztenak bakarrik gauzatu 
zezaketen, gainontzekoentzat askatasun formala bakarrik zelarik. Gehiengoarentzako, 
kapitalismo liberalak lur komunalak utzi beharra eta industriako langile bihurtu beharra 
suposatu zuen. Non dago hor askatasuna? Liberalei ez zaizkie gustatzen planifikazioa edo 
ekonomiaren kontrola bezalako ideiak, baina ahaztu egiten zaie enpresa beste edozein 
instituzio bezain planifikatzaile eta kontrolatzailea dela, eta ez dagoela hor askatasunerako 
aukerarik. Enpresan dena dago planifikatua, dena dago antolatua, eta gizakiok bertan 
pasatzen ditugu gure bizitzako ordu gehienak. Eta gainera, handik kanpo pasatzen ditugun 
orduak ere baldintzatzen ditu enpresak, seme-alabak eduki nahi dituzten emakumeak jar 
genitzakeelarik adibide erraz moduan (Gargarella eta Ovejero, 2001: 37). I. Berlin-ek modu 
honetan azaltzen du askatasunari buruzko eztabaida hau: "La libertad y la igualdad figuran 
entre los objetivos primordiales perseguidos por los seres humanos a lo largo de muchos 
siglos; pero la libertad total para los lobos es la muerte para los corderos, la libertad total 
para los poderosos, los dotados, no es compatible con el derecho a una existencia decente 
de los débiles y menos dotados" (Azurmendi, 2001: 103). N. Chomsky ere iritzi berekoa da: 
"La libertad, cuando no hay oportunidades, es un regalo envenenado. Mientras yo estoy 
hablando, morirán niños de enfermedades fácilmente evitables. Unicef estima que, para 
superar estas tragedias y asegurar el acceso universal a los servicios sociales básicos, no 
haría falta más que el 10% del gasto militar anual de los Estados Unidos. Es frente a este 
panorama frente al que debemos desarrollar cualquier conversación seria sobre la libertad 
humana" (Chomsky, 2002: 159). Eta Joxean Muñoz-ek berriz, honakoa dio PPek onarturiko 
liburu prezioen liberalizazioari buruz: 
Gobernuak liburuen prezioarekin jolas egiteko baimena eman nahi du. "Liburuak merkeago" da 
jolasaren lelo erakargarria. Izen polita jarri diote, baina erne: handiek bakarrik jolas dezaketen 
jolasa da. Txikiek aleka kontatzen dute, eta super-mega-zentruek berriz zientoka. Erne egoteko 
eskatu du salzaile, argitaratzaile, idazle askok. Ekologiaz ari dira, espezieen ugaritasuna defendatu 
beharraz. Kultura esan orduko kalkulagailua ateratzen dutenek irabaz dezaten, jai dute edizio 
txikiek, glamourrik gabeko autore hasiberriek, editoreen eta irakurleon abenturarako grinak. 
Merkeagoan gehiago irabazteko, milaka eta milioika saldu behar dira liburuak. Milioika pertsonek 
                                                 
153 Kapitalismoa eta demokraziaren arteko kontraesanei buruzko bibliografia gehiago: Viviane 
Forrester (2001), Una extraña dictadura, Anagrama, Barcelona; Boaventura de Sousa Santos 
(1999), Reinventar la democracia. Reinventar el Estado, Sequitur, Madrid.  



  

gauza bera irrikatzea lortu behar da. Zein ondo esaten duen gure hilobak Pokemon! 
Supermegaguneetan ez diogu gure buruari zer nahi dugun galdetu beharko. Galdezka hasi aurretik 
erantzungo digute: Pokemon (Muñoz, 2000). 

 Eta gauza bera gertatuko litzateke ordutegien liberalizazioarekin, edo beste edozein 
liberalizaziorekin: arauak eta mugak kentzeak txikiari, ahulari egiten dio kalte. Babes gabe 
uzten du (1998-2002 tartean, Euskadin denda txiki kopurua 32.511tik 30.937ra murriztu 
den bitartean, hipermerkatu handien kopurua 7.451tik 7.728ra igo da154). Liberalizazioaren 
askatasuna azken batean indartsuenaren legea da, eta lege horren ondorioz kapital handia 
txikia jaten joaten da, azken emaitza monopolio eta homogeneizazioa delarik (eta ondorioz 
aukeratzeko askatasuna, liberalismoaren haserako helburua, ezinezkoa bihurtzen delarik). 
Banco de Españaren 2002ko ekaineko txostenak onartzen du adibidez orain bi urte PPek 
harturiko neurri liberalizatzaileak ez dutela ia eraginik izan lau arlotan: gasolindegiak, 
komertzio minorista, telefonia finkoa eta lurra. Etxebizitzaren merkatua aztertzen badugu 
adibidez, lehenago aipatutako Burtsarekin batera, sistema kapitalistaren ondorio den 
espekulazio burbuja artifizialaren adibide onenetako bat topatzen dugu: 1998-2003 artean 
etxebizitzaren prezioa %90 garestitu da, epe berean soldatak kasu hoberenetan %20 igo 
diren bitartean. 

 Merkatua ez da beraz automatikoki askea, merkatuan ez da beti naturalki-berez 
justizia egiten. Eta gainera, ezinbesteko bezela aurkezten zaigun joku erraldoi honen bertsio 
neoliberal berrian (disimulorik eta karetarik gabeko kapitalismo gogorra), ezberdintasun 
sozialak areagotu egin dira. Estatu Batuetako biztanleriaaren gehiengoa adibidez, 1990eko 
hamarkadako hazkunde ekonomikoak sorturiko aberastasun eta garapen mailatik kanpo 
geratu da155. Eta "merkatu askearen" proposamen "sakratua" erlatiboa da gainera, gure 
interesak zalantzan daudenean merkatua politikoki babestu daitekeelarik, AEBak 2002ko 
martxoan atzerritar altzairuari ezarritako aduana-arantzelekin gertatu den bezela. Nahiz eta 
liberalismoak Estatuaren parte hartzea kritikatu, praktikan ez du parte hartze hori 
kritikatzen, baizik eta arlo zehatz batzutan (osasuna, hezkuntza...) parte hartzea. Zeren nola 
azaldu bestela ejerzitoa, polizia, kartzelak, ea. bezalako arlotan Estatu liberalek gastatzen 
duten dirutza? Chomsky bezalako autoreek ederki azaldu dute, Estatu Batuek (ustez 
munduko gobernu "liberalena", parte-hartze politikoaren aurkakoa), euren interesen arabera 
estrategia ezberdinak (ekonomikoak, politikoak, militarrak) nola erabili izan dituzten 
munduko bazter guzietan. 
La teoría del libre mercado se presenta en dos envases: la doctrina oficial y la que podríamos 
designar como "doctrina del mercado libre existente en la realidad": la disciplina del mercado es 
buena para ti, pero yo necesito la protección de mi estado niñera. Pues bien, la doctrina oficial se 
impone a los que no pueden defenderse; la "real", en cambio, ha sido adoptada por los poderosos 
desde los tiempos en que el Reino Unido acabó optando por el internacionalismo liberal en 1846, 
                                                 
154 Honi buruz ikusi: Jose Allende (2005), Saltoki-gune handien eredua eta merkataritza eredu 
tradizionala aurrez aurre: gizarte, ekonomia, kultura eta lurralde ondorioak, jasangarritasunaren 
ikuspuntutik, Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbo. 
155 Kapitalismoak sorturiko ezberdintasun sozialei buruz, eta oraindik klase sozialei buruz hitz egin 
ote daitekeenari buruz, ikusi Julio Carabaña eta Andrés de Francisco (1993), Teorías 
contemporáneas de las clases sociales, Pablo Iglesias, Madrid; Peio Ayerdi (2000), "El debate 
sobre la desigualdad en las sociedades avanzadas: actuales controversias sobre el análisis de clase", 
Inguruak, 27, 7-33; Alberto Melucci (2000), "Capacidad personal: diferencia y desigualdad", 
Inguruak, 26, 31-39. 



  

después de que ciento cincuenta años de proteccionismo, violencia y poder estatal  lo hubieran 
hecho adelantar, por un amplio margen, a todos sus competidores. Un siglo después, los EE.UU. 
siguieron el mismo camino. Después de ciento cincuenta años de proteccionismo y violencia, los 
EE.UU. se habían convertido, con diferencia, en el país más rico y poderoso del mundo y -como 
Inglaterra anteriormente- supieron darse cuenta de las ventajas de competir en "igualdad de 
condiciones" (Chomsky, 2002: 189). 

 Luc Boltanski eta Ève Chiapello-ren ustez, orain arte aipatutako guztiak 
kapitalismoari eginiko "kritika sozial" bezela definitu daitezke (sortzen dituen miseria eta 
ezberdintasunei eginiko kritikak), eta kritika hoietaz gain "kritika artista" ere egin dakioke, 
askatasun eta autonomia pertsonala zanpatu izanaren kritika. Autore horien ustez, gertatzen 
dena da kapitalismoak kritika hoiek bereganatu eta aurrera jarraitzen duela: kritika sozialak 
salatzen zuenari erantzuteko Ongizate Estatua onartu zuen, eta kritika artistak salatzen duen 
gizartearen homogeneizazioa eta aburgesamenduari erantzunez, 90eko hamarkadan 
kudeaketa enpresarialaren teoriak autonomia, askatasuna eta kreatibitateari buruz hitz 
egiten hasi dira (Boltanski eta Chiapello, 2002). 

  

Ezberdintasun sozialak eta arazo  ekologikoa. 

 Orain arte esan dugun guztiaz gain, teoria liberalari eta kapitalismoari egin 
dakizkieeken kritiken artean, bi nagusitzen dira beste guztien gainetik: batetik, mundu 
mailan sortu dituzten ezberdintasunak, milioika pertsonek XXI. mende hasieran oraindik 
gosea eta miseria jasan behar dituztelarik; bestetik, industrializazioaren eta gure garapen 
ereduaren ondorioz sorturiko arazo ekologikoak. Horiek dira, beste edozein arazo baino 
lehen, gizadiak konpondu beharreko arazo garrantzitsuenak (herri aberatsetako lan 
banaketari buruzko eztabaida ere bigarren mailakoa delarik hoiekin konparatuz). Nazio 
Batuen Nekazaritza eta Elikadurarako erakundeak (FAO), 1996an antolatu zuen Elikadurari 
buruzko Mundu mailako I. Bilera. Bertan erabaki zenez, 800 miloi pertsona ziren munduan 
oraindik gosea pasatzen zutenak (800 miloi!), eta kopuru hori erdira murriztea hartu zen 
helburutzat 2015rako156. Sei urte geroago, 2002an egin da II. Bilera Erroman, eta bertan 
bildu direnak orain arte behintzat ezin izan dela helburua bete onartu behar izan dute, eta 
gauzak asko aldatzen ez badira, 2015an oraindik 400 miloi pertsona baino gehiago izango 
direla gosea pasako dutenak. Munduak duen arazo larrienari buruz hitzegiteko, munduko 
30 Estatu aberatsenetatik (ELGE/OECD), bik bakarrik bidali zituzten euren agintari 
gorenak: Italiak (S. Berlusconi), bilera bertan ospatzen zelako, eta Espainiak (J.M. Aznar), 
2002ko ekainean bera zelako EBko presidentea, eta bilera Europan ospatzen zelako. FAOk 
emaniko datuen arabera, herri garatuetan 333.000 miloi euro inbertitzen dira nekazaritzan 
(13.000 euro urtean nekazari bakoitzarentzat). Herri azpigaratuetan ordea 8.800 miloi euro 
inbertitzen dira (6,6, euro nekazari bakoitzeko). Eta irteeratik dituzten desabantaila hauei, 
amaieran ere desabantailak gehitu behar zaizkie: mendebaleko herri aberatsek, euren 
herrietara sartzen diren ondasun industrialei %4ko arantzelak ezartzen dizkieten bitartean 
(batezbeste), nekazal produktuei %60ko arantzelak ezartzen dizkiete.  
                                                 
156 2015rako gosea eta miseria erdira murriztearen helburu hau Nazio Batuek 2000 urtean idatzitako 
Milaurteko Deklarazioan bildu zen. Honekin batera, beste zazpi helburu aipatzen dira: oinarrizko 
hezkuntza unibertsala lortzea; genero arteko berdintasuna bultzatzea; umeen heriotz tasa murriztea; 
IHES, paludismoa eta beste gaixotasunen aurka borrokatzea; ingurugiroaren iraunkortasuna 
bermatzea eta garapenerako mundu mailako erakundea sustatzea (un.org) 



  

 NBEn idazkari nagusi den Kofi Annan-ek onartu duen bezela, "badakigu zer egin 
behar den, baina borondate politikoa falta da". FAOren datuek diotenez, bi herrialde 
industrializatu handitan txakurrentzako eta katuentzako jana erosten urte batean gastatzen 
dena, euren bi urteko aurrekontua adina da. Afganistan bezalako Estatutan 700 km. karratu 
daude minaz josita, landu ezin direnak. Gerretan gastatzen dena, gosearen aurka gastatzen 
dena baino askoz gehiago da... Pena da hemen honekin jarraitzeko lekurik ez edukitzea, 
esan bezela gizadiaren arazo larriena baita. Bitartean, AEBen ustez, irtenbidea, munduko 
merkatuak euren enpresa eta produktu transgenikoei irekitzea da. Horregatik ematen dute 
euren BPGaren %0,1 bakarrik garapenerako (Espainiak 0,2 ematen du, EBak 0,39, 
Holanda, Suezia eta Noruegak 0,8, eta Dinamarkak 1,06). Pobreziari buruzko datuak: 1.000 
miloi pertsonak ez dute ur edangarria lortzeko aukerarik. 2015rako, gaur egun pobrezia 
larrian bizi diren 1.200 miloi pertsonak 600 miloira murriztea ere lortu nahi litzateke (Nazio 
Batuen Garapenerako Programa). Horretarako, AEBek 9.900 miloi euro ematen dituzte 
urtean, EBak 26.000 miloi, eta denetara dagoen urteroko aurrekontua 50.000 miloi 
eurotakoa da. NBen datuen arabera 100.000 miloi beharko lirateke. Beste adibide pare bat: 
urtean zazpi miloi pertsona hiltzen dira mundu aberatsean senda litezkeen gaixotasunen 
ondorioz. 40 miloi pertsonak dute munduan IHES (Sida/Aids) gaixotasuna, eta horietatik 
%95 herri pobreetan bizi dira. Ba gaixotasunaren aurka erabiltzen den gastuaren %92, 
mundu aberatsean bizi diren gaixoen %5arentzat erabiltzen da (gaixorik dauden 40 miloi 
pertsona horietatik, 730.000ak bakarrik jasotzen dute tratamenduren bat. Gosea, miseria, 
senda litezkeen gaixotasunengatik hiltzen den jendea ) (www.msf.es-Médicos sin 
Fronteras)... Mundua nola dagoen ikusi nahi duenak, ikuspegi orokor bat nahi duenak, 
begiratu ditzala Nazio Batuen txostenak. Ea txosten hoiek irakurri ondoren nor ausartzen 
den hau ongi doala esatera.157 

 Ezberdintasun sozialak ere izugarrizkoak dira: munduko 200 pertsona aberatsenak 
miloi bat miloi dolar baino gehiago omen dute, eta 43 Estatu pobreenetako 582 miloi 
pertsonak 146 mila miloi dolar (eta hori Estatu horietako aberastasun guztia batuz gainera, 
zeren E. Galeanok dion bezela: "¿Dónde se cobra el Ingreso per Cápita? A más de un 
muerto de hambre le gustaría saberlo"). 20 Estatu aberatsenetako batezbesteko dirusarrerak, 
20 pobreenetakoak baino 37 aldiz handiagoak dira (Munduko Bankuak 2001ko Pragako 
bileran emaniko datua158). Hiru Estatuk (AEB, Japon eta Alemania), BPG mundialaren 
%52,47 produzitzen dute. Estatu Batuetan, 8.000 miloi dolar gastatzen dira urtero 

                                                 
157 2003ko txostenetan, datuak berdinak edo okerragoak dira. Uztailean Nazio Batuek Garapenari 
buruz aurkeztutako dokumentuan esaten denez, egungo erritmoan jarraitzen badugu, Afrikak mende 
oso bat beharko luke gosea, miseria eta analfabetismoarekin amaitzeko. Globalizazio prozesuaren 
ondorioz, 50 naziok okerrera egin dutela ere frogatzen da txosten berean. Irailean ospatutako 
Elikaduraren Egunean FAOk emaniko datuen arabera, 12.000 miloi pertsona elikatzeko adina janari 
dago munduan, baina herri aberats eta pobreen arteko amildegia gero eta handiagoa da. 2002tik 
2003ra hazi egin da gosea pasatzen dutenen kopurua. Etiopian adibidez, arazoa jadanik ez da 
heriotza, baizik eta hango erlijioak agintzen duen bezela hildakoak garbitzeko ur falta. FAOren 
2004 urteko txostenak 800 miloi pertsonak gosea pasatzen jarraitzen dutela errepikatzen du, baina 
era esperantzarako lehio bat ere irekitzen du, 1990eko hamarkadan 30 herri pobrek euren pobrezia 
tasa murriztea lortu baidute (Munduko Bankuaren datuen arabera ere, dolar batekin bizi den jende 
kopurua 1.300 miloitik 1.100 miloira murriztu da 1990eko hamarkadan). 
158 Munduko Bankuaren web orrian, enpleguari buruzko nazioarteko datuak ere topa genitzake: 
worldbank.com, edo bancomundial.org  



  

kosmetikoetan, mundu guztian oinarrizko hezkuntzan gastatzen den baino diru gehiago 
(6.000 miloi). Europan, urtean 11.000 miloi dolar gastatzen dira izozki eta goxokietan, herri 
pobreetako osasun zerbitzuetan eta ur edangarri sistematan 9.000 miloi gastatzen diren 
bitartean (2002ko Nazio Batuen Garapenari buruzko datuak). Munduko biztanleria 
aberatsenaren %1ak duen errenta (60 miloi pertsona), munduko biztanleri osoaren %47ak 
duen errentaren parekoa da (hau da, 3.000 pertsona pobreenen aberastasuna batera jarrita 
adinako aberastasuna pilatzen dute 60 miloi aberatsenek).159 

 Eta oraingoz behintzat ez dirudi egoera hobetzen ari denik. Alderantziz: Nazio 
Batuen datuen arabera behintzat, 2001ean Hego Amerikako ia Estatu guztiek atzera egin 
dute euren garapen mailan. Argentina eta Uruguai bezalako Estatuetan klase ertaina pobre 
bihurtu da. Argentinan, pobre portzentaia biztanleriaaren %44 izatetik %49 izatera pasa da 
2002ko lehenengo lau hilabetetan. Gure bizilaguna den Maroko, 173 Estatutik 123.a da 
garapenarekiko NBen sailkapenean, 1990eko hamarkadan pobrezia %12tik %19ra igo 
delarik (28 milioiko biztanleria batekin, 3,4 miloi pertsona zirelarik orain hamar urte 
egunean dolar bat baino gutxiagorekin, eta orain 5,5 miloi direlarik). 1963an, herri 
aberatsenen eta pobreenen arteko ezberdintasuna 40/1 zen (hau da, AEBak Estatu pobreena 
baino 40 aldiz aberatsagoak ziren). 2000. urtean ezberdintasun hori 108/1raino hazi da. 
2001ean aberatsen kopurua hazi egin da, 7,1 miloi aberats daudelarik orain munduan, 
horietatik %75 estatubatuarrak edo europearrak direlarik. 2001 bolsarentzat urte txarra izan 
arren, aktibo finantzieroetan miloi bat dolar baino gehiago zutenak aberasten jarraitu dute 
2001ean ere, euren kapitala babestu eta ongi erabiltzen jakin baitute160. Adibide hauen 
artean erabilienetako bat izan dena ere ("munduko biztanleriaaren %20 aberatsak, baliabide 
naturalen %80 kontsumitzen dugu") gero eta gehiago ari da desorekatzen: 2002an, 
baliabideen %86 kontsumitzen dugu. Ipar Korean bakarrik, azken bost urteetan (1998-
2002), bi miloi pertsona hil dira gosez. Internet-en garaian, munduko biztanleriaaren %64ak 
ez du sekula telefonoa erabili. 

 "Badira ablazioa baino kezka larriagoak Afrikako emakumeentzat: jatea, ez 
gaixotzea, erditzerakoan ez hiltzea..." dio Afrikako emakumea den Aminata Traoré-k. Eta 
kanpo zorrari buruz ere pixu handiko arrazoiak ematen ditu: "África no debe nada a 
occidente. Todos los países que participaron en la esclavitud tienen una deuda con 
nosotros161" (El Semanal, 2003.03.09). Correo-Vocento taldeko aldizkari berean, bi astean 
behin Gonzalo Sanchez-Terán-ek Afrikatik gutun bat idazten digu, gure pasotismoa eta 

                                                 
159 WorlWatch Institutuaren Informe sobre el estado del mundo 2004 txosteneko zenbait datu 
aipagarri: maskotentzako jana erosten urtean 13.400 miloi euro gastatzen dira, eta gosearen aurkako 
mundu guztiko aurrekontua 15.000 miloi eurotakoa da; Estatu Batuetan, hiritarren %65 lodiegia 
dago; Amerika Iparraldean eta Europa Mendebalean bizi den munduko biztanleriaaren %12k 
munduko kontsumo guztiaren %60 praktikatzen du; Estatu Batuetan, gidatzeko baimena duten 
hiritar baino kotxe gehiago dago (1957an, Estatu Batuetako hiritarren heren batek bakarrik esaten 
zuen "oso zoriontsu" zela. 2003an, AEBko aberastasun materialak 1957koa bikoizten du, baina, 
"zoriontasun tasak" 1957koen berdinak dira). 
160 Inditex katearen (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear...) jabe den Amancio Ortegak enpresaren % 
26 atera zuen bolsara 2001ko maiatzaren 21an, eta portzentai horren erdiagatik (Inditex-en %13, 
beste erdia bere familiako jendearena baizen), 1.200 miloi euro irabazi zituen (199.200 miloi 
pezeta). Ortegak 4.300 miloi euroko -700.000 miloi pezeta- balioa duten akzioak omen ditu bolsan. 
161 Kanpo Zorrari buruz ikuspegi kritikotik idatzitako liburu bat: J. Martinez Alier eta A. Oliveras, 
2003, ¿Quién debe a a quién? Deuda ecológica y deuda externa, Icaria-Más Madera. 



  

apatia zirikatuz: "Un niño que tendrá cerca de un mes muere en mis brazos. Pero en 
realidad no pasa nada, no aparecerá en ninguna contabilidad del Primer Mundo, porque no 
estaba registrado en ningún sitio (...) Yo, un día me iré de mi aldea y regresaré a España, 
pero África seguirá aquí. Yo no soy mejor que ellos, no creo que los europeos sean más 
morales o bondadosos que los africanos, no alcanzo a comprender los razonamientos 
culturales o históricos que explican el calvario de unos pueblos junto a la opulencia de 
otros. Es sencillamente injusto: quienes conviven con la injusticia sin combatirla son sus 
cómplices, no merecen la paz que gozan ni la prosperidad que exudan. Merecerían morar en 
la miseria a la que son indiferentes y huir corriendo con sus hijos en brazos de las balas que 
no escuchan (2003.10.12) En febrero de 1939, el corresponsal de un importante periódico 
estadounidense, tras enviar una crónica más sobre el sufrimiento de los miles de refugiados 
españoles que, ateridos y despojados, cruzaban los Pirineos, recibió un telegrama del 
director del diario negándose a publicarla y conminándole a cambiar el tema de sus 
artículos porque los lectores, sensibles al principio de la crisis, estaban 'aburridos de tanto 
padecimiento'. Recuerdo cómo me hirió aquello: al fin y al cabo era gente de mi tierra la 
que aburría a la bien desayunada clase media estadounidense. Hoy nosotros estamos 
haciendo lo mismo" (2003.10.23). Beste adibide bat: "Dos misiles crucero cuestan 1.600 
millones de dólares. Con esta suma podríamos construir muchos albergues infantiles para 
niños, dándoles, educación, salud, etc. Con la misma suma se podría alimentar a 270.000 
angoleños hambrientos durante un mes. Eso con sólo dos misiles. En los 3 primeros días de 
ataque a Bagdad se lanzaron 320. Es un tema de uso racional de los recursos" (Bauman, 
2003). Eduardo Galeanok honela esplikatzen ditu ezberdintasun sozialak: 
La mitad de los brasileños es pobre o muy pobre, pero el país de Lula es el segundo mercado 
mundial de las plumas y bolígrafos Montblanc, el noveno comprador de autos Ferrari y las tiendas 
Armani de Sao Paulo venden más que las de Nueva York. 

El Banco Mundial elogia la privatización de la salud pública en Zambia: "Es un modelo para África. 
Ya no hay colas en los hospitales". El diario The Zambian Post completa la idea: "Ya no hay colas 
en los hospitales, porque la gente se muere en casa". 

Hace cuatro años, el periodista Richard Swift llegó a los campos del oeste de Ghana, donde se 
produce cacao barato para Suiza. En la mochila, el periodista llevaba unas barras de chocolate. Los 
cultivadores de cacao nunca habían probado el chocolate. Les encantó. 

Las vacas del norte ganan el doble que los campesinos del sur. Los subsidios que recibe cada vaca 
en Europa y en Estados Unidos duplican la cantidad de dinero que de promedio gana, por un año 
entero de trabajo, cada granjero de los países pobres (Galeano, 2003).162 

                                                 
162 Honela jarraitzen du artikuluak: "A primera vista parece incomprensible, y a segunda vista, 
también: donde más progresa el progreso, más horas trabaja la gente. La enfermedad por exceso de 
trabajo conduce a la muerte. En japonés se llama 'karoshi'. Ahora los japoneses están incorporando 
otra palabra al diccionario de la civilización tecnológica: 'karojsatsu' es el nombre de los suicidios 
por hiperactividad, cada vez más frecuentes. 
En mayo de 1998, Francia redujo la semana laboral de 39 a 35 horas. Esa ley no sólo resultó eficaz 
contra la desocupación, sino que además dio un ejemplo de rara cordura en este mundo que ha 
perdido un tornillo, o varios, o todos: ¿para qué sirven las máquinas, si no reducen el tiempo de 
trabajo humano? Pero los socialistas perdieron las elecciones y Francia retornó a la anormal 
normalidad de nuestro tiempo". 



  

 Euskadin bertan, Jaurlaritzak emaniko datuen arabera (Pobrezia eta Ezberdintasun 
Sozialei buruzko Inkesta 2004), pobrezia tasa %5,2koa da, hau da, Euskadin 110.000 
pertsona pobreak ziren 2004an (horietatik 10.000 pobrezia egoera larrian bizi zirelarik, 
batzutan gosea pasatzera iritsiaz). Gainera, biztanleriaren %16,5 dirusarrera baxuekin bizi 
da (2003an, Euskadiko familien %18,59 hilean 800 euro -132.800 pezeta- edo 
gutxiagorekin bizi zen). Datu hauek mantendu edo okerragotu egin dira 1996tik hona163: 
"Un análisis objetivo de la realidad vasca muestra que la contradicción básica entre 
excluidos y no excluidos -en la que realmente fundamentó Marx el movimiento de la 
historia- sigue estando presente en sociedades como la vasca. Los datos existentes en 
nuestro país en relación a la incidencia de la pobreza, del desempleo y de la eventualidad en 
el empleo resultan, desde luego, reveladores de la existencia de una categoría básica de 
excluidos, cuantitativamente numerosa. Las personas que, o bien carecen de ingresos 
propios que les situen individualmente al margen del riesgo de pobreza o bien se 
encuentran desempleadas o en una situación laboralmente precaria, representan un 
significativo 44,9% de la población activa total vasca" (Sanzo, 2002: 103). 

 Orokorrean, ezin liteke esan azken hamarkadatan frogatutako errezeta neoliberalek 
mundua hobetu dutenik, herri aberatsetan bertan ezberdintasun sozialak areagotu egin 
baitira, eta mundu mailan ere datuak hobetu beharrean okerragoak baitira. Berlineko 
Harresia erortzean, kapitalismo liberala alternatibarik gabe geratu omen da, baina mundu 
berri hau ez da, oraingoz behintzat, mundu justuago, berdinago edo elkartuago bat. 

 Eta ekologiari dagokionez ere beste hainbeste esan dezakegu: sistema 
kapitalistarentzat beharrezko den hazkunde ekonomiko eta garapen eredua oso kutsakorra 
da. Gure ingurura begiratu besterik ez dago hortaz konturatzeko: gero eta gehiago ekoiztu 
eta kontsumitu beharra dago, gero eta energia gehiago behar da, gero eta errepide gehiago 
behar dira... Energiari dagokionez adibidez, ekologikoki jasangarria den energia politika 
batek, gaur egun baino energia gutxiago kontsumitzea eta batez ere energia berriztagarriak 
erabiltzea eskatzen duen arren, mundu aberats osoan energia kontsumoa hazten ari da, eta 
kontsumo horretatik, %12 bakarrik oinarrituko da energia berriztagarrietan 2010ko 
Europan, EBaren aurreikuspenen positiboenen arabera (eta Euskadik zaila izango du 
kopuru horretara iristea, 2003an %4,3an baigaude). Gure ekoizpen sisteman eta 
bizimoduan, petrolioa adibidez funtsezko energia da, eta jakin arren energia hori erretzeak 
kalte handiak egiten dizkiola atmosferari (negutegi efektoa, aldaketa klimatikoa...), ezin 
dugu ezer egin hori geratzeko, bestela gure bizitza estilo osoa aldatu beharko litzatekeelako, 
sistema osoa birpentsatu beharko litzatekeelako164. Horregatik, gobernutik zenbaitetan 

                                                 
163 Gai honi buruz begiratu daitezkeen beste testu batzuk: Egile Ugari, 1992, Pobreza y marginación 
a debate. La sociedad de la desigualdad, Gakoa; Inguruak aldizkariaren 32. zbka., 2002, Gizarte 
Bazterketari buruzko ale monografikoa; Egile Ugari, 2003, Viejas y nuevas desigualdades: retos 
para la protección social, Civitas. 
164 Itsasoan hondoratu eta izugarrizko kalte ekologikoak eragiten dituzten petrolio-untzien arazoa 
ere azken batean honekin loturik legoke (oraingoz azkena, 2002ko neguan Galizian hondoratu eta 
Kantauri itxaso osoa petrolioz zikindu duen Prestige ezaguna). Batetik, gure gizarteetako energia 
eredua zalantzan jarri liteke (energia hain kutsakorrak behar dituen eredua). Baina hortaz gain, 
energia horien ekoizpena eta banaketa enpresa pribatuen esku uztea ere zalantzan jarri liteke, 
enpresa hoiek euren irabazi ekonomikoak, ekologiaren aurretik jartzen dituztelako. Dena den, 
Joaquín Araujo bezalako ekologisten ustez, garrantzia gehiegi eman diogu Prestige kasuari, azken 



  

garraio publikoaren aldeko kanpainak egiten diren arren, ezin dute benetan horren aldeko 
politika erradikal bat bultzatu, badakitelako sistema honetan automobil industria 
ekonomiaren arlo garrantzitsuenetako bat dela, eta arlo hori krisian sartzen bada, denok 
izango ditugula arazoak (2003an 1990an baino %38 gas kutsagarri tonelada gehiago 
jaurtitzen dira atmosferara Espainian, herri garatuen artean hazkunde handiena suposatzen 
duelarik horrek. EBak, 1990-2012 tartean gas kutsagarri hauek Europan %8 murriztea 
espero du, ikuspegi ekologista batetik oso gutxi dena). Beste gauza askotan bezela, jarrera 
hipokrita bat eskatzen digu beraz gure bizimoduak ekologiari dagokionean ere. Horregatik 
ezin dute sinatu Estatu Batuek CO2 gutxiago ekoizteko akordioa (Kioto, 1997), euren 
ekoizpen sistema osoa zalantzan jartzea suposatuko lukeelako. Baina gauza bera gertatzen 
da AEBen jarrera kritikatu eta hitzarmen hori sinatu ondoren, gero hitzarmena betetzeko 
gai ez diren gainontzeko Estatu industrializatuekin. Estatu hoiek baitira, Kiotoko 
hitzarmena sinatu ondoren, gero OPEPeko herrialdeei egunero miloi erdi petrolio barril 
gehiago produzitzea eskatzen dietenak (gure bizimoduak gero eta petrolio gehiago behar 
duelako).  

 Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailaren datuen arabera, Euskadin 1990eko 
hamarkadan %25 gehitu dira negutegi efektoa sortzen duten gas jaurtiketak (Espainian, 
1990-2004 artean, %45 gehitu dira gas hoiek, EBko Estatuen artean Kiotoko helburuetatik 
urrutien dagoena bihurtu delarik). Beraz, Kioton gero eta gutxiago kutsatzea sinatu zen 
arren, guk (eta gainontzekoek) gero eta gehiago kutsatzen dugu. Kutsaduraren arduradunak 
aldatu egin dira gainera: jadanik ez da industria errudun handiena, baizik eta garraioa 
(Euskadin %30 gehitu delarik 1990-99 tartean errepide bidezko garraioak sortzen duen 
kutsadura) (Bermejo, 2003). Eta garraioarekin batera, etxeetako energia kontsumoa, 
hirietako hondakinen kudeaketa, eta energiaren transformazioa dira kutsaduraren arduradun 
nagusiak. Beti bezela, errua "besteei" botatzen diegun bitartean beraz (Estatu Batuak, 
kapitalismoa...) gu geu gauza bera egiten ari gara. Baina ezkerreko ze partidu ausartuko 
litzateke gasolina eta gainontzeko energia kutxatzaileentzako zerga igoera proposatzera, 
jakinik horrek hauteskundeetan zer suposatu dezakeen? Greenpeace-n ustez adibidez, 
Eusko Jaurlaritzak hurrengo hamarkadetako prestatu duen ingurugiro politikan, badira 
batere ekologikoak ez diren proposamenak, energia sortzeko "ziklo konbinatuko" 
zentraleak adibidez, eta zabor erraustegiak ("incineradoras"). Bi kasu horietan, CO2 
jaurtiketak gehituko lirateke, justu Kiotoko akordioak finkatutako aurkako norabidean 
joanez. Gertatzen dena da, energia kontsumoa murriztu behar dugula suposatzen den arren, 
Euskadin %11 igo zela 2001ean. Azken urteetan, energia kontsumo hori %4 hazi da urtero 
batezbeste (elektrizitatearen kontsumoa %6 hazten ari delarik urtero). Horregatik behar 
ditugu regasifikadorak, energia eolikoa sortzen duten errota modernoak... Energia hoiek ez 
dituzte aurrekoak ordezkatzen, haiei gehitzen zaizkie, gero eta energia gehiago behar 
dugulako (Bermejo, 2001). Baina ez da energia gero eta gehiago behar dugun gauza 
bakarra. Garapen eredu honek, denetik behar du gero eta gehiago: gero eta itsasertzaren 
txikiketa gehiago (begiratu Greenpeace-en Destrucción a toda costa 2002, Euskadiko 
itsasertzari buruz), gero eta autobia gehiago, gero eta tren azkarragoak...165 

                                                                                                                                                     
30 urtetan kutsatzen ari garena kontutan hartuta, egunero Prestige bat hondoratzen ari garela esan 
bailiteke. 
165 Ekonomia, gizartea eta ekologiaren arteko harremei buruz, ikuspegi kritiko batetik: Iñaki 
Barcena, Pedro Ibarra eta Mario Zubiaga (2001), Desarrollo sostenible: un concepto polémico, 



  

 Petrolioaren adibidera itzuliaz, mundu aberatsak kanpotik ekarri beharra dauka bere 
bizimoduarentzat funtsezkoa den energia hori. Horregatik, petrolioa daukaten lurraldeak 
edozein modutara kontrolatu beharra daude: "Las compañías petroleras de EEUU y Reino 
Unido están nerviosas pero entusiastas por las opciones de guerra, ya que ven que es el 
único medio de desbancar a sus rivales y establecer una presencia dominante en el 
beneficioso mercado de producción de crudo de Irak. Así, esperan que se produzca una 
intervención militar en Irak, y que con ella se consiga establecer un nuevo Gobierno 
controlado por EEUU que logre rápidamente distibuir entre las petroleras la riqueza de los 
yacimientos iraquíes". Nazio Batuen "Politika Globaleko Foro"-ak esaten ditu gauza hauek 
2003ko otsailean, modu garbi eta gordinean. XXI. mende hasieran kolonialismoak bizirik 
dirau beraz, mundu aberatsak, beharrezko dituen lehengaiak lapurtzen jarraitzen baitu herri 
pobreetan166. 

 Garapenari buruzko kezka II. Mundu Gerra ondoren indartzen da batez ere, 
deskolonizazio prozesuekin loturik. Hasieran, herri azpigaratuen hazkunde ekonomikoa da 
helburua. Bigarren pauso batetan, hazkunde absolutoa bakarrik beharrean, hazkunde horren 
banaketa ere kontutan eduki behar dela konturatzen gara167. Eta 1970eko hamarkadatik 
aurrera, hazkunde sistema industrial-kapitalistak muga ekologikoak hausten dituela 
ohartzen hasten gara, Club de Romaren Los límites del crecimiento delarik kontzientzia 
hartze horretan eragin gehien izan zuen lanetako bat (1972). "Garapen jasangarri" 
kontzeptua jaiotzen da horrela, eta kontzeptu horren inguruan Rioko bilera (Brasil, 1992) 
eta Johannesburgokoa (Sudafrika, 2002) ospatzen dira. Baina oraingoz, Estatu aberatsetako 
hiritarrok munduaren muga ekologikoei buruzko benetako kontzientzarik ez dugula hartu 
(edo ez dugula hartu nahi) esan liteke, eta garapen jasangarri batetarako beharrezkoa 
litzatekeen bizimodu aldaketa ez garela praktikatzen hasi (garapen jasangarria: egungo 
gizadiaren garapena ziurtatzen duen eredua, etorkizuneko belaunaldiena zalantzan jarri 
gabe168). Oraingoz, herri kapitalista aberatsek nahiago ditugu abisu hoiek ez kontutan hartu, 

                                                                                                                                                     
Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo; Iñaki Barcena (koor.) (2004), Globalizazioa eta ingurumena. 
Euskal begirada bat, EHU, Bilbo; eta Ulrich Beck (1998), Políticas ecológicas en la edad del 
riesgo. Antídotos. La irresponsabilidad organizada, El Roure, Barcelona. Euskadin, Ingurugiro 
Sailaren datuen arabera, 2003an honako gai hauetan okerrera goaz: ur-kontsumoa, energia-
kontsumoa, materialen kontsumoa, lurzoruen kontsumoa, berotegi-efektua eragiten duten gasak 
igortzea eta mugikortasuna. Sabin Intxaurraga Ingurugiro sailburuak, euskaldunon kontsumo 
ohiturak ez direla "jasangarriak" esan du, eta ziurrenik arrazoi osoa du. Baina ahaztu egin zaio 
aipatzea bere gobernuak hartzen dituen erabaki asko ere ez direla oso ekologikoak. "Garraio 
Planari" buruz adibidez, ikusi "Ekologistak Martxan"-eko Iñaki Barzenak Hika-n idatzitako kritika 
(142 zbka., 2003). 
 
166 Zenbaiten ustez, petrolioaren ordez etorkizunean hidrogenoa izango da enregia iturria 
garrantzitsuena: J. Rifkin, 2002, La economía del hidrogeno, Paidós. 
167 Nazio Batuen Garapenerako Programa da hemen erreferentzia. 1998ko Ekonomia Nobel saria, 
Amartya Sen da azken urteetan ideia hauek landu, berritu eta zabaldu dituen autore 
garrantzitsuenetako bat (A. Sen, 2000, Desarrollo y libertad, Planeta, Barcelona). Nazio Batuek 
1993 urtean (Vienan) erabaki zuten Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalak 1949ko Oinarrizko 
Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren mailan jartzea. 
168 Esan liteke, Rioko bileran (1992) idatzi zela lehenengo aldiz mundu mailako ingurugiro politika 
bat zehazten duen dokumentu bat, "Agenda 21" delakoa, garapen jasangarriaren ideian oinarrituta, 
eta batez ere herri eta bailara mailan lantzeko borondatearekin (hau da, eremu geografiko txiki eta 



  

bestela gure bizitza maila materiala ziurrenik zalantzan jarri beharko genukeelako, eta 
dirudienez, oraingoz (espero dezagun "oraingoz" bakarrik izatea) ez gaude prest 
horretarako.169 

 Nola bizi gaitezke orduan bizi garen bezela, gure inguruan zer gertatzen ari den 
jakinda? (Bauman, 2002) Kapitalismoa begiak eta belarriak ixtea eskatzen duen sistema da, 
benetazko gauza garrantzitsuetan ez pentsatzea eskatzen duen sistema, lehentasunak 
gerorako utzi, eta bigarren mailako arazoetaz arduratzea suposatzen duen sistema. 
Kontzientziarik gabeko kultura da gurea, moralik gabekoa. Horregatik, aurreko 
parrafoetako gauzak  irakurri edo entzuten ditugunean, berehala ahazten ditugu, bestela ez 
bailitzateke onargarri eta jasangarria izango gure bizimodua. Sinistu beharra daukagu ez 
garela gu guzti horien errudun, "besteei" botaz errua (sistema, "goian" daudenak...). Ardura 
eta errua bezalako ideiak (bai kolektibo eta bai indibiduala), gure eskema mentaletatik 
ezabatzen ditugu. Estatu-nazioa bezalako eraikuntza kultural-artifizialei esker, gure mugen 
barnean onartuko ez genukeena (jendea gosez hiltzea), gure mugetatik kanpo onartzen 
dugu, gure ardura ez balitz bezela zerbait egitea. Gure etika eta morala gure mugetara 
mugatuko balitz bezela, muga hoiek horrelako arazoen aurrean ezer suposatu behar ez 
luketenean. Ez gara Afrikan, Asian edo Hego-Amerikan gertatzen denaren arduradun 
sentitzen, herri garatuetan eroso eta lasai bizitzeko etika, morala, ardura eta errua bezalako 
kontzeptuak ahazten ditugulako. Badakigu gure bizimoduarekin etorkizuneko belaunaldien 
bizimodua ere mugatzen ari garela, baina ez dugu ezer egiten aldatzeko. Horregatik esan 
liteke gizarte gaixoa dela gurea. Arrazionalitate instrumentala irizpide etiko eta moralen 
menpe egon behar luke, eta moralki ezin da onartu gaur egungo Ipar-Hego ezberdintasuna 
(Zubero, 2000b): "Inoiz ez da gaur adinako diferentziarik izan segurasko. Amildegia da 
munduko datu politiko nagusia. Datu nagusiaren arabera moldatu behar mundu-ikuskera, 
jarrera politikoa, etikaren aplikaguneak. Biziki deserosoa da. Horregatik trukoa egiten 
dugu: beste datu bat gehiago balitz bezela hartu. Amildegia munduko datu politiko 
nagusitzat hartzea klabea da" (Sarasua, 1996: 69). 

 Garapenaren teoria saltzen diguten arren ("lasai, herrialde azpigaratuak, etorkizunean 
garatuko diren herriak dira"), badakigu teoria hori ez dela ez posible eta ez desiragarri. 
Teoria kritikoa hasi beharko luke esaten, benetako berdintasunaren bidean abiatzeko, 
mundu aberatsa urrutiegi joan dela, eta bide horretan atzera abiatu beharko genukeela, 
baina oraingoz jende gutxi ausartzen da hori esatera: “En el mundo, la sociedad del 

                                                                                                                                                     
hurbiletan). Rioko bileran onartu zenez, 1996rako herri guztiek euren "Agenda 21" plana idatzita 
eduki behar lukete, baina 2003an Euskadin 40 herrik bakarrik jarri dute martxan prozesu hori. 
2002ko Johannesburgoko bilerak berretsi egin du dokumentu honen garrantzia (dokumentuaren 
ideia nagusietako bat hau da: "herri garatuak izan behar dute lehenak garapen eredu jasangarriak 
lortzen”). 
169 Muga ekologikoei buruz, ikusi Inguruak, 24 zbka. (1999), eta batez ere 31 zbka. (2001). Orain 
arte garapen kapitalistaren eta oreka ekologikoaren arteko kontraesanak eta arazoak azpimarratu 
ditugu, baina datu positibo batzuk ere agertzen dira noizean behin: WorldWatch Institute 
erakundearen 2003 txostenean adibidez, energia berriztagarriei esker egoera aldatzen hasi dela 
esaten da (WorldWatch Institute, La situación del mundo 2003, Icaria-Fuhem). Beste autore 
batzuentzat, Agenda 21 delakoaren garapen deszentralizatua, esperantzagarria da (J. Rekondo, 
2002, "Johannesburgo: ¿oportunidad perdida?", Hika, 136 zbka.) 
 



  

consumo la integran 1.728 millones de personas, el 28% de la población mundial. Si los 
hábitos de consumo de los 1.700 millones de consumidores se extendiesen a toda la 
población mundial (6.300 millones de personas), la situación sería completamente 
insostenible, a causa del consumo de agua, energía, madera, minerales, suelo y otros 
recursos, y a la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la deforestación y el cambio 
climático. Entre 1950 y 2002 el consumo de agua se ha triplicado, el de combustibles 
fósiles se ha quintuplicado, el de carne creció un 550%, las emisiones de dióxido de 
carbono han aumentado un 400%... La solución no puede ser un nuevo apartheid, que limite 
el consumo a esa minoría del 28% de la población mundial” (Santamarta, 2004). Bitartean, 
datu garrantzitsuenak direnak, beste edozein datu arrunt bezela hartzen ditugu. Datu hoiek 
entzun eta ikusi ondoren, ahaztu egiten ditugu, bestela gure bizimodua zalantzan jarri 
beharko genukeelako. Albistegietan horrelakoak entzun ondoren, futbolari albiste horiei 
baino arreta gehiago eskaintzen diegu, jakin arren gu bezalako milaka ikusleei esker, 
publizitateak milioika miloi mugitzen dituela futbola bezalako joku baten inguruan. 
Nahiago dugu espektakulu hutsalen gizarte eroso eta lasai honetan bizi, benetako arazoei 
aurre egin behar izan baino. Mundu aberatsak ez dauka beraz eskubiderik justizia, 
berdintasuna, askatasuna edo berdintasunari buruz hitzegiteko. Modernitatea ez da oraindik 
hasi. 

  

 

Globalizazio neoliberala. 

 Globalizazio neoliberala da orduan kritikatu beharreko hurrengo ideia (ez 
globalizazioa bera, baizik eta globalizazio eredu hau). Zergatik? Mundu mailako 
ezberdintasunak areagotzea bakarrik suposatu duelako, gizadiaren zati handienari inolako 
mesederik egin ez diolako,eta errepikatzen ari garen moduan, mundu guztira zabaldu ezin 
litekeen bizitza estilo bat zabaldu nahi duelako. Globalizazio neoliberala, kapitalismo 
liberala mundu guztira zabaltzen duen prozesua da, mundu guztia merkatu handi eta bakar 
bat bihurtzeko prozesua. Teoria liberalean, merkatu horrek garapena eta ongizatea ekarriko 
dio mundu guztiari.  

 Teoria kritikoaren ustez ordea, oraingoz behintzat ezin liteke horrelakorik esan. 
Ikuspegi kritikoaren ustez, merkatu askearen logikak indartsuenei egiten die mesede (herri 
garatuak), eta ondorioz, "mundu mailako merkatu aske bakarra"-ren ideia inperialismo 
mota berri bat litzateke. Banku handiak eta merkatu finantzieroak ari dira prozesu hau 
gidatzen, kontrol sozial eta politikorik gabe, irizpide eta lehentasun sozial eta politikoak 
kontutan hartu  gabe. Eman dezagun adibide bat: Japon da munduko dibisa erreserba 
handiena duen Estatua (200.000 miloi dolar baino gehiago); ba kopuru hori txikia geratzen 
da Estatu Batuetako hiru pentsio fondo garrantzitsuenen boterearekin konparatuz (500.000 
miloi dolar).170 Interes pribatuen arabera hartzen dira beraz erabakiak. Helburua irabaziak 

                                                 
170 Zifra handi hauen arteko konparazioak hobeto ulertzeko beste datu bat: Nazio Batuen ustez, 
urtean 100.000 miloi dolar behar lirateke gosea eta pobrezia murrizten hasteko. Oraingoz erdia 
ematen dute herri aberatsek (lehenago aipaturiko datuak). Herri aberatseneko hiritarrek euren 
jubilaziorako aurreztuta daukatenarekin beraz, izugarrizko aurrerapausua egin ahal izango litzateke 
gosearen eta pobreziaren aurka (pentsio fondo hoiek herri aberatsek hurrengo sei urtetan emango 
dutena suposatzen dute). 



  

dira, ez garapena, justizia, elkartasuna, ea171. Hoiek, ustez behintzat, gero datoz, sortzen den 
aberastasunaren zati bat pobreenei ere iritsiko baizaie ("goteo hacia abajo"). Baina noiz 
iritsiko zaie? Iritsiko al zaie? Agentzia pribatuek erabakitzen dute zein Estatuk betetzen 
dituzten enpresa handi hauen interesak ondoen (zerga gutxi, eskulan merkea...), eta 
azterketa horien arabera erabakitzen dute enpresa hoiek non inbertitu. Estatu guztiek 
badakite beraz kapital handi honen interesak zerbitzatu behar dituztela, aberastasun horren 
zati bat bere lurraldean geratzea nahi badute behintzat. Ez dago alternatibarik, ezin da 
politika ezberdinik frogatu, negozioen munduak agintzen du, aktore ekonomikoek172. 
Gobernuen arteko borroka hasten da horrela enpresa horiei ahalik eta baldintza hoberenak 
eskeintzeko, ez dagoelarik urrutira joan beharrik esaten ari garena ikusteko: Euskadi izan 
liteke multinazionalei emaniko erreztasunen adibiderik hoberenetarikoa (2001/02an, 
Europar Batasunak Araba eta Bizkaiko Diputazioek 90eko hamarkadan erabilitako metodo    
-"tranpa"- ezberdinak debekatu ditu, gainontzeko lurralde europearrekin konparatuz 
abantaila gehiegi eskaintzen zitzaizkielako enpresei: dirulaguntzak -Daewoo-, opor 
fiskalak...)173. Enpresa horien indarra eta boterea ulertzeko, kontutan eduki Nazio Batuek 
lantzen duten munduko 200 "erakunde ekonomiko" garrantzitsuenen zerrendan 29 
multinazioal daudela. Zerrenda horren arabera, Exxon petrolera Estatu bat balitz, munduko 
45. Estatu aberatsena litzateke, Pakistanen aurretik, eta General Motors 47.a, Peru, Argelia, 
Zelanda Berria eta Txekiar Errepublikaren aurretik. Zerrendako hurrengo multinazionalak 
hauek dira (gehienak estatubatuarrak): Ford, Daimler Chrysler, General Electric, Toyota, 
Shell, Siemens, British Petroleum, Wal-Mart Stores, IBM eta Volkswagen (72. postuan, 
Cubaren aurretik)174.  
                                                 
171 Afrikako Ekuatore Ginea (Guinea Ecuatorial) izan liteke esaten ari garenaren adibide. Bertan 
petrolioa dagoenez, Exxon eta beste enpresa batzuk milaka miloi euro inbertitu dituzte bertan. 
Berez, diru hori nahikoa izango litzateke bertan bizi diren 450.000 ginearrak ongi bizitzeko, baina 
%90ak pobrezian jarraitzen du, eta bizitza esperantza 54 urtekoa da. Gainera, mendebaldeko Estatu 
aberatsek T. Obiang-en diktadura onartu dute 1979an boterera iritsi zenetik (2002an Espainian 
Erregearekin egon da). Obiang-ek oposizioa atxilotu, torturatu eta hiltzen duen bitartean (badakite 
hori mendebaldeko agintariek), bere herria txaboletan pobrezian bizi den bitartean, bere semea 
Beverly Hills-en bizi da, sei miloi dolar balio dituen etxe batean. 
172 "En este escenario de la globalización, no se pasa del Estado nación a un Estado mundial, sino 
que hay una traslación entre el Estado y el mercado, lo que produce un vacío de poder, pues lo que 
el Estado pierde en dicho poder no crece en cuanto poder interestatal. La política se desmonta, se 
funde, se derrite" (J. Estefanía, "El liberalismo totalitario", El País, 2002.10.26: 14). 
173 Ramondín eta Daewo enpresak Euskadin izandako laguntza fiskalak ilegalak direla erabaki du 
EBak 2004ko azaroan. 2005ko urtarrilean berriz, Espainiako Auzitegi Nagusiak Euskadiko 
“Impuesto de Sociedades” delakoa (enpresei kobratzen zaien zerga) aldatu egin behar dela esan du, 
abantailak ezartzen zituelako Espainiako gainontzeko lurraldeekiko. Ikuspegi abertzale batetik 
salatu litezke erabaki hoiek, gure erabakiak hartzeko eskubidea mugatzen dutelako; baina ikuspegi 
ezkertiar batetik salatu beharra dago, Euskadin inguruko beste lurralde batzuetan baino zerga 
gutxiago kobratzen zaizkiela enpresei.  
174 Estatu eta enpresa arteko zerrenda amankomun horretan, Estatu Batuak dira lehenak, eta gero 
datoz Japon, Alemania, Erresuma Batua, Frantzia, Txina, Italia, Kanada, Brasil, Mexiko, Espainia, 
Hego Korea eta India. Estatuen kasuan BPG hartzen da kontutan, eta enpresen kasuan balio 
erantsia. Datu absolutoak dira beraz, Estatuen kasuan adibidez biztanleria kopurua eta aberastasun 
banaketa maila neurtzen ez dituztenak. Horregatik, Txina Italia baino lehen agertu arren, ezin 
daiteke esan batezbeste txinoak italiarrak baino aberatsagoak direnik (Argentina Suizaren aurretik 
agertzen da adibidez, 17. postuan).  



  

 Merkatu askea? Beraien jokua jolastera beharturik gaude, beraiek erabakitzen dute ze 
joku jolastu eta nola. Boxeo ring batetara Tyson-en aurka borrokatzera igotzea bezalako 
zerbait da. Egungo globalizazioa kapitalismoaren mundializazioa da beraz, baina ez 
eskubideen globalizazioa. Merkatu "askearen" ondorioa, ongizate eta garapen irla multzo 
bat da, baina gehiengoa hortik geratzen da. Kapitalismoak sozialismoaren "ekonomia 
planifikatua" salatzen du, baina bera ere azken batean ekonomia planifikatu bat da, 
gertatzen dena da planifikazio publikoki egin beharrean, interes pribatuen arabera egiten 
dela. "No hay mundialización de la sociedad. La 'aldea global' no existe. Hemos asistido a 
la emergencia del 'archipélago capitalista mundial" dio Ricardo Petrella-k (Petrella, 2001: 
10). Afrika bezalako kontinente osoak kanpoan uzteak ordea ez du suposatzen pakean uzten 
ditugunik. Globalizazioak ez du ezer onik ekarri beraientzako, baina globalizazioaren 
ondorio negatiboak bai, hoiek jasaten dituzte. Globalizazioak, lehen autoaskiak ziren 
nekazariak hirietara soldata bila bidaltzen ditu adibidez, mendebalde aberatsak 
"proposatutako" produktu bakarreko landaketa industrialen ondorioz (nekazaritza 
industrial-produktibista eredu berri honen ondorioz, nekazari gehienak euren bizimodua 
aldatzera behartzen direlarik eta mendebaldeko enpresak produktu transgenikoen bidez 
hazien monopolioa lortzen dutelarik -eta boterea, kontrola, irabaziak...-). Horregatik dio 
Petrellak globalizazioa derrigorrezko desjabetze edo expropiazio prozesu bat dela. Badirudi 
NME/OMC eta NMF/FMIren helburua mundua herri aberatsetako multinazionalen esku 
uztea dela. Kotxe laisterketa batetan bageunde bezela, lehenengo iristen dena bakarrik 
bihurtzen delarik garrantzitsu, bide bazterrean laisterketa ezin jarraitu geratu diren pertsona, 
herri eta kontinenteak ahaztuaz: "Durante los últimos 200 años, la Modernidad estaba 
limitada a unas partes del mundo, y los excedentes humanos se enviaban a lugares vacíos. 
España exportó excedentes a América, Inglaterra a Asia y África; Francia a Nueva 
Caledonia y Argelia; toda Europa exportó a Norteamérica y Cánada. Hoy, por primera vez 
en la historia, la Modernidad abarca todo el mundo. Esto es lo que significa la 
globalización: ya no hay lugares vacíos donde arrojar los desperdicios humanos. Por 
ejemplo, en el Congo, hay campos de refugiados desde hace 15 años, que tienen más gente 
que las provincias vecinas, pero no salen en los mapas. Están en ningún sitio, viven en un 
no lugar" (Bauman, 2003)175 

                                                 
175 Gai honetan, berriro ere espazioak eta denborak ezartzen dizkiguten mugekin topatzen gara: 
gizarte zientzietako gai garrantzitsuenetako bat denez globalizazioa azken urteetan, izugarrizko 
bibliografia pila argitaratzen da urtero. Nabaria denez, ezinezkoa zait denak landu eta aipatzea. 
Hona hemen liburu batzuk: J. Arriola eta D.Guerrero (2001), La nueva economía política de la 
globalización ; A. Mendizabal (1999), La globalización. Perspectivas desde Euskal Herria; J. 
Estefanía (1998), El poder en el mundo; N. Chomsky (1996), El nuevo orden mundial (y el viejo); 
M. Gómez Uranga (1998), Soberanía económica y globalización en Euskal Herria; M. Zurbano 
(1998), Munduko ekonomia. Botereak, disparekotasunak eta egonkortasun-eza kapitalismo 
globalean; J.L. Sampedro (2002), El mercado y la globalización; P. Roma (2001), Jaque a la 
globalización; G. Galdon (2002), Mundo, S.A. Voces contra la globalización; J. Pastor (2002), 
¿Qué son los movimientos antiglobalización?; R. Falk (2002), La globalización depredadora. Una 
crítica; P. Bourdieu eta L. Wacquant (2001), Las argucias de la razón imperialista; A. Giddens eta 
W. Hutton (2001), En el límite. La vida en el capitalismo global; F. Houtart eta F. Polet (2001), El 
otro Davos. Globalización de resistencias y de luchas; S. Sassen (2001), ¿Perdiendo el control? La 
soberanía en la era de la globalización; H.P. Martin eta H. Schumann (1998), La trampa de la 
globalización; A. Baricco (2002), Next. Sobre la globalización y el mundo que viene; J.L. Marzo eta 
M. Roigs (2002), Planeta Kurtz. Cien años de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad; R. 



  

 Munduko Bankuaren Ekonomia Zuzendari (1996-2000), eta B. Clinton-ekin AEBko 
gobernuko ekonomilari taldearen zuzendari izandako Joseph Stiglitz Ekonomi Nobel Sariak 
(2001) onartzen duen bezela, gaur egungo mundua eta ekonomia, Monetar Fondo 
Internazionalak gidatzen ditu, eta erakunde horien politikak ez die inongo mesederik egiten 
arazoetan dauden Estatuei (Stiglitz, 2002). Stiglitz-en ustez, erakunde horien politika 
neoliberalak, ekonomia ahulak ito egiten dituzte, eta kostu sozial larriak dituzte, batez ere 
klase popularrentzako. NMF/FMIn, beto eskubidearen bidez Estatu Batuetako "Tesoro" eta 
Hazienda sailek agintzen dute, eta ondorioz mundua AEBen interes ekonomikoek eta 
nazioarteko banku pribatuek gidatzen dute, arazo ekonomikoen giza dimentsioa kontutan 
hartu gabe. Oraingoz, ez Europa eta ez beste inor ez da ausartzen Estatu Batuen nagusitasun 
hau zalantzan jartzera. Stiglitz-ek Munduko Bankuaren (MB) zuzendaritza utzi zuen, Asia 
Hegoekialdeko krisian (1997) NMF/FMI eta MBak hartutako erabakiak kritikatu ahal 
izateko (beste bertsio batzuk ordea kaleratua izan zela diote, kaleratze horretan zeresan 
handia eduki zutelarik AEBko "Tesoro Público" saileko idazkariaren presioak). Stiglitz-en 
ustez (krisi horretan MBaren zuzendari ekonomikoa zen, beraz zerbait jakingo du honi 
buruz), krisietako arrazoi nagusietako bat NMF/FMIk eta AEBko gobernuak eragindako 
kapital finantzieroen desregulazioa izan zen, Estatu Batuetako kapitalei bertan negozioak 
egiteko aukera emateko. Gertatzen dena da, behin negozioak egin ondoren, edo arazoak 
somatzean, kapital hoiek berehala alde egiten dutela bertatik, taldean gainera ("manada" 
efektua). Eta gainera, krisia gertatu ondoren, NMF/FMI eta Estatu Batuetako gobernuak 
gauza bera "proposatzen" jarraitzen dute: gastu publiko eta soziala murriztea, lan 
merkatuaren desregulazioa edo desarautzea, zerbitzu eta enpresa publikoak pribatizatzea... 
2002an antzeko krisi larriak (Argentina, Uruguai) gertatzen jarraitzen dute, baina Stiglitz 
bezalako jendeari kasurik egin gabe, liberalek krisitik ateratzeko liberalismo gehiago 
proposatzen jarraitzen dute (Rodríguez Braun, 2002). Estatu Batuen laguntza ekonomikoa 
jasotzeko, Nazio Batuetan Cubaren aurkako kondena ziurtatu eta horrelako gauzak esan 
behar izan zituen Argentinako gobernuak: "Ustedes son la locomotora y nosotros los 
vagones, y a veces, en los vagones hay cierto desorden". Plan ekonomiko koherente eta 
jasangarri bat aurkeztu behar izan zuen Argentinak (koherente eta jasangarria norentzako?). 
Washington lasai geratu zen: "Duhalde levantará las restricciones financieras" eta "se aleja 
el populismo peronista". Oraingoz, 2002ko abuztuan Brasil izan da NMF/FMIren 30.000 
miloi dolarreko kreditu bat jaso duena (NMF/FMIk inoiz eman duen "laguntza" handiena), 
trukean gobernuak oraindik kontrolatzen zituen sektore eta enpresa publikoak pribatizatu 
eta liberalizatu egin beharko dituelarik, merkatu eta lehiakortasun "askera" "irekiaz" (modu 
horretan Brasilen, munduko ekonomia indartsuenetako baten, politika ezberdinak probatu 
ahal izateko aukerak desagertzen direlarik epe luze batetarako). 

 Zenbaitek telekomunikazio, informatika, elektronika, zerbitzuak, ea.tan oinarritutako 
ekonomia berrian jarri ditu esperantzak egoera honetatik ateratzeko, baina ekonomia eta 
gizarte aldaketa hoiek aztertzen ari direnak esaten ari diren moduan (M. Castells, J. 
                                                                                                                                                     
Torres (2002), Hacia una economía mundial socialmente sostenible; S. George eta M. Wolf (2002), 
La globalización liberal; C. Taibo (2002), Cien preguntas sobre el nuevo desorden, E.N. Lutwak 
(2000), Turbocapitalismo. Quiénes ganan y quiénes pierden en la globalización; J. Arriola (arg. 
(2001), Globalización y sindicalismo, R. Fernández Durán eta M. Etxezarreta (2003), Capitalismo 
global y guerra permanente. El Dólar, Wall Street y la guerra de Irak; S. Naïr, El imperio frente a 
la diversidad del mundo, D. Loperena (2003), Desarrollo sostenible y globalización; I. Ramonet, S. 
George, R. Petrella eta V. Shiva (2004), Los desafíos de la globalización… 



  

Echeverría...), aldaketa hoiek sakonekoak izan ditezen, aldaketaren kontrol soziala eta 
politikoa beharrezkoa litzateke, logika kapitalista liberalaren irizpideetan oinarritzen bada 
aldaketa (gaur egun gertatzen dena), botere eta menpekotasun harremanak berregitera 
mugatzen delako. Gizarte berriaren sinbolo nagusi den internet adibidez, gizadiaren %10ak 
bakarrik erabiltzen zuen 2002an. Afrika bezalako kontinente oso bat oraindik konektatu 
gabe dago, konektatu ahal izateko beharrezkoak diren telefono eta argindar sareak ere 
oraindik zabaltzeke daudelako (Tokion bertan Afrika osoan baino telefono gehiago daude). 
Liberalismoak, XX. mende amaierako mundua eta kapitalismoa aldatzen ari dela saldu 
digu, globalizazioaren eta aldaketa teknologikoaren ondorioz. Hoiek dira azken 25 urte 
hauetako gizarte aldaketak azaltzeko erabili izan diren bi ardatz nagusienetakoak, 
sozialdemokrazia ere diskursto mota horretan sartu delarik. XIX. mende amaiera eta XX. 
hasieran elektrizitatea, petrolioa, kotxeak, trenak, ea.kin antzeko zerbait gertatu zen. Baina 
ehun urte geroago, asmakuntza guzti haiek ez dituztela gizadiaren arazo latzenak konpondu 
esan liteke: gosea, pobrezia... Diskurtso kritiko batetik, XIX. mende amaierako diskurtso 
haiek eta XXI. haserako hauek parekatu litezke: benetan ari ote da aldatzen kapitalismoa? 
Globalizazioa, internet... ez ote dira aberastasuna metatzeko modu berri bat bakarrik, 
kapitalismo berri bat? Benetako arazoak konpontzeko erabiltzen ari al dira aldaketa hauek? 
(ez dirudi): "Al finalizar la guerra fría soñamos con un nuevo orden mundial. Pues bien, 
éste ha llegado y, lamentablemente, se caracteriza en primer lugar, por la sumisión de los 
débiles a la fuerza de la ley (ciudadanos, naciones y Estados), mientras que los fuertes y 
poderosos usan y abusan de la ley de la fuerza. Y en segundo lugar, por la imposición a los 
menos favorecidos de la llamada racionalidad económica que facilita que los ricos y 
poderosos se aprovechen del poder y de la intervención de los Estados" (Reboredo, 2003). 
Epe luzeko azterketa batetan ikusi dezakeguna da, zortzi Estatu aberatsenak (G-8) direla 
munduan agintzen jarraitzen dutenak, aberatsenak direlako. Nazio Batuen Segurtasun 
Kontseiluan bost Estatuk daukate beto eskubidea. 500 miloi pertsonak jarraitzen dugu 
piramidearen goiko partean, eta gainontzeko 5.000 miloiak gugandik oso urruti daude, 
batzuk bizirik irauteko arazo larriak dituztelarik (ez al genuen ba Erregimen Zaharra 
gainditu?). 

 Bitartean, euren egoeratik ihesi, eta Ipar aberatsak sortzen duen xarmaren bila 
datozenak, ez dute harrera beroegirik jasotzen gure partetik. Mexiko-Estatu Batuak mugan 
(Hego-Ipar Amerika muga), edo Afrika-Europa mugan (Espainia-Maroko, Italia-
Albania...orokorrean Ipar-Hego mugetan) istiluak, hildakoak, ea. ez dira amaitzen. Eta 
mundu aberatsean sartzea lortzen dutenak ere arazoekin jarraitzen dute. Murtziako El 
Ejido-n, arabiarrekin izandako istiluak gertatu eta handik bi urtetara, gauzak berdin 
jarraitzen dute. Guk egin nahi ez ditugun lanak egin ondoren, etorkinak gauean desagertzea 
gustatuko litzaiguke. Baina irtenbidea ez da erraza. Hipokrita litzateke emigrazio fenomeno 
handiek arazoak sortzen dituztela ukatzea. Zenbateko etorkin kopurua jaso genezake? 
Migrazioa ez da irtenbidea, baizik eta aberastasun banaketa egokiagoa, gosea, miseria eta 
gehiegizko ezberdintasun sozialak murrizteko, aberatsok bizitza estilo xumeago bat 
aukeratzea... 

 1999an Seattle-en (AEB), NME/OMCren bileraren aurkako manifestazio eta istiluek 
famatu egin zuten globalizazio liberalaren aurkako mugimendua. Hamar urte ziren 
Berlineko Harresia bota zutela (1989), eta kapitalismo libelaren aurkako diskurtsoa 
berpizten ari zen: ekologistak, feministak, sindikalistak... Orokorrean beste mundu bat 
proposatzen zuen jendea biltzen zuten mugimenduak. Gero etorriko ziren Praga, Genova, 



  

Bartzelona... Brasileko Porto Alegre-n bildu ziren lehendabiziko aldiz talde guzti hoiek, 
2001ko urtarrilean, NME/OMC, G-8 edo NMF/FMIren bilerak oztopatzera mugatu 
beharrean, teoria alternatibo berri bat lantzeko helburuarekin. Urtarrilero, Davos-en, 
Suitzan, neoliberalak biltzen zirenez mundua nola doan aztertu eta nola joan beharko 
lukeen azaltzeko (Munduko Foro Ekonomikoa), Porto Alegreko Munduko Gizarte Foroaren 
helburua, ikuspegi ezberdin bat ematea da (2002 eta 2003ko egin dira bigarren eta 
hirugarren saioak, eta 2004ko urtarrilean laugarrena Bombay-en egin da, eta bostgarrena, 
2005ko urtarrilean berriro ere Brasilen). Mota ezberdinetako erakundeak topa genitzake 
Foro horretan: Kanpo Zorraren gaia aztertzen dutenak; Tobin tasaren aldekoak (kapital 
finantzieroei ezarririko tasa, espekulatzera mugatzen diren kapital hoiek kontrolatzeko, eta 
zerga horrekin herri azpigaratuei laguntzeko176); Jose Bove bezalako jendeak ezagun egin 
dituzten nekazari mugimenduak (beste mota bateko nekazaritza proposatuz, egun 
McDonalds bezalako enpresen menpe jartzera behartzen ari den lur politika industrial-
produktibistaren ordez)... Mugimendu kritiko honetan parte hartzen duten erakunde 
ezberdinek, globalizazio neoliberal honen aurka dituzten arrazoi ezberdinak azaldu, eta ahal 
dutenak gizarte eredu ezberdin batetarako proposamenak egiten dituzte. Baina lehenago 
esan bezela, hau ez da globalizazioaren aurkako mugimendua, komunikabideetan 
zenbaitetan hori esaten den arren, globalizazio neoliberalaren aurkako mugimendua baizik. 
Ziurrenik ezinbestekoa baita XXI. mende hasieran munduak dituen arazorik larrienak 
konpontzeko, erabakiak ere mundu mailan hartzea. Baina posible ote da erabaki bateratuak 
hartzen dituen nazioarteko erakunde bat, "Internazional" saiakera berri bat? Nola konpondu 
interes, ideologia, fede, mundu ikuskera ezberdinen arteko tensioak? Gaur egungo 
globalizazioa, inposaketa ekonomiko, sozial, politiko eta kulturala da, konkista prozesu 
homogeneizatzailea (Egile Ugari, 1999a). Baina posible ote da kultura bakoitzak berea 
gorde ahal izatea, eta ere berean beste kulturekin modu paketsuan nahastu ahal izatea? 
Mundu mailako kontzientzia eta erabaki politikoen beharra aipatu dugu; oraingoz Nazio 
Batuek oinarrizko eskubide batzuk onartu dituzte mundu guztiarentzat (betetzen ez 
direnak), eta Estatu Batuetako kultura eta hizkuntza inposatzen ari dira mundu guztian. 
Globalizazio prozesuak geraezina dirudi, baina ikuspegi kritiko batetik, globalizazio horrek 
ez luke homogeneizazioa suposatu behar. Mundu mailarako konstituzio amankomun bat eta 
txanpon amankomun bat eskatzen dituzte batzuk. Bateragarriak ote dira ideia hoiek, 
ezinbestekoa dirudien globalizazio prozesua, eta ezberdintasun kulturalak mantentzea 
(Steingress, 2002)? Posible ote da benetako multikulturalismo bat? Posible ote da mundu 
hobeago bat? 

 

                                                 
176 Egile Ugari (2001), ATTAC. Contra la dictadura de los mercados, Icaria, Barcelona (Bernard 
Cassen, Susan George, José Manuel Naredo, Luis de Sebastián...); Egile Ugari (2002), Porto Alegre 
(Foro Social Mundial 2002). Una asamblea de la humanidad. Icaria-Ips, Barcelona; R. Díaz-
Salazar (arg.) (2002), Justicia global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre 
, Icaria-Oxfam, Barcelona. Web orriak: attac.org, forumsocialmundial.org, nodo50.org, 
indymedia.org, euskalherria.indymedia.org, portoalegre2002.org... Euskal Herrian "Hemen eta 
Munduan", "Hirugarren Mundua eta Bakea", ea. lirateke globalizazio neoliberalaren aurkako 
mugimendu honetan parte hartzen ari den erakunde batzuk (Hemen eta Munduan, 2001). 2003ko 
ekainean, Euskal Herriko Gizarte Foroaren lehenengo topaketak ospatu ziren Gasteizen (ehgf.org). 
Bigarren topaketak ospatzeko (Bilbo, 2004ko azaroa) arazoak sortu dira, eta azkenean egin gabe 
geratu dira. 



  

Proposamenak 

 Kapitalismo liberalarekiko kritikoa den diskurtsoa aztertzen ari gara hirugarren 
kapitulu honetan, eta orain arte sistema horri eginiko kritikak aipatu ondoren, orain 
proposamen alternatiboa azaltzeko garaia litzateke. Baina proposamenak azaltzerako 
garaian, diskurtso deskonpentsatu bat dela ohartzen gara, batez ere kritiketan oinarritzen 
baita, proposamenen arloa ahulagoa delarik. Gehienetan kapitalismo liberalarekiko jarrera 
defentsibo batetara mugatzen da, hura ukatzera mugatuz. Liberalismoarekiko oposizio 
jarrera bidez definitzen da agian gehiegitan, justu harek esaten duenaren aurkakoa 
defendatuz. Proposamenekin hasteko beraz, gehiago landu beharreko arlo bat dela esan 
beharko litzateke. Baina bestetik, esan beharko litzateke baita ere, eskasia hori dramatismo 
gehiegirik gabe hartu beharko genukeela, gutxienez badakigulako zer den nahi ez duguna, 
eta zerk ez duen ongi funtzionatzen: "Puede ser difícil definir y encontrar lo bueno, pero es 
fácil reconocer el mal. Y así, frente a las propuestas y secuelas del neoliberalismo, se puede 
reclamar el mantenimiento de la protección social, la preservación de la naturaleza, el 
impago de la deuda del Tercer Mundo, el control de las multinacionales, etc., y oponerse a 
las privatizaciones, al librecambio a ultranza, etc. Todo ello no constituye, ciertamente, una 
alternativa, pero representan opciones opuestas al neoliberalismo y, como conjunto de 
reclamaciones, ponen a la orden del día la necesidad de superarlo y de forzar un cambio en 
la sociedad y otro orden mundial" (Montes, 1996: 19). Hasteko behintzat, nahikoa izan 
liteke beraz zer nahi ez dugun jakitea, programa zehatz bat eduki ez arren, ideia kritiko 
ezberdinak koordinatzen hastea, utopia bat definitzen hastea, liberalismoa ere azken batean 
praktikan frogatu den ideologia utopiko bat baita (P. Bourdieu). 

 Proposamen alternatibo bat eraikitzeko lan honetan, sozialismo errealaren amaierak 
despiste handia sortu du ezkerrean, erreferentzia sinboliko nagusia bukatu baizaio 
(marxismoa anarkismoa baino indartsuagoa izan da diskurtso kritikoaren barnean). Eta 
garai baten amaiera iritsi dela ohartzean, gauzak nahastuaz, euren buruaz lotsatuaz bezela, 
ezkerreko zenbait erakunde identitate krisian erori dira, zer diren eta zer izan nahi duten 
ezin erabakirik. UGT sindikatuan adibidez, "sozialista" terminoa euren definiziotik 
kentzekotan ibili dira. "Neoliberal" terminoa barra-barra erabiltzen dugun arren, "neo-
marxista" bezalako terminoak erabiltzeak lotsa ematen digu. Baina sozialismo errealaren 
porrotak ez du suposatzen Marx-ek kapitalismoari eginiko kritikak zentzurik gabe geratu 
direnik: modernitatearen oinarrian jarri ditugun baloreak (berdintasuna, justizia, 
elkartasuna, askatasuna...) praktikan benetan gauzatu al litezke mundu mailan sistema 
kapitalistaren bidez? Ez ote da oraindik beharrezko, Marx-ek proposatu zuen bezela, gizarte 
kapitalista gainditzea?  

 Sozialismo errealaren porrotak gainera, eta bere oinarrizko zenbait ezaugarri 
zalantzan geratzeak (Estatua, ekonomia planifikatua...), ez du suposatzen instituzio hoiek 
betetzen zituzten funtzioak merkatu askeak hobeto betetzen dituenik (osasuna eta hezkuntza 
bezalako funtzioak ziurtatzea, ekonomia kontrolatu beharra...). Pentsatzen hasi beharra 
dago beraz beste sistema bat, komunitatea eta morala bezalako ideiak berreskuratuko dituen 
sistema bat... Eta "sozialismo", "marxismo", "komunismo", "anarkismo", ea. bezalako 
hitzekin lotsatzen direnentzako gainera, badira termino berriak: sozioekonomia, 
komunitarismoa (A. Etzioni, M. Walzer)... (Pérez Adán, 2001; Barg eta Guerra, 2001). 

 Proposamenen artean, eremu geografikoari dagokion txipa aldatzen hasi beharra 
aipatu daiteke: gure ideiak benetan globalizatu behar ditugu, mundu mailan pentsatzen hasi 



  

behar dugu, benetako hiritartasun unibertsala izan behar dugu helburu. Modu horretan, gaur 
egun onartzen ditugun egoerak ezin izango baitira onartu, eta benetako lehentasunak 
definituko baiditugu. Mundu mailako politika eta gobernu bat behar da XXI. menderako, 
politika eta gobernu horrek gaur egun baino demokratikoagoa izan beharko lukeelarik. 
"Komunismoa herri bakar batetan" posible izan ez zen bezela, "demokrazia herri bakar 
batetan" ez dela posible esaten hasi beharra dago, aberastasun banaketa, elkartasuna, 
justizia, berdintasuna, ea. bezalako ideietan oinarritutako mundu mailako kontratu sozial 
berri bat aldarrikatuz. XXI. mende hasera honetarako ezkerraren lehentasunak, "gizadi osoa 
herri bakar bat da" ideia zabaldu eta pertsona guzientzako bizitza duin bat lortzea izan 
behar lukete (Bidaurrazaga, 1998). Oinarrizko beharrak eta behar erlatiboak  bereizten hasi 
behar genuke. Oinarrizko beharrak, jatea, edatea, ea. lirateke, edozein delarik ere "besteen" 
egoera, sentitzen ditugunak. Behar erlatiboak ordea, "besteen" bizimailarekiko 
konparaketaren ondorioz sentitzen ditugunak, eta ondorioz ase-ezinak direnak, bizimaila 
hazten den heinean gure behar maila ere hazi egingo baita. Mundu guztiak oinarrizko 
beharrak ziurtatzeko aukera eduki behar luke, eta behar erlatibo hoiek mugak eduki 
beharko lituzke, ikusi baitugu mugarik gabeko ekoizpen eta kontsumoak nora eraman duen 
mundua azken mendeetan: "Hoy, gran parte de nuestro mundo, está lejísimos de la justicia 
de los derechos humanos. Habría que hablar, aunque suene a metáfora grosera, de 'derechos 
animales' a alcanzar; en primerísimo lugar, la subsistencia. La utopía de 'los mínimos para 
todos'. Es decir, se trataría de lograr, como justicia generalizable, una serie de mínimos 
elementales para todos los habitantes del planeta. Estaríamos respondiendo a la justicia de 
primera necesidad. Algo realmente revolucionario que, como han visto Fox en México o 
Lula en Brasil con su campaña de 'Hambre cero', no es nada fácil de alcanzar, y menos 
luego proseguir por pasos elementales en salud, educación, etcétera. Garantziar 'mínimos 
para todos' sería una revolución. La mayor de todas. Y la más justa" (Mardones, 2003). 

 Horretarako sakoneko gauza asko birpentsatu beharra dago. Zenbaitek kapitalismo 
gizatiarrago bat proposatzen du, ekonomia eta merkatuaren kontrola, mundu mailako 
Ongizate Estatu bat. Baina nahikoa ote da hori? Errepikatzen ari gara hemen zein den 
kapitalismoaren logika (etengabeko hazkundearen beharra, irabazien logika, garapena 
BPGaren -ekoizpenaren eta kontsumoaren- hazkundearekin parekatzea...), eta ez dirudi 
logika hori mundu guztira zabaltzea posible eta desiragarri denik. Ez dirudi 6.000 miloi 
pertsona gu bezela bizitzea desiragarri eta posible denik (Sartori eta Mazzoleni, 2003). 
Munduaren %20 aberatsak oreka ekologikoa hautsi baldin badu, pentsa dezakegu zer 
gertatuko litzatekeen gainontzeko %80 ere gu bezela bizitzen hasiko balira. Herri aberatsek 
euren BPGaren %0,7 garapenerako ematea, Tobin tasa, Kanpo Zorrari buruzko eztabaida, 
ea. beharrezko lehenengo pausoak dira, baina ez dira benetako aldaketa batetarako 
nahikoak177. Horregatik, ikuspegi kritiko batetik, munduko arazo larrienei (pobrezia, 
ekologia) irtenbidea bilatzeko Nazio Batuek antolaturiko bilera ezberdinek (oraingoz 
azkena, Garapen Jasangarriari buruzko Johannesburgoko Bilera, 2002ko abuztuan178) ezin 
dute benetako irtenbiderik bilatu, batetik, herri aberatsenetako gobernu eta hiritarron jarrera 
                                                 
177 Jeffrey Sachs-ek ekonomistak zuzendu duen aditu talde batek Nazio Batzuentzat prestatu duen 
Invirtiendo en el desarrollo txostenak dioenez, 2004an hauek dira jarraitu beharreko hiru bideak: 
Kanpo Zorra kitatzea, garapenerako laguntza gehitzea eta herri pobreetatik datozen nekazal 
produktuen aurkako arantzelak kentzea. 
178 Bilera honi buruzko artikulu kritiko oso interesgarri bat: Naomi Klein, "La cumbre incapaz de 
salvarse", La Vanguardia, 2002.11.4. 



  

kontserbadorearengatik, baina batez ere, bilera hoiek ez direlako iristen sakoneko arazora: 
ez dela posible eta desiragarri NBEk "garapen bidean dauden herri" bezela definitzen 
dituen hoiek, herri "garatuen" industrializazio kapitalistaren bidea jarraitzea. Munduaren 
oreka ekologikoarentzat ez dela posible eta desiragarri orain pobrezian daudenak, aberatson 
bizi maila materialera iristea, eta ondorioz aberatsok hasi beharko dugula gure bizi maila 
birpentsatzen179. Hori da zalantzan jarri behar den ideia, baina bilera horietan zalantzan 
jartzen ez dena (ez dira ordea Nazio Batuak despistatuta dabiltzan bakarrak. Diskurtso 
kritikoaren barnean ere, gutxi dira oraindik ideia hau garbi defendatzen dutenak). Azken bi 
mendetako ohizko irtenbidea ("hazkunde ekonomiko gehiago denontzat") zalantzan jartzen 
hasi beharra dago, garapenaren ideologia ("desarrollismoa") zalantzan jartzen hasi beharra 
dago. 1994-2000 hazkunde garaiaren ondoren, 2001/03 urteak zalantza urteak izan dira 
mundu aberatseko ekonomientzat. Diskurtso ekonomizista nagusiek, ekonomia 
mugiarazteko, inbertsio publikoaren gorakada (zor publiko handiagoak onartzera itzuliaz) 
eta interes tipoak murriztea (kontsumo pribatu berpizteko) bezalako neurriak proposatu 
dituzte. Baina diskurtso kritiko batetik, posible izanda ere, ez da helburu desiragarria 
ohizko hazkunde ekonomiko kapitalista berreskuratzea. Zentzu honetan, ikuspegi kritiko 
batetik ez da nahiko Estatu Batuetako eredua kritikatu eta Europako eredu sozialdemokrata 
defendatzea, eredu hau ere azken batean ideologia "desarrollista" berean oinarritzen baita. 
Benetako diskurtso aurrerakoi batek urrutirago joan behar luke beraz, eta paradigma 
aldaketa sakon bat aztertzen hasi behar luke: "Llamaremos 'anomalías' a aquellas 
experiencias para las cuales la cultura vigente es incapaz de encontrar una solución desde la 
perspectiva de la supervivencia del conjunto de la sociedad. En este sentido, se puede 
afirmar que el hambre y la muerte en el Tercer Mundo -junto con el reto ecológico- son 
'anomalías' irresolubles dentro del marco de las ideologías políticas de los países 
desarrollados occidentales" (Miralles, 1989: 77). 

 Esaten hasi beharra dago, industrializazio kapitalistaren logika ez dela ona 
munduarentzat, herri aberatsok urrutiegi joan garela, eta mundu orekatuago bat lortzeko, 
etorkizuneko belaunaldiei mundu bizigarri bat uzteko, erosotasun materialei dagokienean 
behintzat agian atzerakako bidea egiten hasi beharko genukeela. Gizarte postkapitalista bat 
imaginatzen hasi beharra dagoela, eta horretarako funtsezkoa dela herri aberatsetako bizitza 
estiloak aldatzen hastea, xumeago bizitzen hastea. Baina nor ausartzen da hori esatera? 
Oraingoz behintzat jende gutxi. Gobernuz Kanpoko Erakunde gehienak "sistemak sorturiko 
akatsak" konpontzen saiatzen dira, baina gertatu ondoren. Ez dituzte aztertzen arazoek 
arrazoi sakonenak (sistema bera zalantzan jarri beharra) (Colectivo Etcétera, 1997; Sarasua, 
2002). Seattle-1999 ondoren famatu bihurtutako globalizazio neoliberalaren aurkako 
manifestazioak ere, ikuskizunarentzat ezinbesteko bihurtu dira: Bilera eta Kontrabilera. 
Baina zer gertatzen da manifestazioaren ondoren? NMF/FMI, MB, NME/OMC edo G-8ren 

                                                 
179 70eko hamarkadan herri aberatsetan kontzientzia ekologikoa zabaltzen hasi zenetik, gutxi 
aurreratu da praktiketan, baina teoria mailan gero eta gehiago sakontzen da. Azken aldian, lehenago 
ere aipatu dugun "aztarna ekologiko" kontzeptua erabiltzen hasi dira ekologistak: pertsona edo herri 
bakoitzak munduan utzi dezakeen "aztarna" (kutsadura maila) kalkulatu da, eta orain helburua 
aztarna hori oreka ekologikoaren barnean mantentzea da (oraingoz gehien kutsatzen duen herriak -
Estatu Batuak- uko egiten dio bere aztarna ekologikoa murrizteari, horrek bere garapen eredua eta 
bizimodua zalantzan jarriko bailuke). Informazio gehiagorako: vidasostenible.com eta 
RedefiningProgress.org  



  

hurrengo bileraren zai geratu behar al dugu180? Zer aldatzen da gure bizitzetan hurrengo 
bilerararte? Gure erresistentzia praktikak manifestazioetara joatera mugatzen badira, 
manifestazio ondoren berdin bizitzen jarraituaz, ez dirudi gauza gehiegitarako balio dutenik 
ekintza sinboliko hoiek.  

 Gauza bera esan liteke sindikalismoari, eta orokorrean herri aberatsetako langile 
mugimenduari buruz: aldaketarako agente beharrean, aktore kontserbadore bihurtu 
zaizkigu, euren erosteko gaitasuna eta lan baldintzak hobetzea bihurtzen delarik helburu 
nagusi. Mundu mailako arazo larrienek aldaketa sakonak eskatzen dituztela jakin arren, 
sindikalismoa eta langile mugimendua kapitalismoari partxeak jartzera mugatzen dira, 
euren interesak beste edozein arazoren gainetik jarriaz, nahiz eta arazo hoiek larriagoak 
izan. Boterearekin elkarlanean, sistema mantentzeko. Sistemaren kudeatzaile, benetako 
aldaketaren aldeko eragile beharrean (Sarasua, 1996). Izan ere, errua beti besteei botatzera 
ohituta gaude, baina geure buruari ere begiratu beharko genioke: nola uler liteke euren 
burua ezkertiar eta aurrerakoitzat duen jendeak bost milioiko kotxeak erostea? (nahiz eta 
kotxe hori "mendira joateko" edo "opor alternatiboak egiteko" Volkswagen-California 
furgoneta izan). Neoliberalismoak gizartea eta mundua zati ezberdinetan banatu du, eta 
jende asko gaizki dagoen arren (Estatuaren arabera prekaritate eta bazterketa tasa %10, 20, 
30 edo 90 izan litekeelarik), Euskadi bezalako lekutan beste jende asko nahiko ongi bizi da 
diru aldetik behintzat. Gipuzkoako Goierri, Deba, Urola bailaretan (nik ezagutzen dudan 
eremua) jende askok (baita gazte askok ere) oso eroso bizitzeko adina diru irabazten du. 
Herri aberatsetan, soldataren truke lan egiteak ez du iada zertan suposatu beraz garai bateko 
esplotazio eta dominazio maila (ekonomikoki behintzat, ideologikoki ziurrenik oraindik 
bai). Marxismoak eta anarkismoak salatzen zuten gizarte burgesa, herri aberatsetan asko 
zabaldu da, asko garelarik 2005ean burges-txikiak. Baina ziurrenik arrazoia zuten teoria 
kritiko hoiek mundu berdinago, justuago eta hobeago bat irabazteko gizarte burges hori 
gainditu beharra zegoela ziotenean. Eta ziurrenik baliogarri da oraindik "klase sozialen 
arteko borroka" kontzeptua, ez hain garbi agian mundu aberatsean, baina bai mundu 
mailan181. Egia da agian, oraindik ere beste talde sozial batzuk guk baino gauza gehiago 
egin dezaketela aldaketaren alde, baina "beste"-en (kapitala, goi-burgesia..) zain egon gabe, 
                                                 
180 2003an ere izan dira erakunde hauen bilerak: ekainean Zortzi Handiak Evian-en elkartu ziren 
(Frantzian) eta irailean NME/OMCren bilera ospatu zen Cancun-en (Mexiko). Diskurtso 
berdinarekin jarraitzen dute (liberalizazioa, lan merkatuen desregulazioa...), eta erresistentziak ere 
borrokan jarraitzen du. Komertzioaren Munduko Erakundeak ezin izan zuen Cancun-eko bileran 
akordiorik lortu: herri pobreek ez zuten onartu merkatuak liberalizatzen jarraitzea, eta herri 
aberatsek ez zuten onartu euren nekazaritza merkatuak irekitzen hastea. Erakunde kritiko 
gehienentzat, botere harremanak nola dauden ikusita, nahiko garaipen izan da momentuz 
liberalizazio prozesua geratzea. 
181 Liberalismoak garrantzia gizabanakoari ematen dion bitartean (ikuspegi "psikologikoagoa"), 
diskurtso kritikoak oraindik taldearen/gizarte egituraren garrantzia azpimarratzen du, jaiotzen zaren 
auzoak/Estatuak baldintzatuko baitu zure bizitza (ikuspegi "soziologikoagoa"): "En España todavía 
hay clases sociales, y la probabilidad de estar enfermo y morir depende en gran manera de la clase 
social. Como promedio, los miembros de la burguesía viven dos años más que los de la pequeña 
burguesía, los cuales viven dos años más que los de las clases medias, quienes viven dos años más 
que los miembros de la clase trabajadora cualificada, que viven dos años más que los miembros de 
la clase trabajadora no cualificada, los cuales viven dos años más que los desempleados crónicos. 
Diez años de vida es la diferencia de pertenecer a uno de los dos polos sociales" (V. Navarro, 2001, 
"¿Existe la clase trabajadora?", El Periódico de Catalunya, 2001.10.28). 



  

zergatik ez gara hasten geure bizimodua aldatzen? Egia da telebista, supermerkatu ea.kin 
entretenituta mantentzen gaituztela, baina "errua" gurea ere bada, erosotasunaren bidea 
aukeratzen baitugu, eta ez dugu ezer egiten dinamika hori aldatzeko (Homer Simpson-ek 
Marge bere emazteari esaten dion bezela, "ponme rápido la tele, que si no empiezo a 
pensar!"). Benetan kritiko eta aurrerakoi denak, "bizitza burgesari" uko egin beharko zaiola 
pentsatzen, aldarrikatzen eta praktikatzen hasi beharko luke. Kapitalismo liberala klase 
popularrek mantentzen dugu kontsumoa eta indibidualismoa bezalako ideiak praktikatuz, 
horra hor beraz aldaketarako aukera182: "Se trataría de reflexionar sobre las necesidades 
mismas, en vez de hacerlo sólo sobre el modo de satisfacerlas. Se trataría de volver del 
revés el proceso seguido por la civilización industrial" (Naredo, 1997: 24). 

 Agustín Moran-en artikulu oso interesgarri batetan bildu ditu ideia hauek: 
kapitalismoa gainditu beharra dago, esaten duguna praktikatzen ere hasi beharko genuke... 
"Debemos pasar de la resistencia pasiva e individual a hacer imposible el funcionamiento 
de la lógica que produce víctimas. No se trata de sobrevivir como un estomago 
agradecido". Nola uler daiteke oraindik milioika pertsonak gosea pasatzen duten bitartean, 
guk milioika miloi ordaintzea futbolista bati? Nola uler daiteke oraindik milioika pertsona 
etxerik gabe bizi denean, guk Formula 1ko lasterketa aurretik manta elektrikoekin berotzea 
kotxeen gurpilak, horrela laisterketa jadanik gurpil beroekin hasteko? Kapitalismo 
liberalak, irabazi ekonomikoak eskaintzen dituzten beharrak bakarrik asetzen ditu, eta 
horregatik ekoizten dira lagunekin hitzegiteko horrenbeste telefono mobil, mundu berean 
jendea senda litezkeen gaixotasunengatik hiltzen den bitartean. Kapitalismo liberalak 
interes pribatuaren bilaketa sustatu behar du, eta logika hori denok praktikatzea lortu du 
gainera, modu horretan sistemaren jarraipena ziurtatuz: 
Cuando los pobres solo desean dejar de serlo, los parados solo desean un empleo, los ocupados solo 
desean tener más y consumir más, los excluidos solo desean incluirse en el orden excluyente, los de 
abajo pertenecer a los de arriba, y los perdedores envidian a los ganadores, entonces, el poder ha 
colonizado la política, la sociedad y las conciencias (Moran, 2000: 35). 

 Eta ezkerreko mugimendu askok gainera ez du behar adina esfortzu egiten gauzak 
aldatzeko: "La izquierda tradicional, cada vez más pasiva y cómplice, es funcional a este 
orden de cosas. Nos propone, sin mucha convicción, su protagonismo en el Estado para 
incluir a los excluidos, impulsando, en lugar de interrumpiendo, el orden capitalista" 
(Moran, 2000: 39). Sozialdemokrazia boterera iristerako, joku arau garrantzitsuenak 
onartzen ditu (etengabeko hazkunde ekonomikoaren beharra, interes pribatuaren 
lehentasuna, lehiakortasunaren logika...), eta horregatik ezin du politika ezberdinik 
praktikatu. Aldaketaren beharraz eta aukeraz konbentzituta gaudenok beraz, bizitzeko 
modu ezberdinak praktikatzen hasi beharko genuke beraz, adibideak ematen, bestela 
diskurtso hutsean geratzen baigara (Marxek zion bezela, mundua pentsatzera mugatu 
beharrean, teoria kritikoak mundua aldatzen saiatu beharra dauka). Esaten hasi beharra 
dago, gure bizimodua onartezina dela mundua nola dagoen ikusita, eta orain arte mundu 
ezberdinetan bizi bagina bezela jokatu dugun arren, aldatzen hasi beharra daukagula. Nola 
sentituko lirateke Hego Afrikan apartheid garaian bizi ziren beltzak, kontzientzia oneko 
zuriak euren aldeko diskurtsoa bai, baino berdin bizitzen jarraitzen zutela ikustean? (hau da, 
aberatsen moduan bizitzen, beltzak miserian bizi ziren bitartean, eskubiderik gabe gainera). 
Ba gaur egun antzeko egoera bizi dugu mundu mailan: gizadiaren zati handiena 
                                                 
182 Gutxiago eta beste era batetara kontsumitzearen aldeko proposamenari buruz, ikusi ozonalia.org 



  

marginatuta mantentzen dugu, eta beste aldera begiratzen dugu. Herri aberatsetako 
gehiengo zabal baten jarrera kontserbadorea da, nahiz eta horietako askoren erretorika 
aurrerakoia izan, ez baitugu ezer egiten gauzak aldatzeko: "Lo terrible es lo mucho que nos 
resistimos a introducir en nuestra vida los cambios necesarios para que todas las personas 
puedan disfrutar de lo imprescindible para llevar una vida humana. Lo terrible es que 
pensemos que es posible seguir manteniendo nuestra propia humanidad cuando vivimos 
cómodamente instalados en la parte buena de Auschwitz, en la parte de los salvados, 
contemplando al otro lado de la alambrada la lenta agonía de los hundidos" (Zubero, 2000a: 
288). 

 Gizarte mota berri baten aldeko propaganda eta borroka egin beharra dago beraz, eta 
borroka horren eremu geografikoa ahalik eta gehien zabaldu beharra dago, Europa izan 
litekeelarik borrokarako eremu berri horietako bat (Bourdieu, 2002183). Zentzu honetan, bi 
dinamika proposatu litezke, bateragarriak diren bi dinamika: batetik, borrokaren eta 
erresistentziaren deszentralizazioa jendearen eremu hurbilenetaraino (auzoak, herriak...); 
bestetik, erresistentzia eta borroka horien koordinazioa ahalik eta eremu geografiko 
handienean. Terminoei buruzko zalantzen gainetik ("ze izen emango diogu proiektuari?"), 
proiektuaren oinarrian dauden ideiak eta proposamenak lantzen joan beharko litzateke: nola 
lortu mundu berdinago bat? Nola ordezkatu liberalismoaren oinarrian dagoen egoismo 
indibidualista, komunitate eta elkartasun ideiengatik? Félix Ovejero eta Roberto 
Gargarellak koordinatu duten Razones para el socialismo izan liteke liburu interesgarria 
XXI. mende hasera honetan proiektu alternatibo bat eraikitzeko lanetan dabiltzanentzat 
(Gargarella eta Ovejero, 2001). Helburua gizarte eredu ezberdin bat litzateke, autogestioa 
eta autonomia bezalako ideietan oinarritzen den gizartea (pertsona edo herri bakoitzak bere 
bizitza antolatzeko ahalik eta gaitasun/askatasun gehiena edukitzea). Liberalismoaren 
ideiak onartzea ordea heteronomia suposatuko luke (erabaki propioak hartzeko aukerarik ez 
edukitzea), gizaki eta gizarteak ez bailuke bere etorkizuna erabakitzeko gaitasunik izango: 
merkatu "aske" kapitalistaren beharrak inposatzen ditu politika ekonomiko eta sozialak, 
gure aukera bakarra politika hoietara moldatzea delarik, zalantzan jarri ezin den erligio 
berri bat inposatzen zaigularik modu horretan. C. Castoriadis litzateke 
autonomia/heteronomia bikote hori erabili duen autore kritiko garrantzitsuenetako bat 
(Vera, 1998), eta Andre Gorz frantziarra azpimarratuko dut nik greziarraren ideiak 
berreskuratu dituzten autoreen artean, enpleguari eta lan banaketari buruz diskurtso 
kritikoaren barnean dagoen autore interesgarrienetakoa, eta agian tesi honetan eragin 
gehien izan duena: gizakiok geure etorkizunari buruz erabakiak hartzeko gaitasuna eduki 
beharko genuke, eta erabaki hoiek ez dute zertan beti arrazionalitate ekonomikoaren menpe 
egon beharrik (Gorz, 1995a). Demokrazia eredu erradikalago bat litzateke helburua, eta 
eztabaida etiko-morala berreskuratzea (ekonomia moralaren filtrotik pasa beharra dago) 
(Habermas, 1991). Liberalismo/libertarismo izan liteke eztabaida, hiritarren politizazioa 
defendatuz, erabakien eta boterearen deszentralizazioa... Jakinik Historiak ez duela 
amaierarik (ezin dugu behintzat hori pentsatu), eta bidean proiektu berriak landu beharko 
direla (Hegel-ek ez zuen asmatu, eta ondorioz marxismoa despistatuta ibili da urte askotan. 
Baina espero dezagun ideia berdinaren bertsio liberalak ere -Fukuyama- arrazoirik ez 

                                                 
183 Adibidez, 2003an ospatu du Europako Sindikatuen Kondefederazioak bere X. Kongresua, eta 
bertan EBaren eraikuntzan orain arte baino paper garrantzitsuagoa betetzen hastea erabaki da (60,5 
miloi langile ordezkatzen ditu Konfederazio honek) 



  

edukitzea). Beharrezkoa den mundu mailako kontratu sozial berria ere behin-behinekoa 
litzateke beraz.  

 Diskurtso kritikoaren zeregin nagusietako bat aldaketa kulturalaren aldeko 
propaganda egitea litzateke beraz, bizitza estilo eta balore ezberdinen aldeko propaganda 
egitea (Zubero, 2000c). Jakinik zaila dela balore eta moral unibertsalei buruzko eztabaida, 
diskurtso kritiko batetik aldarrikatu beharko litzateke eztabaida hori berreskuratzea, arazo 
sozialak interes ekonomikoen arabera bakarrik pentsatu beharrean. Egungo ikuspegi 
tekniko-ekonomizista gaindituaz, helburua eztabaida sakonago bat (filosofia, politika, 
soziologia..) piztea litzateke: "A través del diálogo moral, la gente a menudo modifica sus 
conductas y actitudes, como hemos sido testigos al comprobar la modificación de 
comportamientos y valoraciones a que ha dado lugar el debate medioambiental. Si 
necesitamos cambiar o renovar el tejido social, los diálogos morales son necesarios para 
generar cambios en las conductas personales, las actitudes sociales y también en las 
políticas públicas. Los diálogos morales incluyen generalmente los valores y estós 
construyen sociedad. No se trata de poner ningún ranking de valores, sino de intentar 
ponernos de acuerdo sobre las prioridades" (Pérez Adán, 2000, 246). Kapitalismoak bizirik 
irauteko balore eta ideia batzuk sustatzen dituen bezela (kontsumoa, indibidualismoa, 
lehiakortasuna...), ezkerraren helburua mentalitate, desio, behar, bizimodu eta gogoen 
aldaketa sustatzea litzateke. Baloreei buruzko eztabaida unibertsalizatzea zaila izateak, ez 
du suposatzen eztabaida hori ezinezkoa denik. Hori da adibidez etika erlatibista post-
modernoak egiten duena, eta mota horretako etika da liberalismoari interesatzen zaiona 
(Lowy, 1997): 
El positivista es el señor capaz de constatar las cosas más terribles, como que Dios ha muerto... que 
la historia carece de sentido (y que no vamos a pensar en darle alguno), que la ética es imposible... y 
quedarse tan tranquilo, con la impasibilidad del mentecato que te cuenta que ha acaecido una 
catástrofe en un tono de voz que da la sensación de que no fuera en realidad con él (Muguerza, 
1990: 693).  

 Propaganda lan honetarako, bide honi ekiteko, orain arte esandako guztia praktikan 
gauzatzen hasteko, hitzetatik ekintzetara pasa beharko luke diskurtso kritikoak, orain arteko 
borroka bigunetatik benetako presio lanera. Zenbat gizarte mugimenduk lortzen dute euren 
helburua, edo gutxienez euren proposamenak kontutan hartzea? Zer gertatzen da firma 
bilketa, manifestazio, ea.en ondoren? Chema Berro-k dion bezela, protestaren helburuak 
ziren legeak berdin-berdin geratzen direla, urtegiak egin eta bete egiten direla, autopista eta 
tren azkarrak egin eta erabili egiten direla... Indartsuago, modu erradikalagoan defendatu 
beharko lirateke helburu hoiek, intentzio oneko sentimentalismo ahulean geratu gabe 
(Berro, 2000). Mugimendu kritiko ezberdinak koordinatu beharko lirateke, etiketa eta 
sailkapen zurrunen gainetik (sozialismo, anarkismo...), mugimendu disidenteen arteko 
elkarlana sustatuaz (Fernández Buey, 2000). 

 Sarrera hau184 esperantzarako aukerarekin amaitu nahi nuke. Milan Kundera bezalako 
jendeak, agian sozialismo errealean bizitzearen ondorioz, mundua aldatu eta hobetzea 
posible ote denari buruz zalantza ugari dituen arren (berak "La gran marcha" deitzen duen 
                                                 
184 Agian gehitxo luzatu da sarrera, baina hasieran ere aipatu dudan bezela, kontutan hartu behar da 
hemen jorratu den eztabaida ("gizarte neoliberala eta alternatiba posibleak") dela ziurrenik gaur 
egungo eztabaida sozial garrantzitsuena, eta tesi honen aztergaia ere ("lanaldi murrizketa") 
eztabaida orokorrago horren atal bat dela ikuspegi kritikoaren ustez. 



  

hori), hemen aldaketarako aukera defendatuko dugu, utopiaren beharra. Ekintza soziala 
oraindik posible dela aldarrikatu beharra dago, politika egitea posible dela (Lipietz, 1997). 
Gizarte zibila berpiztu daitekeela, mugimendu sozialen lanak eragina izan dezakeela, agian 
Estatua eta instituzio ofizialak baino gehiago. "Hay pocas razones para pensar que el 
mundo se dirige automáticamente a una versión más democrática y humanitaria. Esto lo 
determinará cómo nosotros, las personas, nos organicemos, respondamos y actuemos. Si 
uno actúa como si no hubiera posibilidades de cambiar a mejor, garantiza que no habrá 
cambio a mejor. Hemos de escoger nosotros" (Chomsky, 2000b: 18) "El particular orden 
socioeconómico impuesto es el resultado de decisiones humanas en instituciones humanas. 
Las decisiones pueden modificarse, las instituciones pueden modificarse y, en caso 
necesario, desmantelarse y sustituirse, tal como gente honesta y valiente ha venido 
haciendo a lo largo de la historia" (Chomsky, 2000a: 20). XXI. mende hasera honetan, 
basoa erdi beteta ikusi nahi duenarentzat topatu litezke baikortasunerako arrazoiak (Seattle-
1999, Porto Alegre-2001/05...). 1980 eta 1990. hamarkadetako fatalismo eta inpotentzi 
sensazioak gaindituz, mugimendu kritikoaren berpizte bat bultzatu beharra dago. Badakigu 
zer den aldatu nahi dena, eta zein den helburua (beste gizarte eredu bat). Badakigu zeintzuk 
diren horretarako bideak (erresistentzia eta borroka). Badauzkagu lemak ("beste mundu bat 
posible da"). Eta hasia da programa alternatibo bat definitzen: "Por ejemplo, la legislación 
actual sobre patentes y derechos de propiedad intelectual, que impide el acceso de los 
países a un Bien Público como los remedios farmaceúticos necesarios para prevenir o curar 
enfermedades infecciosas evitables, es indefendible. Acaso sea necesario crear y financiar 
un Consejo Global de Investigación Científica y un Fondo Mundial de Desarrollo 
Tecnológico independientes de los intereses mercantiles nacionales. En todo caso, el frente 
está aquí; hay que elegir entre una sociedad jerárquica, individualista y desigual y otra 
participativa, colectivista y equitativa" (Iranzo, 2002: 136). "Se trata de recomponer la 
izquierda a partir de un programa con ingresos asegurados, con ciudadanía universal, con 
una nueva definición de los bienes comunes que deben ser defendidos y promovidos en la 
ecología y en la vida productiva" (Negri, 2002). "Beste aukera bat badagoela aldarrikatzea 
da gure zeregin nagusia; eta ondoren, indarrak metatzea. Esan nahi da alternatiba bat 
gorpuzten ari dela. Alternatiba hori, kosta ala kosta, mantendu egin behar dugu, 
gizateriarentzat eta gure herriarentzat ona dela sinetsita gaudelako, eta beste modu batera 
antolatu ahal izateko aski produkzio indar eta posibilitate material badagoela egiazta 
daitekeelako, eta gainera, naturarekin behar den oreka zainduz. Ezkerrak galdutako 
motibazio etiko morala berreskuratu behar du; halaber, kapitalismoaren eragin kaltegarriak 
erakusten diguna gizarteratzeko gai izan behar dugu; eta azkenik, elkarlanak eta ez 
zatiketak ematen duen indarra metatzeko gai izan behar dugu (Iriarte, 2002). 

 Aldaketa bultzatu nahi duten aktoreen ahultasun nagusietako bat agian, euren 
indarretan eta eragina izateko aukeretan ez sinistea da. Eta esaten denaren eta egiten 
denaren arteko kontraesana: kapitalismo liberalaren kritikatzen da batetik, baina bestetik 
sistema hori praktikatzen da (kontsumoa, indibidualismoa...). Liberalismoak boterean 
mantentzeko erabiltzen duen jarrera deterministaren aurrean, gure aukera bakarra 
errealitatera moldatzea balitz bezela, diskurtso kritikoak etorkizuna irekita eta eraikitzeke 
dagoela azpimarratu behar du, eta orainaldian hartzen ditugun erabakiak baldintzatuko 
dutela etorkizun hori. XXI. mende haserako soziologo ezagunenetarikoa den, eta zenbaitek 
kontserbadore izateagatik kritikatzen duen Manuel Castells-ek zera dio: "No hay nada que 
no pueda ser cambiado por la acción social consciente e intencionada, provista de 



  

información y apoyada por la legitimidad. Si las personas están informadas, son activas y se 
comunican a lo largo del mundo; si los actores políticos reaccionan contra el cinismo y 
restauran la fe en la democracia; si la humanidad siente la solidaridad en el planeta; si 
afirmamos la solidaridad intergeneracional viviendo en armonía con la naturaleza. Si todo 
esto se hace posible por nuestra decisión compartida, informada y consciente, mientras aún 
hay tiempo, quizás entonces, por fin, seamos capaces de vivir".  

 

3.2.- Enpleguari buruzko diskurtso kritikoa 
Se puede entender verdaderamente como un enigma que los discursos científicos no se planteen con 
autoridad y resolución el problema del trabajo humano, que no dispongamos de respuestas que 
permitan evitar que la vida de la mayoría de los seres humanos se resuelva inequívocamente en la 
frustración y en la necesidad, mientras que renunciamos a aplicar el esfuerzo colectivo en la 
satisfacción de nuestros congéneres (Torres, 1999: 38) 

 

Enplegu krisia 
La situación mundial del empleo a principios del siglo XXI sigue siendo preocupante. Según 
estimaciones de la OIT, a finales del 2000 había cerca de 160 millones de desempleados. Hay 
además 500 millones de trabajadores que no ganan lo suficiente para mantener a sus 1.200 millones 
de familiares por encima del límite de la pobreza. En cuanto a los trabajadores que no figuran entre 
los pobres, muchos de ellos carecen de la seguridad del empleo y de un trabajo básico. Hay razones 
fundadas para pensar que está aumentando su número en muchas partes del mundo. Aunque 
disminuya la tasa de crecimiento de la población activa mundial, en los diez próximos años seguirá 
habiendo unos 460 millones de jóvenes que busquen trabajo por primera vez. La economía mundial 
se enfrenta hoy con el reto tremendo de ofrecer oportunidades de trabajo decente a esos millones de 
personas (LNE/OIT, 2002: 17). 

 Diskurtso kritikoaren ustez, ez da oraindik 1970eko hamarkadan hasitako 
enpleguaren krisia gainditu, mundu aberatsean ere ez, langabezia tasak 1995tik aurrera asko 
murriztu diren arren, enplegu berri horietako asko kalitate txarrekoak izan direlako. 
Diskurtso liberaletik bereizten da beraz horrela, hark enplegu krisia gainditu dugula 
defendatzen duen bitartean, diskurtso kritikoak krisiari ezarritako errezeta neoliberalen 
ondorio negatiboak azpimarratuko dituelako (Prieto, 1999a). Diskurtso kritikoak 
azpimarratuko duena da, langabezia konpontzeko prekaritatearen bidea aukeratu dela. Eta 
diskurtso sozialdemokratatik ere ezberdinduko da, egoeraren diagnostiko berdina egin 
dezaketen arren, ikuspegi kritikoak aldaketa sakonagoak eta erradikalagoak proposatuko 
dituelako krisi horretatik ateratzeko. 

 Ikuspegiaren arabera, "1970eko krisia" bezela ezagutzen dugun fenomeno horri 
ematen zaion azalpena ere ezberdina da. Azalpen ofizialak petrolio prezioen igoera, 
Ongizate Estatuaren eta fordismoaren krisia, globalizazioa, garapen teknologikoa ea. 
aipatzen dituen bitartean, ikuspegi kritiko batetik badira beste arrazoi garrantzitsu batzuk 
ere: kapitalak gertaera guzti hoiek aprobetxatuko ditu, II. Mundu Gerra ondoren onartu 
behar izan zuen kontratu sozial inplizitua (produktibitate hazkundeak eta aberastasuna 
langileekin banatzeko akordioa, interes pribatu eta publikoaren arteko oreka, Estatuaren 
bitartekaritzarekin: gizarte eredu keynesiarra) hautsi eta garai berri bati hasera emateko: 
"La primordial finalidad ideológica de estos procesos (globalizazioa, garapen teknologikoa, 



  

fordismotik malgutasunaren paradigmarako aldaketa...) consiste en servir de coartada al 
despliegue de un conjunto de estrategias dirigidas a recomponer el proceso de acumulación 
capitalista, puesto en cuestión tras la crisis socioeconómica de mediados de los setenta" 
(Santos eta García Calavia, 1998: 12). Azalpen ofizialak batez ere aitzakia moduan 
funtzionatzen dute beraz, eta langile askorentzat langabezia edo prekaritatea suposatuko 
duten aldaketen benetako errua liberalismoarena eta kapitalarena izango da. Kapital-lana 
ohizko gatazkan, kapitalak 70eko krisia erabiliko du bere interesen aldeko politikak 
inposatzeko, filosofia neoliberalaren babes teorikoarekin: "Puede decirse, pues, que el 
desempleo generalizado no fue sino una consecuencia de la respuesta neoliberal a la crisis 
estructural del modelo de crecimiento de la posguerra, y la solución, no el problema, que 
permitió hacer frente a la reestructuración capitalista en condiciones más favorables para la 
empresa" (Torres, 2002: 11. Kurtsiba nirea da). 

 Diskurtso kritikotik beraz, azken bi hamarkadetako enpleguaren historia, politika 
neoliberalen historia (lan merkatuaren desregulazioa), eta politika horien ondorio sozial 
negatiboen historia da (langabezia lehendabizi, prekariatea ondoren). Euskadi eta Espainia 
ez dira salbuespenak izango. Espainian langileak babesten zituen eredu keynesiarra 
frankismoak inposatuko du, batez ere diktaduraren azken urteetan, langileekin kontatu 
gabe, eta sozialdemokrazia izango da eredu hori desmontatzen hasiko den gobernua, bere 
printzipio teorikoen aurka. Carlos Prieto-ren ustez, 1985tik aurrera hasten da PSOE 
Estatuaren parte-hartzea murrizten zuten eta merkatu "askearen" aldekoak ziren politika 
(neoliberalak) praktikatzen (Prieto, 1994). María Poveda eta Antonio Santos Ortegak lau 
aldaketa mota azpimarratzen dituzte azken hogeitabost urte hauetan: (1) Errentaren 
banaketa aldatzen da, kapitala irabazten eta langileak galtzen ateratzen direlarik banaketa 
sistema berriarekin (autoreen ustez, herri aberatsen artean Espainia bihurtu da 1975tik 
aurrera kapitalari errendimendu tasa handiena eskaintzen dien Estatua) (2) Ongizate Estatua 
zalantzan jartzen da lehendabizi eta desmontatu egiten da ondoren. Bi epe bereizten dituzte 
prozesu honetan: 1979-1992 ("acoso"), eta 1993tik aurrera ("derribo"). Lehendabizi 
ideologikoki zalantzan jartzen da (pribatua publikoa baino hobea da, Estatuaren parte 
hartzeak kalte egiten dio merkatuari, gastu publikoa murriztu behar da...), eta ondoren 
(Bourdieuk esango lukeen bezela "horizonte de expectativas" hori prestatu ondoren), ideia 
horietan oinarritutako erabakiak hartzen dira. (3) Aurrekoaren ondorioz, kasu askotan ongi 
funtzionatzen zuten, irabaziak ematen zituzten eta etorkizun handia zuten (Telefónica 
adibidez), enpresa publikoak pribatizatzen dira ("nor ateratzen da irabazten mota honetako 
politikekin?" galdetzen dute autoreek) (4) Lan harremanak desregulatzen dira, lan merkatua 
beste edozein merkatu balitz bezela, eta lana beste edozein merkantzia balitz bezela 
(lehenago esan dugun bezela, ikuspegi kritiko batetik, desarautze prozesu honen atzean 
enpresarien estrategiak daude, lanaren kostua merketu eta lan harremanen kontrola 
berreskuratzeko) (Poveda eta Santos, 1998). 

 Azken urteetako lan erreforma guztiek ideia hauetan oinarritzen dira. 1993ko 
abenduko PSOEren erreformak, lan merkatutik sartu eta ateratzeko malgutasuna bilatzen 
zuen, batez ere gazteei zuzendutako ikasketa/prestakuntza eta praktika kontratuekin (behin-
behineko kontratuak egiteko erreztasuna, soldata minimoa baino gutxiago ordaintzeko 
aukera...). "Basura kontratu" terminoa sortu zen erreforma horretan sortutako kontratazio 
modu berri honentzako. Eta kontratu prekario hauetaz gain, Aldi Baterako Lan Enpresak 
legeztatu ziren. Ikuspegi kritiko batetik, erreforma honek behin-behinekotasun eta 
prekaritate egoerak areagotuko zituen, eta enpresariak ateratzen ziren irabazten (kontratatu 



  

eta kaleratzeko erraztasunak lortzen baizituzten, langileen aldeko arauak eta eskubideak 
murriztuz eta ondorioz enpresarien negoziazio boterea ere handiagoa bihurtzen baizen). 
Hamar urte geroago, badirudi errealitateak arrazoia eman ziola ikuspegi kritikoari. Partidu 
Popularraren lan erreformak norabide berean jarraituko dute, gauza logikoa partidu honen 
ideologia liberalismoan oinarritzen dela kontutan hartuz (aztertu beharko genukeena da, 
zergatik irabazi dituen J.M. Aznarrek bere bigarren hauteskundeak, 2000koak, gehiengo 
absolutoz): 1997ko erreformaren bidez langile kaleratzearen lehenengo merketzea iritsiko 
da, eta 2001ko erreforman, bigarrena. 2002ko maiatzeko erreforman (ekaineko greba 
orokorraren ondoren, udazkenean gobernuak ia osorik erretiratu behar izan duen 
erreforma), langabezi dirulaguntzak jasotzeko baldintzak gogortzen ziren, eta langile bat 
kaleratu eta epaiketa ospatu artean lehen enpresariak ordaindu behar zituen "tramite 
soldatak" ezabatzen ziren (orain langabezia kobratzera pasako delarik langilea tarte 
horretan). Bitartean, denbora partzialeko enpleguen malgutasuna ziurtatzen da (1997), eta 
etorkizunerako, negoziazio kolektiboaren modernizazioa (enpresa mailarainoko 
deszentralizazioa, ultraaktibitatea ezabatzea...), pentsio sistema "berrantolatzea", eta abar 
geratzen zaizkigu (Guindal, 2001). Andrés Bilbaok bere Obreros y ciudadanos lanean 
azaltzen digu prozesua ikuspegi kritiko batetik, bere ustez prozesu horretan legea 
enpresarien interesetara moldatu delarik. Modu horretan, aurreko paradigman bereziak 
ziren lan egiteko moduak arrunt bihurtzen dira lan harremanen eredu berrian, ondorioak 
negatiboak direlarik langile askorentzat: langabezia, prekarizazioa, langile mugimenduaren 
desegituraketa, indibidualizazioa eta indar galtzea...(Bilbao, 1993). 

 

Enplegu politika neoliberalen (malgutasunaren estrategiaren) kritika. 

 Ekonomia eta lan munduan azken hogei urtetan gehien errepikatu den terminoetako 
bat "malgutasuna" izan da. Produzitzeko eta lan egiteko modu berria "malgutasun" ideian 
oinarritu da. Fordismoa krisian sartzearen arrazoi nagusietako bat bere zurruntasuna izan 
omen da, eta ondorioz krisitik ateratzeko ekoizteko eta lan egiteko modu malguagoak 
"proposatu" dira. Fordismoa definitzen zuten masa produkzio eta kontsumotik, 
"espezializazio malguaren" paradigmara pasa beharko dugu 70eko krisiaren ondoren (Piore 
eta Sabel, 1990). Hori da behintzat diskurtso nagusiak kontatzen diguna. Badira ordea 
azalpen ezberdinak ere. Azalpen kritikoaren ustez adibidez, malgutasunarena, kapitalaren 
estrategia bat da bere aldeko neurriak inposatzeko, 1980tik aurrera mundu aberatsean 
praktikatu den malgutasunaren politika, ideologia liberalean oinarritu delarik, langilegoa 
kaltetuaz. 

 Egia da malgutasunaren ideia honetan oinarritutako politika neoliberalek 80 eta 90 
haserako langabezia tasak murriztea lortu dutela, baina diskurtso kritikoak azpimarratuko 
duena da, krisitik irteteteko Estatu Batuetako eredua izan dela erreferentzia, eta ikusi dugu 
aurreko atalean zer suposatzen duen horrek (gutxienez, gauzak hobeto egin daitezkeela). 
Helburua langabezia tasa murriztea zen, eta horregatik ez dugu zaindu enplegu berrien 
kalitatea. Ikuspegi kritiko batetik ordea, ez da nahikoa enplegua sortzea, enpleguaren 
kalitatea ere kontutan eduki beharko litzatekeelarik. Lanaren Nazioarteko Erakundeak 
berak onartzen du: "No se trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de 
ser de una calidad aceptable. No cabe disociar la cantidad del empleo de su calidad" 



  

(LNE/OIT, 1999: 4185). Ez du balio edozein enplegu motak. Imanol Zuberoren El derecho a 
vivir con dignidad: del pleno empleo al empleo pleno izan liteke liburu gomendagarria 
ideia hau hobeto ulertzeko (Zubero, 2000a). 
El portavoz del Gobierno, ha reprochado a las organizaciones sindicales no querer el pleno empleo. 
Cosa curiosa. El secreto se encuentra en la equivocidad de las palabras. El pleno empleo del 
capitalismo manchesteriano es la mera sustitución simple del régimen esclavista por el 
arrendamiento de la fuerza del trabajo, de la propiedad de la mano de obra, al usufructo. Si alguien 
se encuentra en paro es porque quiere; puede abandonar tal situación tan pronto como desee. 
Únicamente deberá reducir tanto como sea necesario sus pretensiones retributivas. Existe, no 
obstante, otro pleno empleo, el que huye de considerar el trabajo como una mercancía, el que se 
niega a denominar empleo a todo trabajo y sólo considera tal al que se ejerce en condiciones dignas 
(Martín Seco, 2002). 

 Malgutasun kontzeptua bera ez da positiboa edo negatiboa. Erabiltzen den moduaren 
arabera, beste edozein ideia bezela, ondorio positiboak edo negatiboak izango ditu talde 
ezberdinentzat. Malgutasuna langileentzat ona ere izan liteke, euren interesak kontutan 
hartuz praktikatzen bada. Gertatzen dena da, neoliberalismoak erabili duen malgutasunaren 
estrategiak langileen interesak beharrean, batez ere enpresarenak zaindu dituela. Diskurtso 
kritikoak azpimarratuko duena da, azken hazkunde ekonomiko zikloak (oraingoz azkena 
1994-2002), ez direla enplegu krisia konpontzeko aprobetxatu, langabezia murriztu den 
arren, oraindik tasa garrantzitsua delako, eta gainera prekariatatea eta ezberdintasun 
sozialak areagotu egin direlako (Millán, 1998). 

 Ikuspegi kritiko batetik, azken hogei urtetan nagusitu zaizkigun malgutasunaren 
ideologia eta praktikak, neoliberalismoaren eta kapitalaren estrategiak dira beraz, eta 
gizartearen zati handi batentzat lan eta bizi baldintzen prekaritatea suposatu dute (Lope, 
Gibert eta Ortiz, 2002; Díaz-Salazar, 2004). Zeintzuk dira diskurtso kritikoaren arrazoiak 
hori esateko? Lehendabiziko arrazoia behin-behinekotasun tasa litzateke. Euskadin eta 
Espainian langabezia tasa murriztea lortu da azken urteetan, baina kontratu berrien %90 
baino gehiago behin-behinekoa izan da, lanean ari direnen % 30 behin-behineko 
kontratuekin ari delarik (EBko batezbestekoa hirukoiztuz, mundu aberatseko behin-
behinekotasun tasa altuena daukagularik. Ikusi seigarren grafikoa). Eta gero eta handiagoa 
da gainera behin-behineko kontratuen proportzioa (zazpigarren grafikoa): 2002an, 708.141 
lan kontratu sinatu dira Euskadin, eta horietatik 56.333 izan dira mugagabeak (%8,76)186. 
2003an, 742.386 kontratu sinatu dira, eta horietatik 54.285 bakarrik izan dira finkoak 
(%7,31). 2004an berriz, 789.446 kontratu sinatu ziren, horietatik 54.837 finkoak edo 

                                                 
185 Juan Somavía-k, Lanaren Nazioarteko Erakundearen lehendakariak, ideia bera errepikatu du 
2002ko urtarrilean Porto Alegreko Munduko Foro Sozialean: "La década de los 90 llegó a su fin 
con 60 millones más de personas sin empleo que en su comienzo. Y el desempleo es apenas la 
punta del iceberg. Hay alrededor de 500 millones de trabajadores (con sus respectivas familias) que 
de algún modo viven por debajo de la línea de pobreza, aparte de los cientos de millones de 
personas que trabajan en condiciones terribles, sin seguridad social y sin nadie decente que los 
represente" (J. Somavía, 2002, "El trabajo decente debe ser el fundamento social de la 
globalización", Egile Ugari, Desde Porto Alegre a Florencia, pasando por Barcelona, Manu 
Robles-Arangiz Institutua, Bilbo -Gai Monografikoak, 22 zbka.-). 
186 2003an ere joera hori mantendu egin da gainera: 742.386 kontratu sinatu dira, eta horietatik 
54.285 bakarrik izan dira finkoak (%7,31). 2004an, EAE eta Nafarroan milioi bat kontratu sinatu 
ziren, horietatik 74.836 bakarrik (%7,5) izan direlarik finkoak. 



  

mugagabeak (%6,95) (zortzigarren grafikoa). Eta gainera, behin-behineko kontratuen 
%75ak, hiru hilabete baino gutxiago irauten du (Espainiako CESen datuen arabera, 2003an 
behin behineko kontratuen batezbesteko iraupena 80 egunekoa izan da). Diskurtso 
kritikoaren ustez, behin-behinekotasun tasa altu honen atzean dagoena, ez da gehienetan 
merkatuaren egoerara moldatu beharra, behin-behineko kontratu baten atzetik hurrengoa 
sinatzen baizaio askotan pertsona berdinari (edo berri bati) lanpostu berean187. Diskurtso 
kritikoak ez ditu bizi guztirako kontratuak eskatzen, baina gizakiok egonkortasun eta 
ziurtasun minimo batzuk behar ditugu bizitza proeiktu bat eraikitzeko, eta politika liberalek 
ez dute ziurtasun eta egonkortasun minimo hori eskaintzen. Lehenago proposamen 
aurrerakoi baten ardatzetako bat autonomia dela esan badut (etorkizun propioa definitu eta 
haruntz abiatzeko gaitasuna), azken 20 urtetako enplegu politikak ideal hori oztopatzen 
dute: "No se trata de aversión al riesgo; no estoy defendiendo seguridades incapacitantes. 
Precisamente porque tenemos que asumir constantes riesgos en nuestra vida necesitamos 
procesos prolongados y estables; es el largo plazo el que nos permite vivir el riesgo. Sin 
tiempo, el trabajador flexible se ve privado de esa coraza protectora que le capacita para 
gestionar el riesgo y, de esta manera, son las cambiantes circunstancias del trabajo las que 
se imponen sobre su capacidad para dirigir su vida" (Zubero, 2000a: 192).188 

 

 

 

                                                 
187 2002ko abenduak 13an BOEn publikatu den Langabezia Erreformatzeko Legean (lehendabizi 
maiatzean onartu zen legea, eta ekaineko greba orokorraren ondoren, udazkenean aldatu dena), 
PPek aukera ematen dio INEMi, behin-behinekotasuna gehiegi erabili duten enpresak salatzeko. 
INEMen kexa onartuko balitz, enpresak ordaindu beharko luke langile horien langabezi 
dirulaguntza (145bis artikulua). Ze ondorio praktiko izango ote ditu artikulu horrek? Hasiko al da 
INEMen enpresen aurkako salaketak egiten? Oraingoz behintzat (2005ko martxoa) ez dut horrelako 
kasurik ezagutzen. 
188 Prekaritateari buruz, Inguruak aldizkariaren 32. zenbakiko hiru artikulu azpimarratu nahi ditut 
(2002): Mª Luz de la Cal Barredo, "Precariedad laboral y precariedad vital en los jóvenes" 
("Muchos de los jóvenes de hoy ya son pobres, tal vez no manifiestamente ni en términos 
financieros, porque la familia amortigua su precariedad de medios, pero sí que son pobres 
considerando el ámbito de las oportunidades, opciones y expectativas de la persona"); Luis Sanzo, 
"Precariedad económica y social en Euskadi a finales de los años 90"; eta I. Alonso, I. Gómez, G. 
Moreno eta I. Zubero, "Precariedad laboral, precariedad vital" ("Hay que subrayar el predominio en 
las relaciones laborales de las tesis neoliberales, que propugnan la individualización de la relación 
entre el factor trabajo y el capital, y que promueven la precarización laboral en las diferentes franjas 
de edad. Esta precarización se ensaña en particular con la juventud, que acaba teniendo serios 
problemas para poder llevar a cabo un proyecto vital y con perspectivas de futuro").. 



  

 Neoliberalismoak, langileentzat ere just in time estrategia erabiltzen du (juxtu behar 
dena bakarrik produzitzea, almazenean alferrikako ekoizpenik eduki gabe), ekoizpen edo 
salmenta beharren arabera kontratatuaz langileak: hilabete, aste, egun edo baita ordu 
batzuetarako ere. Espainiako Gizarte Segurantzako datuen arabera, ostiralero 58.000 langile 
kaleratzen dituzte, astelenero berriro kontratatzeko. Eta 15.000 enpresa baino gehiagok 
gauza bera egiten dute oporretan. Baina prekaritatea ez da behin-behinekotasuna bakarrik, 
enpleguaren kalitatea beste aldagai batzuen bidez ere neurtu beharko litzateke: karrera 
profesional bat garatzeko inongo aukerarik eskaintzen ez duten kualifikaziorik gabeko 
enpleguak; ordutegi luzeak edo/eta traketsak; soldata baxuak; subkontratazioen bidez 
kanporatzen diren lanak, autonomo faltsuak sortuaz (lan berdina baldintza okerragoetan 
egiten duten langileak)189... Japoneko gobernuak %46,7an kontrolatzen duen Nippon 
Telegraph and Telephone (NTT) komunikazio enpresak adibidez, bere 164.000 langiletatik 
110.000 subkontratatutako enpresetara pasa ditu 2001ean, enpresaren egoera arriskutsua 
zela eta. Enpresen zuzendaritzatako diskurtsoan, NTT "sarean" lan egiten duen enpresa 
moderno bilakatu zaigu horrela, baina ikuspegi kritiko batetik, "modernizazio" eta 
"egokitze" prozesu horrek, 100.000 langileren lan eta bizi baldintzak prekarizatzea suposatu 
du. 2003ko abuztuan Repsol-YPFek Puertollanon (Ciudad Real) zuen lantegian sei langile 
hil ondoren, fabrika horretan 27 subkontratak lan egiten zutela enteratu gara, eta Repsoleko 
950 langileren alboan, 500 subkontratatu ari zirela lanean. Lide Salvadorrek Euskadiko 
Aurrezki Kutxentzako eginiko ikerketaren datuek diotenez (2003), enpresa subkontratistak 
                                                 
189 Prekaritatea aztertzeko ikerketa teknika bezela azpimarragarria iruditzen zait Barbara 
Ehrenreich-ek erabili duena: ikertzailea lan horietan sartu eta zuzenean ikustea gertatzen ari dena 
(antropologoek ezagun egin duten "trabajo de campo" delakoa): B. Ehrenreich, 2003, Por cuatro 
duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos, RBA. Liburu horretan oinarrituta, Carmen Pérez-
Lanzac-ek antzeko gauza bat egin du El País-erako: "Por cuatro euros" (El País Semanal, 
2003.04.05). 

6. GRAFIKOA. Behin-behineko enplegua EBan. 2002
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Euskadiko jarduera industrialaren %27,5 suposatzen dute, eta enplegu osoaren %31. 
Enpresa gehienak aprobetxatzen dute aukera: "Desde hace un año, Eroski (Maxi) de Tolosa 
contrata el personal para las labores de reposición a través de Servicios Auxiliares de 
Marketing SL, con sede en Barakaldo. Esta situación es perfecta para Eroski y la agencia, 
ya que contratan mano de obra muy barata, con una diferencia de 120 euros entre los 
trabajadores contratados directamente por Maxieroski y los contratados por la agencia. 
Además, si algún trabajador intenta mejorar su situación, es despedido" (Leticia Morenok 
Diario Vasco-ra bidalitako gutuna, 2003.07.03). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 Neoliberalismoak "mcdonalds enplegu" mota honen aldeko apustua egin du, 
enpresariei, lan baldintzak eurek inposatzeko gaitasuna eskeiniaz. Eta ez dira gainera 
enpresa pribatuak enpleguaren kudeaketa sistema hauek erabiltzen dituzten bakarrak: nire 
lagun batek urteak daramatza Euskal Herriko Unibertsitatean klaseak ematen, hilean 70.000 
pezeta , 420 euro, kobratuaz (lanaldi osoko langileek urtean hiru asignatura ematen dituzten 
bitartean, nire laguna bezalako lanaldi partzialekoek, bi asignatura emateagatik 70.000 
pezeta kobratzen dituzte, eta badira 40.000 kobratzen dituztenak ere, lan berdina eginez).190 

 Prekaritateari buruz hitzegiterakoan Aldi Baterako Lan Enpresei buruz hitz egin 
beharko genuke baita ere. Azken batean, ABLEek lortu dutena da langabetuek ere 
merkantzia bat produzitzea, langabeziari esker dirua irabaztea.  2000. urtean, ABLEek 

                                                 
190 "El resultado es una fuerza laboral que disfruta de una economía de ‘pleno empleo’ sólo porque 
lucha por mantenerse a flote en un nuevo e inseguro puesto de trabajo definido por una serie de 
empleos a tiempo parcial y ocasionales. Por ejemplo, muchas universidades se han beneficiado 
jubilando a profesores numerarios que estaban ganando más de 150.000 dólares anuales y los han 
sustituido por estudiantes graduados itinerantes o por doctores que ganan 10.000 dólares al año. Los 
beneficiarios tratarán de conseguir una ‘carrera’ profesional sin un hogar permanente, sin ser 
numerarios, sin ninguna lealtad hacia sus centros y sin ninguna relación con sus estudiantes. Pero 
estarán ‘empleados’ y su fragmentada trayectoria profesional figurará como dos o más ‘puestos de 
trabajo’ en las brillantes estadísticas anuales que aparecen en los informes sobre las cifras de 
empleo del Departamento de Trabajo" (Barber, 1998: 130). 2005ean EHUko irakasle laboralen 
lehenengo hitzarmen kolektiboa sinatu dute sindikatuek eta administrazioak. Nire lagunaren soldata 
400 eurotatik 600ra igoko da (8.000 euro urtean, kategoria berdinean lanaldi osokoek 22.000 euro 
irabaziko dituzten bitartean) 

5. Grafikoa. Lan kontratuak Euskadin milakotan, 1997-2004
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kudeatutako kontratuen batezbestekoa 17 egunetakoa izan zen. 2002an ere, ABLEek 
kudeatutako kontratuen %85ak hilabete edo gutxiago irauten du: "Las ETT se caracterizan 
por su capacidad para cortocircuitar los mecanismos de presión colectiva de los 
trabajadores. De algún modo son la materialización de un sueño largamente acariciado por 
la patronal: conseguir que la relación laboral sea algo parecido a lo que ocurriría si las grúas 
firmaran contratos, nada de quejas ni hora del bocadillo, nada de huelgas ni bajas, sólo 
mero intercambio de fuerza de trabajo por dinero" (Rendueles, 2001: 50). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prekaritateari buruz hitzegiterakoan, Espainia bezalako Estatuetan ekonomia 
murgilduak duen garrantzia aipatu beharko litzateke (Narotzky, 2001): Hazienda 
ministerioaren barnean dagoen "Instituto de Estudios Fiscales"ek 2003an eginiko ikerketa 
baten arabera, Espainiako ekonomia murgilduak BPGaren %20,9 suposatuko luke. 

 Prekaritateari buruz hitzegiterakoan, lan istripuei buruz hitz egin beharko genuke 
baita ere, Espainiak honetan ere bikoiztu egiten baitu EBko batezbestekoa (Castillo, 2001 
eta Pinilla, 2001): 2002an lau pertsona hil dira egunero lan istripuen ondorioz Espainian, 
2001ean baino %6 gehiago (2004an 53 pertsona hil dira lan istripuetan Euskadin, 2003an 
baino 15 gutxiago, eta 373 langilek jasan du lan istripu larri bat).  
El accidente de trabajo emerge como un síntoma: a través de él se percibe que la racionalidad 
económica es el principio constitutivo de las relaciones de empleo. Aunque hay personas que 
mueren en el trabajo por causas individuales, la mayor parte de las muertes en el trabajo no pueden 
explicarse recurriendo a este tipo de razones. Lo mismo ocurre con el paro y la precariedad. Aunque 
hay personas que no encuentran trabajo por razones individuales, la inmensa mayoría de las 
personas paradas o subempleadas no están en esa situación por razones personales sino 
estructurales. El paro, la precariedad, la siniestralidad laboral, son características estructurales de 
una sociedad que renuncia a sus deberes para con los individuos que la conforman (Zubero, 2000a: 
209). 

 Prekaritatea definitzerakoan, enpresetako zuzendaritza eta gerentziak saldu diguten 
"toyotismo" edo "postfordismoaren" diskurtsoak ere zalantzan jarri beharko genituzke 
(Castillo, 1994; Martín Artiles, 1999; Albalate, 2001; Paniagua, 1998). Teoria eta 
eguneroko errealitatea ezberdindu beharko genituzke gai honetan ere: teoria ofizialaren 
ustez, azken hamarkadetan "iritsi" diren lan egiteko modu "berri" hauek, aurrekoak baino 
hobeak dira, lanaren demokratizazioa, birkualifikazioa, langileen parte-hartzea, ea. 

8. Grafikoa. Behin-behinekotasunaren garapena Euskadin.
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suposatu baitituzte. Praktikan ordea, zalantzan jar liteke lan munduan azken urteetan 
aldaketa esanguratsurik gertatu ote denik. Eta gainera, aldatu diren gauzak, hobera aldatu al 
dira langileentzat? Lan-taldeak, zirkulo-kalitateak, ea. benetan suposatu al dute 
hobekuntzarik langileentzat?: "El toyotismo pretende resolver el problema que se planteó al 
fordismo: obtener el consentimiento del trabajador mediante su implicación en la 
organización del trabajo. La empresa ya no está obligada a supervisar a los obreros. 
Corresponde a los obreros demostrar que su tarea está bien hecha" (Cohen, 2001: 57). 
Jarrera kritiko batetik, "aldaketa" hoiek batez ere enpresari egiten die mesede, eta zalantzan 
jarri liteke gainera lana antolatzeko sistema hauek benetako aldaketarik suposatu ote duten 
(ez ote da "gauzak aldatzea berdin jarraitzeko", Gatopardon esaten zen bezela? Ez ote dira 
azken batean aldaketa hauek izen aldaketa hutsak, taylorismoari izen berriak ematera 
mugatzen diren aldaketak?): "Mientras que se da una tendencia al incremento de las 
capacidades exigidas en la actividad profesional, las formas tradicionales de presión sobre 
las condiciones de trabajo (intensidad, riesgos, horarios largos) subsisten, al mismo tiempo 
que nuevas formas (carga mental, estrés, tensiones) se introducen. Además, no se reconoce 
esta contribución cada vez mayor de los trabajadores en términos de retribución, en forma 
de salario, de desarrollo de carrera profesional, o de seguridad en el empleo" (Bouffartigue, 
1996: 103). Arturo Laherak bere doktorego tesian Deba Garaiko makina-herramienta arloan 
aldaketa hauek langileentzat suposatu dutena aztertu du, eta ez dirudi diskurtso ofizialak 
bere propagandan aipatzen dituen lanaren birkualifikazioa, langileen parte-hartzea ea. bilatu 
dituenik. Alderantziz, taylorismo mota berri bat ikusi du, lanari ahalik eta etekin gehien 
ateratzeko sistema berri bat, oraingo honetan ere langileen beharrak bigarren maila batetan 
geratu direlarik. Langile askoren kasuan, ezin liteke esan lan baldintzak hobetzen ari 
direnik: kasu batzutan, langilearen deskualifikazio prozesuan pauso bat gehiago eman da, 
lehen tornuan lan egiten zuten langileak, orain makina elektroniko batetik piezak kendu eta 
jartzera mugatzen direlarik (horregatik "quitaipones" izena eman diote euren buruari) 
(Lahera, 2000191). Beste kasu batzutan, kualifikazioa mantendu edo aberastu egin zaio 
lanpostuari, baina baita lan erritmoa ere, lanaren intentsifikazio horren ondorioz, XXI. 
mendeko gaitz ugarienetako bat herrialde garatuetan estresa izango delarik (eta estresarekin 
batera, depresioa, zentzurik gabeko bizitzaren ondorio). "Fordismoa gainditu beharra", 
"malgutasunaren paradigma", eta mota horretako gainontzeko proposamenen atzean, 
enpresarien estrategiak leudeke diskurtso kritikoaren ustez. Diskurtso honek azpimarratuko 
duen ideia da, ekonomiaren terziarizazioak, garapen teknologikoak, eta gainontzeko 
aldaketak, ez dutela automatikoki, lan baldintzen hobekuntza, lanaren birkualifikazioa eta 
demokratizazioa, edo langileen autonomia suposatuko, eta aldaketa hoiek zentzu horretan 
abiatzea nahi badugu, norabide horretan bultzatu beharko duela langile mugimenduak, 
kapitalaren interesak eta estrategiak beste batzuk baitira. 

 Horregatik, Juan Torres bezalako adituek, langabeziaren arazoa konpontzeko ez duela 
balio edozein enpleguk gogorarazten digute. Irtenbidea ez dela Estatu Batuetako lan 
merkatu eta gizarte eredu liberala. Langabezia ez da soilik tasa estatistiko bat, gauza askoz 
garrantzitsuagoa da. Langabeziaren kasuan, jokoan dagoena ez da edozein aldagai 
                                                 
191 Inguruak, Soziologia eta Zientzia Politikoaren euskal aldizkariaren 35. Zenbakian, Arturo 
Laherak bere tesia laburtzen du artikulu batean (2003). Zenbaki berean, Patricia Campelok ere 
kualifikazioaren gaia lantzen du, "Altos Hornos de Vizcaya"-tik "Acería Compacta de Bizkaia"-
rako aldaketak langileentzako suposatu duena aztertuaz (2004an aurkeztuko duen bere doktorego 
tesia laburtzen du Patriciak artikulu horretan). 



  

ekonomiko, baizik eta gure bizitzak. Diskurtso dominanteak ahaztu egiten du gainera, 
gizakia pentsatzeko gaitasuna duen animalia dela, eta gizakiarentzat ez dela nahikoa bizirik 
irautea, "satisfakzioa" bezalako "sentsazioak" garrantzitsuak direla gizakiontzat, eta zaila 
denez enplegu kapitalistak jendeari betetasun hori eskeintzea (errentagarritasun 
ekonomikoa eta efikaziaren logikan oinarritzen direlako), gutxienez enpleguaren 
antolaketa, gizakiontzat ahalik eta modu positiboenean egin beharko litzateke, "asetasun 
falta" hori ahalik eta txikiena izateko (Torres, 1999).192 

 Zaila da beraz ikuspegi kritiko batetik politika neoliberalei alde positiborik bilatzea 
(Egile Ugari, 2001a): enplegu egonkorrean oinarritutako sistematik, egonkortasun faltan 
oinarritutako sistemara pasa gara; langileak babesten zituen lan legeditik, desregulazioaren 
sistemara; babes publiko sistematik (langabezi dirulaguntzak, jubilazioa, osasuna), 
sistemaren pribatizaziora; lan harreman kolektiboetatik, negoziazio indibidualetara (nabaria 
da nor atera den galtzen). Horregatik, "atzerapausu historiko" edo "deconstrucción social" 
bezalako kontzeptuak erabili izan dira aldaketa hoiek definitzeko (Alonso, 2001). EBko 
"Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo"-k eginiko "Lan 
merkatuaren egoerari buruzko hirugarren inkesta europearra"-k dioenez (2001), Europako 
lan baldintzak okerragoak bihurtzen ari dira. Gaixotasun profesionalak areagotzen ari dira, 
gero eta erritmo altuagoan lan egiten da eta behin-behinekotasuna hazten ari da. 1995tik 
aurrera, langileek euren enpleguarekiko duten kontrol maila murriztu egin da, 2000an 
langileen %33ak ez duelarik batere kontrolik, edo kontrol gutxi duelarik bere 
enpleguarekiko. 1995ean atsedenaldi bat noiz egin edo oporrak noiz hartzeko erabakian 
langileen %61ak zeresanik eduki zezakeen bitartean, 2000an %56ra murriztu da portzentai 
hori. 

 Ahots kritikoak edozein arlotan entzun litezke noski. Lan zuzenbideko aditu den J.L. 
Monereoren ustez adibidez, "lanaren estatuto sozialetik estatuto liberalera" pasa gara azken 
urteetan. Sistema kapitalistan, errendimenduaren logika eta eskubide ekonomiko-sozialen 
logikaren artean aukeratu behar izan denean, sistemak lehentasuna errendimenduaren 
logikari eman dio. Logika "soziala" bigarren maila batetan geratzen da, haseratik, merkatu 
askeko sistema, gizarte eredu "ekonomikoa" delako. Industrializazio eta kapitalismoaren 
haseratik, langile mugimendua sistema ekonomiko horri mugak ipintzen saiatzen da, lan 
harremanak "zibilizatzen" saiatzen da, zuzenbidearen eta sistema politikoaren bidez 
(Estatuaren bidez) arau minimo batzuk ezartzen, harreman sozialetan orden bat ezartzen, 
gainontzerakoan indarra bailitzateke harreman horien oinarria. XX. mende amaieran 
neoliberalismoak prozesu hori geratu nahi du, lana desarautu nahi du, arauak eta mugak 
kendu nahi ditu, berriro ere lehentasuna "ekonomiari" eta merkatu askeari emanaz. Ikuspegi 
kritiko batetik, atzerapauso bat litzateke hori. Industrializazioaren hasieran, langilea 
enpresaren interesen menpe aurkitzen da. Eredu indibidualista da hori. XX. mendeko 
estatuto sozialean, gizakiaren eskubideak merkatuan betetzen duen postutik ezberdintzen 
                                                 
192 Itzuliko gara ideia honetara lan banaketari buruz hitzegiterakoan. Oraingoz ideia orokorra 
aipatuko dut: jende gehienari enplegu kapitalistak bizi-zentzurik eskaintzen ez dionez, diskurtso 
honen proposamena enplegu denbora ahalik eta gehien murriztea izango da, zentzua lanetik kanpo 
bilatzeko (enplegu interesgarria duen jendearen kasuan ere, baliagarri izango litzateke gainera ideia, 
errentagarritasuna eta efikazia direnez lehentasunak, gaur egun lana gehiegizkoa eta estresantea 
bihurtu zaielako). 
 



  

dira (eredu garantista). Lan merkatuan edozein postutan egonda ere, oinarrizko eskubideak 
ziurtatzen ditu eredu honek. Lan zuzenbidea, lan merkatua eta gizartea 
desmerkantilizatzeko saioa litzateke hori. Oinarrizko eskubideen kontrol publikoa  
suposatzen du horrek. Azken hamarkadetan neoliberalismoak eredu hori desmontatu nahi 
du. Hiritarrek segurtasun sarea galtzen dute. Eredu publikotik liberal-indibidualistarako 
aldaketa honetan, langilea galtzen ateratzen da beraz. Horrela, XX. mendeko ereduak 
langilegoa sistema kapitalistan integratzea saiatu ondoren, mende amaieran langile asko 
sistemaren mugetara edo periferietara bidaltzen dira. Ezberdintasun eta bazterketa soziala 
areagotzen dira. Hiritar asko eskubide gabe geratzen dira (gainera, "bertakoez" gain, 
Hirugarren Munduko hiritarrak ere gero eta gehiago dira herri aberatsetan). Estatuto 
sozialak gizartearen kohesioa bilatzen zuen bitartean, eredu neoliberalak justu aurkako 
ondorioak sortzen ditu. Konstituzio modernoek ekonomiaren eta gizartearen 
demokratizazioa aipatzen zituzten euren printzipioetan, eta neoliberalismoak suposatzen 
duena da printzipio horiei uko egitea. "Dekonstrukzio" prozesu bat dela esan liteke beraz. 
Eskubideak remerkantilizatu egiten dira. Benetako berdintasuna bilatzetik, berdintasun 
formal-liberalera itzultzen gara. Logika ekonomiko eta sozialaren artean oreka bilatu nahi 
zuen prozesua hausten da. Ekonomiak bizitza kolonizatzen du berriro. Kalkulu 
ekonomikoaren irizpideak bihurtzen dira irizpide nagusiak. Efikazia, errendimendua, 
enpresa askea, lehikortasuna, ea. dira berriro lehentasunak. Enplegua eta lan zuzenbidea 
berriro ere enpresaren interesen menpe geratzen dira. Dena enpresaren eta merkatu 
askearen interesetatik esplikatzen da. Kaleratze kolektiboak (Telefónica adibidez) 
enpresaren eta merkatuaren interesetatik azaltzen dira, eta lan zuzenbideak azalpen hori 
onartzen du. Modu horretan, liberalismoak lortzen duena da arriskua sozializatzea 
(irabaziak enpresaren eskuetan jarraitzen duten bitartean). Bitartean, langileriak ez du 
lortzen jarrera defentsiboetatik ateratzea. Batetik, langabetuak eta behin-behineko enplegua 
dutenak, logikoa denez, oso disziplinatuta daudelako (gainera, gero eta gehiago dira langile 
"ahul" hauek, babes gutxi dutenak). Bestetik, sindikatuak ere zenbait eskubide babestera 
mugatzen dira, liberalismoak inposatutako oinarrizko printzipioak (lehiakortasuna, ea.) 
onartuaz. 2002, 2003, 2004 eta 2005ean UGTek CEOErekin sinatutako Negoziazio 
Kolektiborako Akordioak izan litezke esaten ari garenaren adibide. Edo 2001ean CCOOek 
sinatutako pentsioen akordioa. Azken urteetako erreformak suposatzen dutena da "eredu 
sozial" bezela definitu daitekeen horren ahultzea, eredu horren bi oinarriak (lan zuzenbidea 
eta gizarte segurantza) ahultzen baitira: langileen egoera ahultzen da (kaleratze, lanaldi, lan 
baldintza, ea.-i dagokionean), eta lanean ez daudenen egoera ahultzen da (gaixotasun, 
zahartzaro, langabezi, bazterketa, ea. bezalako kasuetan zeuden babesak ahulduaz). Estatuto 
liberala Estatuto minimalista da eskubide sozialei dagokienean. Orain eskubideak 
merkatuan erosten dira (pentsioena litzateke adibide esanguratsuenetako bat, orain arte 
aberastasuna birbanatzeko modu garrantzitsuenetako bat hori baizen, gizarte segurantza 
sistema publiko baten bidez193). Zuzenbide liberalak, paktu soziala hautsi eta langileen 

                                                 
193 Azken urteetan neoliberalismoak lortu duen gauzetako bat izan da, biztanleriaren zahartzea 
aitzakia moduan erabiliaz, herri aberatsetan pentsio sistema publikoak zalantzan jartzea. Murriztu 
egin behar direla, pribatizatu… 2004an, Euskadiko Pentsio Sistema Pribatuen ondarea %11 hazi 
zen, 11.873 miloi eurotaraiono iritsiaz, BPGaren %25 (Geroa gipuzkoarra adibidez Espainiako 
pentsio fondo pribatu garrantzitsuena bihurtu da, 414 milioiko ondare batekin, eta 100.000 
langilerekin, hau da, Gipuzkoako langileen hirutik bat). Lehenago ere aipatu dugu ordea ikuspegi 
kritikoa ez dagoela ados diskurtso katastrofista eta pribatizatzaile honekin. Ez dago ados, orain, 



  

estatutu ezberdinak sortzen ditu ("indartsuen" eta "ahulen" estatutuak). Ekonomiaren 
zuzenbidea da, arrazionalitate ekonomikoan oinarritzen den zuzenbidea, logika ekonomiko 
eta sozialaren arteko oreka bilatzen duen zuzenbide sozialetik aldenduaz (Monereo, 2003). 

 Eta mundu aberatsean, politika neoliberalen ondorioz prekaritatea arrunt bihurtu 
bada, pentsa dezakegu zer gertatzen zaien munduko gainontzeko langileei (munduko 
langile gehienei): sindikatuak debekaturik, soldata mixerableak, ordutegi luzeak, ekonomia 
murgilduaren nagusitza, lan legedirik gabe... Eta mundu aberatseko enpresa ezagunak dira 
gainera askotan baldintza hauek inposatzen dituztenak: gobernuak elektronikaren arloan 
sindikatuak debekatu dituela "jakin arren" (agian justu horregatik; horregatik eta eskulana 
merkea delako), Intel, Motorola, Hewlett Packard eta Siemens bezalako enpresa ezagunak 
Malasian fabrikak ireki dituzte. Tailandian, Simpson eta Barrio Sesamoko panpinak egiten 
ari ziren 190 emakume fabrikan erreta hil zirenean (1993) jakin genuen ez zutela 
sindikatzeko eskubiderik, eta fabrikako atea kanpotik itxita lan egiten zutela. Indonesian 
Nike-entzat lan egiten duen pertsona batek, milaka urte lan egin beharko lituzke enpresa 
berdineko exekutibo batek Estatu Batuetan irabazten duena irabazteko. IBMrentzat 
Filipinetan ordenagailuak egiten dituzten langileek, ez dute ordenagailu hoiek erosteko 
adina dirurik irabazten. Barbie papinen produkzio erdia Txinako 300 enpresa 
subkontratatuk egiten dute. Toyota autoen hiru laurdenak ere subkontratatutako enpresak 
egiten dituzte. Latinoamerikako enplegu berrien gehiengoa ekonomia murgilduan sortzen 
da (gizarte segurantzara kotizatu gabe, eta ondorioz langabezi, jubilazio edo gaixotsaun 
baja gabe)... Nahi adina luzatu genitzake adibideak. Diskurtso kritikoak azpimarratuko 
duen ideia da, globalizazio neoliberalaren ondorioz, langile borrokak lortutako eskubideak 
desagertzen ari direla zenbait lekutan, eta beste leku askotan ez direla oraindik eskubide 
hoiek iritsi (Beck, 2000; Antón, 2001; Sebastián, 1997). 

 Gainera, diskurtso kritikoaren ustez, globalizazio ideia bera ere, aitzakia moduan 
erabili du neoliberalismoak, helburu ideologiko batekin: enpresarien diskurtsoa 
legitimatzea ("lehiakortasuna da helburu nagusia"). Ikuspegi kritiko batetik ordea, 
"globalizazio neoliberala-lehiakortasunaren paradigma-enpleguaren prekaritatea" paketea 
ez da ezinbestekoa, interes zehatz batzuren zerbitzura dagoen estrategia politikoa baizik 
(Prieto, 1999b). 1970eko hamarkada arte, nazioarteko komertzioa Bretton Woods sisteman 
oinarritzen zen (merkatuaren kontrol politikoa), baina 70tik aurrera "merkatu askea eta 
lehiakortasunaren" paradigma inposatuko da. Paradigma horrek, Bretton Woods sistemak 
elkarri ez erasotzea suposatzen zuen paktua hausten du, eta denok denon aurkako borroka 
etengabea suposatzen du, nik ez badizut zure merkatua lapurtzen (zu baino lehiakorragoa 
izanez, horretarako erabiltzen den aldagaietako bat lan kostua merketu eta lan baldintzak 
                                                                                                                                                     
garapen teknologikoari esker jende gutxiagok aberastasun gehiago produzitzen duelako, eta jende 
gehiago behar bada, nahikoa litzatekeelako etorkinen iturria pixka bat irekitzearekin (2004an 
22.000 etorkin ari ziren Euskadin kotizatzen, langileen %2,58, Espainian %6,28 zirenean). Baina 
egia esan, ez dago etorkinen zain egon beharrik, bertako jende asko ere enplegu gabe baitago. “La 
privatización de las pensiones no es la solución. El sistema de seguridad social de Estados Unidos 
protege a los individuos en contra de los caprichos del mercado y la inflación, y les da una forma de 
seguro que el mercado privado no ofrece. El problema depende de la tasa de crecimiento: si las 
tasas de crecimiento de finales de los noventa se repiten, no hay problema. Y aun si hay problema, 
puede solucionarse fácilmente. Si se hubiera dedicado una fracción del dinero que se fue en los dos 
recortes fiscales de Bush, la seguridad social se habría solucionado por setenta y cinco años (J.E. 
Stiglitz, “Para que la vejez sea menos segura”, El País, 2005.2.20). 



  

okerragotzea delarik), zuk lapurtuko didazulako. Lehiakortasunaren sistema neoliberalak ez 
du beraz politika ezberdinik egiteko aukerarik ematen, ez behintzat herri bakar batetan. 
Horregatik egin zuen porrot Frantziak 1980ko hasieran frogatu zuen politika ekonomikoak, 
Keynes-en ideietan oinarrituz, eskaera gehitzea suposatzen zuelako, era horretan inflazioa 
igo zelarik, eta nazioarteko egoera berrian horrek lehiakortasuna galtzea suposatzen 
zuelarik. Munduko laugarren ekonomia ez bada gai politika ezberdin bat praktikatzeko, 
pentsa liteke zer gertatuko litzaiokeen baliabide gutxiagoko ekonomia bati. Dinamika 
horrek ez du politika alternatiborik egiteko aukerarik ematen, eta gainera zalantzan jar 
liteke teoria liberalak defendatzen duen bezela, aberastasuna eta ongizatea suposatzen 
dituenik, ez behintzat gehienontzat. Alderantziz, ikuspegi kritiko batetik, berriro ere futbol 
partidua ikusten ari direnen adibidea erabili beharra dago: lehiakortasunaren paradigmak 
denok zutik jarri beharra eskatzen digu, azkenean denok galtzen ateratzen garelarik 
(irtenbidea berriro ere denok exeritzea litzateke beraz).  
Sin que nos diéramos mucha cuenta una revolución ha ido triunfando sigilosamente. Ha sido el 
economista Paul Krugmann quien ha dado el calificativo de revolucionarios a los actuales dirigentes 
norteamericanos: lo son, literalmente, porque están subvertiendo el orden establecido, desbaratando 
todas las garantías de los derechos individuales con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, 
desbaratando los límites de la legalidad para favorecer los intereses económicos a los que 
representan. Entre nosotros todo es más modesto, pero los síntomas de la revolución no dejan de 
advertirse. A Rosa María Mateo, que lleva más de treinta años presentando honorablemente 
programas informativos en la televisión, la echan sin miramientos de un día para otro, y ni siquiera 
tienen la delicadeza de informarle personalmente de que va a ser despedida. Mi amigo y editor Luis 
Suñen, después de dedicar media vida al trabajo de los libros, se encontró en la calle en cinco 
minutos. Si personas con muchos años de experiencia, con una sabiduría profesional largamente 
adquirida, reciben un trato de sirvientes, ¿qué dignidad laboral le espera a quien empieza a abrirse 
paso en la vida? (Muñoz Molina, 2003). 
 Neoliberalismoak globalizazioa eta lehiakortasunaren bidez justifikatu duen arren  
malgutasunaren estrategia, diskurtso kritikoaren ustez beraz, hoiek ez dira benetako 
arrazoiak, neoliberalismoak erabilitako aitzakiak baizik. Baina zeintzu dira orduan azken 
urteetako enplegu politika horien atzean dauden benetako arrazoi eta interesak? Lan 
kostuak murriztuz, kapitalaren irabaziak gehitzea (nahiz eta lehiakortasun arazorik ez 
eduki), eta batez  ere, lan harremanen boterea eta kontrola enpresak lortzea. Andrea del 
Bonok Telefónicari buruz egindako ikerketa erabili genezake adibideak emateko. 
Telefónica milaka langile kaleratzen ari da lehiakortasunaren izenean, baina handik gutxira 
langile kopuru berdina subkontratatzen da. Kaleratzearen arrazoia ez da langile haiek 
jadanik ez direla behar, baizik eta subkontratatuta, merkeago ateratzen zaizkiola, eta 
horrela, zuzendaritzak ez daukala sindikatu, komite, ea.kin borrokan ibili beharrik. 
Telefónicako langileentzat, soldata, lanaldia, lan baldintzak ea. negoziazio kolektibo bidez 
finkatzen dira. Subkontratatutako langileen kasuan ordea babes hori galtzen da, eta lan 
baldintzak prekarizatzen dira: lan gehiago egin behar gutxiago irabaziaz, egonkortasunik 
gabe... (Bono, 2002). Ikuspegi kritiko batetik, malgutasuna langileentzat ere interesgarria 
izan liteke (udan, asteburuetan, edo ordu batzutan bakarrik lan egin nahi duen jendea...), 
baina gertatzen dena da, azken 20 urte hauetan erabili den malgutasunaren politikak 
enpresaren interesak bakarrik eduki dituela kontutan, eta langileen interesen aurka doala 
kasu askotan, euren egoera ahulduaz (eta langilegoa ahulagoa den heinean, gero eta 
errazagoa da bere aurkako erabakiak hartzea. "Aldapa behera doan elur bolaren efektua"). 



  

Ikuspegi kritiko batetik, langilegoari esfortzu berezia eskatzen zaio, eta gainera gero 
esfortzu horren etekinak ez dira gehiengoaren artean banatzen.  

 Malgutasunaren estrategia, explotazio eta dominazio modu berri bat litzateke beraz 
("flexplotación" kontzeptua erabiltzen du Bourdieuk, "flexibilidad" eta "explotación" 
batuaz). Marx-ek langabezia kapitalaren erreserba ejerzito bezela definitu zuen, eta 
diskurtso kritikoaren ustez, prekaritateak funtzio bera beteko luke: ziurtasun faltaren 
sentsazioa zabalduaz, langilegoa beldurtuaz (Bilbao, 1998), disziplina lortzea: "La 
precariedad laboral se inscribe en un modo de dominación de nuevo cuño, basado en la 
institución de un estado generalizado y permanente de inseguridad que tiende a obligar a 
los trabajadores a la sumisión, a la aceptación de la explotación" (Bourdieu, 1999: 126). 
Batetik, langabezia eta prekaritateak zuzenean eragindako jendea legoke, baina 
gainontzekoek ere badakite gaur egun edozein momentutan egoera bera tokatu dakiekela. 
Hobe beraz txintxo  portatzea, eta ez protestatzea: 
La precariedad laboral afecta profundamente a quien la sufre; al convertir el futuro en algo incierto, 
impide aquel mínimo de fe y esperanza en el futuro que es preciso poseer para rebelarse, sobre todo 
colectivamente, contra el presente. A esos efectos de la precariedad laboral sobre aquellos a los que 
afecta directamente se suman sus efectos sobre quienes, aparentemente, no han sido afectados. 
Nunca permiten que la olviden. Esta "mentalidad colectiva" es el origen de la desmoralización y la 
desmovilización que cabe observar. Los parados y los trabajadores precarios, al estar afectados en 
su capacidad de proyectarse en el futuro, apenas son movilizables. Para concebir un proyecto 
revolucionario, es decir, una ambición razonada de transformar el presente en relación con un futuro 
proyectado, hay que tener un mínimo de control sobre el presente. El proletariado, a diferencia del 
subproletariado, tiene ese mínimo de garantías, pero también es alguien que todavía tiene algo que 
defender, algo que perder (su empleo, aunque sea agotador y mal pagado). Muchos de sus 
comportamientos, a veces descritos como demasiado prudentes, o incluso conservadores, tienen 
como principio el temor a caer más bajo, de descender al subproletariado (Bourdieu, 1999: 121). 

 Batetik, beldurra erabili da beraz malgutasunaren estrategia neoliberala 
inposatzeko194. Baina mehatxua baino eraginkorragoa da konbentzimendua, dominatuek 
euren egoera onartzea (Weberren boterearen teoria). Kapitala ez da indarraren bidez bere 
estrategia inposatzera mugatu. Diskurtso borroka irabazi du, konbentzitu egin gaitu, 
malgutasunaren estrategia-lehiakortasunaren paradigma eta politika neoliberalak 
ezinbestekoak direla sinistarazi digu: "Los empresarios han ganado la batalla de la 
flexibilidad porque han convencido a los gobiernos, a la opinión pública e, incluso, a los 
asalariados de que la flexibilidad era a la vez la solución para los problemas del empleo y 
de la productividad, satisfaciendo, al mismo tiempo, las aspiraciones individuales. En 
cuestiones de terminología, quienes controlan las definiciones controlan la credibilidad" 
(Zubero, 2000a: 210). "Los empresarios tienen el control de las ideas en este fin de siglo y 
la culpabilización que han dirigido a los sindicatos como causantes de la crisis parece haber 
tenido éxito" dio Santos Ortegak (Santos Ortega, 1995: 169). Egia ote? Nola irabazten da 
ba ideia borroka hori? Ba ideia hoiek leku guztietan behin eta berriz errepikatuaz. Adibide 
bat? Euskadin irakurrienetakoak diren Correo eta Diario Vasco egunkarien lana 
(errealitateari buruzko informazioa eskeintzera mugatu beharrean, errealitatea bera eraikiaz, 
komunikabide guztiek egiten duten moduan). Egunkariko "adituek" (kasu honetan Ignacio 
                                                 
194 XXI. mende hasera hontan beldurraren mezua nola zabaldu eta erabiltzen den ikusteko 
(langabezia eta prekaritatea ere zentzu horretan erabiltzen direlarik), ikusi Enrique Gil Calvo 
(2004), El miedo es el mensaje. Riesgo, incertidumbres y medios de comunicación (Alianza Arg.).  



  

Marco-Gardoqui) honelako ideiak errepikatzen dituzte etengabe: "Los sindicatos deben 
aprender que, en este mundo globalizado y cruel, su mayor enemigo no es el patrono 
desalmado, son sus propios compañeros de países más flexibles y menos exigentes. El 
peligro real para los trabajadores de Seat en Martorell no procede de la dirección, viene de 
Eslovaquia, de la planta de Bratislava" (Diario Vasco, 2002.10.02: 32). 

 Malgutasunaren estrategia neoliberal honek gizakien bizitzan duen eragina aztertzen 
duten liburuen artean, Richard Sennet-en La corrosión del carácter da agian 
interesgarrienetakoa. Sennet-en ustez, kapitalismo berriak inposatu dituen lan baldintzek 
gizakien bizitza indibidualean eragin negatiboa izan du. Ziurtasun falta, antsietatea, estresa, 
depresioak,... Batzuk bizitza enplegu bila pasatzen duten bitartean, beste batzuren bizitza 
enplegura mugatzen da, eta gainera enplegu horrek eskaintzen dien gauza bakarra dirua da, 
kontsumitzeko aukera. Zaila da modu horretara antolatuta dagoen gizarte batetan zentzua 
eta zoriontasuna bilatzea (esanguratsua da liburuaren tituloa). Lehenago ere aipatu dut 
gizakiok egonkortasun eta ziurtasun minimo batzuk behar ditugula bizitza proiektu bat 
pentsatu ahal izateko, eta dena epe motzekoa eta azalekoa den gizarte honetan ezinezkoa da 
baldintza hoiek topatzea. Orainaldia kontrolatzen ez badugu, ezin dugu etorkizuna 
planifikatu, eta gure bizitzarekiko kontrol falta horrek nekatu egiten gaitu, inpotentzia eta 
ezinegona bezalako sentimendu negatiboak sortarazten ditu. Kapitalismo berriak behin-
behinekotasuna eskaintzen digu, etengabeko aldaketa, bizilekuz eta enpleguz aldatzeko 
malgutasun gaitasuna, inora ez garamatzan etengabeko bidaia. Baina ahaztu egiten zaio 
pertsonak ez garela makinak bezalakoak, guretzat ez dela nahikoa bizirik irautea, beste 
zerbait gehiago behar dugula, zoriontsu izateko gure bizitzak zentzu bat behar duela, eta 
zentzuak epe luzeak eskatzen dituela. Postmodernitateak eskaintzen digun gizakia, 
gainontzeko gizakiekin azaleko harremanak dituen eta hiri-enplegu-esperientzi motz 
ezberdinez osatutako collage bat da, eta zaila da modu horretan biografia bat, identitate bat 
eraikitzea (Sennet, 2000). 

 Ondorio "psikologikoetatik" "sozialetara" pasaz, enplegu politika neoliberalen beste 
helburu eta ondorio garrantzitsuenetako bat lan harremanen indibidualizazioa litzateke. 
Ikuspegi kritikoaren ustez, liberalismoak lan eta gizarte harreman kolektiboak desagertu 
arazi nahi ditu, eta indibidualismoaren itzulera honek gizarte bazterketa suposatzen du, 
Ongizate Estatuaren oinarri filosofikoak hausten baititu, ardura kolektiboa (lan istripuetan, 
gaixotasunean, langabezian, pobrezian) bezalako lorpen sozialetan atzera eginez. 
Indibidualizazioaren estrategia honek ahulenei egiten die gainera kalte gehien. 
Indibidualismoaren estrategia liberalak, gehienetan gizartearen arazo estrukturalen biktima 
dena (langabezia eta prekaritatearekin gertatzen den bezela), bere arazoen errudun bezela 
aurkezten digu. Dinamika horrek gainera (langabezia, prekaritatea, indibidualismoa), 
jendea sindikatuetara afiliatzea gero eta zailago egiten du, eta langile mugimendu 
kolektiboa gero eta ahulago den heinean, gero eta zailagoa da ahulenak babestea... (berriro 
ere "elur bola efektoa"): "En todos los países se produce un fenómeno de refeudalización de 
las relaciones laborales caracterizado por el reforzamiento de la representación corporativa 
en las empresas y la dificultad de los sindicatos de clase para reclutar a sus miembros de 
entre unos empleados que perciben que su futuro laboral depende no tanto de las garantías 
colectivas negociadas por los sindicatos como de su comportamiento personal y su 
disposición a aceptar toda exigencia que, en nombre de la competitividad, le sea 
"propuesta" (Zubero, 2000a: 21). 



  

 Enplegu politika neoliberalen ondorio sozialak ikuspegi kritiko batetik aztertzen 
dituzten lanen artean, Robert Castel-en La metamorfosis de la cuestión social 
azpimarratuko nuke nik (Castel, 1997195). Diskurtso kritikoak azpimarratuko duena da, 
1970tik aurrera, BPGak orokorrean hazten jarraitu duen arren (krisi urteen 
salbuespenarekin), aberastasun hazkunde horren banaketa modu ezberdinago batetan 
antolatu duela neoliberalismoak, eta horrek ezberdintasun sozialen areagotzea suposatu 
duela. Ongizate Estatuaren helburua, aberastasuna gehiengoaren artean banatzea zen, 
gizartearen batasun edo kohesioa lortzea. Neoliberalismoak ordea gizartea hautsi egiten du, 
lan mundutik hasita, dualizazioa eta segmentazioa baitira prekaritatea eta langabeziaren 
ondorioak (Recio, 1999). Gizarte liberal kapitalistaren ezaugarri nagusitako bat, gizarte 
horren integrazio falta da (gizartearen desintegrazioa), gizarte horren zati handi bat 
gizartetik kanpo edo gizartearen mugan geratzen baita (gizarte horretako jende gehienak 
enplegu bat behar baitu bizitzeko, baina ez dago denontzako enplegurik, eta/edo enplegu 
askok ez du duinki bizitzeko aukerarik ematen). Gizakiok beste gizakiak behar ditugu 
bizitzeko (animalia sozialak gara), baina liberalismoak gizarterik gabe uzten du jende asko. 
Malgutasunaren estrategiak, orain arte babesa eskaintzen zioten instituzio sozialetatik 
aldentzen dute gizakia (familia, enplegu eta komunitate egonkorrak...), eta gizakien 
egonkortasun eta ziurtasun faltak, estutasun eta antsietateak, gizartearen egonkortasuna 
mehatxatzen dute (Carnoy, 2001). Gizakien bizitzarako enplegua hain garrantzitsua den 
gizarte batetan beraz, enplegua krisian dagoela esateak, gizartea krisian dagoela suposatzen 
du. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 Hemen aipatzen ari naizen lanekin batera (Sennet, Castel...), langabeziaren ondorio indibidual eta 
kolektiboei buruz lan klasikoago bat begiratu nahi duenak, M. Jaboda, H. Zeisel eta P. Lazarsfeld-
ek 1931an Austriako Marienthal herrian eginiko ikerketa begiratu dezake (Los parados de 
Marienthal, La Piqueta, 1996, Madrid). 

12. TAULA. PREKARITATEA. 
Estamos de charla en la librería de mi amigo Antonio. En ésas entra un chico joven con una
mochila a la espalda, y se queda un poco aparte, esperando a que Antonio y yo hagamos una pausa
en la conversación. Al fin, en voz muy baja, le pregunta a Antonio si puede dejarle un currículum.
Claro, responde el librero. Y entonces el chico saca de la mochila un mazo de folios, cada uno con
su foto de carnet grapada, y le entrega uno. Lo mete todo de nuevo en la mochila y sale a la calle. 
Antonio me mira. Vienen por docenas, dice. Cada uno con su currículum. Y no puedes imaginarte
de qué nivel. Licenciados en esto y aquello, cursos en el extranjero, idiomas. 
 Le cojo el folio de la mano. Fulano de Tal, nacido en 1976. Licenciado en Historia, cursos 
de esto y lo otro en París y en Italia. Tres idiomas. Cuento hasta siete trabajos basura, de ésos de
tres o seis meses y luego a la calle. 
 Qué estamos haciendo con estos chicos. En qué estamos convirtiendo a todos esos jóvenes
de la mochila, que tras la ilusión de unos estudios y una carrera, tras los sueños y el esfuerzo, se 
ven recorriendo la calle repartiendo currículums en los que dejan los últimos restos de esperanza.
Trabajos basura, desempleos basura. Y cuando el milagro se produce, es con la exigencia de qué 
estes dispuesto a todo: boca cerrada para sobrevivir hasta que te echen. Aún así, chaval, chavala,
tienes que dar las gracias por los cambios de turno arbitrarios, los fines de semana trabajados, las
seicientas horas extras al año de las que sólo ochenta figuran como táles en la nómina. Y si encima
pretendes mantener una familia y pagar un piso, date con un canto en los dientes de que no te
sodomicen gratis. Flexibilidad laboral, lo llaman. Y gracias a la flexibilidad de los cojones se han 
generado, dice el portavoz gubernamental de turno, tropecientos mil empleos más. Gracias a eso,
un chaval de veintipocos años puede disfrutar de la excitante experiencia de conocer ocho empleos
de chichinabo en tres o cuatro años, y al cabo verse en la calle con la móchila, buscándose la vida. 
Partiendo una y otra vez de cero. Flexibilidad laboral. Cuánto eufemismo. A ver qué pasa cuando,
de tanto flexionarlo, se rompa el tinglado y se vaya todo al carajo. 

Arturo Pérez-Reverte (2003), "La mochila y el currículum", El Semanal, 2003.02.09: 10.



  

 

 

 

 

 

  

Liberalismoa eta sozialdemokrazia ez dira enplegu krisiarentzako benetako 
irtenbideak. 

 1970an hasitako enplegu krisia eta harek eragindako gizarte krisia ez ditugu beraz 
gainditu diskurtso kritikoaren ustez (edo beste era batetara esanda, krisi horretatik 
ateratzeko frogatutako errezeta neoliberalak ez dute krisia sendatu). Eta horregatik, krisi 
horretatik ateratzeko, aldaketa sakonak egin behar dira, liberalismoak eta 
sozialdemokraziak betiko irtenbideetara jotzen duten bitartean, ikuspegi aurrerakoi batetik, 
XXI. mende hasieran mundua nola dagoen eta nora doan ikusita, aldaketa erradikalagoak 
planteatzen baitira. Neoliberalismoak ez du aldaketarik proposatzen, azken hamarkadetako 
bidetik jarraitzea proposatzen du. Sozialdemokrazia diagnostikoan ados dago diskurtso 
kritikoarekin, eta aldaketak planteatzen ditu, baina egungo joku arauen barnean 
(kapitalismoaren barnean). Enplegu krisitik ateratzeko proposamen liberal eta 
sozialdemokratei eginiko kritikak aipatuko ditut puntu honetan. 

 Prestakuntzarena ez da benetako arazoa. Neoliberalismoak eta sozialdemokraziak 
enplegu krisiaren aurrean gehien aipatzen duten irtenbideetako bat prestakuntzaren beharra 
den bitartean, diskurtso kritikoak ez du ukatzen prestakuntzaren garrantzia gizaki eta 
gizarteentzat, baina ez du uste enplegu krisiaren irtenbidea izan litekeenik (Kovács, 1998; 
Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, 2000; Homs, 1999; Reina, 
2000). Kasu gehienetan, langabezian edo enplegu prekarioetan daudenen arazoa ez baita 
prestakuntza falta, baizik eta enplegu duin falta. Gertatzen dena da, "silla jokura" jolasten 
ari garela, eta gero eta gehiago prestatzen garen arren, exeritzerakoan beti sillak falta 
direla,edo sillatako batzuk ez daudela egoera onean. Prestakuntzarekin lortzen dugun gauza 
bakarra da, aulkirik gabe edo aulki txarrekin geratzen diren hoiek, gero eta prestatuago 
egotea:  
Es sin duda una visión todavía optimista de la "crisis" la que lleva  a pensar que , mejorando y 
multiplicando las calificaciones, uno se precave contra la "inempleabilidad"(...) La "baja 
calificación" puede llegar siempre tarde a la guerra, si mientras tanto se ha elevado el nivel general 
de la formación. Por ello, también objetivos tales como el de llevar al nivel del bachillerato a un 
80% de un grupo etario son seudosoluciones del problema del desempleo. No hay actualmente, ni 
habrá en el futuro previsible, un 80% de empleos que exijan ese nivel de cualificación. Es entonces 
posible que, más bien que una reducción del desempleo, se desemboque en una elevación del nivel 
de calificación de los desempleados (Castel, 1997: 409). 

 Diskurtso dominanteak prestakuntza proposatzen digu enplegu krisitik ateratzeko, 
modu horretan arazo eta eztabaida soziala dena indibidualizatuz, eta enplegu duinik 
topatzen ez dutenei, errua beraiena dela esanaz, ez dutelako behar adina prestakuntza, edo 
ez direlako prestatu arlo egokietan ("empleabilidad" kontzeptua: jendeak ez du enplegu 
onik bilatzen ez dela "enpleagarri", ez dagoelako ongi prestatua, ez dagoelako prest 



  

enplegua bilatzeko bizilekuz aldatzera...). Diskurtso kritikoaren ustez ordea, langabezia eta 
prekaritatea, ikasketa maila eta arlo guzietan gertatzen dira, eta bete gabe geratzen diren 
lanpostuen kasuan, batez ere kualifikazio gutxiko lanpostuak izaten dira, kasu horietan 
soldata baxuak eta lan baldintza txarrak direlarik arrazoiak, ez prestakuntza falta. Irtenbidea 
ez da denok "telekomunikazioetako ingenieritza" edo mekanika ikastea, ez legokeelako 
denontzako lanik. Kasu gehienetan gertatzen dena da, kualifikazio altuko jendearentzat, 
beraiek duten prestakuntza maila baino gutxiago eskatzen duen enpleguak bakarrik 
daudela: enpresarialeseko lizentziatuak seguroak saltzen, lan harremanetako diplomatuak 
idazkaritza lanetan, ingeniero teknikoak mantenimiento lanetan... Informazio eta 
ezagutzaren gizarte berria prestakuntza eta kualifikazio altuko enpleguen gizartea izango 
dela diotenei, errealitateak ez die oraingoz arrazoik ematen: 2001ean %20 jaitsi ziren 
enplegu kualifikatu eskeintzak, gehien eskatzen diren enpleguak, saltzaile-komertzial (%6), 
produkzio teknikari (%5) eta administratibo (%5) direlarik ("Círculo de Progreso"k 
prestatutako "Infoempleo 2002" txostenetik hartutako datuak). Langai-k (Euskadiko 
enplegu agentzia publikoak) eskaintzen dituen enpleguen artean ere, komertzial, kamarero 
eta komertziorako saltzaile dira hiru enplegu mota eskeinienak. Bartzelonako Unibertsitate 
Autonoman ekonomiako katedradun diren Josep Oliver eta José Luis Raymond-ek 
zuzendutako ikerketa baten arabera, Espainian lanean ari direnen %15ak (2,2 miloi langile) 
bere lanposturako beharrezkoa litzatekeena baino prestatuago dago (Educación formal y 
demanda de cualificación de la mano de obra en España-2003). Gehiegizko prestakuntza 
hau hazi egin da gainera azken urteetan, eta Lanbide Heziketako tituloetan nabaritzen da 
gehiago. Diskurtso kritikoaren ustez, zalantzan jar daiteke baita ere "giza kapitalaren 
teoriak" saldu digun "prestakuntza bidezko aukera berdintasunaren" hipotesia: lanean ari 
direnen artean, prestakuntzarako aukera batez ere enplegu egonkor bat dutenentzako da 
(prekaritateak sortutako ezberdintasunak prestakuntza bidez murriztu beharrean, 
prestakuntzak ezberdintasun hoiek berregiten ditu beraz). Eta gainera, enpresa barneko 
promoziorako, prestakuntza baino garrantzitsuagoak dira esperientzia eta langilearen jarrera 
(agindutakoa protestarik gabe egitea adibidez) (Martín Artiles eta Lope, 1999). 

 Ekonomia Berria ez da irtenbidea. Prestakuntzarekin batera, enplegu krisitik 
ateratzeko liberalismoaren eta sozialdemokraziaren esperantza nagusietako bat Ekonomia 
Berria da, teknologia berrietan (informatika, elektronika...) oinarritutako ekonomia, internet 
litzatekeelarik kontzeptu horrekin adierazi nahi denaren adibide hoberena. Behin eta berriz 
errepikatu zaigunez, azken hamarkadetan gizarte aldaketa sakona gertatzen ari dela sinistu 
dugu azkenean, gizarte iraultza berri baten aurrean gaudela, gizarte industriala gainditu eta 
"informazioaren eta ezagutzaren gizarte postindustrialerako jauzia" gertatzen ari omen 
delarik. Ikuspegi kritiko batetik ordea, zalantzan jar liteke gizarte berri honen garrantzia 
horrenbestekoa ote den oraingoz behintzat (Estefanía, 2002). Vicenc Navarro bezalako 
autore garrantzitsuek, Ekonomia Berria garatuen dagoen Estatu Batuen kasua aztertu 
ondoren, zalantzan jartzen dute azken urteetan saldu zaigun aldaketa (Navarro, 2000b). 
Guri interesatzen zaigun arloan adibidez, enpleguaren arloan, Navarrok ematen dituen 
datuak honakoak dira: 1979-1999 tartean AEBan sortutako 14,2 miloi enpleguetatik, %80 
komertzio eta zerbitzu arloko (enpresentzako zerbitzuak, zerbitzu pertsonalak eta osasun 
zerbitzuak) soldata baxuko enpleguak izan ziren. Euskadira etorriaz, elektronika-
informatika eta telekomunikazioen arloan 8.000 pertsonak lan egin zuten 2001ean (lanean 
ari den jendearen %1). Ez dirudi beraz oraingoz behintzat Ekonomia Berri honen garrantzia 



  

horrenbestekoa denik196. Gainera, azken aldian, teknologia berrietan oinarritutako munduko 
enpresa nagusienak, enplegua sortu beharrean, milaka langile kaleratzen ari dira: Ericsson, 
Deutsche Telekom, Cisco, Philips, Kodak, Nokia, Alcatel, Siemens, Hewlett Packard. 
Kaliforniako Silicon Valley-n ere (teknologia berrien ekoizpenean espezializatuko 
munduko bailara ezagunena), langabezia %1,3tik (2000ko abendua), %7,6ra igo da 
(2002ko abuztua). Espainian ere, informatika eta elektronikaren arloan 2.400 enplegu galdu 
dira 2002an (sektore horretan 93.400 pertsonak lan egiten zuten 2001ean, "Asociación 
Española de Tecnologías de la Información" erakundeak emaniko datuen arabera)197... 
2001/02 urteetako ekonomiaren egoerak (2001ko irailak 11, Afganistaneko gerra, 
Argentinako krisia, bolsaren beherakada, AEBko eskandalo finantzieroak...) izan dezakete 
garrantzirik enpresa hauen martxa txarrean, baina adituen ustez, arrazoi garrantzitsuena 
gehiegizko euforia izan da, arlo berri hauen etorkizuna baikorregi hartu izanaren ondorio. 
Horregatik, lehenengo booma pasa ondoren, gauzak pixkanaka bere lekura datoz, eta 
Frankfurt-eko bolsak Ekonomia Berriarentzako sortutako "Merkatu Berria" itxi du 2002ko 
irailean. Oraingoz behintzat, ez dirudi Ekonomia Berriak enplegu krisitik aterako gaituenik. 

 Mugikortasun geografikoa, autoenplegua, ea. ere ez dira benetako irtenbideak. 
Kontratu berrien %90 behin-behinekoa baldin bada, eskaintzen diren enplegu gehienak 
saltzaile, ume-zaintzaile, ea. bezalakoak baldin badira... nola aldatuko da ba hiriz jendea? 
Zertarako: supermerkatu batetan egunero 10 ordu lan egin, bizitzeko adina justu-justu 
irabazi eta sei hilabetetara kalera joateko? (etxebizitza merkatua nola dagoen jakinda 
gainera...) (Fundación Encuentro, 2002). Gainera, gizakiak sustraiak behar ditu, zaila da 
etengabe hiri edo herrialde ezberdinetan bizitzera behartuta dagoen jendearen bizitza, zaila 
da horrelako jendearekin gizartea eraiki ahal izatea. Mugikortasun geografikoaren politika 
liberalak, elkarren artean komunikazio eta harreman minimoak dituzten gizaki indibidualez 
osatutako gizarte ahul batetara garamatza. Adibide errakidalak jartzen hasita, Murtziako 
baratzetara lanera etorri diren milaka emakume poloniarren kasua aipa liteke, gehienak 30 
urtetik gorakoak, ezkonduak, eta seme-alabak dituztenak. Martxotik ekainera aritzen dira 
Murtzian lanean, hemen lau egunetan irabazten duten soldata, han hilabetean irabazten 
dutena baino gehiago delako. Hori nahi al dugu guretzako?  

                                                 
196 Eta zalantzan jar liteke baita ere gainera, Ekonomia Berria bezela definitu den hori, benetan hain 
berria ote den. EBaren Lisboako bilerak, 2010rako Europan denontzako enplegua lortzeko 
proposatu zuen "Ezagutzaren gizartea" deituriko horretan adibidez, arlo ekonomiko gehienak 
"Ekonomia Zaharrekoak" direla esan genezake: Teknologia Altuko sektoreen artean adibidez, 
industria kimikoa, makinak egitea, automobil industria, ea. sartzen dira. Goi Prestakuntza behar 
duten sektoreen artean berriz, hezkuntza, ikerketa, osasuna eta zerbitzu sozialak... (Egailan, 2002, 
El empleo en Euskadi 2001, 29-41 orr.) 
197 Egia esan, ez dira telekomunikazioetako enpresak bakarrik 2001/02 urteetan jendea kaleratzen ari 
direnak. 2001ko irailak 11ko New York-eko atentatu famatua baino hilabete batzuk lehenago ere, 
multinazional ezagun asko milaka langile kaleratzen hasi ziren, emaitzak ez zirelako beste 
urteetakoak bezain onak (kasu gehienetan, diru gutxiago irabazten ari ziren, hori zen "arazoa", 
1994-2000 tartean milaka miloi irabazi ondoren, baina hori ia emaitza txarra da enpresaren 
ikuspuntutik...). Eta Espainian, Telefónica, BBVA edo SCH bezalako enpresa garrantzitsuak, 
lehenagotik ere ari ziren jendea kaleratzen, euren irabaziak mantendu ahal izateko. Hori da logika 
kapitalistaren kontraesanetako bat: lehiakortasuna hain garrantzitsua den sistema batetan, etengabe 
borrokatu behar da kostuak murrizteko, eta milaka miloi irabazten ari diren enpresak ere jendea 
kaleratzen dute, milaka miloi irabazten jarraitu ahal izateko. 



  

 Autoenpleguarekin gauza bera gertatzen da. Diskurtso kritikoaren ustez, irtenbidea ez 
da bakoitzak bere negozioa irekitzea, ez baitago nahikoa "negozio" denontzako (2003an, 
Espainian 2.771.318 pertsonak kotizatzen dute autonomo bezela. Gizarte Segurantzan 
16.817.800 pertsonak kotizatzen dutela kontutan harturik, %16 dira autonomoak). Ikuspegi 
kritikoaren ustez, diskurtso ofizialak despistatu egiten gaitu "mugikortasun geografikoa" 
edo "autoenplegua" bezalako proposamenekin, baina benetako arazoa beste bat da: ez 
dagoela denontzako adina enplegu duin. Juan José Castillok hiru "autonomo"en egoera 
deskribatuz kritikatzen du autoenpleguaren proposamen neoliberala ("tres personas, dos 
mujeres y un hombre, cuyo registro estadístico es "empresarios sin trabajadores", o 
"autónomos", del sector de la confección, cuyo taller trabaja, subcontratado, para tiendas 
de alto consumo"): 
Los tres fueron empleados de la emblemática textil sabadellense Enrique Casanovas (hasta que esta 
empresa cerró en Marzo de 1990). Tras distintos intentos de abandonar su situación de 
desempleados, comienzan su aventura con esta empresa, "Rifano", minúscula y sumergida, es decir, 
sin licencia fiscal. Un  taller que junto a otros miles susurra a cualquier hora del día el rumor fabril 
de las maquinas de coser y las tejedoras clandestinas. Un hilo musical con fondo manchesteriano 
testimonia en Terrassa, en Sabadell, en Granollers y  también en el barrio barcelonés de Gràcia, la 
vergonzosa entropía industrial al borde del milenio. Es la melodía monótona en el subsuelo de la 
elegancia, es la mazmorra del fashion y la pasarela. Estas actividades compiten leoninamente para 
abrirse camino en un submercado dominado por el dumping social, el destajo, el impago y hasta el 
menosprecio de sus compradores, grandes superficies, boutiques de moda o fabricantes. Por su justo 
medio transita la supervivencia: "Una cosedora autónoma subcontratada por Boss, Zegna o Conti 
gana un promedio de 75.000 pesetas al mes, y entre nosotras dos alcanzamos menos del doble de 
esa cifra" explican las dos mujeres. Carmen, Maribel y Agustín constituyen un ejemplo vivo de un 
pequeño heroísmo con el que no contaron Bruselas ni la Comisión Delors al elaborar el polémico 
libro Blanco, que debía revitalizar el empleo por la vía de los autónomos (Castillo, 1997: 435).  

 Hazkunde ekonomikoa ez da irtenbidea. Kapitalismoan, hazkunde ekonomikoa 
beharrezkoa da, ez enplegua sortzeko bakarrik, baizik eta sistemak bizirik irauteko. 
Enplegua sortzeko behintzat, ezinbestekoa bihurtzen da hazkundea: ekonomiak hazi 
beharra dauka, gero eta gehiago saldu-kontsumitu-ekoiztu behar da, edo arlo-enpresa 
berriak sortu behar dira, enplegu berria sortu ahal izateko. Sozialdemokrazia ere ados dago 
liberalismoarekin oinarrizko ideia hauetan. Diskurtso kritiko batetik ordea, munduaren 
muga ekologikoak ezagutu ditugun momentutik, zalantzan jarri beharra dago mugarik 
gabeko hazkundearen ideologia. Posible izanda ere, gizartearen helburu nagusietako bat 
hazkunde ekonomikoa izatea (hazkunde hori zalantzan jarri gabe, zertarako den eta ze 
ondorio dituen eztabaidatu gabe), ez da desiragarri (Riechmann, 1998).  

 Eta gai honetan ere, ikuspegi kritiko batetik sozialdemokraziaren jarrera salatu 
daiteke, honek enplegu krisia gainditzeko hazkunde ekonomikoaren proposamen kapitalista 
onartu duelako zalantzan jarri ezin litekeen irtenbide nagusi gisa. Sozialdemokrazia ez da 
mugatzen gainera oinarrizko idea hauetan liberalismoarekin ados egotera. 1970eko 
krisiaren ondoren, Berlineko Harresia erori ondoren... gero eta lotsa gehiago ematen diola 
dirudi proposamen alternatiboak planteatzea, gero eta eskubiago mugitzen ari dela (aipatu 
dugu lehenago ere ideia hau). Eta enpleguari dagokionean ere gauza bera gertatzen da 
noski: sozialdemokraziak ere malgutasunaren estrategia neoliberala ezinbestekoa dela 
erabaki du, eta ondorioz sozialdemokratek agintzen duten herrietan ere prekarizazioa da lan 



  

merkatuaren ezaugarri nagusietako bat198. Zertan ezberdintzen da adibidez Alemanian G. 
Schröeder ezartzen ari den lan merkatuaren erreforma, Espainian PPren enpleguari buruzko 
diskurtso eta praktiketatik? (Naïr, 1999). Despistatuta gabiltz, enplegu krisitik ateratzeko, 
Ongizate Estatu kapitalista berreskuratzea aldarrikatzera mugatzen garenean. XXI. mende 
hasieran, mundua nola dagoen jakinda, eta muga ekologikoak ezagututa, keynesianismoa 
eta kapitalismo sozialdemokrata baino aldaketa sakonagoak pentsatzen hasi beharra dago. 

 

Enplegu aztarnategi berriei buruzko eztabaida 

 Enplegu berria sortzeko, liberal eta sozialdemokraten proposamen nagusietako bat 
enplegu aztarnategi berriena izango da, orain arte ordaindu gabe egiten ziren lan edo 
zereginetan ordainduriko enplegua sortzea (ikusi aurreko kapituluan gai honi buruz 
esandakoa). Ikuspegi kritiko batetik ordea, bi arrazoi daude proposamen hau zalantzan 
jartzeko: 

 

(1) Enplegu aztarnategi berrien proposamenak, ekonomiak bizitzako gero eta arlo gehiago 
kolonizatzea suposatzen du, eta posible izanda ere, dinamika hori ez da desiragarri. 

Diskurtso kritikoaren ustez, zalantzan jarri beharko genuke modernizazio 
kapitalistak suposatu duen bizitzaren kolonizazio ekonomiko prozesua: kapitalismoak 
suposatu duena da, gero eta bizitzako arlo eta zeregin gehiago merkatuak kudeatzen dituela, 
ekonomiak bizitzako gero eta arlo gehiago kolonizatzen dituela. Kapitalismoari interesatzen 
zaiona da, beste pertsona batzuei ordaintzea orain arte guk egiten genituen gauzak 
egiteagatik. Horrela mugitzen eta hazten da ekonomia, horrela sortzen dira irabazi 
ekonomikoak. Logika kapitalistak edozein lekutan ikusten du negozio aukera, dirua, eta 
horretarako prest dago edozein gauza merkantzia bihurtzeko. Jarrera kritiko batetik ordea, 
zalantzan jarri beharko genuke dinamika hau: ahal izanda ere, ez da desiragarri gizarte 
guztia merkatu bihurtzea, jarduera guztiak profesionalizatzea, zeregin guztiak enplegu 
bihurtzea. Ziurrenik, justu aurkako norabidea hartu beharko genuke: merkatuaren, 
ekonomiaren, ordainduriko lanaren (enpleguaren), eremua ahalik eta gehien murriztea, eta 
ahalik eta denbora gehien edukitzea diruz ordaintzen ez diren beste gauza hoietarako.   

Neoliberalismoak eta sozialdemokraziak ordea beste era batetara ikusten dituzte 
gauzak. Bigarren atalean ikusi dugun moduan, enplegu berriak sortzeko aukera ikusten dute 
orain arte lan merkatuaren logikatik kanpo zeuden zereginetan. J. Rifkin bezalako autoreek 
adibidez (ikuspegi sozialdemokrata batetik), "komunitatearentzat interesgarri izan 
daitezkeen zereginetan" enpleguak sortzea proposatzen dute: elizetan, elkarte 
gastronomikoetan, mendiak garbitzen dituzten taldeetan, kirol elkarteetan, zine-kluba 
antolatzen duten taldeetan... Eta neoliberalismoa ere ados dago proposamen honekin: 
Espainiako Partidu Popularrak adibidez, dirulaguntzak ematea onartu du enplegua sortzen 
duten Gobernuz Kanpoko Erakundeei. Gizarte aberatsek daramaten bidea ez da beraz 
ikuspegi aurrerakoi batek defendatuko lukeena: ordainduriko lanaren, enpleguaren, denbora 
ahalik eta gehien murriztea, gainontzeko gauzetarako gero eta denbora gehiago edukitzeko. 
Gaur egungo joera beste bat da: ahalik eta enplegu "hoberena" lortu, ahalik eta diru gehien 
irabazi,  eta ondoren, ahalik eta zeregin gehien, guk geuk egin beharrean, besteen esku utzi 
                                                 
198 Bigarren atalean sakondu ditut gehiago ideia hauek, "sozialdemokrazia eta enplegua" puntuan. 



  

(produktu eta zerbitzu horiengatik ordainduaz noski). Lanetik ordubete lehenago atera, 
arratsaldean erosketak egin eta afaria lasai prestatzeko denbora eduki beharrean, egun osoa 
batetik bestera korrika pasa eta afalorduan Telepizzara deitzeko antolatu digute/dugu 
bizitza. Sema-alabekin pasatzeko gero eta denbora gehiago edukitzeko borrokatu 
beharrean, gero eta haurtzaindegi, ludoteka, udaleku, ea. gehiago sortu ditugu. 

Diskurtso kritikoaren ustez, mendi talde batetan, edo Gobernuz Kanpoko Erakunde 
batetan enplegua sortzen badugu, lan horien zentzua galtzen da, zentzu hori ez baita (orain 
arte) ekonomikoa, beste era batekoa baizik: "La regulación por el dinero no puede ser 
aplicada al dominio de la reproducción simbólica del mundo de vida (...) Reglamentar 
administrativamente o monetarizar (transformándolas en empleos remunerados) unas 
actividades que tienen como fin dar o transmitir sentido es inevitablemente ponerlas en 
crisis" (Gorz, 1995b: 143). Seme-alabak edukitzea, ez da beste zerbait lortzeko estrategia 
bat, bitarteko bat, helburu bat baizik (hori suposatzen da behintzat). Horrelako gauzek berez 
dute zentzua, bizitza betetzen digute, zoriontsu egiten gaituzte. Kapitalismoak frogatu du 
bizitzako arlo guztiei zentzu ekonomiko bat eman diezaiekegula, dena bihurtu daitekeela 
enplegu-negozio-diru, baina posible izateak ez du suposatzen desiragarri denik. Bizitzak 
denbora, zentzu eta logika ezberdinak dauzka: seme-alabei eskaintzen zaien denbora 
adibidez, kalkulo ekonomikotik kanpo geratzen dela suposatzen da. Egiten ditugun gauza 
guztiak ez ditugu diruan pentsatuz egiten. Ziurrenik jendearentzat garrantzitsuenak diren 
arloak ez dute logika ekonomikoarekin zerikusirik. Bakoitzaren desio, afizio, borondate, 
sentimendu eta gogoak sartzen dira hor, eta errendimendu ekonomikoa, kalkulo arrazionala, 
ea. bezalako logikak bigarren mailan geratzen dira. Herriko festak prestatzek denbora 
kentzen dio jendeari, esfortzua suposatzen du, eta ez da dirurik irabazten. Baina horrelako 
jarrerekin eraikitzen da komunitate bat, horrelako ekintzak adierazten dute benetako eta 
borondatezko elkartasuna, kapitalismoak indibidualismoa eta kontsumoa bezalako baloreak 
sustatzen dituen bitartean. Ikuspegi aurrerakoi batetik, enplegu krisia ez genuke konpondu 
beharko logika ekonomikoaren esparrua gero eta gehiago zabalduaz. Diskurtso kritikoaren 
zeregina erresistentzia lana litzateke, ahalik eta bizitzako arlo gehienak logika kapitalista-
ekomizista horretatik kanpo babestuz (eta agian, posible balitz, jadanik merkatuak 
konkistatu dituen arloak ere berreskuratuz): 
Estas actividades no tienen, por definición, una racionalidad económica y se situan más allá y al 
margen de la esfera de la economía. Su realización no constituye el medio para llegar a un 
resultado, a una satisfacción; ella misma produce directamente ese resultado, esa satisfacción. El 
tiempo consagrado a la música, al amor, a la educación, al intercambio de ideas, a la reconfortación 
de un enfermo, a la creación, etc., es el tiempo de la vida misma, no tiene un precio al que pueda ser 
vendido o comprado. La expansión del tiempo de la vida y la reducción del tiempo dedicado a los 
trabajos necesarios o con finalidad económica han constituido una meta constante de la humanidad 
(Gorz, 1995b: 295). 

 Logikoa den moduan, modernitateko eztabaida filosofiko garrantzitsuenetakoa, 
modernitate prozesu berari buruzkoa izan da: modernitate kapitalista, arrazionalitate 
instrumental eta ekonomikoaren garaipena izan da, eta korronte kritikoen ustez (Frankfurt-
eko Eskola adibidez) prozesu hori zalantzan jarri beharko genuke, ez duelako automatikoki 
suposatzen gizakion zoriontasuna, gizarte hobeago bat. Enplegu aztarnategi berriekiko 
zalantzen oinarrian ere azken batean kritika hori legoke: mugak jarri behar zaizkiola 
modernizazio kapitalista horri, ahal izanda ere, agian ez dela desiragarri jarduera guztiak 
profesionalizatu eta enplegu bihurtzea, gizakiak kalkulo arrazional eta ekonomikotik kanpo 



  

dauden beste logika eta zentzu batzuk ere behar dituelako: "Es un hecho que la racionalidad 
imperante en el mercado es la racionalidad económica, cuya base está en el cálculo 
contable. ¿Es esto algo malo? Tradicionalmente, la crítica de la izquierda a la economía de 
mercado se ha basado en el rechazo ético de esa racionalidad económica, capaz de reducir a 
dinero hasta las cuestiones más trascendentales. Sin embargo, esa racionalidad tiene su 
importancia. En sí misma no es perversa. El problema central de la sociedad capitalista no 
ha sido ni es la existencia de esa racionalidad económica, sino el de señalar y mantener los 
límites en cuyo interior puede y debe ser aplicada. El primitivo laisser faire, la tesis de la 
'mano invisible', las supuestas 'leyes del mercado', el culto a la eficacia o la actual ideología 
de la inevitabilidad, no son sino intentos de argumentar a favor del funcionamiento sin 
trabas de la racionalidad económica. Pero este intento sí resulta perverso, porque existen 
bienes, realidades, comportamientos y objetivos sociales que no deben (al margen de que se 
pueda hacer) ser sometidos al cálculo contable" (Zubero, 1996: 81).199 

 Gertatzen dena da, askotan zaila dela diskurtso teoriko-orokorretatik, kasu zehatzetara 
pasatzea. Nola ukatuko dugu ba ume, gaixo edo adinekoak zaintzen enplegua sortzea? 
Batetik, enplegu berria sortzen da, eta bestetik, ziurrenik familiak baino hobeto zainduko 
dituzte langile profesionalek. Jadanik merkatuan sartzen diren zereginak zaila da gero 
logika horretatik ateratzea: ziurrenik, umeak hiru urterekin eskolara bidaltzea gauza bitxia 
zen orain dela mende batzuk, umeak kalean edo familian hazi eta hezitzen zirenean. Orain 
ordea, herri aberatsetan inork zalantzan jartzen ez duen gaia da. Guztiz arrunt eta 
beharrezko ikusten dugu. Eta nahiz eta gaur egun, oraindik ere askorentzat zaila egin 
umeak lau hilabeterekin haurtzaindegian egun guztirako utzi beharra, martxa honetan 
jarraitzen badugu, hemendik urte batzutara merkatuaren konkista berri hori ere arrunt 
bilakatuko zaigu. Zentzu honetan, aurrerago aipatuko dugun oinarrizko errentarekin 
gertatzen den bezela, autore batzuk euren iritzia aldatu dute gai honi dagokionean azken 
urteetan. André Gorz-ek adibidez, "Llamamiento europeo a una ciudadanía y una economía 
plurales" dokumentua sinatu zuen 1997an, dokumentu horretan, lanaldi murrizketa eta 
oinarrizko errentarekin batera, "elkartasunaren ekonomia bat" edo "hirugarren sektore bat" 
aldarrikatzen direlarik, hau da, enplegu aztarnategi berriak (Gorz-ekin batera, gure gaian 
adituak diren eta kritiko bezela definitu genitzakeen beste autore askok ere sinatzen dute 
dokumentua: G. Aznar, J. Robin, C. Offe, D. Méda...) (Egile Ugari, 1999b). 

 Ikuspegi kritiko batetik ordea, gutxienez proposamen horren atzean dagoen gizarte 
eredua salatu beharko genuke, eredu ezberdin bat proposatuz. Diskurtso kritikoa gizarte eta 
bizitza osoaren merkantilizazio prozesuaren aurka legoke, eta justu aurkako prozesua 
defendatuko luke: gure kotxea eta etxea garbitzeko denbora edukitzea, gure janaria erosteko 
eta prestatzeko denbora edukitzea, gure seme-alabekin jolasteko denbora... 1999ko 
abenduan Tolosako kale batetan honako kartela irakurri nuen: "Ez al zaizu gustatzen basura 
jeixtea? Guk jaitsiko dizugu diru gutxigatik!". Estatu Batuetan, telefono zenbaki batetara 
deitu eta eta "aiton profesional" batzuk ipuiak kontatzen dizkiete benetako aitonik gabe bizi 
diren umeei. Diskurtso kritikoa gizarte mota horren aurka dago. Norberak jaitsi behar luke 

                                                 
199 D. Anisi da ideia hau landu duen beste autoreetako bat. Anisik hiru arlo ezberdindu behar direla 
esaten digu, ekonomia-merkatuaren arloa, kultura-balore arloa eta botere-politika arloa. Arlo 
horietako bakoitzak bere funtzionamendu logika propioa dauka, eta ez da ona arlo batzuetarako 
baliogarri izan litekeen logika beste arlo batean erabiltzen saiatzea (D. Anisi, 1992, Jerarquía, 
mercado, valores. Una reflexión económica sobre el poder, Alianza, Madrid). 



  

bere basura. Norberaren aitona zaharretxera bidali eta ipuiak entzuteko beste bati ordaindu 
beharrean, gurea zaintzeko denbora eduki beharko genuke. 

 

(2) Enplegu aztarnategi berri askok, lan merkatuaren dualizazioa mantendu eta sakontzen 
dute, zerbitzari klase berri bat sortuaz. 

Nik egin ditzakedan etxeko lanak egiteko pertsona bat hartzen badut bi ordutarako, 
beharrezkoa da nire lanak bereak baino diru gehiago ematea (edo bestela, nik bi ordutan 
irabazten dudana baino gutxiago ordaintzea bere bi ordu horiengatik). Elite ekonomiko 
batek beraien umeak zaintzeko eta erosketak egiteko pertsona bat hartu dezake, baina garbi 
dago harreman horretan nork daukan boterea eta nor den menpekoa. Enplegu berri hauek 
gizartea bitan banatzen dute, eta elite horientzako zerbitzaile klase berri baten sorrera 
suposatzen dute: McDonalds-eko langileak, euren umeak zainduko dituzten pertsonak, 
kotxea garbitzaileak, erosketak etxera eramateko supermerkatuko langileak, ea. Elite 
profesionalak ez diote euren enpleguak eskaintzen dien botereari  eta diruari uko egin nahi, 
eta aisialdia mantendu edo gehitzeko, beste pertsona batzuk kontratatu behar dituzte, 
edozeinek egin ditzakeen lanak egiteko: janaria prestatu, garbitu, osasuna zaindu... Era 
guziateko profesionalak agertzen dira horrela: langileentzako jantokiak, janari-azkarreko 
dendak, erropa garbitzeko negozioak, etxea, kotxea edo beste edozer garbitu edo zaintzeko 
profesionalak, kirola egiteko denborarik ez dutenentzako, zelulitisaren aurkako kremak 
egiten dituen jendea, nahikoa lo ezin egin eta estresak jota dabiltzenentzako bost minutuko 
bainu lasaigarri eta masajeak... Gizartea bitan banatzen da horrela: lan merkatu 
tradizionalean lana bilatu duen eta denborarik gabe bizi den talde bat, eta lan merkatu 
horretatik kanpo geratu den taldea. Eliteak denbora erosten die baztertu horiei, heuren ordez 
eta gehienetan prezio baxuetan, bakoitzak egin ditzakeen lan horiek egiteko.  

 Zerbitzu pertsonalen eskeintza honek aisialdi gehiago suposatzen die elite horiei, eta 
diru pixka bat ekonomiatik kanpo geratu direnei. Baina garbi dago ez dela gizarte berdin 
bat lortzeko bidea. Batzuk bakarrik ordain ditzakete zerbitzu horiek, eta besteak elite horien 
menpe eta heuren zerbitzura egongo dira: Euskadin, umeak zaintzen dituzten neskak (%99 
kasutan neskak bait dira) 50.000/60.000 pta. inguru kobratzen dituzte, egunero zortzi ordu 
lan egiteagatik, eta lan kontraturik gabe gainera. Zerbitzaile klase bat sortzen da horrela, 
elite horiei kruasan beroa, egunkaria eta pizza etxera eramateko.  

 Enplegu on bat lortzeko aukerarik ez duen jendea, elite profesional berriaren 
kamarero bihurtzen ari da gizarte kapitalista neoliberalean, euren etxe eta bulegoak garbitu 
eta zaintzen ari dira, euren ume eta adinekoak zaintzen... Gero eta jende gehiago nahiko 
aberatsa bihurtzen ari da zerbitzu hauek erosi ahal izateko, eta era berean, gero eta jende 
gehiago gero eta pobreago bihurtzen ari da, eta ondorioz "zerbitzatzeko" prest dago. 
Etorkizuneko enpleguen artean garrantzitsuenetakoak atezain, segurtasun guarda, zahar eta 
gaixoen zaintzaile, ea. bezalakoak dira. Diskurtso kritikoaren ustez, enplegu berriak 
sortzeko modu honek, gizartea zatitu eta ezberdintasun sozialak areagotzen ditu: batzuk, 
ongi ordainduriko enplegu bat lortzeko zortea izan dute, baina kasu askotan erabat 
lanpetuta bizi dira, eta ez daukate beste ezertarako denborarik. Gainontzekoek, beraiek 
denbora faltagatik egin ezin dituzten lanak egiten dizkiete. Gainera, gaur egun 
kontsumitzen diren zerbitzu hauetako asko ez dira erosten egitea gustatzen ez zaizkigulako, 
baizik eta egiteko denborarik ez daukagulako. Bere txakurra paseatzeko norbait 



  

kontratatzen duen exekutiboak, ez du ziurrenik hori egiten txakurra paseatzea gustatzen ez 
zaiolako, baizik eta denborarik ez daukalako. Gizarte proiektu aurrerakoi batek, gizakien 
autonomia du helburutzat, eta horretarako zerbitzu hauen kontsumoa gehitu ez baino, 
murriztu egin beharko da: 
El desarrollo de los servicios personales no es, pues, posible más que en un contexto de desigualdad 
social creciente, en el que una parte de la población acapara las actividades bien remuneradas y 
obliga a la otra parte a desempeñar el papel de servidor. Puede verse en esto una sudafricanización 
de la sociedad, es decir, una realización del modelo colonial en el seno mismo de la metrópolis (...) 
La profesionalización de las tareas domésticas es, por consiguiente, todo lo contrario de una 
liberación. Descarga a una minoría privilegiada de todo o parte del trabajo  para uno mismo y hace 
de ese trabajo el medio de sustento exclusivo de una nueva clase de servidores mal pagados, 
obligados a asumir las tareas domésticas de otros además de las suyas propias (Gorz, 1995b: 202). 

 

Ondorioak eta proposamenak 

 Teoria liberalaren ustez enplegu krisiaren arrazoiak, globalizazioak suposatu duen 
nazioarteko lehiakortasuna, garapen teknologikoa edo petrolioaren garestitzea diren 
bitartean, teoria kritikoaren ustez, fenomeno guzti hoiek bigarren mailako arrazoiak dira. 
Ezin liteke ukatu petrolioaren prezioa igo egiten dela, globalizazioa gertatzen ari dela, eta 
teknologia asko garatzen ari dela. Baina aldaketa guzti hoiek, aldaketa sozialak dira, eta 
beste era batetara kudeatu daitezke. Teoria kritikoaren ustez, kapitalak fenomeno guzti 
hoiek erabili egin ditu, bere interesen aldeko estrategia inposatzeko. Diskurtso kritikoaren 
ustez, enplegu krisiaren (langabezia lehendabizi, prekaritatea ondoren) benetako arrazoia 
kapital-lana gatazka da, eta gatazka horretan kapitalaren interesak ordezkatzen dituen teoria 
liberala: "La teoría marxista parte del reconocimiento de que la relación laboral no es 
meramente una relación mercantil sino, y tal vez sobre todo, una relación social. De hecho, 
se trata de una relación de conflicto entre el empresario, que trata de obtener el máximo de 
trabajo efectivo de la fuerza de trabajo adquirida en el mercado, y el trabajador que, una vez 
contratado por un salario, carece de incentivos para esforzarse más de la cuenta en una 
producción en cuyos frutos, a priori, no participa" (Toharia, 1986: 213). Kapitalari mesede 
egiten dio enplegu krisiak (muga batzuren barnean noski), bere baldintzak inposatu 
ditzakeelako. Kapitalak nahiago du langilego ahul bat, Ongizate Estatuak suposatzen zuen 
langile mugimendu indartsu eta antolatu bat baino, akordio sozial horrek produktibitate 
hazkundeak, garapen teknologikoa eta irabazi ekonomikoak langileekin erdibanatu beharra 
suposatzen zuelako. Kapitalak ez du kontrolik nahi, ahalik eta gehien irabazi nahi du, eta 
irabazi horretatik, ahalik eta gutxien erdibanatu nahi du. Liberalismoak ezkutatu egiten ditu 
gizarteko talde ezberdinen arteko interes ezberdintasun hauek, indar oreka ezberdinak, 
boterea, kontrola eta irabaziak lortzeko eta banatzeko borrokak, baina diskurtso kritikoaren 
ustez, hoiek dira enplegu krisiaren benetako arrazoiak. 

 Lan merkatuaren teoria liberal edo klasikoak, merkatu hau beste edozein merkatu 
bezalakoa dela esango digu, eskari-eskeintza legearen bidez auto-orekatzen dela (soldatak 
eta enplegu maila). Diskurtso kritikoaren ustez ordea, lan merkatua ez da edozein merkatu, 
eta bertan salerosten dena, ez da edozein merkantzia, gizakion bizitza baita merkatu 
horretan jokoan dagoena zuzenean, gu baigara hor merkantziak. Lan-indarra ez da teoria 
liberalak aurkezten digun bezela, ondasun abstraktu bat, merkatuan lan-indarra saltzen duen 
gizakiak bere burua saltzen baitu zuzenean, ezin dira banatu lan-indarra eta gizakia. Teoria 



  

liberalak gizakia merkantzia bihurtzen du, eta ikuspegi kritiko batetik, arriskutsua da hori: 
zalantzan jar baliteke, merkatu "askeak" auto-orekatu egiten direnik, lan merkatuaren 
kasuan oraindik ere larriagoak dira merkatuaren akatsen ondorioak. 

 Ikuspegi kritiko batetik, enpleguarena, eztabaida tekniko-ekonomiko hutsa baino 
zerbait gehiago da, eta ez soilik diskurtso honen oinarrian dagoen tradizio marxistak hori 
eskatzen duelako, baizik eta ikerketa soziologiko batek begirada zabalago bat eskatzen 
duelako. Ikuspegi kritiko batetik, enplegu politika ezberdinen ondorio sozialak aztertu 
behar dira, politika horien atzean dauden interesak, botere-kontrol borrokak, aukera 
politiko-ideologiko ezberdinak... Diskurtso kritiko batetik, enplegua ez da aldagai 
ekonomiko hutsa, ez da adierazle ekonomiko bat gehiago. Ez da arazo indibiduala, soziala 
baizik (ez da berdina familia bat mantentzen duen pertsona langabezian geratzea, edo 
notarioaren bikotea langabezian geratzea). Gizartearen gehiengoa enplegu bati esker bizi 
den gizarte batetan, enplegu krisia lehen mailako arazo sozial bihurtzen da, eta eztabaida 
sakon eta zabala eskatzen du. 

 Diskurtso dominanteak globalizazioa eta garapen teknologikoa ezinbesteko 
fenomenoak balira bezela aurkezten dizkigun bitartean, eta langabezia fenomeno horien 
ondorio gisa, gure aukera bakarra moldatzea balitz bezela, diskurtso kritikoak, 
liberalismoak egiten duen "normalizazio-naturalizazio" ariketa hori salatuko du. 
Globalizazioa, garapen teknologikoa, petrolioaren garestitzea edo langabezia, ez baitira 
lurrikarak edo ekaitzak bezela, fenomeno naturalak, fenomeno sozialak baizik. Eta horrek 
suposatzen duena da, gizakiak daudela fenomeno horien atzean, talde sozial ezberdinen 
arteko interes gatazkak. Sozialki eraikitzen diren fenomenoak dira beraz, eta ondorioz, 
sozialki eztabaidatu eta aldatu daitezkeenak. Diskurtso dominanteak, fenomeno sozialak, 
gizakiokin zerikusirik ez duten fenomeno gisa aurkezten dizkigu. Erligio berri bat bailitzan, 
merkatu askea da jainko berria, eta gure aukera bakarra erligio hori sinistu eta praktikatzea 
da. Propaganda eta errepresioaren bidez, politika posible bakarra liberalismoa dela esaten 
zaigu. Eta ekonomia eskola zehatz batetan oinarrituta, aukera ideologiko bat baino ez dena, 
aukera zientifiko-objetibo posible bakarra balitz bezela aurkezten zaigu. Ikuspegi 
kritikoaren ustez ordea, bai langabezia bera, eta bai langabeziaren arrazoitzat erabili izan 
diren azalpenak, ez dira ezinbesteko gertaera naturalak, eta ondorioz, bada planteamendu 
alternatibotarako aukerarik. "Aldaketa ezinezkoa da" esaten denean, jakin beharko genuke 
erantzuten, gaur egungo gizarte ereduaren barnean agian aldaketa ezinezkoa dela, baina 
gizarte eredu hori ere ez dela betikoa, ez dela zerutik erori. Gaur egungo lana, ekonomia eta 
gizartea antolatzeko modua ere, orain dela gutxi izan dela eraikia talde sozial ezberdinen 
arteko harreman-gatazkaren ondorioz (aurretik funtzionatzen zuen beste antolaketa bat 
aldatuaz), eta ondorioz aldatu daitekeela.200  

 Kritikarekin ez da nahikoa ordea. Kritikaren ondoren, proposamenen txanda litzateke. 
Eta proposamenekin hasteko, beti bezela, esan beharko genuke, gutxienez badakigula zer ez 
dugun nahi. Diskurtso kritikoak, inposatu nahi zaigun pentsamendu bakarraren aurrean, 
                                                 
200 Langabezia eta lan merkatua ikuspegi kritiko batetik azaltzen dituzten hiru liburu gomendatuko 
ditut hemen. Bi "Lanaren soziologia"-ko eskuliburuak dira, bat Imanol Zuberoren (1998), El trabajo 
en la sociedad. Manual para una Sociología del Trabajo, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo; 
bestea, J. Antonio Santos Ortegaren (1995), Sociología del trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia. 
Hirugarrena, "Lanaren ekonomiaren" eskuliburu bat da: Albert Recio-ren (1997), Trabajo, 
personas, mercados. Manual de economía laboral, Icaria-Fuhem, Barcelona. 



  

erresistentzia aldarrikatzen du. Ezkutatu nahi zaigunaren aurrean, izkutuan geratzen den 
guzti hori erakutsi beharra defendatzen du. Eta enpleguari buruz ari garenez, langabezia 
konpontzeko, ez duela edozein enpleguk balio esango du, enplegu duina behar dugula, 
bizitza duin baterako aukera ematen duena (soldata aldetik, egonkortasun aldetik...). Azken 
langabezitik neoliberalismoak nola atera gaituen ikusirik, diskurtsoa aldatu beharra dago, 
enplegua sortzea nahikoa ez dela esanez, hemendik aurrera sortzen den enpleguaren 
kalitatea ere kontutan eduki beharko delarik. 

 Enplegu egonkor eta duin batetan oinarritutako lan merkatu eta gizarte batetara 
itzultzea ez da gainera ezinezkoa. Aldaketa posiblea da. Gainontzekook azken urteetan 
iraultza neoliberala ezagutu dugun bitartean, Dinamarka bezalako herri aberats batetan, 
gastu publikoak BPGaren %60 suposatzen du oraindik, zerga altuak ordaintzen dira, 
langabezi dirulaguntza bost urtez kobratu daiteke, eta hala ere langabezi tasa Europako 
batezbestekoa baino baxuagoa da201. Dena den, globalizazio ekonomikoak inposatu 
dizkigun mugak direla eta, agian hemendik aurrera edozein motako erabakiak nazioartean 
hartu beharko lirateke (baita enplegu politikari dagozkionak ere), eta zentzu honetan 
Europa izan liteke politika ezberdinak frogatzen eta mundua aldatzen hasteko eremu 
aproposa (oraingoz behintzat benetako politika alternatibotarako borondate gehiegirik 
ikusten ez den arren): "La entidad económica de la Unión Europea, y más después de la 
instalación del euro, le otorga suficiente poder, tanto en el concierto económico de las 
naciones como frente al capital financiero mundial, como para liberarse de las reglas 
actuales e imponer otras que le permitan recuperar una parte importante de soberanía estatal 
en el ámbito de la política monetaria, financiera y tributaria. Solo (!) falta un cambio en el 
planteamiento político..." (Prieto, 1999b: 33). 

 Beharrezkoak dira beraz ziurrenik nazioarteko akordioak, bi Mundu Gerra ondoren 
eta 1929ko crack-aren ondoren kapital eta lanaren artean lortutako paktuaren antzeko 
nazioarteko akordio berri bat. Baina nahikoa ote Ongizate Estatu berri bat? 1970eko 
hamarkadatik aurrera, mundua ekologikoki mugatua dela jakin dugu, eta muga horrek 
kapitalismoa bera zalantzan jartzen du, ezinezkoa baita mundu guztia Estatu Batuetako edo 
Europako hiritarrak bizi diren bezela bizitzea. Enpleguari buruzko eztabaidan ere, "garapen 
jasangarriari" buruzko eztabaida funtsezkoa bihurtzen da beraz (Bermejo, 1997). Baina 
posible ote da garapen jasangarria kapitalismoaren barnean? 

 Ikusten den moduan, enpleguari buruzko eztabaida, eztabaida zabal eta sakona da, eta 
ez tekniko-ekonomikoa bakarrik. Erabaki politikoak eskatzen dituen arazo sozial 
garrantzitsua da. Eta eztabaida gizarte osora zabaltzeko, erabakiak ahalik eta modu 
demokratikoenean hartzeko (ahalik eta jende gehienak parte hartuz), beharrezko da 
despolitizatuta dagoen gizartea politizatzea, eta indibidualizatuta gauden hiritar eta 
langileak rekolektibizatzea: "Únicamente cuando el trabajador se inscribió en colectivos se 

                                                 
201 Zentzu honetan, Suezia ere erabili liteke adibide gisa: BPGaren %4,2 inbertitzen da han Ikerketa 
eta Garapenerako. Garapen jasangarria neurtzen duten adierazletan mundu mailan puntako Estatuen 
artean dago, eta baita hazkunde ekonomikoari dagokionean ere. Bizitza maila materialari 
dagokionean, Estatu Batuen mailan dago, baina ezberdintasun sozial askoz gutxiagorekin, zerga 
bidezko aberastasun birbanaketa eta babes soziala praktikatzen baita (zergetatik jasotzen denak 
BPGaren %50 baino gehiago suposatzen du). 1990eko hamarkada hasieran bazirudien eredu honek 
porrot egin zuela Suezian ere, baina azken hamar urte hauetan frogatu da ezetz, eta ondorioz, 
frogatu da Estatu Batuetako eredua ez dela eredu posible bakarra. 



  

liberó de las formas negativas de la libertad de un individuo que es tan sólo un individuo. 
La historia de la clase obrera muestra que los individuos trabajadores pudieron acceder a 
una cierta independencia sobre la base de organizaciones colectivas y en virtud de su 
inscripción en colectivos" (Castel, 2001: 44). 

 Baina lehenago esan bezela, agian hemen garrantzitsuena joku arauak birpentsatzen 
hastea da. Autore erradikalenentzat, enplegua hain garrantzitsua den gizarte batetan enplegu 
krisian gaudela esateak, gizartea krisian dagoela esatea suposatzen du (Alonso, 1999), eta 
krisi hori gainditzeko gizarte eredua aldatu beharra dagoela (Fernández Durán, 1997). 
Muga ekologikoen ezagutzak ere, kapitalismoaren gaindiketa pentsatzen hastea eskatzen 
digu. Joku arauak, historikoki eta sozialki aldatu eta eraiki badira, eta gaur egun nagusitu 
direnak kaltegarriak baldin badira munduaren gehiengoarentzat, diskurtso aurrerakoi batek 
jokua aldatzea proposatu beharko luke, gizarte eredua birplanteatzea. Benetako aldaketa 
baterako (miseria ezabatu nahi duen aldaketa bat, mundu berdinago bat lortu nahi duen 
aldaketa bat, bizitza indibidual eta kolektibo hobeago bat lortu nahi duen aldaketa bat...) 
aldaketa sakonak behar direla dirudi. Enplegu krisia gainditu, eta kapitalismoa gainditzen 
hasteko proposamenen artean, lan banaketa eta oinarrizko errenta iruditzen zaizkit niri 
garrantzitsuenetakoak. Hurrengo puntuan proposamen hoiek aztertuko ditugu, bereziki, 
lanaldi murrizketa eta banaketa. 

 

3.3.- Lanaldi murrizketa. 

 Diskurtso kritikoak azpimarratuko duena da, munduaren alde onean jaio arren, ez 
dugula ahaztu behar 2005ean oraindik milioika pertsona daudela gure mundu berean 
miserian bizitzen, gosea pasatzen. Eta mundu aberatsean bertan ere, miseria eta gose 
gutxiago dagoen arren, milioika direla oraindik enplegu krisiaren ondorioz, langabezia edo 
prekaritatea jasaten dituztenak, duinki bizirik irauteko zailtasunak dituztelarik, eta bizitza 
proiektu propio bat amestea ezinezkoa egiten zaielarik. Eta egoera honetatik ateratzeko, ez 
dela ez posible, eta ez desiragarri, kapitalismoak proposatzen dizkigun irtenbideak 
erabiltzea (“mundu guztiarentzako etengabeko hazkunde ekonomikoaren bidea, mundu 
guztiarentzako herri aberatsetako produkzio eta kontsumo eredua, mundu guztiarentzako 
herri aberatsetako bizitza estiloa…”). Irtenbide alternatiboak zehazten eta frogatzen hasi 
beharra dago beraz, eta lan munduan, irtenbide alternatibo garrantzitsuenetakoa lan 
denboraren murrizketa eta banaketa litzateke, oinarrizko errentarekin batera. Ikerketa honen 
gaia lanaldi murrizketa denez, hori aztertuko dugu hurrengo orrialdeetan, oinarrizko 
errentari buruzko eztabaidari orrialde gutxi batzuk eskeiniko dizkiogularik kapitulu 
amaieran. 

 Oinarrizko ideia honakoa da: ekoizpen maila berdina produzitzeko gero eta eskulan 
gutxiago behar badu ekonomiak, zergatik ez dugu produktibitate hazkunde hori lan denbora 
murrizteko erabiltzen? Badakigu kapitalismoa gai dela behar berriak sortzeko, baina 
etengabeko hazkunde ekonomikoaren dinamika hori, posible izanda ere, ez da desiragarri. 
Zergatik saiatu produktu eta zerbitzu berriak asmatzen, edo lehengoen kopurua gehitzen, 
garapen eredu horrek mundua hondamendira badarama? Kapitalismoan, hazkunde 
ekonomikoa helburu bihurtzen da, bitarteko izan beharrean. Ikuspegi aurrerakoi batetik, 
etorkizunerako beste gizarte proiektu bat prestatzen hasi beharko genuke. Zertarako egin 
beharra dago horrenbesteko esfortzua enplegu berriak sortzen, XXI. mende hasieran 



  

jadanik mundua nahiko aberatsa baldin bada? (aberastasun hori hobeto banatuko bagenu 
denok duinki bizi ahal izango genukeelarik) Zertarako jarraitu sistema kapitalista bizirik 
mantentzen, esfortzu horrek muga ekologikoak apurtu eta ezberdintasun sozialak 
areagotzen baditu? "El trabajo realizado en una sociedad no debe verse en absoluto como 
un fin en sí mismo sino como un medio para cubrir las necesidades de la población" (Roca, 
1996: 86). Diskurtso kritikoaren ustez, irtenbidea enplegua eta aberastasuna gaur egun 
baino modu berdinago batetan banatzea litzateke. Bizitza kalitatea Barne Produktu 
Gordinaren hazkundearen arabera bakarrik neurtu beharrean, beste aldagai batzuk ere 
kontutan hartzea, eta horien artean aisialdirako denbora. "Denbora"-ri garrantzia gehiago 
ematea, eta "gauza materialei" gutxiago. Gaur egungo ekonomia eta gizartea gidatzen 
dituzten ideiak aldatzea beraz. 

 Proposamena, azken hamarkadetako garapen teknologikoa, produktibitate irabaziak, 
eta hazkunde ekonomikoa beste era batetara banatzean oinarrituko litzateke. Hori da 
behintzat oinarrizko eztabaida filosofiko-ideologikoa, eta hortik aurrera, xehetasun tekniko-
ekonomikoak konpondu litezke diskurtso kritikoaren ustez. Aberastasuna betidanik banatu 
izan da, gizarte industrialetan soldata igoera eta lanaldi murrizketaren bidez (eta orain ere 
bai). Ikuspegi kritikoak aldarrikatzen duena da, lanaldi murrizketa erradikalago baten bidez, 
aberastasun banaketa horrek langileriari mesede gehiago egitea, politika neoliberalen 
ondorioz azken hamarkadetan irabazten atera dena kapitala izan baita. Azken batean 
aberastasuna modu berdinago batetan banatzeko proposamena litzateke beraz (banaketa 
hori soldata igoeretara bakarrik bideratu beharrean, lan denboran ere islatuaz). 
Lehentasuna, etorkizunerako gizarte proiektu ezberdin bat eraikitzea izango litzateke, eta 
helburua definitu ondoren, oztopoak aurkituko genituzke noski, baina inork ezingo luke 
esan hasieratik ezinezkoa litzatekeela, kapitalismo liberala ere azken batean praktikan 
frogatu den ideologia bat bakarrik baita (eta batzuk beste edozein sistema baino hobeto 
funtzionatu duela esango duten arren, munduari begirada orokor bat botatzen badiogu, 
zalantzan jarri genezake ideia hori). Proiektu alternatibo honen ideia nagusia beraz, 
aberastasuna modu berdinago batetan banatzea izango litzateke, bai mundu aberatsaren 
barnean, eta bai mundu osoan. Eta planteamendu orokor horren barnean sartuko litzateke 
lan denbora murriztea eta banatzea, gaur egungo gizartean, enpleguak ematen baitio 
gehiengoari sozialki produzitu den aberastasunean parte hartzeko aukera. 

 Esan bezala, oinarrizko ideia, garapen teknologikoa, hazkunde ekonomikoa eta 
produktibitate irabaziak modu berdinago batetan banatzean oinarrituko litzateke. Garapen, 
hazkunde eta irabazi horiek gizartearen gehiengoari egin beharko lioketelarik mesede, 
ahalik eta jende gehienaren artean banatuaz, kapitalismo liberalak azken hamarkadatan 
erabili duen politika guztiz aldatuaz. Izan ere, azken hamarkada horietan (orokorrean), 
BPGak hazten jarraitu duen bitartean, teknologiak ere aurrera egin du, eta ondorioz 
produktibitatea ere hazi egin da (1993 eta 2004 artean, Eustat-en datuen arabera, Euskadiko 
ekonomia %50 hazi da –hau da batezbeste urtero 3,7%-, enplegua %39 hazi den bitartean). 
Baina lorpen horien banaketa antolatzeko modu liberal kapitalistak, gutxi batzuei egiten die 
mesede, ezberdintasun sozialak areagotu egiten direlarik, zifra makroekonomikoak 
positiboak diren bitartean.  

 Enpleguaren eta lan denboraren kasuan, zein da kapitalismoak erabili duen bidea 
aurreztu den lan denbora berreskuratzeko? Behar berriak sortzea, batez ere zerbitzuen 
arloan. Hori da enplegu maila mantentzeko edo gehitzeko proposatzen den bidea 



  

(oinarrizko ideia honetan bat egiten duelarik sozialdemokraziak liberalismoarekin). 
Ikuspegi kritiko batetik ordea, posible izanda ere, garapen teknologikoa ez litzateke erabili 
behar denbora berdinean gehiago produzitzeko, baizik eta, produkzio maila berdina 
denbora gutxiagoan egiteko: batetik, oreka ekologikoa errespetatu nahi badugu, produkzioa 
gehitzea ez delako ideia ona; bestetik, ikuspegi kritiko batetik, bizitza kalitatearentzat, 
erosteko gaitasuna baino garrantzitsuago delako denbora librea (gero eta hobeto bizitzea ez 
da gero eta gauza gehiago erosteko ahalmena edukitzea, baizik eta gero eta denbora 
gehiago edukitzea).  

 Liberalismoak, enplegua antolatzeko zeregina, merkatu "askearen" eskuetan uzten du, 
eskari eta eskaintzaren arteko ustezko auto-oreka horrek erabakiko duelarik enplegu eta 
soldata maila. Diskurtso kritikoaren ustez ordea, lan merkatua ez da beste edozein merkatu 
bezalakoa, merkatu horretan jokoan dagoena ez baita edozein merkantzia, gizakion bizitza 
baita zuzenean merkatu horretan salerosten dena. Horregatik, diskurtso honek planteatuko 
duena da, enplegua eta aberastasunaren banaketa merkatu "askearen" irizpide liberalaren 
bidez antolatu beharrean, publikoki kontrolatzea. Hau da, gasolindegi batetan 
autozerbitzuko makina bat ezartzean aurrezten den lan denbora, gizarte osoaren artean 
banatzea, eta ez gaur egun egiten den bezala, langile bat enplegurik gabe utzi, eta 
gainontzekoak ordu berdinak lan egiten jarraitzea. 

 J.M. Keynes-ek zion moduan, gure garaiko munduak erraz konpondu ahal izango 
luke bere arazo ekonomikoa (pertsona guztiei bizitza maila material duin bat eskaini ahal 
izatea), eta hortik aurrera garapen teknologikoa gero eta lan gutxiago egin eta beste 
gauzetarako denbora gehiago edukitzeko erabili beharko litzateke (Keynes, 1988: 328-333). 
Gizakioi dirua besterik eskaintzen ez diguten, eta makinak egin ditzaketen zereginak, 
makinen esku utzi beharko lirateke, baina garapen teknologiko horri esker aurrezten den lan 
denbora, modu berdinagoan banatuaz, gaur egun lan denboraren antolaketa merkatu 
"askearen" esku uzten baita. Azken batean, kapitalismo liberalak ere lan banaketa 
praktikatu beharra dauka, beti ari gara lana banatzen, gaur egun ere bai. Gertatzen dena da,  
azken hamarkadetan praktikatu izan den lan denboraren banaketak, lanaldi osoko kontratua 
dutenen lan denbora ez duela ia ukitu (kasu hoberenetan, urteko lan denbora ordu gutxi 
batzutan murriztuz), eta gainontzekoentzat, langabezia edo denbora partzialeko kontratuak 
inposatu dituela202 (De la Fuente eta Otazua, 1998: 66): "El desarrollo rápido del personal 
'externalizado' significa que la patronal ha 'previsto anticipadamente' las reducciones de la 
duración del trabajo, dándoles una forma que refuerza su poder: la de la flexibilidad de los 
horarios, de los salarios y de los efectivos; dicho de otras palabras, la del paro parcial no 
indemnizado" (Gorz, 1994: 3).  

 Ikuspegi aurrerakoi batetik defendatzen den lan denbora eta aberastasun banaketa 
beste era batetakoa litzateke ordea: lan egiteko gai den jende guztiaren artean banatzea 
gizarte horrek beharrezkoa duen lan denbora. "Todo el trabajo disponible se dividirá entre 
todos los obreros" zion L. Trosky-k 1938ko IV. Internazionalean. Eta 1944an idatzitako 
bere Pleno empleo en una sociedad libre liburuan, Ongizate Estatuaren intelektual 
nagusietakoa izan zen W.H. Beveridge-k ere gauza bera proposatzen zigun: "El pleno 

                                                 
202 Hitz egingo dugu aurrerago denbora partzial honi buruz. Oraingoz esan, hori ez dela ikuspegi 
aurrerakoi batetik defendatu beharko litzatekeen enplegu eta aberastasun banaketa. 
 



  

empleo es un objetivo que solo puede ser alcanzado con una organización consciente de 
todos los recursos productivos bajo control democrático". 

 Nire ustez Andre Gorz frantziarra litzateke ordea azken urteetan lan denboraren 
murrizketa eta banaketaren proposamena landu duten autoreen artean interesgarriena, eta 
bereziki bere Metamorfosis del trabajo liburua, agian tesi honetan eragin gehien izan duen 
liburua (Gorz, 1995). Liburu horretatik atera litezkeen aipamen ugaritatik, honakoa 
aukeratu dut nik, azaltzen ari garen ideia aberasteko:  
La dualización de la sociedad será detenida, y luego invertida, no por la imposible utopía de un 
trabajo apasionante y a tiempo completo para todos y todas, sino por unas fórmulas de 
redistribución del trabajo que reduzcan la duración de éste para todo el mundo, sin por ello 
descualificarlo ni parcelarlo. Esto es posible. Para evitar la sudafricanización de la sociedad hay que 
cambiar de utopía (Gorz, 1995: 99). La reducción progresiva y masiva del tiempo de trabajo sin 
pérdida de ingresos es la condición necesaria (aunque no suficiente) de un reparto del trabajo 
pagado entre todos los y las que desean trabajar, y de un reparto equitativo del trabajo no pagado de 
la esfera privada. Es preciso, por consiguiente, que todos puedan trabajar menos con el fin de que 
todos puedan vivir mejor y ganarse la vida trabajando. Así solamente es como podrán ser frenadas, 
luego invertidas, la escisión cada vez más profunda de la sociedad, la segmentación del mercado de 
trabajo, la marginación de una proporción creciente de la población. (Gorz, 1995: 284).203 

 

Lanaldi murrizketaren helburuak 
 Hiru dira diskurtso kritikoak defendatzen duen neurri honen helburuak: enplegua 
sortzea, langileen bizi kalitatea hobetzea, eta gizarte aldaketa. 

 (1) Lan denboraren murrizketaren helburuetako bat lana banatzea da. 1970eko 
enplegu krisitik ateratzeko, batez ere Europan, ezkerretik proposatu izan den neurrietako 
lan banaketarena izan da. Baina 1980/90 hamarkadak neoliberalismoaren hamarkadak izan 
dira, eta orokorrean mundu aberatsean ez da lan denbora gehiegi murriztu azken 
hamarkadetan, leku batzuetan lan denbora gehitu ere egin delarik (gogoratu J. Schor-en 
ikerketa AEBetan). Gainera, lan denboraren neurketa kuantitatiboaz gain, neurketa 
kualitatibo bat ere egin beharko litzateke, kasu askotan lanaren intentsitatea gehitu egin 
baita azken urteetan, denbora berdinean gauza gehiago eta azkarrago egitea eskatzen 
zaiolarik langileari204. Ikuspegi kritiko batetik enplegu krisitik ateratzeko lan denbora 

                                                 
203 A. Gorz-en liburu hortaz gain, badira diskurtso kritikotik lan denboraren murrizketa eta 
banaketaren alde idatzitako liburu gehiago ere. Adibidez, Jorge Riechmann eta Albert Recio-k 
(1997) idatzitako, Quien parte y reparte...El debate sobre la reducción del tiempo de trabajo, 
Icaria, Barcelona; Autore Ezberdinek (1998) idatzitako El libro de las 35 horas, El Viejo Topo, 
Barcelona; Miguel Ángel García Calavia eta Antonio Santos-ek (1998) argitaratutako, El reparto 
del trabajo, Germania, Alzira-Valencia; eta José Enrique Medina Castillok (1999) idatzitako Crisis 
de la sociedad salarial y reparto del trabajo, Comares, Granada. Badira gai honi ale bereziak 
eskeini dizkioten aldizkariak ere: Revista de economía y socilogía del trabajo, 15-16. zbka., (1992), 
"Reordenación y reducción del tiempo de trabajo"; Viento Sur, 19. zbka. (1995), "Debate sobre el 
reparto del empleo"; eta Documentación Social, 116. zbka. (1999). 
204 Juan José Castillok adibidez, "ekoizpen arina" kontzeptuaren esanahi bikoitza gogorarazten digu: 
batetik, azken urteetan ekonomia eta lan munduan gertatutako aldaketak azaltzeko erabili ohi izan 
da kontzeptu hori (ekoizpen eredu fordistaren gainditzea adierazi nahi duelarik kasu honetan, 
seriean, fabrika handitan eta produktu berdinak produzitzetik, produktu ezberdinak modu malguago 



  

murriztu eta banatzea proposatzen zen bitartean, neoliberalismoak beste irtenbide batzuk 
proposatu ditu, eta ikusi dugu aurrerago nora eraman duten lan merkatua irtenbide horiek 
(prekaritatearen areagotzea). Horregatik, ikuspegi kritiko batetik, 2005ean ere, langabezi 
tasak asko murriztu diren arren, baliagarri litzateke lan denboraren murrizketa eta banaketa, 
enplegu duinak ahalik eta jende gehienaren artean banatzeko. 

 Zentzu honetan, 1980 eta 90eko hamarkadetan berriro itzuli ziren "langabezia 
estrukturalaren" eta "langabezia teknologikoaren" aurreikuspenak ez dira errealitatean bete, 
kapitalismo liberalak erakutsi baitigu enplegua sortzeko gai izan dela XX. mende amaieran. 
Baina horrek ez du suposatu lan denboraren murrizketa eta banaketaren proposamena 
baliorik gabe geratu denik, ikusi dugunez, enplegu berri horren kalitatea zalantzan jartzeko 
modukoa baita kasu gehienetan, eta enplegu berri horietako askoren atzean dagoen filosofia 
ere kritikagarria izan bailiteke (gogoratu enplegu aztarnategi berriei buruz esandakoa). 
1980/90eko langabezia ez zen estrukturala, baina nire ustez, horrek ez du baliorik gabe 
uzten 80ko hamarkadan C. Offe edo C. Handy bezalako jendea esaten hasi zena (Handy, 
1986; Offe, 1992). Gertatu ez denak, ez liguke ezkutatu behar, gertatu ahal izango 
litzatekeena (ikusi "Lanaren amaiera?" puntua bigarren kapituluan): egia da kapitalismo 
liberala gai izan dela lan denbora murriztu gabe enplegua sortzeko, baina ziurrenik egia da 
baita ere azken hamarkada hauetako enplegu politika beste era batetakoa izan ahal 
litzatekeela. Neoliberalismoaren enplegu politikek langabezia murriztu dute, baina 
sakoneko arazoak berdin jarraitzen du: gizartearen dualizazioa eta ezberdintasun sozialen 
areagotzea (orain, batetik lan duin bat egongo lirateke, eta bestetik langabezian daudenak 
edo enplegu prekario bat dutenak). Ziurrenik baliagarri izaten jarraitzen du enplegu krisitik 
ateratzeko lan denbora murriztu eta banatzearen proposamenak. Ez da gertatu, baina gertatu 
ahal zitekeen. Diskurtso kritikoaren ustez, bide hori hartu bagenu, hobeto egongo ginateke 
orain. Eta oraindik ere erabilgarria litzateke proposamena, neoliberalismoak konpontzen 
jakin ez duen enplegu krisia eta gizarte haustura konpontzeko. Elkartasunaren izenean ez 
bada ere, bake sozialaren izenean beste mota bateko enplegu politika saiatu beharko 
litzateke. 

 Tesi hau hasi zenean (1995), langabezia zen lan merkatuko arazo nagusia. Hamar urte 
geroago, langabezia asko murriztu da, eta agian orain prekaritatea da lan merkatuko arazo 
nagusia. Hamar urte horietan, lanaldi murrizketaren proposamena indarra galduz joan da, 
baita literatura kritikoa eta sindikalismoaren barnean ere. Nire ustez ordea, lan denborari 
buruzko eztabaida, funtsezko da oraindik enplegua aztertu nahi duen edonorentzat. Eta 
lanaldi murrizketak bakarrik ez ditu agian konponduko lan merkatuko arazoak, baina 
oraindik ere oso baliagarri izan liteke beste neurri batzuekin batera osatutako paketean205: 
Otro concepto útil y novedoso es la idea de Flexecurity (Keller y Seifert). El concepto de 
flexeguridad trata de presentarse como una alternativa a la desregulación y a la creciente demanda 
de flexibilidad. No es aceptable un modelo de flexibilidad del empleo básado sólo en las fuerzas del 

                                                                                                                                                     
batean egitera pasatzen garelarik); baina ikuspegi kritiko batetik, "arin" hitzak abiadura ere adierazi 
nahi duela gogoratu beharko litzateke, eta azken urteetako aldaketa hoiek, langile askorentzako 
horixe suposatu dutela, gero eta azkarrago eta gehiago lan egin beharra (J.J. Castillo, 1998, A la 
búsqueda del trabajo perdido, Tecnos, Madrid: 81). 
205 Ikuspegi ekonomizista oso ofizial, "neutral" batetik, Luis Finak adibidez lan denboraren 
murrizketa eta banaketak enplegua sortu duela eta sortu dezakeela esaten digu (L. Fina, 2001, El 
reto del empleo, McGraw-Hill, Madrid, 412-414 orr.) 



  

mercado y que comporta efectos negativos sobre la integración social. Utilizados de forma 
combinada, cuatro elementos contribuyen a definir el concepto de flexeguridad: (1) La extensión de 
"mercados laborales de transición" que facilite diferentes opciones de actividad y posibilidades para 
el desarrollo de actividades personales, mediante la combinación de la temporalidad del empleo y 
del empleo a tiempo parcial, así como la posibilidad de opciones como la jubilación a tiempo 
parcial, permisos sabáticos, permisos para la formación y permisos para la realización de proyectos 
y hobbies personales (en los países escandinavos y en Bélgica ya existen medidas de esta índole) (2) 
La inclusión dela flexibilidad del tiempo de trabajo como materia de negociación colectiva para 
evitar los ajustes de plantilla y el riesgo de despido (3) Considerar la formación continua a lo largo 
del ciclo vital y en el marco de la estabilidad del empleo (4) Provisión de una seguridad básica 
frente al riesgo del empleo temporal, del desempleo y de la pobreza. Se trata de ofrecer pensiones 
que garanticen la percepción de rentas en las fases de transición entre el empleo y el desempleo, así 
como en los periodos de permisos parentales, permisos de formación y sabáticos. La idea de 
flexeguridad supone un intercambio de flexibildad por seguridad en el empleo (Martín Artiles, 
2002: 77). 

 (2) Lan denboraren bigarren helburua, langileen bizi kalitatea hobetzea litzateke. 
Ordaindutako lanean (enpleguan), pasatzen dugun denbora murriztea, ordaintzen ez diren 
gainontzeko zereginetarako gero eta denbora gehiago edukitzeko (kapitalismoak lanean 
denbora berdina pasatzea proposatzen digun bitartean, gainontzeko zeregin hoiek beste 
pertsona batzuk egingo lizkigutelarik, diruaren truke). Diskurtso kritikoaren ustez, bizitza 
kalitatea ez luke neurtuko gure erosteko gaitasunak, aisialdiak baizik. Europako 
Komisioaren datuen arabera, EBko 40 miloi langile estresatuta daude. Ikuspegi kritiko 
batetik, bai gizakiarentzat, eta bai munduarentzat, desiragarriagoa da helburu gisa lan 
denbora murriztea, soldata igoera baino. Noski, soldatak Kontsumoko Prezioen Indizeak 
adierazten duen bizitza mailaren garestitzea jarraitu beharko lukete, erosteko gaitasuna ez 
galtzeko, baina hemen adierazi nahi dudana da, ikuspegi aurrerakoi batetik, aberastasun 
materialen aurretik jarri beharko liratekeela beste helburu mota batzuk, eta helburu horien 
artean, lanean pasatzen dugun denboraren murrizketa litzatekeela garrantzitsuenetako bat. 
Gainera, langileen erosteko gaitasunak berdin jarraitu beharko lukeela esan dut, aurrerago 
hitz egingo dugularik honi buruz. Baina ikusi dugunez, benetan aurrerakoi den diskurtso 
batek, zalantzan jarribeharko luke herri aberatsetako bizitza estiloa. Tesi honetan ez dago 
lekurik beharrezkoa den mundu mailako aberastasunaren banaketa berdinagoari buruzko 
proposamenetan sakontzeko, baina kontutan hartu, hemen planteatzen ari garen lan 
denboraren murrizketa eta banaketa, epe luzeko proiektu orokor horren lehenengo pauso 
bat bakarrik litzatekeela, herri aberatsen barneko aberastasun banaketari dagokiona (eta 
bigarren pauso orokorrago bat aztertu beharko litzatekeela honekin batera, pauso horrek 
ziurrenik zalantzan jarri araziko lukeelarik gure bizimodua). 

 Lehenengo industrializazioren ondoren (mekanizazioa, baporezko makina, fabriken 
agerpena...), eta bigarrengoaren ondoren (elektrizitatea, petrolioa...), lan denbora murriztu 
izan da, garapen teknologikoak eta lan antolaketa modu berriek horretarako aukera ematen 
zutelako. Diskurtso kritikoaren ustez, XX. mende amaierako iraultza teknologiko berria 
(elektronika, informatika…) berriro ere lan denbora murrizteko erabili beharko litzateke, 
garapen teknologiko guzti hori diru bihurtzera mugatu beharrean. Baina badirudi hori dela 
justu neoliberalismoaren plana. Azken hamarkadetan lan denbora ez da ia murriztu: asteko 
erreferentziak (40 ordu) berdin jarraitzen du, astean lan egindako egun kopuruak ere bai 
(bost), opor asteak ere bai, bizitzan zehar lan egindako urte kopuruak ere bai (aurreratu 
beharrean, atzeratu egin nahi duelarik gainera jubilazioa neoliberalismoak). Diskurtso 



  

kritikoak garapen teknologikoa beste era batetara erabiltzea proposatzen du, eta denbora 
berdinean gauza gehiago produzitu beharrean, gauza berdinak denbora gutxiagoan 
produzitzea. Aberastasun material aldetik nahikoa daukagulako, eta falta zaizkigunak beste 
gauza batzuk direlako. Herrialde aurreratuetan, estresa da gaixotasunik 
garrantzitsuenetakoa. Jende kopuru handi bat denborarik gabe bizi da, beti korrika, itotasun 
sentsazioarekin, egin nahi diren gauzak egiteko denborarik gabe: "Se trata de poner en 
práctica el 'principio general de la adecuación del trabajo al hombre'. Las consecuencias 
que de este principio se derivan se sitúan en dos planos: en el plano individual, implica que 
cada uno sea dueño de su tiempo; y en el colectivo, que se conserven los tiempos de vida 
colectiva" (Supiot, 1999: 136). Ahalik eta denbora gutxien eskeini beharko genieke duinki 
bizirik irauteko beharrezko ditugun produktu eta zerbitzu hoiek ekoizteari. Diskurtso 
kritikoak  proposatuko duena da, ordainduriko lanaren (enpleguaren) denbora murriztea, 
beste gauza hoietarako denbora gehiago edukitzeko: umeak zaintzeko, lagunekin egoteko, 
kirola egiteko, mugimendu sozialetan edo politikan parte hartzeko, sormen lanetarako, 
ikasteko, irakurtzeko, musika entzuteko, sukaldean aritzeko... Edo besterik gabe, lasaiago 
bizitzeko, Paul Lafarguek bere El derecho a la pereza textuan gomendatzen duen moduan 
(Lafargue, 1998). 

 Tesi honetan errepikatzen ari naizen ideia da, lana amaitzen ari dela esan dutenek ez 
dutela asmatu, kapitalismoak behar berriak sortzeko gai dela erakutsi digulako, eta 
ondorioz, gizarte batek beharrezkoa duen lan kopurua ez delako finkoa, eta teknologiak arlo 
batzutan eskulana aurreztu arren, beste arlo batzutan enplegua sortu ahal delako. Diskurtso 
kritiko erradikalenek defendituko dutena da ordea, lana amaitzen ez bada, guk amaitu arazi 
beharko genukeela. Garapen teknologikoa gero eta lan gutxiago egiteko erabili beharko 
litzatekeela, gero eta diru gehiago irabazteko erabili beharrean. 

 (3) Lan denboraren murrizketa eta banaketaren hirugarren helburua, eta 
garrantzitsuena, gizarte aldaketa litzateke. Kapitulu honetan errepikatu dugun ideia da, 
jarrera kritiko erradikal batetik, kapitalismoa gainditu beharreko gizarte eredua dela, eta lan 
denboraren murrizketa eta banaketa, ikuspegi aurrerakoi batetik beharrezko ikusten den 
aldaketa sozial horretarako neurri garrantzitsua litzateke. Nola lotu lan banaketa eta 
kapitalismoaren gainditzea? Batetik, lan banaketa proposamen erradikalenak praktikan 
jartzeak, beste gizarte antolaketa bat eskatzen duelako, aurrerago ikusiko dugun moduan 
(gizarte berri horretan, lan merkatua eta orokorrean ekonomia, gizarteak kontrolatu eta 
kudeatuko lukeen bitarteko bat litzatekeelarik). Bestetik, enpleguari eskaintzen diogun lan 
denbora murriztu, eta helburu ekonomikorik ez duten zereginetarako denbora zabaltzea, 
kapitalismoaren logikaren aurka joatea delako: "El creciente ahorro de tiempo de trabajo 
permitirá a los individuos y a la sociedad perseguir fines diferentes de los económicos. La 
apropiación individual y colectiva de tiempo es la tarea que, en el proyecto de un 
socialismo postindustrial, completa y reemplaza la función central atribuida en el pasado a 
la apropiación colectiva de los medios de producción (...) Superaremos la sociedad salarial -
y con ella el capitalismo- cuando las relaciones sociales de cooperación voluntaria y de 
intercambios no mercantiles autoorganizados predominen sobre las relaciones de 
producción capitalistas: sobre el trabajo-empleo, el trabajo mercancía" (Gorz, 1994: 4 eta 
10). Kapitalismoak kontsumo gehiago da behar duena, ekonomia mugitu eta haztea, 
jendearen bizitzan helburu ekonomikoa duten zereginak gero eta garrantzitsuagoak izatea. 
Diskurtso kritikotik proposatzen den lan banaketa ordea justu aurkako norabidean doa: 
enpleguarentzako gero eta denbora gutxiago, eta kontsumoan oinarritzen ez den 



  

aisialdirako gero eta denbora gehiago: "Frente a esta concepción del mundo (hay que 
trabajar, hay que ahorrar...), surge un pensamiento crítico (J. Habermas, H. Arendt) que 
podríamos llamar neoaristotélico, que sostiene que por encima del mundo económico se 
encuentra el mundo de la política. Es decir, la idea de que el sistema de control social tiene 
que ser ideológico, político, que dé la prioridad a este tipo de valores no económicos. En 
nuestra parte del mundo, esta nueva visión de primacía de los valores políticos, implica la 
idea de que, los progresos y los beneficios de la productividad, tienen que ser empleados no 
para aumentar la capacidad de consumo, sino para aumentar el nivel de integración social. 
La prioridad hoy en día es la reconstrucción o la defensa de la integración social, más que 
comprar el tercer televisor" (Touraine, 1997: 200). 

 Kapitalismoak mundua nola utzi duen ikusita, gizarte ezberdin bat pentsatu eta 
antolatzen hasi beharko genuke, ez bakarrik mundu aberatseko enplegu krisitik ateratzeko, 
baizik eta gaur egungo mundu mailako gehiegizko ezberdintasunak murrizten hasi eta 
oreka ekologikoa berreskuratzen saiatzeko.  
Constituye una inmoralidad y una muestra de irracionalidad el que, a pesar del enorme desarrollo en 
el conocimiento tecnológico, la humanidad siga enganchada a un sistema social en el que prevalece 
el interés de unos pocos, en el que enormes masas de población, incluso en los países ricos, viven 
en el infierno vital del desempleo, la miseria y la precariedad, y en el que la propia base material de 
la especie humana está en peligro. En este sentido, las propuestas de reparto del empleo resultan 
interesantes, más porque permiten introducir un debate social sobre temas básicos -cuanto y cómo 
producir, quién debe tener acceso al empleo y la renta...- que por tratarse de una medida técnica que 
solucione fácilmente el problema del paro. Por el contrario, debatir sobre el reparto del empleo 
puede constituir el punto de partida para plantearse los temas que su discusión suscitan: los 
estándares socialmente aceptables en lo que respecta a condiciones de vida y trabajo, la 
organización del proceso productivo, la distribución de la renta, etc. Tras veinte años de gestión 
económica neoliberal, empieza a ser hora de hacer balance de sus efectos y de que la sociedad se 
plantee si estos suponen un buen sistema de vida (Recio, 1997: 246).  

 Diskurtso kritikoaren ustez, lan denboraren murrizketa eta banaketa litzateke gizarte 
alternatibo, ekologiko eta solidario batetarako, enplegu arloan hartu daitekeen erabaki 
garrantzitsuenetakoa. P. Bourdieu-k esango lukeen bezala, lan banaketa proiektu iraultzaile 
baten proposamenetako bat litzateke, "parte de un proyecto revolucionario, es decir, una 
ambición razonada de transformar el presente en relación con un futuro proyectado". Eta J. 
Muguerza-k esango lukeen bezala, historiari zentzu gizatiarrago bat emateko saiakera: "El 
positivista es el señor capaz de constatar que la historia carece de sentido, y que no vamos a 
pensar en darle alguno". Kapitalismoa "benetan behar ez ditugun behar multzo handi 
batetan oinarritutako zibilizazioa" da. Lan banaketa, gauzak aldatzen hasteko moduetako 
bat litzateke, inora ez garamatzan lasterketa geratzen hasi eta beste era batetara bizitzen 
hasteko proposamena. 

  

Lanaldi murrizketa, gizarte aldaketa eta balore aldaketa. 

 Lan denboraren murrizketa eta proposamen erradikalenen atzean, gizartea aldatzeko 
helburua dagoela esan dugu. Baina gizarte aldaketa hori ez da helburua bakarrik: orain 
esango duguna da, lan banaketa praktikan jartzeko, gizarte eta balore aldaketa, beharrezko 
baldintza ere badirela. Hau da, diskurtso kritikoak proposatzen digun lan banaketak, gizarte 
aldaketa du helburutzat, eta era berean, gizarte aldaketa behar du. 



  

 Batetik, aurreko puntuan ikusi dugun moduan, lan denboraren murrizketa eta 
banaketa, kapitalismoa gainditzeko neurri moduan planteatzen du diskurtso kritikoak. 
Modernitate kapitalistak, arrazionalitate instrumentalaren eta logika ekonomikoaren 
garaipena suposatu du, baina diskurtso kritikoaren ustez, bizitzan badira beste logika 
garrantzitsu batzuk ere. Gizarte kapitalista industrializatuetan, produktibismoa eta 
lehiakortasuna bezalako baloreak bihurtzen dira gizarte horietako balore garrantzitsuenak, 
eta diskurtso kritikoak, gizarte mota hori gainditzen hastea proposatzen du. Harreman 
sozialetan adibidez, kalkuloa, efikazia, denbora edo dirua ez lirateke aldagai 
garrantzitsuenak. Umeak ez dira edukitzen adibidez beste zerbait lortzeko, umeak edukitzea 
bera da helburua. Diskurtso kritikoak, logika kapitalistari espazioak eta denborak lapurtzea 
proposatzen du, bizitza desmerkantilizatzea. Eta lan denboraren murrizketa eta banaketa, 
estrategia horretarako neurri garrantzitsua litzateke. 

 Kapitalismoa, demokrazia edo askatasuna bezalako kontzeptuekin parekatu izan da, 
baina ikusi dugu diskurtso kritikoak harreman horiek zalantzan jartzen dituela (Beck, 
2002). Lan denboraren murrizketa eta banaketaren bidez, diskurtso kritikoak ideia horiek 
berreskuratu eta gauzatu nahi ditu, benetako demokrazia batek eskatzen duen hiritar parte-
hartzerako denbora librea eskainiaz, benetako askatasuna lortzeko lan denbora eta 
aberastasuna banatuaz... Lan banaketa, modernitate kapitalistak harturiko norabidea 
aldatzeko tresna litzateke. 

 Beraz, batetik, gizarte aldaketa lan banaketaren helburuetako bat da. Baina bestetik, 
gizarte aldaketa ziurrenik beharrezkoa ere bada lan banaketa praktikatu ahal izateko. Lan 
banaketa proposamen erradikalenek, lan merkatua, ekonomia eta gizartea beste era batetara 
antolatzea suposatzen dute, kapitalismoa gainditzea: politikak kontrolatu beharko luke 
ekonomia, lana eta aberastasuna beste era batetara banatu beharko lirateke. Eta hori ez da 
kapitalismoari interesatzen zaiona. Beste era batetara ere azaldu daiteke ideia berdina: 
produktibitate hazkundeak, denbora berdinean gehiago produzitzea edo produkzio maila 
berdina denbora gutxiagoan egitea suposatzen du. Diskurtso kritikoak bigarren aukera 
proposatzen digu, eta kapitalismoak lehenengo aukera behar du. Hemen esaten ari naizena 
da beraz, diskurtso kritikoaren lan banaketa proposamena eta logika kapitalista, elkarren 
aurka dauden filosofiak direla: 
Si todo el mundo tomase conciencia de que ya no existe, virtualmente, ningún problema de 
producción sino tan sólo de distribución; es decir de reparto equitativo de las riquezas producidas, y 
de reparto, equitativo también, entre toda la población, del trabajo socialmente necesario, el actual 
sistema social tendría serias dificultades para mantenerse. Para que el orden existente no se vea 
socabado en sus cimientos ideológicos, es mejor que estas cosas no se sepan. No se le va a decir, 
pues, a la población que ya no tendrá necesidad de trabajar tanto, sino que se le dirá, al contrario, 
que va a "faltar trabajo"; no se le dirá que vamos a disponer de más y más tiempo libre, sino que 
"habrá cada vez menos puestos de trabajo" (Gorz, 1981: 146). 

 Diskurtso kritikoak morala, etika, ezberdintasun sozialen aurkako borroka ea. 
aipatzen dituen bitartean, kapitalismo liberalaren ikuspegi ekonomizistarentzat, 
lehentasunak beste batzuk dira. Ikuspegi ekonomizista horretatik adibidez, langileen 
kaleratzea, edo enpleguaren malgutasuna (prekarizazioa), ezinbesteko neurriak izan litezke. 
Ikuspegi kritiko batetik ordea, kontutan eduki behar dira baita ere politika horiek eragiten 
dituzten kostu sozialak, eta ondorioz, ekonomiak ardura sozial bat ere baduela onartu 
beharra dauka. Lan banaketak, ekonomiari mugak ezartzea suposatzen du, merkatu 



  

"askearen" logika zalantzan jartzea, eta horregatik liberalismo kapitalista proposamen 
honen aurka dago. 

 Danimarkan adibidez, lan banaketa esperientzi batzuk frogatu zituzten. Hauen artean 
zegoen “skraldemandsmodellen” (basurero eredua) deitzen zena, Arhus herriko zabor 
biltzaileen sindikatuak jarri zuelako lehendabiziko aldiz martxan. Azkar zabaldu omen zen 
beste eremuetara, gobernuak debekatu zuen arte. Eta zergatik debekatu zuen? Hemen dator 
erantzun harrigarria: funtzionatzen zuelako. Ideia honakoa zen: langabezian zegoen eta 
diru laguntza bat jasotzen ari zen pertsona batek, eta lanean ari ziren beste hiru pertsonek, 
beraien artean banatzen zituzten lanorduak, soldatak eta langabeziko diru laguntza. Lan 
ordutegia %25 murrizten zitzaien, baina soldata ez horrenbeste. Gainera, herriko langabetu 
bati lana ematen zitzaion. Ez al da harrigarria horrelako proiektu bat debekatzea? Ba 
debekatu egin zuten, juxtu horregatik, arrakasta gehiegi zuelako. Baina nola da posible 
arrakasta duen proiektu bat debekatzea? Hona hemen Schimd-en erantzuna: “Presentaba 
una racionalidad social provocadora que desafiaba a la racionalidad económica imperante” 
(Schimd, 1996: 114). 

 Diskurtso kritikoak proposatzen digun lan denboraren murrizketa eta banaketak 
gizarte aldaketa behar du beraz, eta era berean gizarte aldaketa hori du helburu. Eta gizarte 
aldaketa garrantzitsuenak, sakonenak, aldaketa kulturalak dira, mentalitate eta balore 
aldaketak. Ikuspegi aurrerakoi batetik beraz, lan banaketak balore aldaketa eskatzen du. 
Industrializazio kapitalistak, jendeak indibidualismoa eta kontsumoa bezalako baloreak 
barneratzea suposatu zuen, eta orain proposatzen zaiguna da, gizarte hori gainditzeko beste 
balore batzuk barneratzen eta praktikatzen hastea. 

 Esan bezala, industrializazio kapitalistak ere balore aldaketa bat inposatu behar izan 
zuen, mentalitate aldaketa horretarako beharrezkoa zelarik jendeak, denbora librea baino 
dirua nahiago izaten hastea. Lehendabiziko aldiz bizitzaren zentzua kontsumoan 
oinarritzen da horrela, lan industrial gehienek ez baitzioten jendeari zentzurik eskaintzen. 
Lana bitarteko huts bihurtzen da horrela (bizitzaren denbora gehiena beste zerbait lortzeko 
egiten dugun zeregin horretan pasako dugularik). Aldaketa garrantzitsua izan zen, ordu arte 
jendeak aisialdia bilatzen baitzuen, nagusiaren kontrolpetik (fabrikatik), lehenbailehen 
aldegitea, duinki bizitzeko nahikoa irabazi ondoren. Industrializazio kapitalistak 
proposatutako kontsumoaren gizarteak irabaziko du ordea borroka, eta kontsumoarekin 
batera, indibidualismoa izango da gizarte berri hauetako beste ardatzetako bat: "El nuevo 
espíritu de la época consistía en enriquecerse y olvidarse de todo menos de uno mismo, un 
espíritu que se implantaba mediante la creación de necesidades, e induciendo a una 
filosofía de la futilidad, a una vida carente de objetivos, concentrada en las cosas más 
superficiales" (Chomsky, 2000: 11). Kapitalismoak XXI. mende hasieran proposatzen 
jarraitzen digun izpiritu horren aurrean, diskurtso kritikoak beste balore batzuen aldeko 
propaganda egingo du: indibidualismoaren aurrean komunitatearen ideia berreskuratzea, 
eta kontsumoaren ordez, beste mota bateko aisialdia (familia, lagunak, kirola, politika, 
sormena... orokorrean balore ez ekonomikoetan oinarritutako aisialdia).  

 Kontsumoa da gizarte kapitalistak hiritarren diziplina eta fideltasuna lortzeko erabili 
izan duen ideiarik garrantzitsuenetakoa, eta ondorioz gizarte hori gainditu nahi duen 
proposamen batek, oinarrizko ideia horien aurkako borroka hasi beharko luke: "La nuestra 
es 'una comunidad de consumidores': la forma en que esta sociedad moldea a sus 
integrantes está regida, ante todo y en primer lugar, por la necesidad de desempeñar ese 



  

papel; las norma que les impone, la de tener capacidad y voluntad de consumir (...) Un 
consumidor jamás debería considerar satisfecha una necesidad y ni uno solo de sus deseos 
puede ser considerado el último" (Bauman, 2000: 44 eta 46). Gero eta gauza gehiagoz 
inguratuta bizi gara, behar ez ditugun gauzez inguratuta, alferrikako kontsumoaren 
gizartean. Gizarte horretan, erostea bera bihurtzen da bizitzako plazerrik handienetakoa, 
erosten duguna benetan behar ote dugun, bigarren mailako galdera bihurtzen delarik. 
Gizarte horretan zoriontasuna gure erosteko gaitasunaren arabera neurtzen da, bizitza osoa 
negozio bihurtzen dugu, eta kreditu txartelak bihurtzen dira gure ametsetarako atea irekiko 
diguten giltza. Gure desioa, etengabe zerbitzu eta produktu berriak erosi ahal izatea da, 
nahiz eta gero zerbitzu eta produktu horiek gozatzeko denborarik ez eduki, berehala aldatu 
behar delako, berri bat erosiaz (Rifkin, 2000). 

 Eta zaila da hortik ateratzea, gizakion bizitzan inbidia bezalako sentimenduak 
garrantzitsuak direlako, eta publizitatea bezalako tresnen bidez, gizarte honek (beste 
guztiek bezala), bizirik irauteko beharrezkoak dituen gizakiak produzitzen dituelako: 
"Normalmente, se explica y justifica la publicidad como medio competitivo que beneficia 
en último término al consumidor y a los fabricantes más eficientes... y con ello a la 
economía nacional. Está estrechamente relacionada con ciertas ideas sobre la libertad: 
libertad de elección para el comprador, libertad de empresa para el fabricante. Los grandes 
tablones de anuncios y los letreros luminosos de las ciudades capitalistas son el signo 
inmediatamente visible del 'Mundo Libre'. Es cierto que, con la publicidad una empresa 
compite con otra; pero es cierto también que toda imagen publicitaria confirma y apoya a 
las demás. La publicidad no es simplemente un conjunto de mensajes en competencia; es 
un lenguaje en sí misma, que se utiliza siempre para alcanzar el mismo objetivo general. 
Dentro de la publicidad, se ofrece la posibilidad de elegir entre este coche y aquel, pero la 
publicidad como sistema hace una sola propuesta" (Berger, 2001: 145).206 

 Funtsezkoa bihurtzen da beraz kontsumoa gure gizarteetan (Alonso, 2004; Juaristi, 
2005). Kapitalismoarentzako beharrezkoa da kontsumoa: zenbat eta kontsumo gehiago 
hobe, eta zenbat eta kontsumo gutxiago, okerrago. Horregatik, 2001-03 tartean bezala, 
ekonomia moteltzen denean, agintarien lehentasunetako bat kontsumoa sustatzea da, 
sistema berpizteko. 

 Gainera, kontsumoaren oinarrizko funtzioa behar bat asetzea da, baina gizarte 
kapitalistan hori baino gehiago da. Kontsumoan oinarritzen da gizarte hori, eta beraz, gero 
eta behar gehiago sortzen ditu lehendabizi (gure begiak eguzkitik babestu beharra 
adibidez), eta ondoren, kontsumoaren bidez behar hori asetzea baino zerbait gehiago 
"eskaintzen" digu. Prezio eta marka ezberdinetako eguzkitako betaurrekoak egonik, jende 
gehienak, erosi ahal dituen betaurreko garestienak erosten ditu, eta horrek zerbait 
adierazten digu: betaurreko horiek, eguzkitatik babesteko baino zerbait gehiagorako ere 

                                                 
206 Publizitate munduan lan egiten duten sortzaile, disenatzaile eta argazkilari batzuk, batu eta euren 
kreatibitatea mundu hori kritikatzeko erabiltzea erabaki dute. The Media Foundation da erakunde 
horren izena (Kanadako kideek adbusters.org web orrian, multinazional handienen kanpainen 
mezuei buelta ematen diete euren formula estetiko eta grafiko berdintsuak erabiliz). Kontsumoaren 
gaiari buruzko orri kritiko interesgarriak ere topa litezke interneten, consumehastamorir.org 
adibidez. Gure gizartean kontsumoak eta publizitateak hartu duten bidea kritikatzen duten lanen 
artean, Naomi Klein-en No Logo. El poder de las marcas izan da azken urteetan ezagunenetarikoa 
(Klein, 2001) (nologo.org). 



  

badirela, identitate bat eskaintzen digutela ("betaurreko hauekin nik nahi dudana bezalakoa 
naiz, eta beste guztietatik bereizten naiz"). Diskurtso kritikoak egoera hau aldatzen hastea 
proposatuko luke, gutxiago eta beste era batetara kontsumituz, identitatea egiten diren 
gauzetan oinarrituz, eta ez erosten diren gauzetan. 

 J.M. Keynes-ena da agian balore ez ekonomikoen aldeko propaganda testuen artean 
erabilienetako bat: 
Cuando la acumulación de riqueza ya no sea de gran importancia social, habrá grandes cambios en 
los códigos morales. Podremos librarnos de muchos de los principios seudomorales que han pesado 
durante doscientos años sobre nosotros, siguiendo los cuales hemos exaltado algunas de las 
cualidades humanas más desagradables, colocándolas en la posición de las virtudes más altas. 
Podremos permitirnos el atrevimiento de dar al motivo monetario su verdadero valor. El amor al 
dinero como posesión -a diferencia del amor al dinero como un medio para gozar de los placeres y 
realidades de la vida- será reconocido por lo que es, una morbosidad algo repugnante (...) Por 
supuesto que todavía habrá muchas personas con pretensiones intensas e insatisfechas que 
perseguirán ciegamente la riqueza, a menos que puedan encontrar algún sustitutivo plausible. Pero 
el resto de nosotros ya no tendrá ninguna obligación de aplaudirles y animarles (Keynes, 1988: 
330-331).207 

 Beste bizimodu baten aldeko propaganda egiten saiatu zen Keynes orain dela 70 urte, 
baina ez dirudi kasu gehiegirik egin diogunik. Berak proposatutakoaren aurkako bidea 
eraman dugu XX. mendean. Eta berak aurreikusi zuen estrategia bat erabiliz gertatu da 
hori: noiz erabakiko du mundu aberatsak bizitzeko nahikoa baduela? "Las necesidades se 
dividen en dos clases: las necesidades que son absolutas, en el sentido de que las 
experimentamos cualquiera que sea la situación de nuestros semejantes, y las que son 
relativas, cuando las sentimos solamente si su satisfación nos eleva y nos hace sentirnos 
superiores a ellos. Las necesidades de la segunda clase, aquellas que satisfacen el deseo de 
superioridad, pueden ser verdaderamente insaciables; pues cuanto más alto es el nivel 
general, más altas son aquéllas todavía" (Keynes, 1988: 328). Kapitalismoa inbidian 
oinarritu da bizirik irauteko, eta amaierarik ez duen lasterketa kontsumista sustatzeko: 
"Personas que ganan 20 o 30 millones de pesetas al año, encuentran cosas que consumir. 
En una ocasión estaba cenando con unos banqueros en Nueva York que tenían todos casa 
de campo en Long Island, a unos 120 km. de Manhattan. Yo les pregunté: ¿no es un poco 
difícil, no es un camino un poco largo para recorrer los fines de semana? Todos se miraron 
con cara de sorpresa como si hubiese dicho una tontería y dijeron: en helicóptero son 
veinte minutos" (Krugman, 1997: 79).208 

                                                 
207 Antzeko beste testu interesgarri bat: "A la mercantilización del espacio y la materia, propia del 
primer capitalismo, le está siguiendo la mercantilización del tiempo, la cultura, las relaciones y las 
experiencias vitales (...) Ante esta situación, hay pues que reivindicar la autolimitación, la lentitud, 
el control de los apetitos, y la austeridad" (I. Unzueta, "Ocio, consumo y bocaditos de cultura", 
Diario Vasco, 2003.08.27: 21). 
208 Euskadin eta Espainian irakurrienetakoa den Correo Taldearen igandetako El Semanal gehigarria 
erabili liteke esaten ari garenaren adibide gisa (gizarte kapitalista aberatsen kontraesanak, 
kontsumoaren garrantzia...). Izquierda Unida-tik gertu dagoen Pilar Bardem bezalako jendeari 
eginiko elkarrizketak argitaratzen dira batetik, kapitalismoa eta injustizia sozialak kritikatuz... 
(2002ko abenduak 22, "Extra Navidad"). Paulo Coelho bezalako idazleek, euren asteroko 
artikuluetan bizitza ezberdin bat proposatzen digute, espiritualtasuna gauza materialen aurretik 
jarriaz... Baina bestetik, aldizkari erdia publizitateak betetzen du, eta produktu garestien 



  

 Kontsumoarekin batera, indibidualismoa dela esan genezake gainditu beharreko 
bigarren balore kapitalista. Trenean gertatzen den egoera tipiko batekin erakusten digu 
adibidez Enzensberger-ek jarrera berekoien absurdoa: trenera igotzen diren lehenengo 
bidaiariak, konpartimentu batean sartzen dira, eta handik aurrera, konpartimentua berea 
balitz bezala jokatzen dute. Konpartimentu batean bi pertsona baldin badaude, aurpegi 
txarra jarriko dute aurrerago hirugarren bat sartzen bada, euren erosotasuna zalantzan 
jartzen duelako. Lehentxeago igo dira trenera, baina betidanik han egon balira bezala 
portatzen dira, bidaiari berriari aurpegi txarra jarriaz. Zein azkar ahazten zaigun nondik 
gatozen eta nola iritsi garen gauden tokira!: "Los que hemos triunfado en los Sesenta, 
Setenta y Ochenta -los que tenemos formación, buenos empleos, seguridad social, etc.- 
somos el mejor ejemplo de la solidaridad. Somos hijos e hijas del Estado de bienestar. Pero 
ahora que hemos triunfado nos sentimos amenazados por aquellas personas que tan sólo 
piden las mismas oportunidades que nosotros tuvimos: becas para estudiar, seguridad en el 
empleo, salarios dignos, etc. Nos aferramos a un falso discurso individualista, 
reconstruimos una falsa historia de méritos personales y exigimos a los demás que se 
ganen la vida por sus propios medios" (Zubero, 2000: 290). 

 Bere burua arrazionaltzat duen, baina produkzio eta kontsumo eredu irrazional 
batetan oinarritzen den sistema honek, gizaki indibidualista eta kontsumitzaileak behar ditu 
bizirik irauteko, eta hortik etorri daiteke beraz aldaketa, gizarte horren oinarrian dauden 
ideien aurkako propaganda eta praktikekin209: "La estructura socioeconómica y cultural en 
la que operamos, traduce los deseos por un desarrollo equilibrado y armónico y un estilo de 
vida ecológico, en propuestas y prácticas políticas insostenibles. Pocas propuestas 
culturales alternativas han sido planteadas al sistema capitalista de producción y consumo. 
Con este sistema, los deseos generales por un cambio estructural se traducen en políticas 
de ajuste a largo plazo que no hacen sino apuntalar la pervivencia del sistema. Nuestra 
propuesta alternativa apuesta por una revolución cultural pivotalmente representada por la 
sustitución del afan de lucro y de la competitividad por el espíritu de servicio y austeridad" 
(Pérez Adan, 1996: 193). Sozialdemokrazia ordea ez da gizarte aldaketaren aldeko 
propaganda egiten ari. Politika "errealista" eta "posibilista" aukeratu du, sistema kapitalista 
zalantzan jartzen ez duen politika: "La política de la socialdemocracia se ha afanado por 
                                                                                                                                                     
publizitateak gainera: erlojuak (Omega Tissot, 450 euro, Jaguar, 3.449 euro...), perfumeak (diru 
gehiago gastatzen da Estatu Batuetan kosmetikoetan, Hirugarren Munduan hezkuntzan baino); 
agenda elektronikoak; argazki kamara digitalak... Eta zuzenean publizitatea ez den edukiaren zati 
gehiena ere kontsumoarekin lotuta dago gainera: "Decoración" saila (gainontzekoetatik 
ezberdintzeko diseinuzko altzari garestiak), joku elektronikoen saila, kotxe frogaketa (Seat 
Córdoba, 14.655 euro), Hotelak, "Moda" (Dolce&Gabbana, Hugo Boss, Gucci, Amaya Arzuaga, 
Tom Ford, Prada, Calvin Klein, ea. "estilo bohemioa" saltzen, "uno de los estilos de la temporada"), 
"Belleza"... ("Todos los secretos para una transición perfecta del trabajo a la fiesta, sin que quede 
rastro de la dura jornada laboral: toallitas desodorantes, ampolla de efecto lifting, bastoncitos de 
algodón para eliminar rastos de delineador, ampolla de colirio...). 
209 Egunero egiten ditugun erosketen artean, janariak dira agian garrantzitsuenak. Hona hemen J.R. 
Mauleón-en gomendioak: "1. Compra alimentos frescos en vez de transformados 2. Compra 
alimentos que tengan etiquetas públicas de calidad (existen también otras etiquetas recomendables: 
agricultura ecológica, denominación de origen y label vasco) 3. Compra alimentos producidos en la 
proximidad 4. Compra alimentos producidos por el propio agricultor o por sus cooperativas 5. 
Compra los alimentos en canales cortos de comercialización" ("Consumo responsable", Diario 
Vasco, 2002.12.15). 



  

liberar unos enclaves en el seno de la racionalidad económica, pero sin mermar por ello la 
dominación de dicha racionalidad sobre la sociedad" (Gorz, 1995: 172). 

 Diskurtso kritiko batetik aldaketa sakonagoak eskatu beharko lirateke ordea: nahiz 
eta parte-hartze zuzenik ez izan, II. Mundu Gerran, alemaniarrek juduekiko eta 
apartheidaren Hego Afrikan, zuriek beltzen egoerarekiko, arduragabekeria praktikatu zuten 
bezala (ikusi Z. Bauman-en Modernidad y Holocausto), gaur egun ere arduragabekeria 
bera praktikatzen ari gara mundu aberatseko biztanleak, miserian bizi diren milioika 
pertsonekiko. Horregatik, beharrezkoa da ardura moralari buruzko eztabaida etikoa 
berreskuratzea. Beharrezkoa da balore aldaketa.  

 

Aldaketarako sujetua. 

 Lan denboraren murrizketa eta banaketak, balore eta gizarte aldaketa behar ditu 
beraz, eta era berean aldaketa horiek ditu helburutzat. Baina zein sujetu sozialek egin behar 
dute aldaketa horien aldeko presioa? Printzipioz langile mugimenduarena izango litzateke 
ardura hori, bera baita batez ere proposamen horiekin irabazten ateratzen dena. Botere 
publikoek ere ardura handia dute noski beste mota bateko lan merkatua eta gizartea 
prestatzen (Medina, 1999: 525-541), baina horretarako, lehendabizi aldaketa horien aldeko 
norbaitek iritsi beharko luke boterera, edo gaur egun boterean daudenak euren jarrera 
aldatu beharko lukete. Berriro abiapuntuan ginateke beraz: langileona litzateke 
aldaketarako propaganda eta presio lan hori. Baina esan duguna pentsatzen hasi orduko 
agertuko zaizkigu puntu honetan ere zalantzak: langabezian eta lanpostu prekarioetan 
daudenak, garbi dago irabazten aterako liratekeela; baina jadanik ongi dagoen jendea (herri 
aberatsetan, gehiengoa), hasiko al da mugitzen, kalera ateratzen eta arriskatzen? Lanordu 
murrizketarekin irabazten atera liteke, baina aldaketa erradikalagoak proposatzen baditugu 
(gizarte aldaketa): hasiko al gara gure bizitza estiloa aldatzen, xumeago bizitzen, 
kapitalismoa gainditu, eta mundu mailako oreka handiagoa lortzeko? Oraingoz behintzat, 
galdera hauen erantzuna ezezkoa litzateke (Navarrete, Pac eta Solans, 2001).210 

 Herri aberatsetako biztanleriaren gehiengoa, materialki behintzat luxuz beterik bizi 
gara, eta ez gaude prest gure bizimaila material horri uko egiteko. Egia da XXI. mende 
hasieran langileria oso heterogeneoa dela, eta zaila dela dena talde sozial bakar bat balitz 
bezala ulertzea (Hardt eta Negri, 2004). Egia da baita ere azken urteetako politika 
neoliberalen ondorioz, langile mugimendua ahuldu egin dela, langabezian eta lanpostu 
prekarioetan daudenek dituzten zailtasunetaz gain, gainontzekoei ere egoera horietan 
erortzeko beldurra sartu baitzaie. Baina nire ustez, arrazoi garrantzitsu horiek baino 
garrantzitsuagoa da, herri aberatsetako biztanleriaren jarrera kontserbadorea. P. Glotz-ek 
"beldurraren koalizioa" deitzen duen hori, edo John K. Galbraith-ek "mayoría satisfecha" 
deitzen duen hori osatzen dugu: bizitza estiloa aldatzeko prest ez dagoen pribilegiatu 

                                                 
210 Aldaketarako sujetoa izan beharko lukeen langilegoari buruz, ikuspegi kritikotik eginiko 
azterketa batzuk irakurri nahi dituenak, ¿Qué crisis? Retos y transformaciones de la sociedad del 
trabajo liburuko Eugenio del Río ("Crisis de la cultura obrera"), Luis Enrique Alonso 
("Sindicalismo y ciudadanía: los dilemas de la solidaridad en la era de la fragmentación"), eta J.P. 
Alviteren ("Muerte del sujeto o nuevas subjetividades en la crisis?: de la plaza pública moderna a la 
avenida postmoderrna") artikuluak begiratu ditzake (Autore Ezberdinak, 1997, ¿Qué crisis? Retos y 
transformaciones de la sociedad del trabajo, Hirugarren Prentsa-Gakoa, Donostia).  



  

taldea, egoeraren errua besteena (oraindik egoera hobean daudenena) dela esanez zuritzen 
dugularik gure burua.  

 Horietako askok gainera diskurtso aurrerakoia daukagu, justizia edo berdintasuna 
bezalako hitz handiekin betetzen ditugularik ahoak eta tesiak. Baina nork ematen du gero 
adibide bere eguneroko bizitzan? Nor pasatzen da hitzetatik ekintzetara? "El tiempo de 
trabajo no es un elemento que centre la preocupación, ni las demandas de los trabajadores, 
frente a otros, como las rentas o el propio acceso a un puesto de trabajo. Cuando las 
trayectorias se ven amenazadas (p.e. falta de renovación de contratos temporales) o, al 
menos, tienden a diluirse las pautas de tales trayectorias (movilidad ascendente en la 
empresa), tienden a aceptarse las imposiciones temporales de la empresa, yendo más allá 
de los acuerdos colectivos, o, al menos, la cuestión de las características de la jornada y su 
duración pasan a un segundo plano" (Callejo, 2002: 11). Aspaldi hasi zitzaizkigun balore 
postmaterialetan oinarritutako gizartearen etorrera aurreikusten (Inglehart, 1991), baina nik 
behintzat ez dut oraingoz horrelakorik ikusten. Alderantziz, belaunaldi berri bakoitza 
lehenago hasten dela dirudi alferrikako eta gehiegizko kontsumoan (telefono mugikorrak, 
DVD eta discman-ak, jantziak, motoak...). Gauza guztietarako gastatzen dugu gero eta diru 
gehiago: parrandan, kotxean, etxean... Gero eta gazte "alternatibo" gehiago ikusten dira 4-5 
miloi pezeta balio duten bidaiatzeko furgoneta berezietan (Volkswagen-California, 
Mercedes-Vito...). Badirudi langile belaunaldi berri bakoitzak gero eta "langile 
kontzientzi" gutxiago daukala, eta gero eta barneratuago dagoela kapitalismoan 
(kontsumoa, indibidualismoa...) (Beaud eta Pialoux, 2002). J. Alvarez Cascos-ek esan zuen 
bezala, egia da etxebizitzaren prezioa izugarri igo dela, baina zerbaiteagatik izango da: 
jendeak, prezioa edozein izanda ere, erosten jarraitzen duelako (eta asko dira gainera 
etxebizitza bat baino gehiago duten familiak). Bizitza estiloa ez dirudi diskurtso kritikoak 
proposatutako bidetik doanik, ez behintzat jende askorentzat. Herri aberatsetan ere, jende 
asko larri bizi da, baina oraindik, gehiengoa nahiko eroso bizi da. Postmaterialismoari 
buruz hitz egiten dutenak ere, normalean euren bizitza maila ziurtatuta daukatenak izaten 
dira, eta soilik bizitza maila hori arriskuan geratzen ez den bitartean. 

 Besteei botatzen diegu gainera errua (kapitalistak, gobernua...). Baina guk 
mantentzen dugu kapitalismoa, eta beraz, guk aldatu genezake. Telebistako publizitatean 
fijatzen baldin bagara, iragarki gehienak materialki asetuta bizi den klase ertain zabal horri 
zuzenduta daudela ohartuko gara: kotxeak, koloniak..."La publicidad está dirigida a 
aquellos que constituyen el mercado, al espectador-comprador, que es también el 
consumidor-productor del que se extrae un doble beneficio: primero como obrero, y 
después como comprador. Los únicos lugares relativamente libres de la publicidad son los 
barrios de los muy ricos" (Berger, 2001: 157). Beste era batetara kontsumitzen eta bizitzen 
hasi beharko genuke. Bada garaia aitzakiak utzi eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko, 
adibide emateko, intsumisioa, desobedientzia eta disidentzia praktikatzeko: "Como todas 
las izquierdas de casi todos los países, también aquí, entre nosotros, proliferan los foros de 
debate, los encuenros, las tesis doctorales, los estudios sociológicos, la estadística, la 
tertulia y los ensayos. En todos ellos se construyen discursos y se aproximan puntos de 
vista, pero en ninguno de ellos se actúa, abriendo así una fosa entre lo mucho que se dice y 
lo poco que se hace" (Castaños, 1997: 8). C. Castoriadis-ek, 1967an, gizartearen 
pasibitatea, apolitikotasuna, pribatizaziorako joera, ea. aipatzen zituen Socialismo o 
Barbarie aldizkariaren amaiera azaltzeko (Castoriadis, 1979). Ez dira beraz fenomeno 



  

berriak. Zein gaizki gauden esana dago jadanik. Aldaketarako garaia da, bakoitzak dakien 
eta ahal duen moduan. 

 Baina aldaketa sozial bat lortzeko, ez dugu ahaztu behar aldaketaren aldeko 
subjetuak ere kolektiboa izan behar duela. Eta industrializazioaren hasieratik, sindikatuak 
izan dira langile mugimenduaren izaera kolektibo instituzionalizatua ordezkatu duten 
erakundeak. Ari al dira sindikatuak lan banaketaren eta gizarte aldaketaren alde lanean? 
Euskadiko sindikatu nagusiek zer dioten, lan honen bigarren zatian aztertuko dugu. Baina 
aurrerapen gisa esan liteke, erantzuna ezezkoa dela: sistemaren aldeko aktore bihurtuta 
daude sindikatu handienak, euren afiliatuen egoera bihurtzen delarik lehentasun (eta 
batipat ondo daudenak afiliatzen direnez, azkenean sindikatuek langile klase pribiligiatuen 
alde lan egiten dute batez ere): "Sistemaren artikulatzaile preziatua izan da sindikatua, 
gizarte opulentoa antolatzeko mekanismo bat gehiago. Une honetan funtzionarien edo 
langile finkoen soldata igoera erreibindikatzea erreakzionarioa da. Progresoaren ideia bera 
da erreakzionarioa" (Sarasua, 1996: 70). Ezberdintasun handia dago gainera esaten 
denaren, eta gero hitzarmen kolektiboetan sinatzen denaren artean (hau beste ikerketa 
batetarako lana litzateke). "La Confederación Mundial del Trabajo está presente en el Foro 
Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, considerando que el mundo sindical, antes de ser 
cogestor del sistema capitalista, está ante todo obligado a participar en un movimiento 
social de transformación del sistema económico dominante, en beneficio, esta vez, de la 
mayoría" (CMT, 2001: 16). Horrelako gauzak esaten dira, baina gero esandakoaren 
aurkakoa egiten dugu, sistemaren kudeatzaile izatera mugatuz. Sindikatuak, kapitalismoak 
eragiten dituen ondorio negatiboak konpontzera mugatzen diren erakunde izatetik, gizarte 
proiektu alternatiboen aldeko benetako jarrera duten erakunde izatera pasa beharko lukete. 
Azken aldikoak baino helburu zabalagoak definitu behar dituzte, gizarte postkapitalistaren 
aldeko gainontzeko agente sozialekin batera elkarlanean. Proiektu historiko berri eta 
ezberdin bat definitu eta landu beharra dago, gaur egun daukaguna pixka bat hobetzera 
mugatu beharrean. 

 

Lan denboraren murrizketari buruzko eztabaida, azken batean kapitala eta langileen 
arteko borroka da. 

 Diskurtso kritikoen ustez, lan denboraren murrizketa eta banaketari buruzko 
eztabaida, ez da (soilik) eztabaida tekniko-ekonomikoa, baizik eta (batez ere) eztabaida 
politikoa: eztabaida honen oinarrian dagoena, talde sozial ezberdinen arteko borroka da, 
talde bakoitzak bere interesak defendatzen dituelarik (logikoa den moduan). Liberalismoa, 
guzti honen atzean dagoen benetako arazoa ezkutatzen saiatzen da ordea, eztabaida oztopo 
teknikoetara eta ekonomiara mugatuaz: "La eficacia de las medidas gubernamentales y los 
resultados de la economía dependen ampliamente de las relaciones entre los empleadores y 
los trabajadores y de la índole de las negociaciones colectivas. La reducción del tiempo de 
trabajo pone en juego relaciones de fuerza, de carácter sociológico, mucho más vastas 
todavía. La esencia del debate sobre la duración del trabajo y el desempleo es más política 
que económica. En realidad, lo que está verdaderamente en juego depende de las 
relaciones de fuerza entre sindicatos, dirigentes y grupos políticos" (Cuvillier, 1982). 
Ikuspegi kritiko batetik, lan denboraren murrizketa eta banaketaren eztabaidan, jokoan 
dagoena lan denbora horren kontrola da, kontutan izanik gainera, denbora dela bai lanean 
eta bai bizitzako edozein arlotan, elementurik garrantzitsuenetakoa. Azken batean, 



  

harreman sozialetaz hitz egiten ari gara beraz, talde sozial ezberdinen arteko botere 
borrokaz: "La reducción de la jornada de trabajo resulta la estrategia que más oposición 
encuentra por parte de las empresas, puesto que la jornada de trabajo, además de cumplir 
otras funciones (producción de plusvalía) ha sido y es utilizada, como medio para 
disciplinar a la clase obrera; de tal modo, que una estrategia que pretenda romper la 
intensidad del control que la jornada de trabajo permite, no va a recibir sus bendiciones de 
aquellos que verían disminuido su poder: los empresarios" (Medina, 1999: 478). 

 Industrializazioak ere, lan denbora antolatzeko modua aldatzea suposatu zuen, eta 
jarrera aurrerakoi batetik defendatu beharko litzatekeena da, orain beste salto bat ematea, 
berriro ere antolaketa hori aldatzea, gizakien eta gizartearen hoberako. Industrializazio 
kapitalista aztertzen badugu, prozesu historiko luze baten ondorio dela ikusiko dugu, beste 
produkzio modu batzuekin izandako borroka luze baten ondorio. Gizarte eredu honetan, 
mekanizazioak ofizioen amaiera suposatuko du, eta horrela, enpresariak lortzen du lan 
prozesuaren kontrola, boterea: langilea ez zen jadanik produkzio bitartekoen jabe, eta 
gainera, bitarteko horiek erabiltzeko jadanik ez zen gaitasun edo trebezia berezirik behar. 
Lan prozesu osoaren, eta ondorioz, baita lan denbora eta erritmoen kontrola ere kapitalaren 
eskuetan geratuko da. Lan denbora diziplinatuz, enpresariek langilea disziplinatzea lortzen 
dute (baina noski, diziplinarekin ez zen nahiko. Errepresioak, diziplinak eta indarkeriak 
egoera bat aldatzeko balio dezakete, baina egoera hori mantentzeko, jendearen baimena eta 
onarpena beharrezkoa da. Kapitalismoak, jendeak estrategia, ideia eta balore berri hauek 
onartzea eta barneratzea lortu behar zuen, eta lortu zuen). Gizarte industrialean, langileak 
soldata igoeragatik borrokatuko dute batez ere, lanaren antolaketa enpresarien zeregina 
dela onartuaz. Lan denboraren murrizketa eta banaketaren aldeko proposamenak, ideia 
horiek aldatzen hastea suposatuko luke. Kapitalismoa, talde sozial zehatz batzuei mesede 
egiten zien gizarte eredu berri bat zen, eta aurreko egoera aldatzeko, talde sozial horiek 
indarkerian oinarritutako estrategiak erabili behar izan zituzten. Orden sozial berria 
ezartzeko, aldaketa kultural garrantzitsuak gertatu behar ziren, eta zaila zen aldaketa horiek 
modu baketsuan gertatzea. Langileek fabriketako lan egiteko modua, ordutegiak, ea. 
onartzeko, "natural" eta "normal" bezala ikusteko, kapitalak indarra erabili behar izan zuen, 
aurretik aipatutako ofizioen desagerpena izan zelarik langileek diziplina berria onartzeko 
modurik eraginkorrenetakoa. Helburua, langileek lan egiteko modu berriak "normaltzat" 
hartzea zen. Fabrikak ez ziren efikazia arrazoiengatik bakarrik sortu, baizik eta lana 
antolatzeko modu horrek kapitalari, kontrol eta irabazi gehiago eskaintzen zizkiolako. 
Industri iraultza kapitalistan, ez zen efikazia bakarrik jokoan zegoena, baizik eta talde 
sozialen arteko hierarkia, boterea: 
Lo que estaba en juego era mucho más importante que el dinero; lo que estaba en juego era la vida. 
Entre la reivindicación de las ocho horas de trabajo-ocho horas de reposo-ocho horas de educación 
enarbolada por primera vez el 1º de Mayo de 1886 en Estados Unidos y el actual debate sobre las 35 
horas hay un poderoso hilo conductor: la convicción de que por la puerta del control sobre el tiempo 
de trabajo se estaba introduciendo en las sociedades modernas el control de la totalidad de la vida 
de los individuos. La historia de las luchas obreras por la reducción de la jornada de trabajo ha sido 
y es manifestación de una más profunda "guerrilla cotidiana por la ocupación del tiempo" 
(Gaudemar), en la que se enfrentan inexorablemente el objetivo empresarial de convertir el tiempo 
en capital y el objetivo obrero de rescatar tiempo para la libertad. La guerra del tiempo continúa hoy 
abierta (Zubero, 2000a: 32). 



  

 Diskurtso kritikoaren ustez, 1970eko hamarkada ondoren mendebaldeko herri 
aberatsek jasan duten enplegu krisia ere azken batean botere borroka honen ondorioa da 
(hitz egin dugu lehenago ere honi buruz): petrolioaren garestitzea, fordismoaren krisia, 
garapen teknologikoa, ea. aipatzen diren arren enplegu krisiaren arrazoi moduan, ikuspegi 
kritikoaren ustez, horiek bigarren mailako arrazoiak dira. Benetako arrazoia, kapitala eta 
lanaren arteko borroka da, kapitalak neoliberalismoa erabili duelarik bere interesak 
zerbitzatzeko: kapitalari mesede egiten dio (neurri bateraino) enplegu krisiak, langabezia 
eta prekaritatearen mehatxuarekin langileen diziplina lortu baitezake. Enplegu krisia, 
kapitala eta lanaren arteko indar-orekaren ondorioa da, erabaki politiko zehatzen ondorioa, 
gizarte eredu bat aukeratu izanaren ondorioa. 

 Lan denboraren murrizketa eta banaketaren proposamenak beste politika batzuk eta 
beste gizarte eredu bat proposatzen ditu, eta horrek kalte egingo liokeenez kapitalari, 
proposamen horren aurka agertzen da. Hori da lan banaketaren aurkako benetako arrazoia. 
Kapitalak ez ditu aberastasuna, kontrola eta boterea erdibanatu nahi. Lana, ekonomia, 
ideiak eta gizartea kontrolatzen jarraitu nahi du: "Las experiencias históricas sobre la 
represión de cualquier tipo de intento por cambiar radicalmente las reglas del juego 
permiten esperar una feroz resistencia por parte del capital a cualquier intento de cambio 
que suponga poner en entredicho los beneficios de las empresas" (Medina, 1999: 557). 
Kuriosoa da adibidez industrializazioaren hasieratik eztabaida honetan erabili izan diren 
argudioak nola errepikatzen diren ikustea: "lan denboraren murrizketak lehiakortasuna 
kaltetuko luke", "ezin dugu berdina ordaindu gutxiago lan egiteagatik", ea. Epe luzeko 
azterketa historiko batetik ordea, lan denbora industrializazio hasieratik asko murriztu dela 
ohartzen gara, soldatak murriztu gabe gainera, eta lanaldi murrizketa horrek ez duela 
lehiakortasun arazorik suposatu. Eta murrizketa horiek ez direla modu baketsuan lortu ere 
ikusiko genuke, enpresariengatik balitz sekula ez litzatekeelako lan denbora murrizketa 
garrantzitsurik gertatuko. Langile mugimenduaren presioak lortu izan du lan denbora 
murriztea. 

 Gertatzen dena da, 2005ean, lan denboraren murrizketa eta banaketaren atzean 
dagoena ez dela kapitala eta lanaren arteko borroka bakarrik. Gaur egun gauzak ez dira hain 
errazak, eta langileen artean ere egoera oso ezberdinak daude. Lanpostu duin bat duen 
jendea, soldata, ordutegi eta lan baldintza onekin, gizartean erabat integraturik dagoen 
taldea da, ziurtasun bat duen taldea, aberastasunaren eta denboraren banaketa sozialetik 
etekin majoa ateratzen dutelarik. Kapitalarekin batera, talde (garrantzitsu) hori irabazten 
ateratzen da beraz sistema honekin, eta zaila da beraz etekin horiek zalantzan jarriko 
lizkiokeen proiektu baten alde lanean hastea. Ez da beraz kapitala bakarrik gauzak 
aldatzearen aurka dagoena. Gainera, sistemaren mugan edo sistematik kanpo daudenak, 
gauzak benetan aldatzeko euren artean batu eta sistemaren barruan aliatuak bilatu 
beharrean, sisteman sartzeko indibidualki borrokatzera mugatzen dira: "Los leones se unen, 
las gacelas compiten entre sí" idatzi du Imanol Zuberok. Eta kontutan hartu behar da 
gainera, mundu mailako ikuspegi global batetik, ziurrenik herri aberatseko bizitza estilo 
osoa dela zalantzan jarri beharko litzatekeela proiektu aurrerakoi batetan, eta horrek gure 
bizi maila materiala birpentsatzea suposatuko lukeela. Prest al dago herri aberats horietako 
langileria ideia hori onartu eta proiektu horren alde lanean hasteko? 



  

 Erantzuna baiezkoa balitz, proiektu horren aldeko presio soziala egin beharko 
litzateke211. "Errinozerontea baino indartsuagoa izan liteke eltxo lainoa" dio Eduardo 
Galeanok. Baina zaila gertatzen da gaurko egunean presio lan horren aldeko indarrak 
batzea. Indar faltagatik ez da lortu adibidez "35 orduko lan astea" Euskadin eta beste toki 
batzuetan 1990eko bigarren erdian. Eta lortu den tokian, Frantzian, indar-oreka hori aldatu 
den momentuan, berriro ere 40 orduko eredura itzuli dira. Batetik, oraintxe aipatu dugun 
langileen heterogeneotasunaren arazoa legoke: sistema honek jende asko kanporatu eta 
beste asko sistemaren mugan uzten duen arren, beste jende askori bizi-maila material ona 
eskaintzen die. Jende asko gaizki dagoen arren, beste asko ongi bizi da, eta horien jarrera, 
kasu gehienetan behintzat, daukatena mantentzearen aldekoa da. Bestetik, beldurraren 
arazoa legoke: langabezia eta prekaritatearen mehatxuaren bidez, gauzak aldatzen saiatu 
nahi duen jendea beldurtzen du sistemak, langileriaren diziplina eta obedientzia lortuaz. 
Lan merkatuaren segmentazioak proiektu alternatiboen aldeko indar pilaketa oztopatzen du. 
Eta azkenik barnerapenaren arazoa legoke: langileok barneratu egin ditugula kapitalismoak 
bizirik irauteko beharrezkoak dituen baloreak (indibidualismoa, kontsumoa...). Kapitalak, 
bere interesak ordezkatzen dituzten ideiak gizarte guztiak onartzea lortu du: "lan 
denboraren murrizketa eta banaketa ezinezkoa da", "lanaldia murrizten bada, soldatak ere 
murriztu egin beharko lirateke", ea. 

 Borroka horri irteera bilatu nahian, zenbaitek kapitala eta lanaren arteko akordio 
sozial berri bat proposatzen du. II. Mundu Gerra ondoren bezala, produktibitate 
hazkundeak, garapen teknologikoa, hazkunde ekonomikoa eta aberastasunaren banaketa 
berdinago bat ziurtatuko lukeen akordio berri bat. Baina ikuspegi kritiko batetik zalantza 
garrantzitsuak sortzen dira proposamen horrekiko: (1) Ongizate Estatu kapitalista berri bat 
ez da nahikoa mundu berdinago baten aldeko apustua egin behar duen proiektu aurrerakoi 
batentzat. Ikusi dugu kapitulu honetan, oreka ekologikoa mantentzeko gizarte eredu hori 
gainditzen saiatu beharra dagoela; (2) Orduan, nola sinatuko du ba kapitalak, kapitalismoa 
gainditzea helburutzat duen akordio bat?212 

  

 

 

Lan denboraren murrizketa posible da 

 Diskurtso kritikoek proposatzen duten lan denboraren murrizketa eta banaketa bertsio 
erradikalenak gauzatzeko gizartea aldatu beharko genuke beraz, eta zaila dirudi momentuz 
mota horretako aldaketak aurreikustea. Baina aldaketa posible dela azpimarratu beharra 
dauka gutxienez ikuspegi kritikoak, aukera hori ukatzen duten jarrera deterministen 
aurrean. Lan denboraren murrizketa bertsio suabeenak (35 orduko lan astea adibidez), gaur 
egungo gizarte kapitalistetan ere frogatu daitezke arazo handiegirik gabe, Frantziak erakutsi 
duen moduan. Eta bertsio gogorrenak sistema aldatzea eskatzen badute, ikuspegi aurrerakoi 

                                                 
211 Honi buruz zera zion Jesus Ibañez soziologo espainiarrak: "Lo de que hablando se entiende la 
gente es una ficción. Cuando hay conflicto de deseos o intereses, el diálogo continúa la lucha con 
otras armas"  
212 Hala ere, galdera berdina litzateke herri aberatsetako biztanleentzat: prest al daude euren 
bizimodua zalantzan jarriko duen proiektu baten aldeko presioa egiteko? 



  

batetik esan eta azaldu beharra dago aldaketa hori posible eta beharrezkoa dela XXI. mende 
hasieran mundua nola dagoen eta nora doan ikusita (jakinik ziurrenik benetako aldaketa 
horiek lortzeko denbora beharko dela). 

 Horregatik, ikuspegi kritiko batetik, kapitalismo liberalak lan denbora murriztu eta 
banatzeko jartzen dituen oztopoak aitzakiak dira batez ere. Diskurtso kontserbadore horrek, 
batez ere eztabaida politiko-ideologikoa dena, ekonomiaren arlora murrizten du, egungo 
gizartea, ekonomia eta lan merkatua, aldatu ezin daitezkeen fenomeno bezala aurkezten 
dizkigularik. Neoliberalismoak, lan denbora murriztu eta banatzeko gehien aipatzen duen 
oztopoetako bat, "lehiakortasunaren arazoa" da adibidez (langileek denbora gutxiago lan 
egiteagatik soldata berdina irabazten badute, produktua garestitu egiten da, enpresa eta 
Estatu horrek lehiakortasuna galtzen duelarik). Diskurtso kritikoaren ustez ordea, irtenbide 
ugari landu daitezke mota honetako oztopo tekniko-ekonomikoen aurrean: (1) Europako 
Estatu askotan, Espainian baino ordu gutxiago lan egiten dira, eta soldata hobeak 
ordaintzen dira. Hau da, lehiakortasuna ez dator lanaren kostutik bakarrik: produkzioaren 
kalitatea, garapen teknologikoa edo lana antolatzeko modua ere aldagai garrantzitsuak dira 
ekonomia baten lehiakortasunerako. Lanaren Nazioarteko Erakundearen datuen arabera 
adibidez, ezberdintasun handiak daude leku batetik bestera produktibitateari dagokionean, 
eta orokorrean, lanordu gutxien egiten diren Estatuetan, produktibitatea handiagoa da. 
Horrela, Norvegian, lanordu bakoitzean 38,11 dolar produzitzen diren bitartean, Txekiar 
Errepublikan 10,47 geratzen dira (ia lau aldiz gutxiago. Ikusi 9. grafikoa213) (2) Euskadi eta 
Espainiak, Europako lurralde guztiek bezala, euren kanpo komertzioa batez ere Europako 
beste lurralde batzuetan saltzen dute. Zergatik ezin da orduan EBko lanaldia homogeneizatu 
eta murriztu? Horrela, "lehiakortasunaren arazoa" bukatuko litzateke. Txanpon bakarra 
lortu bada, zergatik ezin da frogatu gauza bera lanaldiarekin? (hitz egingo dugu aurrerago 
honi buruz) (3) Gainera, zergatik iruditzen zaigu ezinezkoa neurri protekzionistak ezartzea? 
(AEBek kanpoko altzairuari ezarri dizkioten zergen ondoren, garbi dago liberalismoa ere 
prest dagoela arazoetan dauden arlo ekonomikoak babesteko, euren "merkatu askearen" 
aldeko teoria erlatibizatuz): "Hay que mencionar que nuestras economías se implican 
                                                 
213 Espainiako produktibitatearen datuak txarrak izan dira azken urteetan. Hazkunde ekonomikoa 
eraikuntza eta barne kontsumoan oinarritu da, eta ez ikerketa eta garapen teknologikoan. 
ELGE/OECDeko Estatuen artean adibidez, produktibitateari dagokionez hamabostgarren postuan 
zegoen 1990ean, eta hogeigarren postuan 2003an. Honekin lotuta, kanpo komertzioaren balantzea 
ere negatiboa da: Espainiak kanpoan saltzen duena baino gehiago erosten du kanpotik (2004an, 
kanpo komertzioaren defizita 39.500 miloi eurotaraino iritsi da –BPGaren %5-, 2003an 20.800 
miloitan zegoenean, eta 1998an 2.500 miloitan). Eta atzerritar inbertsioa ere murrizten ari da (gero 
eta atzerriko kapital gutxiago dator Espainiara). Guzti honek azken batean adierazten diguna da, 
Espainiako ekonomia lehiakortasuna galtzen ari dela nazioartean. Eta ikuspegi kritiko batetik 
behintzat, hori ez da lanaldiaren edo lan kostuen errua, ekonomi ereduarena baizik. 
 Euskadiri dagokionez berriz, Eustat-ek emaniko datuen arabera, 2002an, EB-25ko 
batezbestekoaren indizea 100 izanik, Euskadi 115 puntutan zegoen, hau da, batezbestekoa baino 15 
puntu hobeto (Luxenburgo, Irlanda eta Belgika bakarrik egongo lirateke aurretik. INEren datuen 
arabera, Espainiako batezbestekoa 81 puntutan dago). Lanaldi murrizketaren aldeko ikuspegi 
batetik, datu hau positiboa da noski, batezbestekoa baino gehiago produzitzen dugulako denbora 
berdinean, eta ondorioz lanaldia murrizteko margena egon daitekeelako (Seat-ek adibidez, Ibiza 
modeloaren produkzioaren zati bat Kataluiniako Martorell lantegitik Eslobakiako Bratislavara 
eraman zuen 2002an, baina 2004ean atzera Kataluinara itzuli da, hemen urtero langile batek 52 
kotxe egiten dituelako, eta Eslobakian 39). 



  

actualmente en relaciones de carácter global pero en condiciones que no llevan consigo una 
verdadera globalización de los patrones de satisfacción de las necesidades, sino de las 
pautas que permiten la mejor rentabilización de los capitales. Es necesario, por ello, asumir 
un nuevo tipo de proteccionismo, que no tiene que ver, como se ha solido considerar y 
como en realidad ocurre hoy en las grandes naciones o regiones con poder suficiente para 
ello, con la salvaguarda de los intereses más poderosos en los diferentes espacios 
nacionales, sino con la generación de actividad productiva vinculada a cada uno de ellos, 
procurando la satisfacción a partir de la utilización eficaz de los recursos autóctonos, o 
facilitando un tejido de relaciones comerciales que no esté marcado, como en la actualidad, 
por la asimetría, por el poder desigual y por el privilegio de los grupos económicos más 
potentes o desarrollados (Torres, 1999: 65).214 

  Neoliberalismoaren ustez, lan denboraren murrizketa eta banaketak ez dauka 
zentzurik 1970eko enplegu krisia konpondu denean, lanpostu batzuk bete gabe geratzen 
direnean, eta jaiotze tasaren murrizketaren ondorioz, laster lan merkatua betetzeko jende 
faltan ibiliko garenean. Diskurtso kritikoaren ustez arrazoi horiek ere tranpatiak dira ordea, 
benetako arrazoia lehenago aipatu dugun talde sozial ezberdinen arteko interes borroka 
delarik: batetik, ikusi dugu enplegu krisia ez dela oraindik gainditu; bestetik, aipatu dugu 
baita ere bete gabe geratzen diren lanpostu horien arazoa euren kalitate exkaxa dela; eta 
azkenik, jaiotze tasaren murrizketak ez du zertan suposatu beharrik biztanleri aktiboaren 
murrizketa bat (talde sozial berriak sartu daitezkeelako merkatu horretan, emakumeak eta 
etorkinak adibidez), eta horrela gertatuko balitz ere, garapen teknologikoari esker berdina 
produzitzeko gero eta jende gutxiago behar denez, arazoa ez litzateke jende falta, baizik eta 
aberastasun banaketa (mendebaldeko gizarteak gero eta aberatsagoak dira batezbestekotan, 
baina aberastasun hori gero eta modu ezberdinagoan banatzen ari da). 

 

                                                 
214 Hona hemen antzeko jarrera defendatzen duten beste hiru liburu: J. Gray (2000), Falso 
amanecer. Los engaños del capitalismo global, Paidós, Barcelona; E. Todd (1999), La ilusión 
económica, Taurus, Madrid; R. Batra (1994), El mito del Libre Comercio, Vergara, Buenos Aires. 



  

 

 Antzeko zerbait esan liteke "enpleguaren heteregenotasunaren arazoa"-ri buruz ere: 
neoliberalen ustez, ez dauka zentzurik kualifikazio altua eskatzen duten lanpostuak 
banatzeak, langabezia kualifikazio gutxiko enpleguetan gertatzen delako batez ere, eta ez 
legokeelako jende kualifikatu nahiko lanpostu horiek betetzeko. Ikuspegi kritiko batetik 
ordea, mota honetako "arazoak", benetako arrazoiak (interes borroka) ezkutatzen 
dizkiguten aitzakia eta mitoak dira: langabezia eta prekaritatea kualifikazio maila guztietan 
topa litezke, eta ondorioz, edozein mailatan murriztu eta banatu daiteke lan denbora, kasu 
gehienetan topatuko genukeelako jendea enplegu berri horientzako: "En Europa existe un 
excedente de mano de obra cualificada. Un tercio de los jóvenes con algún tipo de título 
trabajan como obreros no cualificados, al igual que el 15% de los jóvenes que poseen un 
título universitario. Y esto nos lleva a una situación en la que los empleos no cualificados 
están ocupados por personas cualificadas, y las personas no cualificadas tienen más 
problemas para encontrar un empleo. Por lo tanto podemos decir que existe una distorsión 
estadística que nos hace creer que el paro se debe en realidad a una falta de empleos no 
cualificados, pero eso no es cierto, lo que faltan son los empleos caulificados. Si no somos 
capaces de crear empleos cualificados, habrá cada vez más personas cualificadas realizando 
trabajos no cualificados, y por tanto un aumento del paro entre la población no cualificada. 
Por eso, no debemos decir que hay que crear más empleos no cualificados para poder 
reducir el paro, sino que ante todo hay que reducir el tiempo de trabajo de los trabajadores 
cualificados. Podemos decir que la aspiración a la reducción del tiempo de trabajo es 
mucho mayor en aquellas personas que tienen formación, un bagaje cultural, una autonomía 
intelectual y moral, que en aquellas personas procedentes de entornos más humildes (Gorz, 
1997: 209).  

 Eta guzti hauek kapitalismo barnean konpondu daitezkeen arazoak dira gainera, zeren 
ikuspegi aurrerakoi batetik, aldaketa sakonagoak planteatu beharko lirateke, kapitalismoa 
gainditzera eramango gaituzten aldaketak, eta aldaketa horiek posibleak dira. Izan ere, 
jokoan dagoena, azken batean gizarte eredua da. Eta eredu ezberdin bat, proiektu 

1. Grafikoa. Orduko produkzioa, dolarretan.
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alternatibo bat beharrezkoa dela ikustarazten bazaio gizarteari, proiektu hori gauzatzea 
batez ere borondate politiko kontua izango da, arazo tekniko-ekonomikoak bigarren maila 
batetan geratuko liratekeelarik. 

 Gertatzen dena da, errealitate soziala talde ezberdinen arteko interes gatazkaren 
ondorioa dela, eta borroka hori irabazten duenak, errealitate hori nola eraikia izan den 
ezkutatzen saiatzen dela, aldaketa ezinezkoa balitz bezala aurkezten zaigularik, talde horren 
interesak defendatzeko. Kapitalismoan ere gauza bera gertatzen da: talde sozial batzuk 
(kapitala batez ere, baina baita enplegu majoak dituen jendea ere) irabazten ateratzen dira 
sistema horrekin, eta errealitatearen euren definizioa baino ez dena ("lan denboraren 
murrizketa eta banaketa ezinezkoa da"), definizio posible bakarra bezala aurkezten dute, 
egoera dagoen bezala mantentzeko. Diskurtso eta ideologia borrokan nagusitzea lortzen 
duen talde sozialak, errealitatearen bere definizioa inposatzea lortuko du, errealitatearen 
definizioa inposatzea lortzeak, errealitatea talde horren interesen arabera antolatzeko 
gaitasuna suposatzen duelarik. Errealitate horretan, zer den posible eta zer ez den posible 
errealitatearen definizio horrek baldintzatuko du. Errealitate soziala, eraiki egiten den 
errealitate bat da, errealitate fisiko-naturala ez bezala, eta ideologia-diskurtso-definizio 
borroka horretan irabazten ateratzen denak lortuko du errealitatea bere proiektuaren arabera 
eraikitzeko gaitasuna. Nagusi bihurtzen den diskurtsoak, gizarte horretan bere ideiak 
nagusitzea lortuko du, eta errealitatea bere interesen arabera eraikitzea. Hau da, kapitalak 
erabakitzen badu lan denboraren murrizketa eta banaketa onartezina dela euren interesak 
kaltetzen dituelako, neurri hori ezartzen den lekuetan ez du inbertituko, eta azkenean egi 
bihurtuko da neurri hori ezinezkoa dela (William I. Thomas-en teoria, "gizakiok egoerak 
errealak balira bezala definitzen badituzte, definizio horiek eragin errealak sortzen dituzte". 
Edo Robert K. Merton-en teoria, "azkenean bete egiten den profezia"). Baina borroka 
horretan irabazten atera den taldea, errealitate hori borroka baten ondorioa dela ezkutatzen 
saiatuko da (orden sozialak talde batzuei beste batzuei baino mesede gehiago egiten diela 
tapatzen saiatuko da). Gizartearen oinarrian dauden botere harremanak ezkutatzen saiatzen 
dira boterean dauden taldeak, eta ikuspegi kritiko batetik harreman horiek agertzen saiatu 
beharko genituzke.  

 Lan denboraren murrizketa eta banaketari buruzko eztabaida ere, gizarte eredu 
ezberdinen arteko borroka da beraz azken batean, borroka ideologikoa, eta horregatik ezin 
esan liteke proiektu hori ezinezkoa denik: ezinezkoa da egungo markoan, egungo gizarte 
ereduan. Baina marko hori aldatu liteke, beste ideologia batek irabaziko balu borroka. Egia 
da agian diskurtso kritikoak proposatzen duen lan denboraren murrizketa eta banaketak 
arazoak sortuko lituzkeela gaur egungo baldintzekin ezarriko balitz, baina azaldu beharra 
dagoena da baldintza horiek ez direla mugiezinak, betirakoak (Bosch eta Lehndorf, 1997): 
"No existen leyes económicas 'naturales' que expliquen la coyuntura y que a su vez 
'predeterminen' las soluciones político-jurídicas que puedan ser adoptadas" (Monereo eta 
Medina, 1999: 43). Baina azken urteetako kapitalismoan, ideologia neoliberala da nagusi, 
eta ideologia bat "talde baten interesak arrazionalki azaltzeko balio duen ikuspegia" bezala 
definitzen badugu, ideologia neoliberalak kapitalismoa defendatzen duten taldeen interesak 
ordezkatzen dituela esan beharra dago. Eta horregatik, sistema horren aurka zihoazen 
proposamenak baliorik gabe uzten saiatzen da (lan denboraren murrizketa eta banaketaren 
proposamena adibidez). Diskurtso kritikoak onartzen du errealitate sozialaren izaera 
gatazkatsu hau. Onartzen du lan banaketarena ere azken batean talde sozial ezberdinen 
arteko interes borroka dela. Eta bere helburua borroka hori agertarazi eta irabaztea da. 



  

Neoliberalismoa ordea gatazka ezkutatzen saiatuko da, oraingoz bera delako nagusi borroka 
horretan, eta ez zaiolako komeni gizartea saltsa guzti hauetaz ohartzea. Kezko kortinak 
erabiltzen ditu orduan (lehiakortasuna, globalizazioa...) lan banaketaren aurkako benetako 
arrazoiak ezkutatzeko. 

 Eta ezkutaketa lan horretarako erabili daitekeen metodorik eraginkorrenetakoa, 
errealitate soziala "normalizatzea" da: interes eta ikuspegi ezberdinen arteko borroka baten 
ondorioa baino ez dena, "normal" eta "natural" bezala aurkeztea. Talde dominanteek, 
boterean jarraitu nahi badute, dominatuek euren agintea onartzea lortu behar dute, zaila 
baita indarkeri bidez bakarrik boterea denbora askoan mantentzea. Legitimitatea lortu behar 
dute, eurek eraiki duten gizartea (euren intereserako), gizartearen gehiengoak onartzea. Eta 
horretarako, indarkeria sinbolikoa edo espirituala erabiltzen da, fisikoa baino 
eraginkorragoa dena. Indarkeria horren bidez, jendeari sinistarazten zaio "normala" dena, 
astean 40 ordu lan egitea dela, eta gutxiago lan egitea ez dela "normala" (gure aitonek barre 
egingo lukete norbaitek 40 ordu lan egin eta gaur egun irabazten dena irabaztea 
proposatuko balieke). Eta hainbeste barneratzen dugu errepikapenaren bidez sistemak 
erakutsitakoa, ze norbaitek hobeto bizitzea proposatzen digunean (gutxiago lan egin eta 
berdina irabaziaz), ezinezkoa dela erantzuten diogula. Ahaztu egiten dugu (edo ez digu 
inork ongi erakusten), errealitate hau eraikia izan dela, eta ezin dela esan "horrelakoa da 
errealitatea": gizakion errealitatea ez da modu zehatz batekoa, gizakiek definitu, eraiki, 
mantendu eta aldatzen dute errealitate hori (gizartea). Botereak sortzen du errealitatea, 
baina gero errealitate hori objetibatu egiten da, ezkutatu egiten zaigu errealitate horren 
izaera artifizial eta behin-behinekoa. Errealitate posibleetako bat bakarrik dena, errealitate 
posible bakarra bezala aurkezten zaigu, ezinbestekoa. Kritikarako eta aldaketarako 
gaitasuna ukatzen da horrela. Estrategia errealista bakarra "errealitatera" egokitzea dela 
erakusten zaigu txikitatik: 
Cada vez más, la economía no se enseña como una manera de aprender a pensar de qué modo 
podría funcionar el mundo, sino como una serie de verdades evidentes acerca de cómo funciona (P. 
Ormerod). Los economistas se han vuelto cada vez más arrogantes a medida que han olvidado que 
su actividad científica está sustentada sobre juicios de valor, sobre visiones de la realidad, que 
pueden ser absolutamente discutibles (...) Tantas personas nos repiten tantas veces las mismas ideas 
que acaban por configurar una apariencia de consenso general tan poderoso que se convierte en la 
verdad social: flexibilidad, competitividad, calidad total, rigideces...¡amén! (...) Así funciona la 
visión económica dominante. Una visión que se ha convertido en la verdad social, indiscutida e 
indiscutible. Una visión que amamanta y sostiene una poderosa ideología (...) Estas ideas son 
utilizadas cada día por analistas económicos, responsables políticos y profesionales de la 
comunicación para explicárnos cómo son, cómo deben ser, y cómo pueden ser las cosas. En 
realidad, la mayoría de ellos no explican nada. Se limitan a hacer su aportación al sostenimiento del 
horizonte de expectativas neoliberal, repitiendo el mismo viejo discurso: las cosas son como son y 
no pueden ser de otra manera (...) Nada en la cultura normal está dirigido al descubrimiento de 
elementos de transformación (Kuhn); en realidad, a los fenómenos que no encajan en el marco 
cultural dominante ni tan siquiera se les ve (Zubero, 2000a: 82 eta hurrengoak). 

 Eta gainera, hainbeste inbertitu dugu sistema honetan, hainbestekoa da gizakion eta 
gizarteon egonkortasunerako joera, ze nahiago dugula gauden bezala geratu, gauza berriak 
frogatzen hasi baino: ezagutzen ditugun gauzak ziurtasun sentsazioa ematen digute, 
badakigulako errealitate horretan gauzak nola funtzionatzen duten. Aldaketak ordea, agian 
gure bizitza hobetuko luketen arren, beldurra ematen digute, mundu ezezagun batetan 
sartzea suposatzen dutelako. Eta inertzia horiek dira azken batean lan denboraren 



  

murrizketa eta banaketa oztopatzen duten arazoak, aberastasuna beste era banatuz gero oso 
posible baita mundu berdinago batetara abiatzea. Kapitalismoa ere azken batean aldaketa 
kultural eta sozial baten ondorioa da, aldaketa horretarako indarkeria (bai fisikoa eta bai 
sinbolikoa) erabili delarik, baina mantentzea lortu duen gizarte proiektua bihurtu da, botere 
harreman horiek denbora luze batez finkatzea lortu duelako, boterea orden bilakatzea, 
gizarteak antolaketa berria legitimotzat hartzea, jendeak jokoaren arauak onartzea. 
Hezkuntza, komunikabide, eta abarren bidez, mundu ikuskera berri oso bat zabaltzen da, 
eta jendeak balore berriak barneratzea lortzen denean, aldaketa kultural arrakastatsua 
lortzen denean, sistema berriak ziurtaturik dauka iraupena epe luze batetan: jendeak ez du 
aldaketa proiektuekin konpromisorik hartu nahiko, jarrera konformistak nagusituko 
dira...Baina kapitalismoak guzti hori lortu bazuen, zergatik ezin du lortu gauza bera beste 
proiektu batek ere? Proiektu sozial ezberdinen arteko borroka da beraz azken batean lan 
banaketari buruzko eztabaida. 

 Lanaldia, lan merkatua, ekonomia eta gizartea "normalizatu" eta "naturalizatu" nahi 
diguten jarrera determinista horien aurkakoa da beraz borroka nagusia. Erakutsi beharra 
dago, ez dela normala astean 40 ordu, urtean 11 hilabete eta bizitzan 45 urte lan egitea. 
Prozesu historiko-sozial baten ondorioa dela, borroka sozial batzuen ondorio, produktibitate 
eta aberastasun banaketa sozial eredu zehatz baten ondorio. Eta prozesu horren jarraipena 
berriro ere borroka horietan erabakiko dela, ez baita prozesu normal-naturala, ezinbestekoa, 
ideologia zehatz batzuk aurkezten diguten bezala. Egungo gizarte aldaketak ez dira 
ezinbestekoak. Garapen teknologikoa eztabaidatu eta zalantzan jarri liteke. Aberastasun 
banatzeko sistema aldatu daiteke. Eta lanaren mundua birpentsatu daiteke. Fenomeno sozial 
guzti horien atzean erabaki politikoak eta interes zehatzak daude. Lan banaketarena ez da 
eztabaida tekniko-ekonomikoa bakarrik, eztabaida filosofiko sakona baizik. Pentsamendu 
paradigma aldatu beharra daukagu: lan denbora murriztu eta banatu daiteke garapen 
teknologikoa, produktibitate irabaziak, hazkunde ekonomikoa eta aberastasuna beste era 
batetara banatuko balira, eta nahi izanez gero, banaketa sistema hori aldatzea posible da, 
orain arte historia guztian zehar aldatu izan den bezela: "No podemos saber cuál va a ser la 
situación del mercado de trabajo en el año 2030, ya que es un futuro que construir nosotros, 
pero sí lo que sucederá si no tomamos cartas en el asunto. Hay que tener un proyecto. Hay 
que ser activo, hay que saber hacia dónde vamos, cuál es nuestra ambición, cuál es el 
proyecto colectivo. Porque aquel territorio que no tenga un proyecto no irá a ningún sitio, 
ni el  individuo que carezca de una meta irá a ninguna parte" (Godet, 1997: 67). 

 Gizartea, lana, ekonomia eta teknologia arteko harremana aztertzen duten ikerketa 
gehienetan, harreman horren izaera politikoa eta ideologikoa ez da kontutan hartzen. 
Garapen teknologikoa, lan merkatua, ekonomia eta gizartea antolatzeko modua, fenomeno 
eztabaidaezina bezala aurkezten zaigu, gehienez azaleko aspektu txiki batzuetaz hitz egin 
daitekeelarik, baino ez sakoneko filosofiari buruz. Aukera ideologikoak direnak, aukera 
neutral eta arrazional gisa aurkezten zaizkigu, arrazoi teknikoak bakarrik egongo balira 
bezala guzti horren atzean. Politika horien oinarri filosofikoak ez dira eztabaidatzen. 
Fernando Savater filosofoak adibidez, zera dio arrazional eta arrazionagarri arteko 
ezberdintasunari buruz (J. Rawls-ek landuriko ideia erabiltzen du hemen Savaterrek): "La 
razón cubre un campo que abarca lo meramente racional, en el que nos entendemos con las 
cosas lo mejor posible, y lo razonable, en el que nos las entendemos con los sujetos. Y hay 
que darse cuenta que no nos movemos solo entre objetos, sino también entre sujetos. Y que 
lo característico de los objetos es que yo puedo imponerles mis fines; y de los sujetos, que 



  

yo debo conocer sus fines para de alguna forma contrastarlos con los míos y buscar la 
mejor cooperación. Es una dimensión importante porque a veces, por ejemplo en cuestiones 
de economía, se da una visión de la razón y se considera lo racional como lo único que 
cuenta, y no lo razonable". Beraz, arrazionalak izan arren, gizarte eredu batzuk bazter 
ditzakegu, arrazionagarriak ez direlako, hau da, ez dituztelako kontutan hartzen 
gizakiengan dituzten ondorioak. Arrazionalki egin daitekeen guztia ez da arrazionagarria. 

 Teknologiaren kasuan adibidez, diskurtso deterministak zera lioke: "ez dakigu nola, 
baina makina berriak iritsi dira, eta ondorioz enpleguan eta gizartean eragina izan dute". 
Diskurtso kritiko batek ordea, prozesu horien atzean dauden erabaki sozio-politikoak 
aztertuko ditu, erabaki horien ondorio sozialak kontutan hartuko ditu, eta prozesuari 
buruzko eztabaida zabal eta demokratikoa sustatuko du. Jarrera aktibo bat hartu beharra 
dago gure bizitzan eragina duten fenomenoengan. Ezin gara mugatu beste batzuk, 
gutxiengo baten intereserako definitu dituzten politiken ondorio sozial negatiboak 
sendatzera: ez gara ari lana kentzen diguten makinak asmatzen, baizik eta lana aurrezten 
diguten makinak. Denbora aurrezpen hori langile guztien artean banatuko balitz, ez legoke 
arazorik. Baina horretarako erabaki politiko ezberdinak hartu behar dira (eta eztabaida guzti 
hauen atzean dauden interes, diru, kontrol eta botere borrokak, politika alternatibo horiek 
oztopatzen dituzte). 

 Ideologia liberala, aldaketa soziala ikuspegi ekonomiko batetik bakarrik aztertzera 
mugatzen da. Aldaketa horrek eragin sozial negatiboak baldin baditu, etsipenez onartu 
behar dira eragin horiek, azkenean gauzak "naturalki" konponduko baitira, berez. Diskurtso 
kritikoaren ustez ordea, erabaki politikoak hartu behar dira eragin horiek minimizatu edo 
ekiditeko:  
Podemos considerar, moviéndonos en el terreno siempre resbaladizo de los modelos ideales, que 
ante el cambio tecnológico caben tres posturas fundamentales: (a) Una postura capitalista, que 
acepta acríticamente el cambio tecnológico, y que por lo tanto sólo llega a preocuparse por lograr 
un cierto control sobre las consecuencias de dicho cambio, tratando de paliar sus efectos más 
sangrantes, siempre desde la convicción de que tales consecuencias son inevitables y, a la larga, 
desembocarán en una mejor situación para toda la sociedad. (d) Una postura crítica defensiva, 
consciente del carácter político del hecho técnico, pero sólo atenta a defenderse de los efectos 
negativos que la estrategia capitalista de introducción de nuevas tecnologías acarrerará. (c) Una 
postura crítica propositiva, también con visión política, pero que ha llegado a elaborar un análisis 
propio del fenómeno tecnológico, lo que le permite plantearse la influencia sobre el conjunto del 
proceso de cambio tecnológico (Zubero, 1993: 116). 

 Lan banaketarekin antzeko zerbait gertatzen da: oraingoz lana antolatzeko modu 
batek irabazi du borroka, baina horrek ez du esan nahi, antolaketa hori hoberena edo 
posible den bakarra denik. Teknologia kapitalismoaren zerbitzura erabiltzen ari da. Baina 
garapen teknologiko hori beste gizarte eredu baten zerbitzura jartzen bada, oso posible izan 
liteke lan denboraren murrizketa eta banaketa: "Las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación pueden realzar, pero también menoscabar, la calidad de nuestra vida, 
nuestros medios de vida, nuestros medios de subsistencia y nuestras instituciones. Es 
indispensable comprender cabalmente su potencial y reducir al mínimo esos riesgos 
mediante una política y unas institucioes apropiadas en los planos nacional e internacional. 
En definitiva, todo dependerá de nosotros (...) La conclusión definitiva a que se llega 
apunta a que la revolución de la información y de la comunicación es perfectamente 
gobernable y que tenemos la posibilidad de influir en su rumbo. De ahí la importancia de 



  

las decisiones sociales que contribuyen a la formuación de tales decisiones" (OIT, 2002: V. 
Kurtsiba nik jarri diot). Liberalismoak ezkutatu egin nahi du ordea lana ere ekintza sozial 
bat dela. Gizartean nagusitzea lortu duen ideologia horrek sinistarazi nahi digu, prozesu hau 
modernizazio prozesu posible bakarra dela. Baina diskurtso kritikoetatik zalantzan jarriko 
dira ideia hoiek: lan merkatua eta gizartea antolatzeko gaur egungo eredua ez da eredu 
posible bakarra; eta garapen teknologiak ez du berez, besterik gabe, munduaren 
gehiengoarentzako garapena eta ongizatea suposatuko. Diskurtso kritikotik zalantzan jarri 
behar dira errepikapenaren bidez diskurtso dominanteak sinistarazi dizkigun ideiak: "ez da 
posible lana banatzea", "norberak ordaindu beharko du bere jubilazioa"... Diskurtso 
kritikoak azaldu beharra dauka, ideologia dominanteak bultzatzen dituen erabaki politikoak 
direla errealitate hori sortzen dutenak, errealitate mota hori interes eta erabaki horien 
ondorio delarik (berriro ere Thomas-en eta Merton-en teoria). Gizakion munduan, 
etorkizuna ez dago idatzita: alde batera edo bestera bultza behar dugu aukeratzen dugun 
etorkizun motaren arabera. 

 

Lana banatu behar da, ez enplegua bakarrik. 

 Tesi honetan "lan denboraren murrizketa eta banaketa" kontzeptua erabiltzen ari gara, 
baina orokorrean behintzat lan mota zehatz bati bakarrik egiten dio erreferentzia ideia 
horrek: normalean lana enpleguarekin parekatzen dugu, ordainduriko lana bihurtzen delarik 
garrantzitsuena, eta gainontzeko lanak bigarren mailan geratzen direlarik. Etxeko lanak 
(janaria prestatu, etxea garbitu, arropa garbitu, erosketak egin...), edo familia zaintzea 
(umeak, gaixoak, adinekoak...) ez lirateke orduan "lanak", soldata baten truke egiten ez 
direnean behintzat. Horregatik, oraindik ere "zure amak lana egiten al du?" motako 
galderak egiten ditugu.  

 Gizarte industrializatu kapitalista ere, ezagutzen diren gizarte gehienak bezala, gizarte 
patriarkala edo matxista da, eta gizon-emakume ezberdintasun horretan lana-enplegua eta 
denboraren erabilera ezberdinak funtsezkoak dira: esan dugun bezala, gizarte honek dirua 
irabazteko egiten diren lanei ematen die batez ere balioa, eta gainontzekoak, bigarren 
mailan geratzen dira, emakumeak direlarik batez ere "bigarren mailako" lan horiek egiten 
dituztenak, eta gizonezkoak direlarik batez ere sozialki garrantzitsutzat hartzen diren lanak 
egiten dituztenak. Ondorioa, gizarte hierarkiko bat da, gizonezkoek lortzen dutelarik dirua, 
boterea, sozialki gehien baloratzen diren lanak: merkaturako egiten den lanari ematen zaio 
balio ekonomiko eta soziala, eta horri lotuta antolatzen da babes soziala (langabezi 
prestazioa, baja, erretiroa...); etxeko lanei ordea ez zaie balio ekonomikorik ematen, ezta 
babes sozialerako eskubiderik ere215. Eta gizarte industrializatu kapitalista hori denboran 
aurrera doan heinean emakumeak gero eta berdintasun maila handiagoa lortzen duen arren, 
ezin esan genezake oraindik, XXI. mende haserako euskal gizartea gizarte berdin bat denik 
genero ikuspegitik. Egia da gero eta emakume gehiago ateratzen direla ordainduriko lanen 

                                                 
215 Tesi hau idazteko orduan ere adibidez, lan banaketa eredu tradizional-patriarkalak funtzionatu du 
nire etxean: amak egin ditu etxeko lanak, ni nire denbora guztia nire gauzetarako eduki dudan 
bitartean. Eskerrak beraz berari. Nonbaiten entzun dut hiru gizon mota daudela gaur egun: benetan 
emakumeen berdintasunaren aldeko jarrera praktikoak hartzen dituztenak, betiko matxistak, eta 
berdintasunaren aldeko diskurtso aurrerakoia erabili arren, praktika matxistak mantentzen 
dituztenak. Hirugarren motatik lehenengora pasatzeko ahaleginetan ari naiz ni. 



  

merkatura (enplegu merkatura), baina oraindik ere beraiek dira batez ere, kanpoan eginiko 
lanaz gain, etxeko lanak egiten dituztenak (adibidez, Euskadin umeak zaintzeko lanaldi 
murriztea edo eszedentzia eskatzen dutenetatik %5 bakarrik izan dira gizonezkoak 
2003an)216. Gizonezkoen denbora, enplegua eta aisialdiaren artean banatzen den bitartean, 
emakume askori ez zaie aisialdi denbora hori sekula iristen, enpleguaz gain, etxeko lanak 
beraiek bakarrik egiten jarraitzen baitute.217 

 Eta gainera, enpleguaren munduan sartu diren emakumeen egoera, ez da arlo horretan 
gizonezkoen egoerarekin parekatu. Adierazle guztietan, emakumeen datuak gizonezkoenak 
baino okerragoak dira: langabezi tasa altuagoa, behin-behinekotasun tasa altuagoa, pobrezia 
tasa altuagoak... Ekonomia murgilduko lanen (diruaren truke, baina kontraturik gabe egiten 
diren lanen) %80 ere emakumeek egiten dute: umeak zaindu, etxeak garbitu, klase 
partikularrak eman.... (ekonomia "beltz" edo murgildu horrek ekonomia ofizialaren %10-20 
suposatu dezakeelarik gurean -enplegu aldetik adibidez, Nafarroan 35.000 langile egongo 
lirateke egoera horretan-). Ondorioz, Euskadiko biztanleriaren erdia baino gehixeago 
emakumeak osatzen duten arren, lan merkatu arautu-ofizialean dauden langileen %37,5 
bakarrik dira emakumeak. Kualifikazio aldetik, kualifikazio altuko langabetuen artean, 
emakumeak gizonezkoak baino askoz gehiago dira: ezin da esan beraz lan munduko 
emakumeen egoera, euren kualifikazio baxuagoaren ondorio denik, kualifikazio altuko 
emakumeak ere, euren prestakuntza maila bereko gizonezkoek baino arazo gehiago 
baitauzkate enplegu bat bilatzeko. Egia da oraindik ere emakumea dela batez ere bere 
prestakuntza eta karrera profesionalari uko egiten diona, seme-alabak hazteko, baina 
tradizionalki gizonezkoek egin duguna egitea erabakitzen duten emakumeentzat ere (lana 
familiaren aurretik jarri), topatzen dituzten zailtasunak gizonezkoek topatzen ditugunak 
baino altuagoak izaten jarraitzen dute (ikusi 2. taula).218 
 
 
 
 
 

                                                 
216 Honi buruz ikusi: C. Prieto eta R. Ramos (1999), "El tiempo de trabajo: entre la competitividad y 
los tiempos sociales", (F. Miguélez eta C. Prieto, 1999), 463-489; Inguruak, 22 (generoari buruzko 
ale monografikoa); Eustat-en Denbora-Aurrekontuei buruzko Inkestak; INE, Encuesta sobre el Uso 
del Tiempo de los Españoles-2003; Cristina Carrasco (2001), Tiempos, trabajos y género, 
Universitat de Barcelona; Luis Moreno (2002), "Bienestar mediterráneo y supermujeres", Revista 
Española de Sociología, 2. zbka., 41-57 orr; Autore Ezberdinak (2003), Tiempos, trabajos y 
flexibilidad: una cuestión de género, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid. 
217 Adunako (Gipuzkoa) Unipapel fabrikan, 2002rako lanorduak 1650ra murriztea onartu ondoren, 
murrizketa hori nola egin erabaki beharra zegoen: eguneroko lanorduak murriztu, edo noizbehinka 
jai egun bat gehiago eduki. Udaran zazpi ordu lan egitea zen proposamenetako bat. Emakumeak 
horren aurka bozkatu zuten ordea, arratsaldeko txandan (2-9), "azkarregi" aterako liratekeelako: 
etxera "hain goiz" iristen baziren, afaria prestatu eta ontziak garbitu beharko omen zituzten. 
218 Lan munduan, emakume eta gizonezko arteko ezberdintasunari buruz ikusi: T. Torns, "Las 
asalariadas: un mercado con género", (Miguélez eta Prieto, 1999: 151-167); O. Taboadella (2001), 
"Mujer y políticas activas de empleo: un comentario sobre la reforma laboral de 1997", Inguruak, 
29, 63-69; C. Borderías, C. Carrasco eta C. Alemany (1994), Las mujeres y el trabajo. Rupturas 
conceptuales, Icaria-Fuhem, Barcelona-Madrid; C. Sarasua eta Lina Galvez (arg.) (2003), 
¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo, Universidad de Alicante. 



  

2. TAULA. Euskadiko lan merkatua: ezberdintasun garrantzitsu batzuk genero ikuspegitik. 
 Langabezi tasa Biztanleria landuna Jarduera-tasa219 
Urtea Batezbes. Gizon Emak. Orokorra Gizon Emak. Batazbes. Giz. Emak 
1985 21.1 16.4 31 687.500 471.800 183.600 51 70.5 32.1 
1990 16.2 10.6 26.1 755.900 503.600 236.200 51.9 67.6 36.8 
1995 23.8 17.6 33.1 724.200 461.400 251.200 52.7 64.7 41.2 
2004 7.0 6.4 7.8 912.500 525.900 386.600 55 65.1 45.5 
Iturria: Eustat  
 
 Gizon-emakume harreman berdinago batetarako bidean, diskurtso kritikoaren  ustez 
denbora partzialeko enpleguen proposamenak ez du arazoa benetan konpontzen (hitz 
egingo dugu berriro honi buruz aurrerago), enplegu mota horrek orain arte bezala, generoan 
oinarritutako lan banaketa ezberdin eta hierarkikoa mantentzen baitu (denbora partzialeko 
kontratua dutenetatik %87 emakumeak dira Euskadin). Eta emakumeek egiten dituzten 
etxeko lanak dirutan ordaintzea ere ezin liteke onartu ikuspegi aurrerakoi batetik: logika 
ekonomiko kapitalistak arlo berriak kolonizatzea suposatuko luke horrek, eta diskurtso 
kritikoak juxtu aurkako filosofia defendatzen du, bizitzaren desmerkantilizazioa (García 
Sanz, 2002). 
Como aquí parece que de lo que se trata es de hacer "reformas", al parecer se nos exige que 
renunciemos a imaginar otro mundo, que nos instalemos dentro de la condena, a ver cómo podemos 
refinarla y se nos va ocurriendo algo para ir malviviendo. Por ejemplo, entretenernos con 
ocurrencias (quizá bien intencionadas) como la de esa genial idea de asignar un sueldo doméstico a 
las amas de casa (...) Aquí volvemos a retomar al poeta cuando dice: "Todo necio confunde valor y 
precio" (...) Hay otros modos menos gravosos de intentar aliviar la carga de las mujeres con los 
trabajos de la casa: al igual que las mujeres han empezado por el empeño de la igualdad a 
equipararse a los hombres en el trabajo público, en la misma medida debería producirse un empeño 
recíproco de igualación en los hombres hacia las mujeres, en la esfera doméstica y del cuidado, y 
así, en esa aspiración de igualación se encontrarían a mitad del camino y por igual en ambos papeles 
y dedicaciones (Escudero, 2001: 79). 

 Hori da azken batean diskurtso kritikoak proposatu beharko lukeena, enpleguaren eta 
lanaren banaketa. Ordainduriko lanetan, enpleguan, bai gizon eta bai emakumeek, denbora 
gutxiago pasatzea, modu horretan, denbora gehiago edukitzeko ordaindu gabeko zereginak 
ere gizon eta emakume artean egiteko (Goñi, Maguregi eta Rodriguez, 1996; Rodríguez, 
1998 eta 2002). Horregatik esan dut puntuaren hasieran, enplegu banaketa eta lan banaketa 
ez liratekeela nahastu behar: normalean, lan banaketari buruz hitz egiten dugunean (eta 
orokorrean lanari buruz), enplegua bakarrik hartzen dugu kontutan, eta ahaztu egiten zaigu, 
gizarte batek beste mota bateko lanordu asko ere behar dituela, emakumeak direlarik batez 
ere bestelako lan horiek egiten dituztenak: "La igualdad no será posible a menos que las 
mujeres puedan liberarse de buena parte del trabajo familiar que corresponde a sus 
                                                 
219 Jarduera tasa honetan, 16 urtetik gorako biztanleria guztia hartzen da kontutan (jarduera tasa, 
populazio aktiboa -enplegu bat dauka edo enplegu bila dabilen jendea- populazio osoarekin zatituz 
lortzen da). Baina orain, 16-65 arteko biztanleria bakarrik kontutan hartzen hasi dira estatistika 
batzutan, eta orduan tasa hori igo egiten da: Euskadin, 2001ean, 16-65 arteko biztanleriaren jarduera 
tasa 67,5koa zen (batezbestekoa), hau da, guk eman dugun datua baino 14 puntu altuagoa (adin tarte 
horretan, gizonen jarduera tasa 79,46 litzateke, eta emakumeena 55,35. Hau da, 16 eta 65 urte 
arteko 100 gizonetatik ia 80k, enplegu bat dauka edo enplegu bila dabil, emakumeetan ordea tasa 
hori %55koa den bitartean, 25 puntu baxuagoa). 



  

compañeros en la unidad de convivencia, y que los hombres asuman esas tareas y se sitúen, 
por tanto, en el mercado laboral también con una disponibilidad condicionada por la 
necesidad de atender las responsabilidades reproductivas inherentes a todo ser humano" 
(Rodriguez eta Larrañaga, 1999: 215). Lanaren mundua aztertzen duten ohizko ikerketa 
gehienek, ahaztu egiten dute mundu hori iceberg bat bezalakoa dela, eta agerian dagoen 
lana aztertzera mugatzen dira, azpian geratzen den gainontzeko lan kopuru izugarria 
ezkutuan geratzen delarik, existituko ez balu bezala: "Estamos absolutamente centrados en 
saber qué pasa con el reparto del trabajo de la cúspide del iceberg. Casi nadie se pregunta si 
queremos repartir no solamente el trozo que se ve del iceberg, sino los dos tercios que 
constituyen realmente la base que sostiene a la sociedad española. No sé si al mercado 
español, pero desde luego que sí a la economía española" (Duran, 1997).  

 Horregatik, berdintasunaren alde dagoen ikuspegi aurrerakoi batek, ikuspegi zabal bat 
izan behar du, gizarte osoa kontutan hartzen duen ikuspegi bat, lan guztiak kontutan hartzen 
dituen ikuspegi bat: emakumeak enpleguaren munduan gizonezkoen baldintza berdinetan 
sartu eta mantentzeko neurriak hartu behar dira, enplegu horietako lanorduak murriztu 
behar dira, eta modu horretan, denbora gehiago edukiko dugu, bai  gizon eta emakumeok, 
bestelako lanak denon artean egiteko eta aisialdirako: "Cualquier proyecto de reparto del 
trabajo solidario y emancipador, pierde sentido si sólo se centra en el trabajo asalariado. La 
discusión sobre una nueva organización del trabajo sólo parece razonable y coherente, si da 
cabida a dos cuestiones: cómo se reorganiza la producción mercantil para que todas las 
personas tengamos acceso a un puesto de trabajo asalariado; y cómo se comparten las 
actividades familiares que reproducen la vida y la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que 
hay que discutir conjuntamente la posible reducción de la jornada laboral con una 
distribución equitativa del trabajo familiar doméstico" (Carrasco, 1998: 20). Enplegua 
banatzea ez da nahiko, benetako lan banaketa proposatu behar da gizon-emakume 
berdintasunaren alde dagoen diskurtso kritiko batetik: 
En las sociedades de tipo tradicional, el orden y la estabilidad se sustentaban, por regla general, en 
una división jerarquizada de tareas entre hombres y mujeres. La sociedad industrial nacida del siglo 
XIX mantuvo ese reparto, estableciendo una división entre un tiempo masculino, mensurable y 
negociable, y un tiempo femenino, ilimitado y fuera de comercio. Al contrario, nuestras sociedades 
pretenden fundarse hoy en el principio de la igualdad entre hombres y mujeres. Se trata de una 
cuestión que plantea en términos nuevos la forma de organizar el tiempo. Es el tiempo de la esfera 
privada y familiar el que hay que concebir hoy bajo el signo de la igualdad, y no sólo el tiempo de 
trabajo, lo que supone establecer, tanto para los hombres como para las mujeres, unas reglas de 
concordancia de los tiempos dedicados a esas funciones, que antaño se calificaban, según los casos, 
como masculinas o femeninas (Supiot, 1999: 142).  

 Lehenago ere aipatu dugu lan denboraren murrizketa eta banaketa gizarte 
aldaketarako tresna dela, eta kasu honetan ere, horrela ikusi behar da: bizi-kalitatea 
hobetzeko eta enplegua sortzeko tresna izateaz gain, emakume-gizon harreman berdinago 
batetan oinarritutako gizarterako aldaketarako tresna bezala. "Es evidente que el 
feminismo, al plantear la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, 
se plantea en el fondo una sociedad más humanizada; una sociedad en la que hombres y 
mujeres compartan tanto las necesidades de la producción como las relativas a la 
reproducción. Por tanto, o decidimos no reproducirnos, o nos planteamos seriamente que 
tenemos determinadas necesidades -afectivas, amorosas, etcétera- y determinadas 
obligaciones, y que para atenderlas necesitamos tiempo. Sea cual fuese la decisión que 



  

tomemos, deberemos ir construyendo desde este momento los pilares de esa sociedad" 
(Muruaga, 1999). 

 

Zentzuari buruzko eztabaida. 

 Gizakiok zentzu bat eman behar izaten diogu gure bizitzari, edo gutxienez, errazagoa 
egiten zaigu bizitza zentzu bat ematen diogunean. Eta liberalismoak zentzu hori lanean 
bilatu daitekeela eta bilatu behar dela defendatzen duen bitartean (ikusi 1. kapituluko 
"Oinarrian dagoen eztabaida filosofikoa" puntua), diskurtso kritikoak zentzua lanetik kanpo 
bilatzea proposatuko du. 

 Diskurtso kritikoaren ustez, "lana=zentzua" ideia, historikoki eraikia izan den ideia 
da: gauza jakina da adibidez, Grezia klasikoan lana gaizki ikusia zegoela, hiritar askeek ez 
zutelarik "lanik" egiten, esklabutzan oinarritutako sistemari esker; Errenazimenduan hasiko 
da "lanaren ideologia" zabaltzen, hemendik aurrera, teoria sozial garrantzitsu askok lanaren 
balioa azpimarratuko dutelarik, eta ondorioz, lana ez delarik izango soilik bizitzeko egin 
beharra dagoen zerbait. Lana ona dela esango zaigu beraz Errenazimendutik aurrera, gure 
bizitzari zentzua eman diezaioken zerbait (M. Weber-ek adibidez etika protestanteak -lana, 
diziplina...- kapitalismoaren sorreran izaniko funtsezko eragina esplikatu zigun bere lan 
ezagunean). 

 Egia esan, kristautasunak lehendabizi, eta geroago bai liberalismoak eta bai 
marxismoak, lana goraipatu izan dute: "La tradición cristiana ensalza el valor del trabajo. El 
espíritu burgués -'el tiempo es oro'- hace otro tanto. La civilización industrial difundió la 
idea positiva del trabajo, al punto que está prendió en la menalidad obrera. El trabajo, el 
trabajador, el trabajo bien hecho, el orgullo del trabajo, la prosperidad sufriente...son 
valores típicamente proletarios. El socialismo, en sus diferentes versiones, es pro-trabajo. 
La iconografía obrerista es pro-trabajo: el obrero esforzado crea la riqueza mientras el 
burgués se enriquece desde su holganza" (Rivera, 1999).220  

 Ikuspegi kritiko batetik, industrializazio kapitalista, lana goraipatzen duen gizartea da 
beraz, baina era berean, lanaren bidez zoriontasunik eskaintzen ez duen gizartea. Ezaguna 
da adibidez K. Marx-en lanaren alienazioari buruzko teoria: kapitalismoan, langilea ez 
denez produkzio bitartekoen eta lanaren (eduki, erritmo, helburu...) jabe, lan horrek 
(soldataren truke egiten den lanak, enpleguak), ez dio zentzurik eskaintzen gizakiari. Eta 
gizarte horretan, jende gehiena (bizirik irauteko), enplegu industrial kapitalista bat lortzera 
behartuta dagoenez, enplegu horretan pasako dituelarik bere bizitzako ordu gehienak, 
pertsona eta gizarte horiek hutsak bihurtzen dira. Gertatzen dena da, Marx-ek testu batzutan 
                                                 
220 "Las mutaciones experimentadas invitan a examinar críticamente el legado de las visiones y 
apreciaciones heredadas sobre el trabajo. Destaco tres aspectos negativos de ese legado: a) La 
adhesión de la clase obrera a la concepción productivista del trabajo, punto éste en que se produce 
una peligrosa confluencia entre las mentalidades socialistas, muy condicionadas por sus orígenes 
artesanales, y la ideología burguesa; b) La íntima conexión establecida entre el trabajo y el sentido 
de la vida: una vida realizada, cumplida, llena, era la de un buen trabajador; c)La insuficiente 
atención a aspectos de la existencia que pertenecen al tiempo libre y la insuficiente exigencia de 
más tiempo para vivir. La identidad colectiva de la clase obrera ha estado unilateralmente marcada 
por el trabajo" (E. Del Río, 1996, "Transformaciones del mundo del trabajo", Autore Ezberdinak, 
1996: 19). 



  

lan denboraren murrizketa defendatzen zuen bitartean, beste testu batzutan, produkzio 
bitartekoen jabe eginez (gizarte komunistan), lanak gizakiari zoriontasuna eskaini 
ziezaiokeela defendatzen zuela, baina denborak erakutsi du enplegu industrial gehienak (bai 
kapitalista eta bai komunistak), enplegu alienatzaileak direla. 

 Ez da beraz nahikoa produkzio bitartekoen jabetza mota aldatzea. Arazoa ez da soilik 
kapitalismoa. Industrializazioa bera da arazoa: gizarte eta mentalitate mota horrek, lana (eta 
gizarte osoa) produktibitatearen filtrotik pasatzen du, eta ondorioz zaila da horrelako lan 
batek zentzurik eskaini ahal izatea. Eta gainera, industrializazio hori leku gehienetan 
kapitalista izan denez, efikazia eta produktibitateari, irabazi ekonomikoen filtroa gehitzen 
zaie. Dirua ematen duten zereginak bakarrik mereziko dute "lan" izena gizarte horietan: "La 
contrapartida expresable en términos monetarios se erigió en el único criterio deliminatorio 
que señalaba la frontera entre aquellas actividades que se consideraban trabajo y aquellas 
que no entraban en esa designación. Así, por ejemplo, las tareas de las 'amas de casa' no se 
consieran trabajo, pero las del 'servicio doméstico' sí" (Naredo, 2001: 20). 

 Aipatu ditugu lehenago ere tesi honetan gizarte industrial kapitalista honi eginiko 
kritika nagusietako batzuk (Unzueta, 2000): arrazionalizazio eta burokratizazio prozesuaren 
gehiegikeriak (M. Weber), arrazionalitate ekonomiko eta instrumentalaren gehiegizko 
nagusitasuna (J. Habermas eta Frankfurt-eko Eskola)... Ikuspegi kritiko batetik zaila da 
ideia eta balore horietan oinarritutako gizarte batek, berau osatzen duten gizakiei 
zoriontasuna lanaren bidez eskaini ahal izatea. Arrazoiaren, garapen teknologikoaren eta 
produktibismoaren logikak, ez dituzte gizaki eta gizarte askeagoak lortu. Gizakia natura 
dominatzen hasi zen (zientziaren bidez), baina azkenean dominazio prozesu horretan 
harrapatuta geratu da gizakia. Ahalik eta produkzio kopuru handiena, ahalik eta denbora 
gutxienean bilatzen duen lan industrialaren logikak, ito egiten du gizakia. Irabazi 
ekonomikoekin zerikusirik ez duten eta gehienetan denbora asko behar duten zereginak dira 
gizakiari zentzua eskaintzen diotenak: "Los lugares y momentos de la identidad, los 
itinerarios de la experiencia, los escalones y los plazos en el aprendizaje y la socialización, 
tienen ese carácter de movimiento profundo, de 'tempo' largo. Es algo distinto de los ritmos 
y de los plazos de la producción y supone una dimensión espacio-temporal distinta de lo 
que entendemos por rentabilidad. Los procesos son de 'maduración' insistente y lenta (...) 
Estaríamos en el tópico del artesano, del realizarse en el trabajo, de la actividad 
significativa. Un trabajo que tiene sentido no por su capacidad de producción de cosas, sino 
por lo que significan cuando las estamos haciendo. Esta actividad productiva no tendría su 
valor en el espacio abstracto del mercado, sino en lo que significa material e idealmente el 
'nosotros'. De ahí que muchas de esas actividades aparezcan como diversiones o 
entretenimientos, lo cual no quita su utilidad; son útiles para la persona o los miembros de 
la comunidad" (Arpal, 1997: 249). 

 Eta XX. mende amaierako gizarte postindustrialek ez dute egoera aldatu diskurtso 
kritikoaren ustez. Batetik, lehenago aipatu dugun moduan, enpresen zuzendaritzetako 
literaturak baietz esango duen arren, jarrera kritiko batetik zalantzan jar litekeelako gizarte 
horietako enpleguak enplegu fordistak baino aberatsagoak direnik (gizarte horietan ere, 
enpleguak soldata bakarrik eskaintzen dio jendeari. Gutxi dira euren lanari diruaz aparteko 
zentzuren bat bilatzeko zortea dutenak). Bestetik, eta aurrekoarekin lotuta, ikuspegi kritiko 
batetik, logikoa da gainera oraindik ere soldata izatea enpleguak eskaini dezakeen sari 
bakarra, gizarte postindustriala ere, gizarte kapitalista baita, eta gizarte horretan enplegua 



  

sistema horren zerbitzura dagoen bitarteko huts bat baita (ahalik eta diru eta denbora libre 
gehien lortzeko bitarteko huts bat). Kapitalismoak eta industrializazioak inposatu duten lan 
egiteko moduan legoke beraz gakoa, lan horren izaeran, lan hori ez baita asmatu gizakien 
bizitzari zentzu bat emateko, baizik eta beste helburu batzuekin (produktibitatea, irabazi 
ekonomikoak...), helburu horiek kontraesanean daudelarik gizakien zoriontasunarekin. 

 Zenbaiten ustez, hazken hamarkadatan gertatu den hezkuntza mailaren gorakadaren 
ondorioz, jendeak gero eta gehiago eskatzen dio lanari. Belaunaldi berriek, diruaz aparte, 
beste gauza batzuk bilatzen dituzte lanean: "El rechazo de una actividad laboral sobre cuyos 
contenidos no se puede influir, de la reducción del trabajo a un instrumento meramente 
económico de elevación sólo cuantitativa del nivel de vida y de apuntalamiento de unas 
normas de consumo fordistas consieradas obsoletas por no asegurar un bienestar real, 
cualitativo a medio y largo plazo, conviven en este nuevo tipo de productor-consumidor 
con la búsqueda de un trabajo enriquecedor" (Fernández Steinko, 1999: 506). Beste 
zenbaiten ustez ordea, lanaren kultura krisian egongo litzateke, eta belaunaldi berriek gero 
eta gehiago ikusiko lukete lana bitarteko huts bezala, hezkuntza maila altuko jendeak ere 
gero eta garrantzia handiago emango liokeelarik lanetik kanpo eginiko gauzei (ondorioz, 
lan bat aukeratzerako garaian, baldintza garrantzitsuenetako bat lan horrek uzten duen 
denbora librea izango litzatekeelarik). Baina, egia esan, ez litzateke funtsezkoa bi jarrera 
horietako nork duen arrazoi eztabaidatzen hastea (eta agian biak bateragarriak dira gainera: 
gero eta gehiago eskatzen zaio bai lanari eta lanetik kanpo dagoen denborari ere), diskurtso 
kritikoaren ustez, gizarte industrial (edo postindustrial) kapitalistak ezin baitio eskaini 
gehiengoari lanari eskatzen zaiona; eta lan polita dutenen kasuan ere, gehiengoak itotasun 
sentsazioa sentitzen du gizarte horietan, denbora falta, estresa: "La calidad del trabajo en las 
sociedades occidentales es como una charca a la que fluye agua por el canal de la 
escolarización, y al mismo tiempo la pierde por el albañal pútrido de la precarización y el 
conservadurismo organizativo de las empresas. Son contradicciones que reflejan las 
tensiones entre el mayor acceso a la cultura y la democratización por un lado, y el 
estancamiento de la participación en los procesos económico-productivos por otro, de la 
discrepancia entre democratización política y democratización industrial" (Fernández 
Steinko, 1999: 510). 

 Gizarte honek arrakasta profesionala aurkezten digun arren garapen pertsonalerako 
aukera nagusienetako bat bezala, gero gizarte industrial kapitalista honek ez dio 
gehiengoari arrakasta profesional horretarako aukerarik ematen (kualifikazio baxuko 
enplegu aspergarri eta prekarioak baitira asko), eta horrek frustrazioa sortzen du. Zer egin 
orduan egoera horren aurrean? Diskurtso kritikoak, lanaren ideologia eta mitoak aldatzen 
hastea proposatzen du, lanari gero eta garrantzia gutxiago eskainiaz, eta zentzua lanetik 
kanpo bilatuaz. Nire ustez, Dominique Mèda frantziarraren El trabajo. Un valor en peligro 
de extinción liburuak azaltzen du oso ongi puntu honetan adierazten saiatzen ari naizen 
ideia, liburu hori delarik, A. Gorz-en Metamorfosis del trabajorekin batera, tesi honetan 
eragin gehien izan duen testua. 

 Diskurtso kritikoak ez du ukatzen ongi eginiko lanak eman dezakeen zoriontasuna, 
gertatzen dena da, gizarte industrial eta postindustrial kapitalistetan, helburua ez dela lana 
ongi egitea, baizik eta ahalik eta gauza gehien ahalik eta denbora gutxienean egitea, ahalik 
eta diru gehien irabazteko... Eta gainera, gizarte horietan jende gehienak ez du bere gustoko 



  

zerbaitetan lan egiteko aukerarik, eta ez ditu kontrolatzen bere lanaren helburu, erritmo, 
eduki, ea. bezalako gauza garrantzitsuak. 

 D. Mèda-ren bezalako autore kritikoen ustez, garapen pertsonala lanaren bidez lortu 
behar denaren ideia utopia hutsa litzateke, ezinezkoa. Milioika langilerentzat 
(gehiengoarentzat), lanak ez du suposatzen inolako garapen pertsonalik: ez dute zer, noiz 
eta nola egin erabakitzen. Gutxiengo batek lana beraien modura antolatzeko gaitasuna 
dauka, baina gehiengoak ezin du bere pertsonalitatea lanean adierazi. Ezin da ahaztu 
industrializazioko lanaren (enpleguaren) helburua, ekonomikoa izan dela hasieratik, eta ez 
lana bera.  Industrializazioak lana bitarteko bihurtu zuen eta ez dauka zentzurik lan horrek 
gehiago ematerik pentsatzeak. Enplegua bitarteko bat da, estatuaren aberastasuna 
gehitzeko, langileak soldata bat jasotzeko eta kapitalistak irabaziak izateko. Sistema 
honetan beraz ezin da gehiago espero. Lana kapitalismoaren zerbitzura jarritako bitarteko 
bihurtzen da. Gainera, taylorismoa bezalako lan antolaketa sistemek (oraindik gainditu 
gabeko sistemek, enpresetako zuzendaritzak aurkakorik esango duten arren), pauso bat 
gehiago eman zuen prozesu horretan, lana zatikatuz eta kronometroarekin neurtuz: modu 
horretan lanak zentzu guzia galdu zuen. Makinaren aurrean "pasa" behar ziren (eta dira) 
egunero zortzi ordu, eta horretarako hoberena zortzi ordu horietan pentsamendu eta 
sentimenduak lotan uztea zen. Eta nahiz eta zenbaiten ustez taylorismotik ateratzen ari 
garen, lana ikuspegi ekonomikotik begiratzen da oraindik, produkzio faktore bezala 
hartuaz. Orain arte esan dugunaren arabera, lanak ezin dio gizakiari zentzua eman kapitalak 
irabaziak lortzeko bitarteko huts bat bihurtu delako. Gainera, gizarte mota horretan, 
jendearen gehiengoa behartuta dago soldata bat eskainiko dion lan bat bilatzera, 
kapitalismoak, bere nagusitasuna finkatu eta mantentzeko, ito egingo baititu gainontzeko 
bizimodu motak (nekazaritza tradizionalarekin gertatu dena Euskadin -orain kapitalismora 
iristen ari diren herri pobreetan errepikatzen den fenomenoa-. Edo produkzio modu 
artisauekin gertatzen dena).  

Enpleguaren gizarte honetan ezinezkoa da gizakiaren funtsezko ezaugarriak bete 
ahal izatea: pentsamendua, ekintza, sormena, artea. Kapitalismoarekin lana bitarteko 
bihurtu zen, baina ahaztu egin zaigu hori, eta norbaitek helburu bihurtu du. Enplegu 
industrial kapitalista aberastasuna sortzeko bitarteko bezala jaio zela, eta ondorioz ezin du 
autonomia suposatu:  
Parece que el trabajo ha adquirido tal relevancia en la sociedad actual, que se prefiere intentar 
considerarlo como un medio para la realización personal, antes que buscar otros soportes para esa 
función (...) Los discursos humanistas confunden el trabajo en sentido amplio -que puede abarcar 
actividades muy dispares, incluidas la de escribir poemas, formarse culturalmente, pintar, leer, 
aprender- con lo que desde el siglo XVIII viene denominándose trabajo, que es ante todo un factor 
de producción sujeto a normas económicas y jurídicas precisas y que tiene una finalidad específica 
(también Marx confunde trabajo y obra y producción y expresión. Pero no todo trabajo es obra ni 
toda producción expresión). Nos encontramos, por tanto, en una época sumida en la contradicción 
de considerar el trabajo como obra personal cuando, de hecho, está regido, más que nunca, por la 
lógica de la eficacia (Mèda, 1998: 134). 

 Beraz, liberalismoak eta sozialdemokraziak gizakiak zentzua lanean bilatu 
dezakeela eta bilatu behar duela defendatzen duten bitartean, diskurtso kritiko batek gero 
eta lan gutxiago egitea defendatu beharko luke, zoriontasuna lanetik kanpo eginiko 
zereginetan bilatu beharko litzatekeelarik. Batetik, gehiengoari enpleguak ez diolako diruaz 
gain inolako zoriontasunik eskaintzen. Eta bestetik, euren enpleguan gustura daudenentzat 



  

ere ez litzatekeelako inongo arazoa lan denbora murriztea: XXI. mende haserako jende 
gehiena denbora falta sentsazioarekin bizi da herri aberatsetan; eta gainera, norbaitek bere 
bizi guztia lanari eskaini nahi balio, ez legoke inongo arazorik (orain bezala): bere 
aisialdian jarrai dezake bere afizio bihurtu den lan hori egiten (aldatuko litzatekeen gauza 
bakarra da, orduan aisialdi gehiago edukiko genukeela). 

 Horrek ez du ukatzen enplegua ere aberasten jarraitzeko egin daitekeen borroka. 
Baina aipatu dugu, diskurtso kritikoaren ustez, enplegu kapitalista beti izango dela irabazi 
ekonomikoak sortzeko bitarteko bat, zaila izango dela jende gehienak gustuko enplegu bat 
edukitzea, eta gustuko enplegua dutenei ere ez zaiela gaizki etorriko denbora libre gehiago, 
lasaiago bizitzeko. Gainera, gaur egungo gizarteak, denbora asko behar duten zeregin 
berriak inposatzen dizkio gizakiari: "urrutiago" dauden enpleguak onartzera behartuta 
gaudenez, gero eta denbora gehiago pasatzen da adibidez lanera iristen; edo 
burokraziarekin zerikusia duten "paper-kontuetan"... Lanaldi murrizketak denbora gehiago 
utziko liguke zeregin horietarako ere.  

Ikuspegi aurrerakoi batetik, enplegu kapitalistaren (diruaren truke egiten den eta 
arrazionalitate instrumental eta ekonomikoan oinarritzen den lana) denbora murriztu 
beharko litzateke, beharrezko dugun bizi-zentzu hori enplegutik kanpo bilatuaz (nahiz eta 
dirurik eman ez, guretzat zentzua duten ekintzetan, gustuko ditugun zereginetan): "Una 
política de liberación de tiempo, habrá de dotarse de un objetivo que marque la ruptura 
entre un pasado en el que la vida estaba centrada en el trabajo, y un porvenir en el que serán 
preponderantes las actividades que no son de trabajo-empleo. Una política de liberación de 
tiempo debe comenzar creando nuevos espacios para nuevos proyectos de vida" (Gorz, 
1994: 6). 

 Beraz, kasu honetan ere gizarte eredu ezberdin bat proposatzen digu diskurtso 
kritikoak, proiektu indibidual eta kolektibo ezberdin bat. Eta proiektu ezberdin horrek, 
aisialdi ezberdin bat defendatzen du, gaur egun nagusitzen den aisialdi pasibo eta 
kontsumitzailetik ezberdina izango den aisialdi zabalago bat: parte-hartze sozial, publiko 
eta politikorako aisialdia; harreman sozialetarako aisialdia; kirola, kultura eta sormenerako 
aisialdia. Mugimendu sozial ezberdinetan parte-hartzeko, umeak zaintzeko edo auzoko 
ekintzak antolatzeko denbora gehiago eskaintzen duen gizartea litzateke beraz. Jakinik 
gainera, aisialdi ez-kontsumista bat bultzatzeak gizarte eredu hau zalantzan jartzen duela, 
baina izan ere, hori da lan denboraren murrizketa eta banaketaren helburu nagusietako bat. 
Gizarte industrialak lana eta aisialdia banatzen ditu, aisialdia lanean irabazi dugun dirua 
gastatzeko garaia bihurtzen delarik. Baina diskurtso kritikoaren ustez, aisialdia ez litzateke 
mugatu behar kontsumora, deskantsura edo laneko orduak ahaztera, gaur egun gertatzen 
den bezala. Lanaren eta kontsumoaren kulturan gizarteratutako jendeak lana eta 
kontsumitzen bakarrik ikasten du. Eta ondorioz, lanaldia murrizketak ez luke suposatuko 
automatikoki gizaki eta gizarte askeago bat. Jendeak orain arte egin izan duena egiten 
jarraituko luke aisialdi berri horretan (kontsumitu, telebista ikusi...). Ikuspegi aurrerakoi 
batek, aisialdi ezberdin bat defendatu behar luke, Grezia klasikoa bezalako gizarte 
ereduetara begiratuaz. Aisialdia, gizakien benetako gaitasunak garatzeko garaia litzateke, 
benetako bizitza. Gizarte industrial kapitalistarentzat ordea, bizitza "normala" laneko 
bizitza da, eta oporrak "benetako" bizitza horren (bizitza produktiboaren) parentesi dira: 
"En definitiva, es necesario romper con la ideología industrial que opone el tiempo libre al 
trabajo, y recuperar un tiempo para el ocio, en el sentido de los clásicos. No un ocio para el 



  

consumo, como ocurre en la actualidad, sino resituar el trabajo en un lugar distinto del 
actual, un lugar en el que el trabajo deje ser el protagonista de nuestra vida" (Medina, 1999: 
458). 

 Ikuspegi kritiko batetik, lan industrial mekaniko eta aspergarriek gizakiari ez diotela 
ezer eskaintzen onartu behar genuke, dirua bakarrik. Eta ondorioz, ahalik eta denbora 
gutxien eskaini beharko genieke mota horretako lanei, dirua bitarteko bat bakarrik baita, ez 
helburu bat. Gizakion helburuak bizitza honetan beste batzuk izan beharko lukete diskurtso 
kritikoaren ustez: ikastea, sortzea, haztea, burua eta gorputza lantzea...221 XX. mendeko 
munduan eragin gehien izan duen pertsonetako batek, J.M. Keynes-ek esaldi hauek idatzi 
zituen gai honi buruz: "Cuando hayamos solucionado nuestro problema económico, el 
hombre se enfrentará con otro problema: cómo ocupar el ocio que la ciencia y el interés 
compuesto le habrán ganado, para vivir sabia y agradablemente bien. Serán las personas 
que puedan mantenerse vivas y cultivarse hacia un mayor perfeccionamineto del propio arte 
de la vida y no venderse por los medios de vida, las que serán capaces de disfrutar de la 
abundancia cuando llegue (...) Nos vemos libres, por lo tanto, para volver a algunos de los 
principios más seguros y ciertos de la religión y virtud tradicionales: que la práctica de la 
usura es un delito y que el amor al dinero es detestable. Una vez más debemos valorar los 
fines por encima de los medios y preferir lo que es bueno a lo que es útil" (Keynes, 1988: 
328). 

 Grezia klasikoan esklaboak erabili zituzten bezala filosofia, politika, kirola, artea, 
eta abarretarako denbora edukitzeko, eta guzti horren ondorioz historiako kultura 
aberatsenetako bat sortu zen bezala, guk teknologia erabili beharko genuke garai hartako 
esklaboen lana egiteko: ez gero eta gehiago produzitzeko, baizik eta gero eta aisialdi 
gehiago edukitzeko. Paul Lafargueren El derecho a la pereza ere testu oso interesgarria 
iruditzen zait hemen esaten ari naizenak aberasteko: 
Una extraña pasión invade a las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. 
Esa pasión es el amor al trabajo222. En vez de reaccionar contra esa aberración mental, los curas, los 

                                                 
221 "La sociedad actual ofrece principalmente consumos pasivos. ¿No son extenuantes y provocan 
este malestar y este aburrimiento profundo que caracteriza la crisis urbana actual? Pero, a  lo largo 
de toda una vida, un día más a la semana, es el tiempo de una práctica deportiva en profundidad, de 
una actividad cultural creativa, o incluso de una participación mucho más activa en la vida de 
sociedad y cívica. Y las innumerables experiencias en muchos de nuestros Estados miembros 
señalan que los hombres y mujeres que se benefician de horarios cercanos a las treinta horas, se 
adaptan admirablemente y le han cogido el gusto, a pesar de no existir un aliento colectivo y una 
difusión de estas nuevas posibilidades de una vida más activa" (M. Rocard, 1995, Documento de 
trabajo sobre la reducción de la jornada laboral de la Comisión de empleo y asuntos sociales del 
Parlamento Europeo: 8). 
222 Correo-Vocento komunikabide taldeak, Valentín Fuster medikauri eman dio 2003ko "Premio 
Vocento a los Valores Humanos". Taldearen egunkari eta aldizkarietan, sariaren ondorioz 
medikuari eskeinitako erreportaietan, meritoen artean honakoa aipatzen zen: "Director del Instituto 
Cardiovascular del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, duerme menos de cinco horas, es el 
primero en llegar al centro médico de la Quinta Avenida y el último en salir: entra de noche, se va 
de noche" (Diario Vasco, 2003.10.16: 9). Ohituta gaude horrelakoetara, baina ikuspegi kritiko 
batetik ideologia hori zalantzan jartzen hasi beharra dago: bizitza ez da lana bakarrik. Kardiologo 
honen kasuan, egia baldin bada horrela bizi dela, ez ditu egun guztian bikotea, familia, edo lagunak 
ikusten. Ez dauka kirola egiteko edo irakurtzeko denborarik. Lanak betetzen du bere bizitza osoa eta 



  

economistas y los moralistas han sacrosantificado el trabajo. Y también el proletario se ha dejado 
pervertir por el dogma del trabajo (...) Nuestras máquinas cumplen dócilmente su trabajo, y a pesar 
de esto, el espíritu de los grandes filósofos del capitalismo permanece dominado por el prejuicio del 
sistema salarial. Aún no han alcanzado a comprender que la máquina es la redentora de la 
Humanidad, la diosa que le dará comodidades y libertades (Lafargue, 1998: 117 eta 156). 

 Diskurtso kritikoaren ustez, hezkuntza (eskola, familia, komunikabideak...) 
funtsezkoa litzateke aisialdi eta gizarte ezberdin hau lortzeko, lehenago ere aipatu dugun 
bezala. Balore eta bizitza estilo ezberdin bat defendatzen ari gara berriro ere: "Hay quienes 
confunden el ocio con estar mirando la televisión, es decir, piensan que los seres humanos, 
si se nos da ocio, vamos a consumir más y gastar más. Eso es un absurdo, una cosa no tiene 
nada que ver con la otra; cuanto más inculto sea uno, más gastará en su ocio, cuanto más 
cultivado interiormente, menos gastará. Por lo tanto, el problema está en la educación. La 
cuestión no es lanzar diatribas contra el ocio, sino contra la educación" (Racionero, 1997: 
273). Fernando Savater filosofo ezagunak idatzi du nire ustez lan denboraren murrizketak 
sortu dezakeen aisialdi horri buruzko testu interesgarrienetako bat. Bere ustez ere, 
hezkuntza eta kultura dira funtsezko ideiak: lanaren eta kontsumoaren kulturan hezitako 
jendeak, ez daki zer egin bere aisialdian, eta aldiz kultura aberatsago batetan hezitako 
jendeak (humanismoa: produkziora bakarrik zuzentzen ez den prestakuntza osoago bat), ez 
dauka sekula nahikoa aisialdi nahi lituzkeen gauza guztiak egiteko. Produkziorako, 
lanerako, antolatuta dagoen hezkuntza batek gizaki eta gizarte hutsak eta mugatuak sortzen 
dituen bitartean, hezkuntza humanistiko batek aisialdi ez-ekonomikoa bilatzen duten eta 
aisialdi ez-ekonomikoa erabiltzen dakiten gizaki eta gizarteak sortzen ditu. Gizaki eta 
gizarte horiek, hezkuntza eta kultura hori, aisialdi eta balore hauek proposatzen dizkigu 
diskurtso kritikoak (Savater, 1997). 

 

Diskurtso kritikoak proposatzen duen lan denbora murrizketaren ezaugarriak. 

 Hirugarren atal honetan azaltzen ari garen lan denboraren murrizketa eta banaketaren 
proposamena, bigarren kapituluan azaldu dugun sozialdemokraziaren proposamena baino 
erradikalagoa da. Hona hemen bi proposamen horien arteko ezberdintasun batzuk: 

 - Lan denboraren murrizketa legez ezarri beharko litzateke. Aipatu dugu lehenago 
ere, ikuspegi kritiko batetik zalantza jartzen dela liberalismoaren "merkatu auto-
orekatuaren teoria". Eta lan merkatuaren kasuan, oraindik ere larriagoa dela teoria horrek ez 
duela funtzionatzen pentsatzea, merkatu horretan gizakion bizitza salerosten baita 
zuzenean. Horregatik, ikuspegi kritiko batek, merkatua arautzea proposatzen du, eta 
bereziki lan merkatua. Aipatu dugu baita ere, kapitalismo liberala, bazterketa eta 
ezberdintasun sozialak sortu eta justifikatzen dituen gizarte eredua dela, eta lan merkatua 
litzatekeela bazterketa eta ezberdintasun horien oinarri garrantzitsuenetako bat. Guzti horri 
aurre egiteko, errepikatzen ari gara, nola lan denboraren murrizketa eta banaketa izan 
litekeen proposamen alternatibo garrantzitsuenetako bat. Ba orain gehitu beharra daukagu, 
murrizketa eta banaketa hori legez egin beharko litzatekeela diskurtso kritikoaren ustez: 
Si partim de la possibilitat i la idoneïtat d'una reducció de la jornada, a l´hora de determinar como 
s'hauria de fer, pensem en un acord marc per a la implicació dels agets socials. Ara bé, analitzant la 
                                                                                                                                                     
ez dauka beste ezertarako denborarik. Diskurtso kritikoak bizitza estilo hori zalantzan jartzea 
proposatzen digu    



  

situació present i les postures totalmente oposades entre la patronal i els sindicats més 
representatius, pensem que hauria de fer-se mitjansant una llei. Per intentar minimizar els 
inconvenients, realitzem una proposta de com podria enfocar-se. Així, la llei hauria de: Establir un 
període de temps des la seva promulgació fins a l'entrada en vigor, que permetés una adaptació a les 
diferències entre sectors i grandàries d'empresa (tot i l'establiment d'aquest període màxim, la llei 
també hauria de contemplar la possibilitat d'otorgar pròrrogues excepcionals als terminis marcats 
per alguns motius, com podria ser una eventual crisi d'un sector o una empresa); Contemplar unes 
subvencions per les empreses que creïn ocupació neta i, per tal de minimitzar els efectes negatius 
vers les pimes (Calbet, Garriga eta Lombarte, 1999: 178).223 

 Izan ere, langile eta enpresari arteko negoziazioen bidez lortu nahi bada (hitzarmen 
kolektibo edo bestelako negoziazioen bidez), langile mugimendua indartsu den arloetan 
bakarrik lortuko litzateke (metala, administrazio publikoa....), gaur egun gertatzen den 
bezela: "Las autoridades públicas pueden ofrecer un marco legal-constitucional que 
incentive no sólo la reducción del tiempo de trabajo, sino una serie de medidas combinadas 
que permita el reciclaje profesional y la formación continua a lo largo de la vida. Ofrecer 
un marco institucional para reconciliar la vida laboral con la vida familiar. La posibilidad 
de mejorar las condiciones de vida mediante permisos sabáticos para la realización de 
proyectos personales no vinculados con el trabajo remunerado. El apoyo de las autoridades 
públicas es muy importante para diversificar los caminos posibles para la reducción del 
tiempo de trabajo y la creación de empleo" (Martín Artiles, 2002: 94). Egia esan, bideari 
buruzko eztabaida (nola lortu, lortu nahi duguna) bigarren mailakoa bihurtzen da kasu 
honetan (legez, hitzarmen kolektibo bidez, makro-akordio baten bidez...), baina ikuspegi 
kritiko batetik, printzipioz legearen aldeko apustua egin beharko litzateke224, bestela langile 
mugimendua ahulagoa den arlo eta enpresetan ez litzatekeelako lortuko. Sindikalismo 
eredu latinoan (gurean), sindikatuak ez dira beste lan harreman eredu batzuetan bezain 
indartsu (Ipar Europako eredua adibidez), eta gainera azken hamarkadetako enplegu 
politiken ondorioak (langabezia, prekaritatea...) oraindik ere gehiago ahuldu dute langile 
mugimendua. Sindikatuak nahiago izaten dute batzutan euren helburuak "zuzenean lortu", 
hitzarmen kolektibo bidez adibidez, baina ikuspegi kritiko batetik, erabaki horren atzean 
"protagonismo" arazo bat atzeman liteke (gauzak legez lortzen badira, sindikatuen lana 
alferrikakoa dela pentsa liteke). Diskurtso kritikoak ez du negoziazio kolektibo bidez 
lortutako lanaldi murrizketaren aukera baztertzen, baina esan dugun guztiarengatik, eta 

                                                 
223 "El necesario giro de las políticas públicas, debe partir innegablemente de la consideración de 
que el pleno empleo constituye un objetivo social consagrado como principio rector de la política 
social y económica del país (artículo 4.1 de la Constitución). En consecuencia, si se quiere ser 
respetuoso con el mandato constitucional, los poderes públicos están obligados a orientar su política 
económica hacia ese objetivo, evitando la fragmentación de los mercados de trabajo, el dualismo y 
la desorganización social actual (Monereo eta Medina, 1999: 37). La situación actual, donde unas 
personas trabajan para mantener los ingresos familiares y subvenir, mediante impuestos, a personas 
que están ociosas contra su voluntad, es una situación absurda. Todos conocemos algunos de los 
mecanismos por los que las partes implicadas son incapaces de desbloquear una situación que, 
perjudicial para todos, se perpetúa. En la medida que la situación no se arregla por sí misma y el 
resultado que produce el libre juego de los acontecimientos es socialmente indeseable, el Estado 
(esa es una de sus misiones) debe ingeniárselas para propiciar soluciones operativas que corrijan ese 
resultado" (Ruiz, 1997:131). 
224 Legeak lan denbora aldatzeko ematen dituen aukerak ikusteko, R. Pastor (1998), La modificación 
del horario del trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia. 



  

azken urteetan gertatutakoa ikusi ondoren, Estatuaren parte-hartzea ere gomendatzen du. 
Lan denbora murrizteko sozialdemokraziak proposatu izan duen dirulaguntzen politikaren 
aurka legoke baita ere diskurtso kritikoa: kasu horretan, lan denbora murriztu eta banatzeko 
erabakia enpresarien esku uzten da, ez du emaitza handirik ematen, eta gainera, lan kostuak 
merketzeko estrategia moduan erabili izan dute enpresariek. 

 -Lan denboraren murrizketa, ahalik eta eremu geografiko-politiko zabalenean 
erabaki beharko litzateke. Egia esan, Frantziak frogatu du kapitalismoaren bihotzean bizi 
den Estatu batetan ere funtziona dezakeela "35 orduko lan astea" bezalako neurri "bigun" 
batek (sarreran esan dugun moduan, eskuinak onartu dituen legearen erreformak -2003ko 
abendua eta 2005eko otsailean-, gure ustez ez dute suposatzen legeak gaizki funtzionatzen 
zuenik). Baina kapitalak erabiltzen duen aitzakia nagusitako bat "lehiakortasunaren arazoa" 
denez ("guk bakarrik murrizten badugu lanaldia, gure produktuak garestiagoak izango 
dira"), proposatu beharko litzatekeena lan murrizketa ahalik eta eremu politiko-geografiko 
zabalenean ezartzea izango litzateke. Eta Europar Batasuna izan liteke adibidez horretarako 
eremu aproposenetako bat225, bertan egiten den komertzio gehiena (%80), barne-
komertzioa baita, EBko Estatuen artean egiten den komertzioa. Horrek konponduko luke 
beraz "lehiakortasunaren arazoa". Eta gainera, EB munduko potentzia ekonomiko 
nagusienetakoa izanik, agian bertan gertatzen diren aldaketek mundu ezberdin batetarako 
aldaketa-katea sustatu dezakete. Badira gainera EBrako lanaldi bat arautzen duten 
erabakiak: 1993an, gehienezko 48 orduko lan astea adostu zuten EBko Estatuek. Txanpon 
bakar bat izatea lortu bada, zergatik ez da ba lortuko lanaldi bat? Baina oraingoz behintzat, 
badirudi pasa dela lan denboraren murrizketaren garaia EBan. Zenbait garaitan gertuago 
egon da, batez ere hain garrantzitsuak diren Frantzia eta Alemania, 35 orduko lan astetik 
gertu ibili izan direlako: Aubry legea Frantzian (2000-2003) eta metaleko 35 orduak 
Alemanian (1995etik aurrera). M. Rocard bezalako politikari garrantzitsuek lan denboraren 
murrizketaren aldeko propaganda egin izan dute EBean 1990eko hamarkadan (ikusi 
aurreko kapituluko "EBaren enplegu politika" puntua). Baina XXI. mende haserako EB, 
Europa liberala dela esan liteke, diskurtso kritikotik urrun dabilen Europa liberala.226 

 Beraz, neoliberalismoak lan denbora murriztekotan, ahalik eta modu 
deszentralizatuenean egitea proposatzen duen bitartean, enpresa mailan (ikusi lehenengo 
kapitulua), eta sozialdemokrazia baldintza hori onartzeko prest agertzen den bitartean 
(bigarren kapitulua), diskurtso kritikoak ahalik eta zentralizazio maila handiena 
proposatuko du, bestela enpresa handietan bakarrik lortuko litzatekeelako, langileria 
indartsu den tokietan bakarrik. 
                                                 
225 "En el ámbito de la Unión europea, es necesario exigir un desarrollo más rápido de las 
instituciones políticas, reforzándose el espacio social dentro de la UE; la creación de los derechos 
civiles de ciudadanía, que se realizarían a través del establecimiento de derechos sociales, 
universales e iguales, para todos los ciudadanos de la UE; el establecimiento de políticas de reparto 
del empleo y el trabajo; y la armonización de las políticas laborales y fiscales de los Estados de la 
UE, para evitar la evasión de capitales y el dumping social en el área geográfica de la comunidad" 
(Monereo eta Medina, 1999: 35). 
226 Europako Komisioak adibidez 1993an onartutako 48 orduen direktiba “malgutzea” proposatu 
zuen 2004an, eta gutxigatik salbatu da dagoen bezela (Espainia, Frantzia, Belgika, Grezia eta 
Sueziak izan ziren orain arteko testua defendatu zutenak). 2004ko urrian agintariek Erroman 
onartutako Europako Konstituzioa ere testu neoliberala dela esan liteke, askoz ere garrantzia 
gehiago ematen baitio arlo ekonomikoari, arlo sozialari baino. 



  

 - Lan denboraren murrizketak, bat batekoa eta garrantzitsua izan beharko luke. 
Murrizketa horren helburuetako bat enplegua sortzea dela kontutan harturik, pixkanakako 
lanaldi murrizketak egiten badira, ez da helburu hori betetzen, produktibitate hazkundeak 
jaten dituelako murrizketa hoiek: pertsona berdinak lan berdina ordu gutxiagotan egiten du.  
"La condición necesaria para que una reducción de la duración de la jornada cree empleos 
es que debe ser superior a los incrementos de la productividad del trabajo. La disminución 
debe ser drástica y significativa. Debe sobrepasar un límite tal que la compensación con 
horas extras o con un incremento de la productividad sea imposible" (Medina, 1999: 481). 
Euskadin hori da gertatzen ari dena: enpresa mailan urteko lanorduen murrizketa txiki bat 
onartzen da (urtean 10 ordu gutxiago adibidez), baina murrizketa horrek ez du enplegurik 
sortzen (hain murrizketa txikia ez delako ia nabaritzen produkzioan, berrantolaketa txiki 
batzuekin berdin jarraitu dezakeelako enpresak). Hori ez da diskurtso kritikoak defendatzen 
duen lan denboraren murrizketa eta banaketa. Hori murrizketa sozialdemokrata da (gauzak 
pixka bat aldatu berdin jarraitzeko), ikuspegi kritiko batetik aldaketa sakonagoak 
proposatzen diren bitartean: "La reducción de jornada que tiene que promover la izquierda 
tiene que ser irreversible, intensa y general, con el propósito de modificar las pautas 
productivas y los hábitos sociales, para iniciar una nueva etapa histórica en la que el tiempo 
dedicado al trabajo sea considerablemente menor" (Montes, 1996b: 54). 

 - Sektore publikoak eredu izan beharko luke. Frantziako 35 orduko Aubry legean 
administrazio publikoa ez zen sartzen, Europar Batasuneko egonkortasun planak betetzeko 
gastu publikoa zaindu beharra zegoelako. Baina Euskadin (eta Espainiako beste autonomi 
erkidego batzutan ere: Andaluzia, Extremadura eta Errioxa), administrazio publikoko 
langileak 35 orduko lan astea daukate 2001tik. Ikuspegi kritiko batetik, administrazio 
publikoak eredu izan beharko luke: 
Si hablamos de "compartir trabajo" habría que empezar por el sector público, el menos expuesto a la 
competencia internacional (y por tanto a criterios de rentabilidad, competitividad, etc.) La 
administración, la sanidad, la educación, siempre y cuando los salarios lo permitan, podrían ser los 
sectores pioneros en la experiencia de repartir empleo: una prima-estímulo para los voluntarios del 
trabajo reducido permitiría reconvertir, por ejemplo, dos empleos a tiempo completo en tres a 
tiempo parcial (Monereo eta Medina, 1999: 49). 

 - Salbuespenak. Zailtasunetan dauden enpresak, enpresa txikiak, ea. salbuespenak 
izan litezke lan denbora murrizketa ezarriko lukeen legean (Frantzian ere, 20 langiletik 
beherako enpresek bi urte gehiago zituzten euren lanaldia murrizteko). Bestetik, sektore 
ekonomiko zehatz batzutan, zaila litzateke lan denbora murriztea: baserritarrak, 
arrantzaleak, denda txikiak... Sektore horietan, orain ere 40 ordu baino gehiago lan egiten 
dira astean, baina horrek ez du suposatzen gainontzeko gizarte osoak ezin duenik lanaldia 
murriztu, bestela oraindik 60 ordu edo gehiago lan egingo genituzke astean. Euskadin 50 
langiletik gorako 2.000 enpresa daude, enpleguaren %38 biltzen dutelarik, eta kopuru horri 
administrazio publikoko langileak gehitzen badizkiogu (80.000 pertsona, enpleguaren 
%10), "enpresen tamainaren aitzakia" ("zaila da Euskadin lana banatzea, enpresa gehienak 
txikiak direlako") baliorik gabe geratzen da, langileriaren erdiak tamaina dezenteko 
enpresatan lan egingo lukeelako, lan denboraren murrizketak enplegua sortu dezakeen 
enpresetan. 

 - Kontuz berrantolaketarekin. Azken urteetan, lan denbora murrizketa garrantzitsuak 
onartu diren kasuetan (hemen errepikatzen ari garen Frantziako 35 orduen eta Alemaniako 



  

metaleko 35 orduen kasuan adibidez), era berean lan denbora berrantolatzeko aukera onartu 
da ("reparto y reordenación del tiempo de trabajo"). Neoliberalismoak lanaldi murrizketa 
onartzeko jartzen duen baldintza, lanaldi hori berrantolatu ahal izatea da, eta 
sozialdemokrazia baldintza hori onartzeko prest dago. Diskurtso kritikoa ordea ez dago 
ados ideia honekin. 
Posiblemente estemos ante la emergencia de una creciente heterogeneidad de los horarios de 
trabajo, de manera que el modelo de horario tradicional (homogéneo y estandarizado) se diversifica, 
lo que puede comportar posiblemente tres consecuencias: (1) Una crisis de la concepción semanal 
de la jornada laboral (2) Una tendencia a la modificación del tiempo de trabajo dedicado al ocio y a 
la organización familiar, que posiblemente se verá crecientemente afectado por horarios irregulares. 
La irregularidad del tiempo de trabajo afectará cada vez más a la sincronización de los tiempos 
familiares y sociales (3) La reorganización del tiempo de trabajo puede comportar un riesgo para los 
elementos más débiles de la cadena productiva. Los empleados de las subcontratas, los de empresas 
de trabajo temporal y los trabajadores autónomos pueden verse constreñidos y especializados en el 
trabajo de fines de semana, nocturno y días festivos. Por consiguiente el empleo que dependa de 
ellas puede adquirir fuertes características de precarización” (Martín Artiles, 2002: 92). 

 Espainian, legez egin den azken lanaldi murrizketa garrantzitsuak (1983, 40 orduko 
lan astea), astea hartzen zuen erreferentziatzat. Eta ez zen lanaldia murrizteko modu berria: 
industrializazioaren hasieratik, eguna eta astea izan dira lanaldia neurtzeko erreferentzia 
nagusiak. Baina azken urte hauetan, enpresak, urteko lanaldia hartzen hasi dira erreferentzia 
moduan, eta momentuz behintzat, langile eta sindikatuek onartu egin dute aldaketa. 
Lehenago ere aipatu dudan bezala, azken urteetako lanaldi murrizketak, urteko lanaldia 
murriztuz neurtzen dira Euskadiko enpresa gehienetan. Ikuspegi kritiko batetik, kontuz ibili 
behar da gauza hauekin, berrantolaketa eta "anualizazio" honek, oraingoz behintzat batez 
ere enpresak interesak kontutan hartuz ezartzen ari baitira, interes horiek askotan langileen 
interesen aurka dihoaztelarik: "Hacer que nuestra sociedad reflexione sobre su trabajo 
significa conseguir que los modelos de uso de la fuerza de trabajo se flexibilicen también, 
pero que esa flexibilidad no sólo sea la impuesta por la lógica del mercado, sino también 
por la razón de las necesidades de los diferentes grupos y colectivos sociales, siendo así una 
flexibilidad pactada, evaluada y asumida socialmente, que no sólo genera disciplinas 
mercantiles, sino también mejoras en el trabajo de todos" (Alonso, 1996: 11). Diskurtso 
kritiko batzuetatik ere lanaldia urteka (eta baita bizitza osoka) neurtzea onartzen den arren, 
beste autore batzuk gai honekin erne egoteko esaten digute: gizakiak muga fisiko eta 
psikologiko batzuk dauzka, eta dirudienez, muga horiek astearekin eta batez ere egunarekin 
erlazionaturik daude. Bizitzak, erritmo biologiko eta sozial batzuk dauzka (lo egiteko, 
umeak eskolara eramateko, jendearekin egoteko...), eta azken urteetan kapitalak inposatzea 
lortu duen lan denboraren malgutasunak (hori baita lanaldiaren berrantolaketa), ez ditu 
askotan erritmo horiek errespetatzen. 

 Lanaldia urteka neurtzean, eguneko eta asteko lanaldiak luzatu daitezke zenbaitetan, 
gero errez konpentsatu baitezake enpresak hori, ordu libre batzuekin edo jai egun 
batzuekin. Gainera, berrantolaketak, lan-txanda berriak antolatzeko aukera ematen dio 
enpresari: 10 egun jarraian lana, 4 egun jai... Ikuspegi kritiko batetik, lanaldia antolatzeko 
modu berri hauek zalantzan jar litzakete langile mugimenduak urte askotako borrokaren 
ondoren lortutako aurrerapausoak: bi eguneko asteburua, lau asteko oporraldia udaran, lan 
egiteko modu erregularrak... Lorpen horiek zalantzan jartzen dira, lehenago aipatutako 
"bizitza erritmo naturalak" ez dira errespetatzen, eta gainera ez da kontutan hartzen 



  

"denbora sozialaren" gaia, nire denbora besteekin pasatzeko aukerari buruzko eztabaida: 
astean bost ordu gutxiago lan egiteagatik larunbatetan lan egin behar badut; edo urtean x 
ordu gutxiago lan egiteagatik 15 egun jarraian lan egin behar baditut, asteburuan 
familiarekin egoteko aukera galduaz, agian langile askori ez zaie lan denboraren murrizketa 
eta berrantolaketa onartzea interesatzen. 

 Hori da adibidez Frantzian gertatu dena: "Hitzarmen Kolektibo bat baino gehiagotan 
(banka, merkataritza, metalurgia), enplegu-emaileek lan iraupenak negoziazio aurretik 
birkalkulatu egin dituzte, jazteko, otartekorako eta bestelako atsedenaldiak, lanik gabeko 
aldiak, jaiegunak, "jaizubiak", eta abarrak kenduta (...) Erostetxe handiek, eta erostetxe 
herrikoien arloko ugazabek egindako 35 orduen ezarpen-proposamenak, lan denboraren 
urtekotzea barnehartu zuen, 16 astetan jarraian 46 ordu ezarriaz, eta 48 orduko muturrak 
beste aste batzutan, ondoren 35 orduz beherako aste bidez konpentsatuta. Helburua, 
erostetxeak zabalik edukitzeko denbora luzatzea zen. Proposamen honen emaitza lanpostu 
bakarra ere ez sortzearena izan da, eta joan den urtarrilaren 29ko manifestazio sindikal 
ikaragarriak sorrarazi ditu" (De la Fuente, 1999: 251). Berrantolaketak lanpostu berriak 
sortzea oztopatzen du, enpresariek lan denbora berrantolatzen baitute, langile kopuru 
berdinarekin lan berdina egiteko (nahiz eta langile horien lanaldia murriztu), eta gainera 
langileen bizitza kalitatea ez da hobetzen (nahiz eta lanaldia murriztu). Oraingoz ezagutzen 
dugun berrantolaketaren helburua, ez da enplegua edo bizitza kalitatea, baizik eta 
enpresaren errentagarritasuna era irabaziak handitzea227. 

 Gainera, lan denbora urteka neurtzeak, aparteko orduak desagertzea suposatzen du, 
orain muga urtea baita, eguneko edo asteko lanaldiaren mugak desagertu egin 
daitezkeelarik. Azken batean beraz, gertatzen dena da, gaur egun lan denboraren 
berrantolaketari buruz hitz egiten denean, liberalismoak proposatzen digun malgutasunaren 
pakete horren barnean dagoen neurri bati buruz hitz egiten ari garela (neurri horren 
lehentasuna ere enpresen interesak zerbitzatzea delarik228). Lanaldiaren berrantolaketa 
neoliberal honek ere azken batean langilearentzat lan denboraren indibidualizazioa eta 
prekarizazioa suposatzen ditu (fordismoan lan denbora ere modu homogeneo, erregular, 
kolektibo eta babestuago batetan antolatzen baizen). Neoliberalismoak lan denboraren 

                                                 
227 "Una de las desconfianzas de los trabajadores a algunos proyectos de reducción de jornada, es 
que en realidad se trata más bien de procesos de reorganización del proceso de trabajo, cuya 
finalidad es la intensificación de los ritmos y la mayor utilización de la capacidad instalada y su 
función no es crear empleos, sino evitar nuevas contrataciones. La resistencia de los trabajadores a 
incrementar las cadencias en el trabajo, así como a la imposición de "horarios flexibles", puede 
contribuir a la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo" (De la Fuente eta Otazua, 1998: 70). 
228 2004ean, Volkswagen enpresak erakutsi digu nola erabili daitekeen “malgutasuna” greba bat 
geratzeko: sindikatuek Nafarroako metalean greba deitu zuten martxoak 27rako, eta Volkswagen-ek 
erantzun zuen esanez 21 eguneko Enplegu Regulazio Expedientea irekiko zuela Landabeneko 4.500 
langileentzako (hau da, 2004ean, 21 egun gutxiago lan egin eta krobatuko zituzten langileek). 
Expediente hau aurkezteko enpresaren azalpen ofiziala salmenten jaitsiera izan zen, baina 
sindikatuek greba deialdia bertan behera utzi zutenean, enpresak ere gauza bera egin zuen 
expedientearekin. Seat-ek ere 4-6 egun arteko aste malgua ezarri nahi du bere fabriketan. Mercedes-
ek ere malgutasun gehiago eskatu dio Gasteizko lantegiari. Lan poltsak malguak, atsedenaldien 
murrizketa… gauza ez da “malgutasun” hitza entzun eta automatikoki horren aurka jartzea, baina 
gertatzen dena da neoliberalismoaren malgutasunaren estrategiak enpresaren interesak zerbitzatzen 
dituela, askotan langileenak kaltetuaz. 



  

malgutasuna askatasun gehiago bezala aurkezten digun arren, diskurtso kritikoaren ustez, 
orain arte ikusi duguna beste zerbait da: lanaren intentsifikazioa, irregulartasuna, erritmo 
kolektiboen haustura...(Supiot, 1999: 131-143). Kontuz ibili beharko luke beraz gizarteak 
berrantolaketaren gai honekin229. Lan denboraren murrizketa eta banaketari buruzko 
eztabaida, lehenago ere aipatu dudan bezala, denboraren, lanaren eta gizartearen kontrolari 
buruzko eztabaida da azken batean, eta berrantolaketarena, enpresen estrategia bat litzateke, 
kontrol hori mantentzen jarraitzeko. Lan denboraren murrizketa eta banaketa modu 
ezberdinetan egin daiteke, eta modu bakoitzak eragin ezberdinak izango ditu gizakien eta 
gizartearen bizitzan. Ez du balio beraz edozein modutan egiteak. Nola egin ere aztertu 
beharra dago: 
No puede perderse de vista el hecho de que la flexibilidad demandada para el uso del tiempo de 
trabajo entra en contradicción con los usos sociales del tiempo de descanso y de vida comunitaria. 
El incremento del número de turnos en la gran empresa supone que, rotativamente, los trabajadores 
deban acudir al trabajo durante los fines de semana, librando en días tenidos hasta ahora por 
laborables, o que el disfrute de vacaciones se encaje en períodos más largos (dos ó tres meses en el 
verano). El cambio en los horarios de trabajo y la consecuencia que se produce respecto a los días 
laborables y festivos hace que los descansos no coincidan con otros ritmos más tradicionales (por 
ejemplo, el de la población escolar, o el de otros colectivos obreros que continúan en el "calendario 
tradicional"). Esto hace que se resienta negativamente la posibilidad de hacer coincidir los horarios 
de descanso de esos trabajadores con los de su entorno social y familiar, lo que vuelve a generar 
tensiones y desarreglos en el proceso de socialización de la vida del trabajador afectado. La 
generalización de esta situación afecta no sólo al trabajador, sino, por extensión, a los 
comportamientos sociales de la colectividad, ya que los horarios flexibles potencian la 
individualización extrema del uso del tiempo y cuestionan radicalmente los ritmos comunitarios. 
Una vez más, como señalara Karl Polanyi en el caso de la primitiva Revolución industrial inglesa 
del siglo XVIII, se comprueba cómo el liberalismo económico promociona el progreso al precio de 
la dislocación social (Aizpuru eta Rivera, 1994: 395)230 

 

Nola ordaindu lan denboraren murrizketa. 

 Hau da agian, diskurtso kritikoak defendatzen duen lan denboraren murrizketa 
banaketaren aurrean, planteatzen den zalantza garrantzitsuena: "Nola egingo dugu ba lan 
gutxiago berdina irabaziaz?" galdetzen du jendeak, baita langile jendeak ere. Ikuspegi 

                                                 
229 Azken urteetako malgutasun esperientzia sozialdemokrata interesgarrien artean Dinamarkakoa 
azpimarra daiteke. 2003an finantza sektorean eta hiltegietan lortutako akordioaren ondorioz, 
langileak erabaki dezake soldataren zati bat zertarako erabili: soldata igotzeko, pentsio planetarako, 
edo lanaldia murrizteko. 
230 Antzeko beste testu bat: "Hay que constatar la desnormativización del tiempo de trabajo, 
especialmente en lo que respecta al aumento de ocupados que trabajan en domingo o festivo, lo que 
según algunos estudios alcanza a la cuarta parte de la población ocupada. Por eso, una de las 
primeras conclusiones estriba en la necesidad de una concepción más amplia del tiempo de trabajo, 
que la meramente centrada en la duración de la jornada. Una concepción que ha de tener en cuenta 
la capacidad estructurante de este tiempo, tanto sobre la vida de los individuos, como de la 
sociedad. Así, un tiempo de trabajo desestructurado, con continuos cambios en los límites entre 
tiempo de trabajo y tiempo propio o de descanso, o cambios de turnos, parece tender a generar 
individuos desestructurados, con dificultades para crear y mantener sus relaciones sociales, y, por lo 
tanto, sociedades desestructuradas" (Callejo, 2002: 10). 



  

kritiko batetik, XXI. mende hasieran, duinki bizitzeko beharrezkoa dugun aberastasuna 
nahiko erraz sortu dezake gizadiak. Gure garaian, arazoa ez da aberastasunaren sorrera, 
baizik eta aberastasun horren banaketa. 1975-2000 artean, Euskadiko BPG %62 hazi da, 
epe berean biztanleri landuna %9 bakarrik hazi den bitartean (1975ean 752.640 pertsonak 
zeukaten enplegu bat, eta 2000. urtean, 823.300 pertsonak). Garapen teknologikoari esker, 
gero eta gehiago produzitzen da, gero eta jende gutxiagorekin. Lan denboraren murrizketa 
eta banaketa praktikan jartzea posible litzateke, produktibitate hazkundeak, garapen 
teknologikoa eta azken batean aberastasuna beste era batetara banatuko bagenitu. Orain ere, 
Euskadin bi miloi pertsona bizi gara, baina erdia baino gutxiagok kotizatzen du Gizarte 
Segurantzan (2005ean biztanleri landuna 900.000 pertsonakoa da). Aberastasunaren 
banaketa da beraz eztabaida honen oinarrian dagoena. Emakumeen jarduera tasa EBkoa 
baino baxuagoa da, eta 55 urtetik gorako langile asko aurre-jubilatuta daude. Eta hala ere 
68.000 pertsona daude oraindik langabezian. Gertatzen dena da, lehentxeago esan dugun 
bezala, garapen teknologikoari esker, biztanleriaren erdia baino gutxiago nahikoa dela 
gizarte honek behar dituen ondasun eta zerbitzuak produzitzeko. XX. mendean, urtean 
3.000 lanordu egitetik, 1.500-2.000 egitera pasa gara, langileen erosteko gaitasuna asko 
hazi den bitartean (produktibitate hazkundeak finantziatu du lanaldi murrizketa hori, 
soldatak  igotzen jarraitzen zuten bitartean).  

 Produktibitate hazkundearen aurrean, lehenago ere aipatu ditugun bi irtenbide egongo 
lirateke. Batetik, kapitalismoak beharrezkoa duen irtenbidea: produktu eta zerbitzu berriak 
asmatzen jarraitu, edo/eta jadanik produzitzen diren produktu eta zerbitzuen produkzio 
kopurua handitu, ekonomikoki hazten jarraitzeko, eta irabazi ekonomikoak sortzen 
jarraitzeko. Bestetik, diskurtso kritikoak defendatzen duen irtenbidea legoke: garapen 
teknologiko hori gutxiago lan egiteko erabiltzea. Bigarren aukera hau egingo bagenu beraz, 
garapen teknologikoaren ondorio den produktibitate hazkundeak ordainduko luke beraz lan 
denboraren murrizketa, horretarako egin behar dena, produktibitate hazkunde hori modu 
berdinago batetan banatzeko, erabaki politikoak hartzea delarik.231 

 Errealitate soziala "normal" bihurtzeko joeraren ondorioz (tesi honetan behin baino 
gehiagotan salatzen ari garen joera), jendeari arraro egiten zaio gutxiago lan egin eta 
berdina irabaztea, errepikapenaren ondorioz barneratu egin dugulako botereak bidaltzen 
digun mezu kontserbadorea, eta ahaztu egin zaigulako errealitate soziala errealitate eraikia 
dela, eta ondorioz, aldatu daitekeela. Jarrera deterministen aurka borrokatu beharko luke 
diskurtso kritikoak. Nork esan du "normala" denik astean 40 ordu lan egin eta 200.000 
pezeta edo 1.500 euro irabaztea? (gure aitonei zaila egingo litzaieke horrelakorik sinistea, 
eta ez gure aitonei bakarrik, baita gaur egungo munduko biztanle gehienei ere). Zergatik da 
normala urtean lau aste opor edukitzea, eta ez bost? Gizarte hau gai baldin bada 
haurdunaldi bajak lau hilabetez ordaintzeko, zergatik ez da gai izango ba bestelako lanaldi 
murrizketak ordaintzeko? Onartu dugu ba hiru urte lan egiteagatik, gizarteak urtebete 
ordaintzea lanik gabe geratzen direnei (langabezi dirulaguntza). Mota horretako aberastasun 
banaketak ez dira betikoak. Borroka batzuen ondorio dira, garapen historiko baten ondorio. 

                                                 
231 Lanaldi murrizketa kostatu daitekeenari buruz, eta murrizketa hori produktibitate hazkundearekin 
ordaintzeari buruz, Lanaren Nazioarteko Erakundeak 1980ko hamarkadan argitaratutako ikerketak 
begiratu litezke (Cuvillier, 1982; White, 1989). Ikerketa horien planteamenduak ez dira batere 
"erradikalak", baina hala ere, lanaldi murrizketa enplegua sortzeko eta langileen bizi kalitatea 
hobetzeko erabili litekeela ikusten da. 



  

Diskurtso kritikoak proposatzen duena da bide horretan jarraitzea: gizarte guztiaren artean 
sortzen den aberastasuna, gizarte osoaren artean modu berdinago batetan banatzea. Ohituta 
gaude soldata "zuzenekin" batera, beste mota bateko diru sarrerak jasotzen: oporrak, 
jubilazioak, gaixotasun bajak... Diskurtso kritikoak defendatuko lukeena da norabide 
horretan pauso bat gehiago ematea, (beti egon izan diren bezala, liberalismoa eta kapitala 
norabide horren aurka egongo diren bitartean). Liberalismoak "errealitatera jaistea" 
proposatuko digu, "utopiak alde batetara utzita". Diskurtso kritikotik gogoratu arazi behar 
da, orain dela gutxi, zortzi orduko lan eguna, berrogeiko astea, urteko lau opor-asteak, urte 
sabatikoak, ea. ere utopikoak zirela232. 

 Lan denborarekin batera soldata ere murrizteak, lan denboraren murrizketa hori 
langileek bakarrik ordaintzea suposatuko luke: "reducir el trabajo con una reducción 
equivalente de salario tiene un nombre: reparto del paro" (Robin, 1996: 15). Eta langabezia 
gizarte osoaren arazoa da, ez soilik langabezian daudenena edo langileena. Gizarte osoaren 
arazoa da, gizarte osoak ordaintzen dituelako langabezi eta pobreziari ematen zaizkion diru 
laguntzak. Gizarte osoaren arazoa da, enpresak gizartearen diru laguntzak jasotzen 
dituztelako, eta gizarte guztiak ordaindutako zerbitzuak (errepideak, telekomunikabideak, 
aireportuak...) erabiltzen dituztelako. Gizarte osoaren arazoa da, norberak bere interesak 
bakarrik begiratuko balitu, langabezian daudenak eskubidea edukiko luketelako enpresak, 
etxeak eta kotxeak lapurtu, hautsi edo erretzeko. Eta gizarte osoaren arazoa da, famili 
batean anai bat arazoetan dagoenean, beste aldera begiratu beharrean lagundu egin behar 
dugula suposatzen delako.233 

 Andre Gorz-ek adibidez defentsazko eta erasoko lan banaketa bereizten ditu. 
Defentsazko lan banaketaren adibide ezagunena Volkswagen-ena litzateke: 1993an, 
enpresako 100.000 langilek lan denbora eta soldata murriztea onartu zuten, 30.000 lanpostu 
salbatzeko. Baina hori momentuko irtenbide bat bakarrik da. Zer egin behar du 
Volkswagenek berriro ere "automatizazioari esker" lanpostu gutxiago beharko dituenean? 

                                                 
232 2002tik aurrera, Frantzian, seme-alabak izateagatik, hamar lan eguneko baimena izango du aitak 
(bi aste natural), Espainian hiru eguneko baimena duen bitartean. Suezian hilabeteko baimena dauka 
aitak eta amak urtebeteko amatasun baja ordaindua. 
233 "El comportamiento de una parte del electorado en las elecciones presidenciales francesas revela 
un malestar cuyas raíces también han de buscarse en las transformaciones del mundo del trabajo. A 
partir del verano del 2000, estos asalariados no paran de recordar a directivos y autoridades que no 
aceptan ser considerados como puras pérdidas y ganacias, incluso hasta poner en peligro el orden 
público (recuérdese a los trabajadores que amenazaron con provocar una catástrofe ecológica 
derramando 5.000 litros de ácido sulfúrico en el río Mosa, o con hacer explotar barriles de gas). Así 
abligaron al mundo que parecía haberlos olvidado a que los recordara. ¿Quién se preocupa de lo que 
experimentan esas personas, de la violencia de la ruptura sufrida? La sociedad deberá reconsiderar 
su jerarquía de valores. Deberá aceptar la idea de que antes de la economía y sus leyes, está el ser 
social -como poco a poco descubre que las leyes de la naturaleza imponen medidas ecológicas, por 
restrictivas que sean para la economía-. Si no, los que resultan perjudicados podrían pisotear los 
fundamentos democráticos de nuestra sociedad. Hay que insistir en la relación entre los 
acontecimientos de orden económico y los de orden individual que inducen estos. Los planes de 
reconversión desestructuran comunidades y suponen un ataque sistemático al mundo obrero (D. 
Linhart, "Tareas atomizadas, ciudadanos desorientados", Le Monde Diplomatique, 80 zbka., 
gaztelaniazko bertsioa). 
 



  

Berriro ere lan denbora eta soldatak murriztu? Orduan azkenean 20 ordu lan egingo 
genituzke, soldata erdiarekin. Diskurtso kritikoak proposatzen duen lan banaketa epe luzera 
begira dagoen politika litzateke. Banaketa, "aurretik" erabaki behar da, ez "ondoren". Lan 
denboraren murrizketak, gizarteak bere buruari jartzen dion helburuetako bat izan beharko 
luke. Modu horretan lortu dira 40 orduko lan astea, opor ordainduak, ea. Denok prest egon 
arte itxaron izan bagenu, agian oraindik zai egongo ginateke. Hemendik bi urtera asteko 
lanorduak bost ordu murriztuko direla erabakitzen badugu, moldatzeko imaginazio esfortzu 
bat egingo luke gizarteak, bestela egingo ez den esfortzua: 
En la lógica de una política de redistribución, en principio la remuneración no tiene por qué 
disminuir con el tiempo de trabajo. Cuando un menor volumen de trabajo basta para producir un 
mismo volumen de riquezas, nada se opone en principio a que cada cual reciba por un trabajo 
menor una parte inalterada de la riqueza producida. La reducción de la remuneración sólo es 
necesaria cuando, para reabsorber un paro preexistente, el volumen global de trabajo debe ser 
repartido entre un número mucho mayor de activos mediante una reducción masiva y relativamente 
rápida de su duración. Es en esta situación excepcional en la que nos encontramos en la actualidad. 
Y nos encontramos en ella, porque los principios que deben orientar una política de redistribución 
no han sido aplicados durante dos decenios. Únicamente en la década de los años 80, en Francia, el 
volumen de trabajo remunerado se ha reducido en un 15%, mientras que el volumen de riquezas 
producidas ha aumentado en cerca del 30% (Gorz, 1994:4).  

 Kapitulu honetan aipatu dugun bezala, lan banaketa proposamen erradikalenek 
kapitalismoa gainditzea dutenez helburu, proposamen horien ikuspuntutik lan banaketa 
ordaintzeko ez legoke arazorik, gizarte berri horretan produkzio eta banaketa sistema berria 
egongo bailitzateke, zerga sistema berria... Baina bitartean, kapitalismoa barnean ere 
posible litzateke lan denbora murriztea, Frantziak 2000/03 tartean erakutsi duen moduan. 
Bertsio gogorrenetan, produktibitate hazkundeak ordainduko luke murrizketa hori. Hau da, 
azken hamarkadetako produktibitate hazkundeak enpresen eskuetan geratu izan direnaren 
abiapuntua dute bertsio gogor hauek, eta ondorioz, lanaldi murrizketa, langileek 
produktibitate hazkunde horien zati bat berreskuratzeko modua litzateke. Azken 
hamarkadetan, benetako kostu laboralak murriztu egin dira Espainian eta Europan, hau da, 
soldata errealak produktibitatea baino gutxiago hazi dira, eta ondorioz lanaldi murrizketa, 
langileriak galera hori berreskuratzeko modua izango litzateke, dirutan beharrean, 
aisialdian (soldata murrizketarik gabe gainera): "En Europa, desde mediados de los 70, en 
contraste con los años anteriores, la mayor parte de los incrementos de la productividad han 
ido a engrosar el excedente empresarial. Así, en estos 20 años, los costes laborales unitarios 
en términos reales se han reducido por término medio un 22%, modificando la distribución 
de la renta en contra de los salarios y a favor de las retribuciones del capital y de los 
empresarios. La reducción de la jornada laboral es tan sólo una forma de restituir a los 
trabajadores los incrementos de productividad" (Martin Seco, 1998: 2)234. Kasu honetan, 
lanaldi murrizketa enpresak ordainduko luke beraz, baina kontutan hartuz, azken 
hamarkadetan ez zaiola langileari zor zitzaion aisialdia ordaindu. Enpresa geratu da azken 
hamarkadetako produktibitate hazkundearekin, eta ez da egia irabazi horiek beti 
berrinbertitu egiten direnik:  

                                                 
234 Juan Francisco Martin Seco-k, bi hilabete lehenago El Mundon argitaratutako beste iritzi artikulu 
batetan eskeini zituen lan kostuaren benetako garapenari buruzko datuak (1975-1995) Europa, 
Espainia eta AEBtarako: J.F. Martin Seco, "Pleno empleo y reparto del trabajo", El Mundo, 
1998.02.05: 60. 



  

Los salarios reales han crecido menos que la productividad. En esas condiciones, no es "lógico", 
que los trabajadores paguen por la reducción de la jornada de trabajo. No es suficiente, que ahora 
permanezca constante la participación de los salarios en la Renta Nacional, cuando en las últimas 
décadas esa participación se ha reducido sustancialmente. Así, en la medida en que constatamos que 
los trabajadores no se han beneficiado de los aumentos de productividad habidos en el reciente 
pasado, una reducción inmediata de la jornada de trabajo a 35 horas semanales, equivalente al 
12,4% de reducción aproximadamente, debería financiarse íntegramente por las empresas en la 
medida en que han sido las beneficiarias de esos incrementos de productividad. Esta propuesta no 
significa necesariamente la reducción de la inversión productiva, tal como a menudo se alega por 
los partidarios de la reducción de salarios. Ello se basa en una hipótesis implícita según la cual la 
producción se dividiría entre salarios e inversión productiva, obviando un tercer elemento: el 
consumo privado de los capitalistas. Es justamente este elemento el que ha crecido 
espectacularmente en los últimos 15 años. El principio que inspira la RTT que proponemos se basa 
en que el paso a las 35 horas se financie no confiscando los beneficios reinvertidos por las empresas 
sino mediante la recuperación de los ingresos financieros. Es sabido el peso que han tenido en los 
últimos 20 años los ingresos basados en la especulación financiera e inmobiliaria, mientras que los 
beneficios de las sociedades sólo en muy escasa medida se han reinvertido en actividades creadoras 
de empleo (De la Fuente eta Otazua, 1998: 74).235 

 Gainera, Espainiako soldatak ez dira Europar Batasuneko altuenetakoak: gutxieneko 
soldata hartzen badugu adibidetzat, Espainian 515.9 eurotakoa zen 2002an, Luxenburgon 
baino 2.4 aldiz baxuagoa. Alemania eta Danimarka bezalako Estatuetan, gure soldatak 
bikoizten dituzte. Alemanian, supermerkatuko kajera batek 1.524 euro irabazten dituen 
bitartean hilean, Espainian 862 euro irabazten ditu. Alemanian edo Belgikan kazetari batek 
2.500 euro irabazten dituen bitartean, Espainian 1.500. Informatikari batek 1.638 euro 
irabazten ditu Espainian, Danimarka bezalako Estatuetan bikoitza kobratzen duten 
bitartean. Espainian erizain batek 1.252 euro irabazten ditu, eta Frantzian 1.766. 

 
3. TAULA. Soldata ezberdintasunak Europan, 2002. 

 Produkzioa (hileko soldata osoa) Administrazioa (hileko soldata osoa) 

 Fabrikako 
zuzendaria 

1.mailako 
ofiziala 

Espezialista Saileko burua Laguntzailea Idazkaria 

Danimarka 9.919 3.016 2.277 4.310 2.109 3.668 

Alemania 8.136 2.482 1.868 3.535 1.730 3.009 

Frantzia  6.490 1.980 1.490 2.820 1.380 2.400 

Italia 5.005 1.527 1.149 2.174 1.064 1.851 

Espainia 4.601 1.404 1.056 1.999 978 1.702 

                                                 
235 "La evolución negativa que se ha producido en las últimas décadas en la "parte salarial" del PIB 
en beneficio del excedente empresarial: del 78% en 1980, se pasó al 70,6% en 1990 y al 66,9 en 
1998, es decir una reducción de 10,6 puntos, superior al promedio de la UE, que pasó del 76 en 
1980 al 68,2 en 1998 (Eurostat). Esta evolución negativa traduce que la parte fundamental de los 
incrementos de productividad no se ha destinado a la elevación de los salarios y a la reducción de la 
jornada, sino al aumento de los beneficios empresariales. Supone una ruptura con la distribución 
que ha caracterizado en Europa los llamados "treinta gloriosos" (De la Fuente, 2002: 10). 



  

Portugal 2.168 661 498 942 461 802 

Iturria: Kataluniako CCOOek landutako Eurobarómetro Social, Eurostat-eko datuekin (El Mundo, 
2002.03.17) 
  

 2004ko maiatzean Europa ekialdeko 10 Estatu berri EBan sartzean, datu hauek aldatu 
egin dira, Estatu horietan Espainian baino soldata baxuagoa kobratzen baitute langileek, 
lanaldia berriz luzeagoa den bitartean. Gainera, ezaugarri horiek (gu baino soldata 
baxuagoak eta lanaldi luzeagoak) dituzten zenbait Estatu gero eta garrantzitsuagoak dira 
munduko ekonomian (Txina, India, Brasil…). Horregatik, globalizazioa eta 
deslokalizazioa, azken aldian asko errepikatzen diren hitzak dira. Lanaldia ezin omen da 
gehiago murriztu. Ikuspegi kritiko batetik ordea, bada oraindik margenik. Ikusi besterik ez 
dago euskal enpresa askok azken urteetan izan dituzten irabazi tasak. Ikusi besterik ez dago 
euskal ekonomiak azken urteetan izan dituen hazkunde tasak (2. grafikoa). Eta globalizazio 
eta deslokalizazioari dagokionean berriz, lehenago ere aipatu ditugun hiru puntu errepikatu 
behar ditugu hemen: (1) Ezinezkoa da lehiakortasuna lan kostuetan bakarrik oinarritzea, 
bestela euskal ekonomiak ez baitauka zer eginik Txina bezalako lehiakideen aurka (3. 
taula). Beste zerbait ekoiztu beharko dugu, gure lehiakortasuna kalitatea, produktibitatea, 
originaltasuna, eta abarretan oinarrituz (2) Epe ertain eta luzean, ikuspegi aurrerakoi batek 
EBko eta mundu mailako lan eta bizitza baldintzak berdintzea proposatu beharko luke (3) 
Gizarte proiektu ezberdin bat eduki behar dugu, garapen teknologikoa hobeto bizitzeko 
erabiliaz, gauza gehiago produzitu eta kontsumitzeko erabili beharrean. 

 

2. Grafikoa. BPGaren hazkundea, 1997-2004.
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 Dena den, lanaldia murrizteko bertsio "bigunak" ere badaude, hau da, langileek ere 
lanaldi murrizketaren zati bat ordaindu beharko luketela defendatzen duten bertsioak. 
Soldata igoerak murriztuz edo izoztuaz adibidez. Eta soldata altuenen kasuan, agian soldata 
murrizketak edo zerga igoerak onartuaz. Pentsa litekeen moduan, ugari dira hemen 



  

planteatzen diren formula ezberdinak: ze mailatarainoko soldatak errespetatu beharko ote 
liratekeen, erosteko gaitasunaren murrizketa hori beste motaren bateko diru sarrerekin 
konpentsatu beharko ote litzatekeen edo ez... Guy Aznar-rek adibidez "bigarren txekea"-ren 
proposamena landu du, erosteko gaitasun hori konpentsatzeko ("oinarrizko errenta" baten 
antzera) (Aznar, 1994). Niri hemen interesatzen zaidana, formula bakoitza zehazki azaltzea 
baino gehiago, nahi izanez gero aukerak badirela esatea da, baita gaur egungo gizarte 
eredua gehiegi aldatu gabe ere. 

 Pentsa dezagun adibidez gaur egun gizarteari langabezia ekonomikoki zenbat 
kostatzen zaion (langabezian daudenentzako dirulaguntzak eta prestakuntza ikastaroak 
batez ere): Espainiako enplegu politikaren aurrekontua urtero bilioi bat pezetakoa izaten da, 
kopuru horretatik zati handiena langabeziaren aurkako borrokarako delarik. Lan denbora 
murriztuz enplegua sortuko balitz, diru hori aurreztuko luke gizarteak, eta gainera enplegua 
sortzean, jende gehiagok kotizatuko luke, zerga gehiago ordainduko lirateke. Diru horiekin 
(aurreztutakoa eta irabazitakoa), erraztasunak eman daitezke zailtasunetan dauden enpresen 
eta enpresa txiki eta ertainen lanaldi murrizketa ordaintzeko (zerga murrizketa, diru 
laguntzak...).  

 
Taula. Soldatak globalizazioan, 2004  

 Batezbesteko soldata 
(Euroak/hilabetean) 

India 120 

Txina 150 

Maroko 300 

Turkia 313 

Txekia 480 

Mexiko 540 

Brasil 555 

Polonia 570 

Euskal Herria 1.898 

 

 Edo pentsa zenbat diru atera daitekeen iruzur fiskalaren aurkako borroka gogorrago 
batetik, batez ere enpresari eta profesionalek egindako iruzur handietatik. 2002an, 11.959 
miloi eurotako iruzurra harrapatu zen Espainian, eta pentsa litekeen moduan, hori baldin 
bada harrapatu zena, harrapatu ez dena askoz ere kopuru altuagoa izango da. Europako 
beste herri batzutan, soldatetatik bizi ez den jendearen zergetatik %20 inspekzionatzen den 
bitartean, hemen %1 bakarrik iristen da zainketa edo ikuskapen lan hori. Milaka milioiko 
iruzurra jasaten du gizarteak urtero, BEZ/IVA zergaren fakturen bidez egiten delarik iruzur 
horren zati handienetako bat. Baina badira iruzurra egiteko beste bide batzuk ere noski, 
adibidez dirua paradisu fiskaletara eramanez, zergarik ez ordaintzeko. Bilboko Obispadoak 
eta Elkarkidetzak (Euskadiko funtzionarioen pentsio fondoa) BBVAren bidez euren 



  

kapitala Jerseyko paradisu fiskalera eramana zutela enteratu gara adibidez 2002an. Eta 
Iruzurraren Aurkako Fiskaltzak, Espainiako banku eta aurrezki kutxa gehienek mota 
horretako aukerak eskaintzen jarraitzen dutela salatu du 2003ko otsailean, Kaiman Irlak 
bezalako paradisu fiskaletara eramanez produktu finantzario zehatz batzutan jartzen den 
dirua (fiskalaren ustez, 1998-2002 tartean 15.000 miloi euro, bi bilioi pezeta inbertitu dira 
Espainian kontu horietan, hau da, bi bilioi pezeta horiek ez dute zergarik ordaindu 
Espainian azken bost urteetan). Dirudienez, diru gehien dutenak dira diru gutxien 
ordaintzen dutenak.  

 Eta pentsa dezagun baita ere, zerga sistemaren aldaketa txiki batzuekin (PFEZ/IRPF 
zergaren puntu gutxiko aldaketa batekin), gizarteak lortu ditzakeen diru sarrerak. Baina 
horren ordez, PPeren gobernu garaian (1996-2004), PFEZ zerga honen tarteak 56-20tik 
(errentaren %56 gehienez, %20 gutxienez), 45-15ra murriztu dira (1998 eta 2002ko 
erreformen ondorioz236). Beraz orain, miloi askotako soldatak irabazten dituzten 
zuzendaritzetako langileak adibidez, soldata horien %56 itzuli beharrean gizarteari, %45 
itzultzen diote (eta ez da berdina miloi askotako soldata batetan 11 puntuko murrizketa edo 
soldata arrunt batetan puntu kopuru berdina murriztea: soldata altuen kasuan diru gehiago 
suposatzen dute puntu horiek zenbaki absolututan, portzentaiak berdinak izan arren). 
Gainera, goiko muga 11 puntu murriztu den bitartean, behekoa 5 puntu murrizten da: 
gehien irabazten dutenei murrizten zaie gehien zerga, elkartasunean oinarritutako zerga 
sistema batek aurkakoa proposatuko lukeen arren:  
Los sistemas fiscales se están convirtiendo, poco a poco, en sistemas fiscales cada véz más injustos. 
El impuesto sobre la renta ha dejado de ser aquello para lo que realmente se creó: un impuesto sobre 
todas las rentas ganadas que consigue que los perceptores paguen de acuerdo con su capacidad de 
renta y además de forma progresiva. Pero cada vez es más difícil gravar a factores como el capital, 
lo que implica, de facto, que impuestos como el IRPF se están convirtiendo, básicamente, en 
impuestos sobre la renta de trabajo, lo que a su vez sugiere que las redistribuciones que el sistema 
fiscal logra acometer no son más que redistribuciones de renta de unos trabajadores a otros, y no, 
como debería ser, desde aquellos que más tienen, provenga de donde provenga la renta, hacia los 
menos favorecidos (Gallastegui, 1998: 81)237.  

 Eta PFEZ honetaz gain noski, badira beste zerga batzuk ere aldatu daitezkeenak 
(jabegoari ezartzen zaizkionak, BEZ/IVA238...). Eta badira baita ere zerga berriak ezartzeko 
proposamenak: kapital finantzieroen mugimenduei, ekologikoki desiragarriak ez diren 

                                                 
236 198ko erreformari buruzko bi artikulo kritiko: Jordi Sevilla, 1998, "La rebelión de los ricos 
contra el IRPF", Claves, 84 zbka. ; Iñaki Uribarri, 1999, "La reforma del IRPF",Hika, 96 zbka. 
237 Aberastasunaren banaketan gertatzen diren ezberdintasunei buruz datu hauek ematen ditu ELA 
sindikatuak: 1993an langileen soldatak Euskadiko BPGaren %55,4 suposatzen zuen bitartean, 
2001ean portzentaia hori %49,8ra murriztu da. Eta lan kostuen eta enpresen mozkinen bilakaerekin 
ere antzeko zerbait gertatu da: 1993an, enpresen produkzioaren 100 eurotik 24,77 pertsonal 
kostuetara zuzentzen zen, eta 3,94 mozkin gordinetara. 2000an, pertsonal kostuak produkzioaren 
balioaren %16,08 ziren, eta mozkinak %8,16. Beraz, 1996-2000 tartea hazkunde ekonomiko garaia 
izan da, baina portzentaietan, hazkunde horretatik gero eta zati handiagoa geratzen da kapitalaren 
eskuetan, eta gero eta gutxiago langileen eskuetan (ELA, 2002, Aberastasuna ez da behar bezela 
banatzen. Errentaren banaketa txostena, Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbo). 
238 Frantziako gobernuak, tabakoa eta 8º baino gehiako alkoholdun edariei zergak %20 igoaz 
(prezioa %15 igoko delarik), 1.000 miloi euro lortuko ditu, 2002ko urritik aurrera. Alemaniako 
gobernuak, tabako pakete bakoitzaren prezioa euro bat igotzea erabaki du 2003ko ekainean. 



  

produkzio eta kontsumo ereduei (ekotasa deitzen dena)...: "Estos impuestos pueden adoptar 
la forma tanto de tasas específicas (sobre energías y recursos no renovables, envases no 
retornables, coches particulares, etcétera) como de un IVA eco-social que grave cada vez 
más los precios de venta de productos industriales cuyo consumo creciente no fuera en 
interés ni de las personas, ni de la sociedad, ni de la calidad del medio ambiente. Estos 
impuestos permiten la ventaja, respecto a los directos, de permitir a la sociedad orientar el 
consumo y la producción según criterios socioculturales y ecológicos" (Robin, 1996: 15). 
Zerga politika aldatzea oso zaila dela eta zerga berriak sortzea ia ezinezkoa dela esaten 
dutenei, gogoratu arazi beharko litzaieke errealitate soziala ez dela errealitate normal-
natural-finkoa, gaur egungo zerga sistemak ere jaiotza data bat daukala, aldatu egin dela 
azken urteetan eta beraz berriro ere aldatu egin daitekeela, edozein fenomeno sozial bezala 
(BEZ/IVA zerga adibidez 1985ekoa da, 17 urte bakarrik dauzka beraz). Baina 
neoliberalismoak praktikatzen duen zerga sistemaren aldaketa bakarra, zerga jaitsiera da: 
2003tik aurrera, urtean bi miloi euro baino gutxiago fakturatzen duten autonomo eta 
enpresa txiki eta ertainek, ez dute IAE (Impuesto de Actividades Económicas) zerga 
ordaindu beharko. Beraz, orokorrean, neoliberalismoa eta sozialdemokrazia zerga jaitsiera 
defendatzen eta praktikatzen ari diren bitartean (botoak lortzeko), diskurtso kritikoak 
gauzak garbi esateko ausardia eduki beharko luke: elkartasunean eta berdintasunean 
oinarritutako gizarte politika batetan, zergak dira sozialki produzitzen den aberastasuna 
banatzeko metodorik garrantzitsuenetako bat.239 
 

10. GRAFIKOA. Euskadiko presio fiskala, 1997-2003 (BPG %)
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Los elementos de reforma fiscal tendrían por objeto acabar con una situación caracterizada por la 
escasa o nula progresividad del sistema fiscal y la reducción progresiva de la recaudación240. 
                                                 
239 Zentzu honetan, gauza pare bat esan litezke Europatik eta Espainiatik azken aldian euskal zerga 
sistemaren aurka hartutako erabakiei buruz: batetik, ikuspegi abertzale batetik, eraso hoiek salatu 
daitezke, gure erabakitzeko eskubidea ukatzen digutelako; baina bestetik, ez da ahaztu behar euskal 
zerga sistema horrek, enpresei inguruko herrietan baino erraztasun gehiago ematen dizkiela, eta hori 
ere salagarria da ikuspegi ezkertiar batetik. 
240 De la Fuente eta Otazuak ematen dituzten datuen arabera, presio fiskala, BPGaren % tan, 1992ko 
% 37,32tik, 1995eko %  34,97ra murriztu zen Espainiar Estatuan. ELA sindikatuak emaniko datuen 



  

Esquemáticamente serían los siguientes: 1) La instauración de una tasa cero en el IVA para los 
productos de primera necesidad 2) Una reforma de la base imponible del IRPF, reforzando la 
imposición de las operaciones financieras (supresión de las exenciones, mayor tasación de las 
plusvalías...), e impidiendo que las grandes fortunas soslayen la imposición por el IRPF y tributen 
por el impuesto sobre sociedades, a tipo mucho más bajo 3) Una mejora del control de los ingresos 
no salariales, tanto empresariales como profesionales, reduciendo drásticamente el elevadísimo 
fraude fiscal (que según algunas estimaciones asciende a tres billones) 4) Un aumento progresivo 
del impuesto sobre los beneficios de las sociedades, diferenciando la tasa según los beneficios se 
distribuyan o se reinviertan 5) Un ensanchamiento de la base imponible del Impuesto sobre el 
Patrimonio, a la vez que se proceda a una elevación y progresividad de sus tipos (De la Fuente eta 
Otazua, 1998: 74). 

 Mundu aberatsean dirua ze gauzetan gastatzen dugun ikusita, ez dirudi, gizarteak nahi 
izanez gero, gutxiago lan egin eta berdina irabaztea arazoa izango litzatekeenik. Pentsa 
dezagun adibidez, kirola bezalako gauzetan gastatzen diren dirutzak: futbolaren adibide 
tipikora joan gabe, motoziklismoko munduko txapelketan, lasterketa hasi aurretik 
gurpiletan manta elektrikoak jartzen dizkiete motoei, lasterketa jadanik goma berotuta 
hasteko. Nork ulertu eta onartu ditzake horrelako gauzak, oraindik milaka pertsonak gosea 
pasatzen duten mundu batetan? Bankuekin batera, neoliberalismoak pribatizatu dituen 
sektore estrategikoetako enpresak dira diru gehien irabazten dutenak, hiritar gehienok 
gaudelako behartuta enpresa horien zerbitzuak erostera (energia, telekomunikazioak...): arlo 
estrategiko horiek pribatu edo publiko izan behar ote dutenaren eztabaida albo batetara utzi 
gabe, bitartean zergatik ez zaizkie enpresa erraldoi horiei zergak igotzen, urtero ematen ari 
diren irabazi ekonomikoak ikusita? Aurrezkiaren kudeaketak pribatua izan behar al du nahi 
eta nahiez? (banku handiek negozioak egiteko erabiltzen duten dirua langile jendearena da -
pentsio fondoak, kreditu hipotekarioak...-, irabazi horiek gero esku pribatu gutxi batzutan 
geratzen diren arren). Eta autopistak? Eta...? INEM eta Gizarte Segurantza dirua irabazten 
ari dira azken urteetan (begiratu 16 eta 17 taulak). Eroski bezalako enpresak, 1996an 5.804 
miloi pezeta irabaztetik, 2000an 11.901 miloi irabaztera pasa dira (%100 gehiago). Dirua 
lortzeko bideak ugariak dira beraz, baita egungo sistemaren barnean ere, J.M. Keynes-ek 
esango lukeen bezala, gizarte honek gainditu baitu bere "arazo ekonomikoa" (nola 
produzitu bizitzeko beharrezkoa duguna). Eta ekonomia kapitalista batetan, ekonomiaren 
kontrol politikoa ez dela posible eta desiragarri esaten duten liberalei, PPren gobernuak 
autopistentzako onartu zuen legea jarri dakieke adibide moduan: kontratuan aurreikusten 
zena baino gehiago irabazten badute, kobratzen duten peajea murriztu beharko dute. 
Norabide horretan sakontzea proposatzen du diskurtso kritikoak. 

 
5. TAULA. Estatuak INEMerako ematen duen diruaren garapena. 

Urtea Estatuak jartzen duena  

(pezetatan, milioiak) 

INEMen aurrekontutik zenbat den 
diru publikoa %tan. 

1995 801.705 %35 

1996 399.051 %20 

1997 274.381 %14 
                                                                                                                                                     
arabera, 2003ko EAEko presio fiskala BPGaren %32,8 izan zen, EB15eko batezbestekoa % 41,8an 
dagoen bitartean. 



  

1998 209.969 %10 

1999 148.433 %7 

2000 45.766 %2 

2001 0 0 

2002 0 0 

Iturria: Críticos de CCOO, 2002. 

 
6. TAULA. Langabezi prestazioetan gastatzen dena eta nola finantziatzen den (miloi pezetetan). 

Urtea Langabezi kotizazioengatik 
jasotakoa (1) 

Langabezi kostuak (2) Defizit edo superabita (2-1) 

1994 1.186.887 2.037.330 -850.443 

1995 1.254.331 1.680.754 -426.423 

1996 1.328.734 2.565.785 -237.051 

1997 1.420.680 1.474.594 -53.914 

1998 1.588.220 1.372.529 +215.693 

1999 1.759.656 1.332.232 +427.424 

2000 1.917.548 1.373.920 +543.628 

2001 1.880.221 1.379.723 +500.498 

2002 2.003.589 1.461.465 +542.124 

Iturria: Críticos de CCOO, 2002. 

 

 Beraz, lanaldi murrizketa egiteko eta ordaintzeko aukera daitezkeen modu 
ezberdinetatik, diskurtso kritikoak azpimarratu nahi duena da, murrizketa hori egitea eta 
ordaintzea posible dela; XXI. mende haserako gizadia nahikoa aberatsa badelako jende 
guztiari bizitza duin bat eskaintzeko, aberastasun banaketa hobeto antolatuko balitz. 
Bizitzeko beharrezkoa duguna produzitzea erraza da, produkzio hori banatzeko modua da 
aldatu behar dena: "No se puede ignorar que nuna la humanidad ha tenido tana capacidad 
productiva, y que, finalmente, de lo que se trata es de una decisión política colectiva acerca 
de distribuir las cargas y los beneficios" (Gargarella eta Ovejero, 2001: 27). Hori da 
diskurtso kritiko batek defendatu beharko lukeen ideia orokorra. Eztabaida etiko baten 
aurrean gaudela, erabaki ekonomikoetan morala sartzea dela irtenbidea, eta azken batean 
lehentasun politiko kontua bakarrik dela lan denboraren murrizketa ordaindu ahal izatea241: 
                                                 
241 PPek adibidez, 3 urte baino gutxiagoko seme-alabak dituzten emakumeei hilean 100 euro 
ordaintzea erabaki zuen, lan eta familia bizitza hobeto antolatzeko helbura omen duelarik neurri 
horrek. Baina helburu horretarako ez ote litzateke hobe dirutan beharrean, denboran ordaintzea? 
(egunero ordubete gutxiago lan egiteko aukera emanez adibidez). Nik ezagutzen ditudan guraso 
gehienak, denbora faltaz gehiago kexatzen dira diru faltaz baino (PSOEk, urtean 1.500 euro 
ordaintzea proposatu du, umeak bost urte eduki arte. Berriro ere sozialdemokraziaren despistea 



  

"Para que las políticas de reducción de la jornada y de reparto de empleo fueran posibles, se 
requiere el desarrollo de una política social que haga depender el poder adquisitivo no de la 
cantidad de trabajo realizado sino de la cantidad de riqueza disponible, rompiendo de ese 
modo el modelo de distribución imperante hasta la fecha; lo que a la postre supone 
modificar el propio modelo de crecimiento y de reparto" (Medina, 1999: 511).242  

 

 

Lan denbora murrizteko modu posible ezberdinak 

 1980 eta batez ere 1990eko hamarkadan proposatu izan den lan denboraren 
murrizketak, astea hartu du erreferentzia moduan (35 orduko lan astearen aldarrikapena), 
baina badira lan denbora murrizterako, beste bide batzuk ere aukeratu litezke: "Hay 
evidencia de importantes y sitemáticas desigualdades en lo que se refiere a jornada laboral. 
Cualquier política igualitaria, progresista, debe abordar la cuestión de estas desigualdades. 
Reducir la cuestión de la jornada laboral a la demanda de 35 horas, me parece simplificar 
un problema y no buscar respuestas a necesidades que afectan a grupos particulares, pero 
sustanciales, de las clases trabajadoras. Por esto considero que una política alternativa exige 
plantearse una verdadera política de tiempos que parta de considerar que todo el mundo 
debe tener la posibilidad de desarrollar una vida sana y  organizar la jornada de trabajo en 
función de este principio. Frente al supuesto neoliberal de que todo vale (lo que supone que 
en la práctica es la gente la que se acaba por adaptar a los usos horarios impuestos por el 
capital) debemos propugnar un modelo social que garantice a todo el mundo un tiempo 
vital con sentido" (Recio, 2001). Guy Aznar-en Trabajar menos para trabajar todos da nire 
ustez lan denbora estrategia ezberdinak aztertu dituen azken urteetako testurik 
interesgarrienetakoa (Aznar, 1994).243 

 - Asteko lanaldia murriztea. Esan bezala, hau da azken urteetan, lan denboraren 
murrizketaren alde dagoen jendeak gehien aipatu izan duen formula, lan astea gaur egungo 
40 ordutik, 35 ordura murriztea proposatuz. Nahiz eta gero praktikan, urtea ari den 
erabiltzen erreferentzia moduan lan denbora murrizteko (urteko lan orduen murrizketa, 
1.700, 1.600...), orokorrean behintzat asteko lan ordu kopurua berdin mantentzen den 
bitartean (udara parteko murrizketa berezien salbuespenarekin), jai-egun gehiagoren bidez 
konpentsatzen delarik lanaldi murrizketa. Aipatu dugu lehenago ordea, ikuspegi aurrerakoi 
batetik, urtea baino erreferentzia aproposagoak izan beharko luketela eguna eta asteak 

                                                                                                                                                     
adierazten digu proposamen honek: zerbait ezberdina egiten ari direlakoan, azken batean logika 
sozial bera bultzatzen ari dira). 
242 Gai honi buruz Medina-k Juan Torres-en (1995), Desigualdad y crisis económica. El reparto de 
la tarta,  gomendatzen du (Sistema). Alain Lipietz-en (1997), Elegir la audacia. Una alternativa 
para el siglo XXI ere gomendatu daiteke (Trotta). 
243 Badira, noski, lana beste era batetara nola antolatu daitekeen pentsatzen aritu diren autore 
gehiago ere. O. Giarini eta P. Liedtke adibidez (Giarini eta Liedtke, 1998): lan egiteko gai diren 
pertsona guztiei, Estatuak duinki bizitzeko adina diru emango lieken lan bat ziurtatu beharko lieke 
(astean 20 ordu edo urtean 1.000 ordu proposatzen dituzte beraiek lan hoietarako), eta hortik aurrera 
diru gehiago irabazi nahi dutenak, lan merkatu pribatura jo beharko lukete (1999ko martxoan, Club 
de Roma erakunde ezagunak Bilbon antolatutako "Lanaren etorkizuna" izeneko kongresuann 
aurkeztu zuten proposamen hau). 



  

(erritmo biologiko-naturalen ondorioz, bizitza sozialaren garrantziaren ondorioz...). Badira 
35 orduko lan astearen esperientzia praktikoak (Frantzia, Alemaniako metala, Euskadi-
Extremadura-Andaluzia eta Errioxako administrazioetako langile publikoak...), baina kasu 
askotan, lanaldiaren urteko murrizketa da benetan gertatu dena, batezbestekoa eginez 35 
orduko lan astea ateratzen zaigularik, baina ez delarik benetakoa datu hori (oraintxe aipatu 
dugun moduan, lan denbora berrantolatu eta jai-egun bidez konpentsatzen delarik 
murrizketa hori). Diskurtso kritikoak defendatzen duen lan denbora murrizketak, asteko edo 
eguneko orduak benetan murriztea proposatzen du ordea, beste era batetara bizitzen hasi 
ahal izateko: langile mugimenduak bi eguneko asteburua lortu zuen bezala, hurrengo 
helburua ostiral arratsaldeak jai edukitzea izango litzateke (edo astelehen goizak, edo 
asteazken arratsaldeak, edo egunero ordubete gutxiago lan egitea...), epe luzeko perspektiba 
batetan, proposamen erradikalenak lau egun eta 32 orduko lan asteari buruz hitz egiten hasi 
diren bitartean. Noski, ez ditugu nahastu behar hemen proposamen teoriko hauek, gaur 
egungo langile askoren benetako egoerarekin, asko baitira larunbatetan ere lan egiten 
dutenak, kasu askotan aurrera beharrean atzeraka goazela esan daitekeelarik. 

 - Baimen bereziak. Jendeak gaur egun baino aukera gehiago eduki beharko luke, 
arrazoi ezberdinengatik (familia, prestakuntza, urte sabatikoak...) behar edo desio izan 
dezakeen aisialdirako: "El fin de semana es sólo la mitad del Sabbath. Dios ordenó a los 
judios que se tomaran además unas vacaciones sabáticas cada siete años, en las cuales 
debían dejar de labrar la tierra, cancelar las deudas y liberar a sus esclavos. El año sabático 
puede convertirse en uno de los derechos humanos reclamados en el siglo XXI. El año 
sabático debería tener la oportunidad para cambiar de dirección, o simplemente para hacer 
lo que la gente atareada no tiene tiempo de hacer, o sea, pensar o darse un largo paseo. Los 
gobiernos deberían hacer obligatorios los sabáticos, del mismo modo que en su tiempo 
decretaron la semana de 40 horas" (Wilkinson, 1995: 50244). Gure bizitza ziklo finko 
itxietan antolatuta daukagu (hezkuntza, lan produktiboa eta erretiroa, eta diskurtso 
kritikoaren ustez, filosofia hori gainditu ahal izateko, lana, ekonomia eta gizartea beste era 
batetara antolatu beharko lirateke: 
Hay que romper la sucesión actual de tiempos de vida. Cada miembro de la sociedad se ve obligado 
a concentrar su tiempo de formación al principio de su vida y posponer sus proyectos personales 
para el final, después de un período totalmente dedicado a la producción de riquezas de las que no 
habrá podido disfrutar. Pero ésta no es una necesidad biológica, sino social, propia del modo 
capitalista de producir. Es preferible, sin embargo, alternar constantemente estos períodos durante 
toda la vida. (...) De esta forma es posible satisfacer una reivindicación nueva de disponer de su 
tiempo y hacer de su  vida lo que uno entiende, en vez de que la vida haga de nosotros lo que 
entienden quienes poseen las riquezas (Fernandez Castaño, 1998: 195).245 

                                                 
244 H. Wilkinson-ek, Theodoro Zeldin-en Historia intima de la humanidad liburutik hartutako zita 
da hori. 
245 "El derecho a una remuneración continua por un trabajo discontinuo podrá asimilar a los 
períodos de trabajo períodos de actividad no remunerada en actividades voluntarias de interés 
colectivo, actividades artísticas y culturales, o actividades educativas y de formación. A medida que 
el empleo permanente y el trabajo continuo dejen de ser la regla, la discontinuidad de la relación 
salarial podrá así ser transformada en derecho al trabajo intermitente, en derecho a "elegir tiempo". 
Esta discontinuidad podrá convertirse en una nueva libertad fundamental: el poder de cada persona 
de planificar su vida a escala de varios años. Así se abrirá un nuevo espacio a las actividades 
elegidas, ya sean privadas o públicas, individuales o colectivas" (Gorz, 1994: 81). 



  

 Helburua, gero eta gutxiago lan egitea eta gero eta hobeto bizitzea litzateke, lanaz 
gain beste gauza batzuk egiteko ere denbora edukiaz, "gero eta gizarte aberatsago" eta 
askeago bat lortuaz, eta ez "gero eta aberats gehiagoz osatutako gizarte bat". Baimen 
horiek, ordutakoak, egunetakoak, hilabetetakoak edo urtetakoak izan litezke246. Ez dira 
gainera proposamen erabat berriak, orain ere badirelako urte sabatikoak, prestakuntzarako 
baimenak, umeak zaintzeko lanaldi murrizketak, ea. Diskurtso kritikoak proposatzen duena 
da, norabide horretan jarraitzea, lan denbora murriztu nahi duenari erraztasunak emanez, 
eta sozialki joera horien aldeko propaganda eginez, bai kolektiboki eta bai indibidualki 
helburu desiragarria delako247. Finantziazio moduak ugariak eta ezberdinak izan litezke, 
gaur egun bezala, pentsatu eta erabaki egin beharko litzatekeelarik aktore bakoitzak 
(langile, enpresa eta gizartea-Estatua) jarri behar duena. Baina ideia bera da garrantzitsuena 
ikuspegi kritiko batetik, eztabaida politiko-filosofikoan sartu eta adostasun bat lortu 
ondoren, arazo tekniko-ekonomikoak konpondu daitezkeela pentsatzen delako. 

 - Erretiroa aurreratzea. Helburua, enpleguak gure bizitzan gero eta denbora gutxiago 
suposatzea, eta enplegu berriak sortzea baldin bada, ordaindutako lan horiei eskaintzen 
dizkiegun urte kopurua murriztea izan liteke beste bideetako bat (García de Blas, 1986). 
1999ko urtarrilean sindikatu eta enpresariek sinatu zuten “Enpleguari buruzko Euskal 
Akordioa”-n adibidez, errelebo kontratua zen lanaldi murrizketa eta banaketarako neurri 
garrantzitsuena (INEMeko datuen arabera, Euskadin 1.682 errelebo kontratu sinatu ziren 
2002an, 2.486 kontratu 2003an, eta 3.250 kontratu 2004an). Baina azken aldian, diskurtso 
neoliberala justu aurkako mezua bidaltzen aro zaio gizarteari (Schirrmacher, 2004): 
biztanleriaren zahartzearen ondorioz pentsio sistema publikoa zalantzan dagoela, eta 
ondorioz erretiro adina atzeratu egin beharko litzatekeela. Diskurtso kritiko batetik ordea, 
jaiotze tasa baxua izanagatik, nahiko jende badela lan egiteko (eta beraz kotizatzeko) 
defendatu beharra dago (etorkinak, orain arte lan merkatura agertu ez diren emakumeak, 
langabetuak...). Eta batez ere, nahiko aberatsak bagarela, aberastasun hori hobeto banatuz 
gero, lan gutxiagorekin berdina produzitzeko (garapen teknologikoari esker). 

 - Oporrak zabaltzea. Bi eguneko asteburutik, bi egun eta erdiko edo hiru eguneko 
asteburura pasatzea izan litekeen bezala helburuetako bat, kasu honetan helburua jai eta 

                                                 
246 "Hay que plantear una propuesta con ese objetivo integrador entre trabajo y realización personal. 
Crear un dispositivo de "seguridad económica" que permita a cada uno ser actor de su propia vida 
frente a las mutaciones tecnoeconómicas.Todo ciudadano deberá poder disponer de un capital 
económico para poder financiar sus proyectos, de un capital formación para reciclar 
permanentemente sus conocimientos y un capital tiempo con vistas a períodos sabáticos en su vida 
profesional. En resumen, convertir la reivindicación social decimonónica de las ocho horas (ocho 
horas de trabajo, ocho de descanso, ocho de ocio), en los veinticinco años (25 de trabajo para la 
comunidad, 25 de formación, 25 de no trabajo)" (Medina, 1999: 524). 
247 Euskadin, Stee-Eilas sindikatuak Hezkuntza Sailari lan denbora murriztu eta banatzeko 
proposamen ezberdinak aurkeztu zizkion 2000ko azaroan: hiru, lau edo bost kurtso lan egin, eta bat 
libre hartzea, urte horretan soldataren %80-84 edo 86 kobratuaz, aurretik lan egin diren urte 
kopuruaren arabera. EAko Anjeles Iztuetak zuzentzen duen Hezkuntza Sailak 2002ko ekainean 
onartu zuen proposamen hori (bost urtetan soldataren %84 kobratzea onartzen duten funtzionariek, 
lau urte lan egin eta bostgarrena jai hartzeko aukera izango dute, urte sabatikoa lau urte horietan 
aurreztutakoarekin -4 x %16= %64- eta Jaurlaritzaren dirulaguntzekin -%20- ordaintzen delarik). 
IBM enpresa ezagunek ere urte sabatiko bat hartzeko aukera ematen die euren langileei, soldataren 
%35 irabazten jarraituaz urte hortan. 



  

opor-egun gehiago lortzea izan liteke, lau asteko oporretatik bost astera pasatzea... 
(irakasleek jadanik badituzte horrelako oporrak). 

 - Aparteko orduen aurkako borroka. Lanaldiari dagokionez ere, lan merkatuaren 
dualizazio edo segmentazioari buruz hitz egin liteke: batzuk, astean 40 ordu baino gutxiago 
lan egiten jadanik (administrazio publikoko langileak, enpresa handietakoak...), beste 
batzuk 50 ordutik 40tik baino gertuago jarraitzen duten bitartean. Logikoa den moduan, ez 
du zentzurik legezko lan denbora murriztea, aparteko orduen bidez aurreko lanordu kopuru 
berdina edo handiagoa egiten bada. Gaur egun ere, aparteko ordu asko sartzen dira, eta 
ondorioz, enplegua sortzea helburutzat duen elkartasunean oinarritutako politika batek, 
ordu horien murrizketa ere kontutan hartu beharko luke (benetako datuak zein ote diren 
asmatzea zaila den arren -aparteko ordu gehienak ez direlako inon apuntatzen-, 2003an 
Euskadin 2,81 miloi aparteko ordu egin omen ziren -Espainiako Lan Ministerioa, Encuesta 
de Coyuntura Laboral-. Nabaria denez, enplegu berri ugari sortu daitezke lanordu kopuru 
horrekin. Espainiako Lan Ministerioaren datuen arabera, 27.000 langilek egiten dituzte 
aparteko orduak Euskadin, langile horietako bakoitzak astean 8 aparteko ordu egiten 
dituelarik batezbeste astean). Arrazoiak ezberdinak izan daitezke: enpresarien presioa kasu 
batzutan (beraientzat aparteko orduak ordaintzea lanpostu berriak sortzea baino merkeagoa 
eta errazagoa delako), enpresa txikietan eta behin-behineko kontratudun langileentzat ia 
ezinezkoa delarik presio horri ezetz esatea; baina langileen onarpena ere bai beste kasu 
batzutan diruzaletasunagatik, lanetik kanpo bizitzen ikasi ez delako... Diskurtso kritikoak, 
ordu hauek aisialdiarekin ordaintzea proposatuko luke, eta horretaz gain, ordu horien 
aurkako jarrera gogorragoa, gizarte osoa eta batez ere langileria sentsibilizatuz; hitzarmen 
kolektiboetan ordu hauen gehienezko kopurua, baldintzak, ea. finkatuz eta ordu horien 
prezioa garestituz; erabaki horien kontrol bideak zehaztuz eta praktikatuz; aparteko orduen 
aurkako zigorrak gogortuaz (inspekzio gehiago, dirutan ordaintzen diren kasuetan zerga 
igoera...). Jakinik noski enpresa eta arlo zehatz batzuk (enpresa txikiak, arazoetan 
daudenak...) agian laguntza bereziak beharko lituzketela neurri hauek hartu ahal izateko 
(diru laguntzak, baimenak neurri hauek beranduago ezartzeko...).248 

 - Borondatezko denbora partziala. Jende guztiak lanaldi osoko enplegu bat 
edukitzeko aukera edukiko lukeen egoera batetan, denbora partzialeko enpleguak 
positiboak izan daitezke aisialdi gehiagoren truke diru gutxiago irabazteko prest dagoen 
jendearentzat. Baina ez da hori gaur egungo egoera (Recio, 1997: 235-237): denbora 
partzialeko kontratuetan dagoen jendea, besterik bilatu ez duelako dago enplegu horietan, 
baina egun osoko enplegu baten bila dabil249. Egoera horretan, denbora partzialeko 
                                                 
248 Gai honi buruz begiratu: Mikel de la Fuente (2002), El régimen jurídico de las horas 
extraordinarias, Comares, Granada. 
249 Gainera, gaur egungo denbora partzialeko enplegu gehienak emakumeentzat pentsatzen dira, 
langabezia eta behin-behinekotasun tasekin gertatzen den bezala, denbora partzial prekario honetan 
ere emakumeak gizonezkoak baino gehiago direlarik (kasu honetan, askoz gehiago, denbora 
partzialeko kontratuen %70tik gora emakumeek sinatzen baitituzte). Modu horretan generoan 
oinarritutako lanaren banaketa tradizionala mantendu egiten da: gizonezkoa egun osoko 
enpleguetan, eta emakumea etxeko lanak egiten (aldaketa bakarra litzateke, emakumeak orain 
denbora partzialeko enplegu bat eduki dezakeela, etxeko diru sarreretan pixka bat laguntzeko). Eta 
ohizko familia batetan bizi ez diren emakumeen kasuan, egoera larriagoa izan liteke noski denbora 
partzialeko enplegu bat bakarrik aurkitzen badute, euren egoera ekonomikoa larria bihurtu 
baidaiteke (pobreziaren feminizazioa izango litzateke joera guzti hauen ondorioetako bat). 2003ko 



  

kontratuak, enpresen interesak ordezkatzen dituen malgutasun estrategiaren barnean 
kokatzen dira, lan denboraren malgutasuna suposatzen baitute, enpresen interesak bakarrik 
hartzen direlarik kontutan lana antolatzerakoan. Horrelako egoera batetan, denbora 
partzialeko kontratuen irtenbidea, enplegu krisia langileen artean konpontzeko saioa 
bihurtzen da: denbora partzialeko enpleguak soldata partzialarekin, ahulen arteko 
elkartasuna, langabezi banaketa. Bestelakoa da ordea diskurtso kritikoak defendatzen duen 
lan denboraren murrizketa, soldata murrizketarik gabe: garapen teknologikoari esker 
sortzen den produktibitate hazkundea kapital eta lanaren artean azken hamarkadetan baino 
modu berdinago batetan banatzea. 

  

Oinarrizko errentari buruzko eztabaida 

 Azken hamarkadetan, lan denboraren murrizketa eta banaketarekin batera, oinarrizko 
errenta izan da ezberdintasun eta bazterketa sozialaren aurkako neurrien artean, 
proposamen aurrerakoi garrantzitsuenetarikoa. Kapitulua amaitzeko, errenta honi buruzko 
eztabaida aurkeztu nahi nuke hemen, bi neurriak (lan denboraren murrizketa eta oinarrizko 
errenta) bateragarriak izan litezkeelakoan. 

 1970eko enplegu krisiaren ondorioz, 1980ko hamarkadan, langabeziak eta 
prekaritateak sortutako pobrezia eta bazterketaren aurka borrokatzeko, nolabaiteko diru 
sarrera bat ziurtatu beharra proposatzen hasten dira autore batzuk (Milton Friedman eta 
James Tobin bezalako autoreak ere hitz egin zuten lehenago gai honi buruz). Horien artean, 
Lovainako Unibertsitatean (Belgika) irakasle den Philippe Van Parijs azpimarratu beharko 
genuke, bera bihurtu delarik orduz geroztik, proposamen honen teoriko ezagun eta 
garrantzitsuena. Van Parijs-ek bultzatuta, 1986an ospatzen da Lovainan Oinarrizko 
Errentari250 buruzko lehenengo Nazioarteko Biltzarra, eta hortik aurrera, BIEN delakoan 
antolatuko da errenta honen aldeko mugimendu europearra (Basic Income European 
Network).  

 Ideia horietan oinarrituz, 1989an, Euskadin, "Gizarteratzeko Gutxieneko Soldata"-ren 
legea onartzen da (Ingreso Mínimo de Inserción), eta gero, Espainiar Estatuko beste 
Autonomi Erkidego askotara ere zabalduko da. Karta Sozialaren aldeko mugimenduaren 
ondoren (1996-2000. Begiratu tesi honetako "Sarrera" atala), 2000ko abenduan, 
Gizarteratzeko Gutxieneko Soldata hori Oinarrizko Errenta bihurtuko da Euskadin, 
oinarrizko filosofia berdina mantenduaz: pobreziatik irteteko nahiko diru sarrera lortzeko 
gai ez direnei, administrazioak oinarrizko errenta bat ziurtatzen die (2004an, 6.447 euro 
urtean). 

 Baina Van Parijs-ek proposatzen digun Oinarrizko Errenta, erradikalagoa eta 
probokatzaileagoa da: ez litzateke soilik pobrezian dagoen jendearentzako, baizik eta jende 
guztiarentzako (errenta unibertsala litzateke beraz), eta gizarteak ez luke errenta hori 
ordaintzeko baldintzarik eskatuko (hau da, errenta hori kobratzen duen jendeari, trukean ez 
                                                                                                                                                     
datuen arabera, Frantzian hamar langiletik batek Gutxineko Soldata baino gutxiago irabazten du. 
"Langile pobreen" fenomenoa Europara ere iritsi da beraz, gehienak denbora partzialeko kontratua 
duten emakumeak direlarik (Torns, 2001; Maruani, 2003; Tortosa, 2002). 
250 Oinarrizko Errenta hau maiuskulaz idazten dut, eta gainontzekoak minuskulaz. Nabaria denez, ez 
da gauza bera Van Parijs-ek proposatzen duen Oinarrizko Errenta eta Gasteizko Parlamentuak 
2000ko abenduan onartutakoa (oinarrian dagoen ideia antzekoa den arren). 



  

litzaioke lan egitea edo bestelako inongo baldintzarik eskatuko). Gai honi buruzko Zona 
Abierta aldizkariaren monografiko batetan agertzen dira ideia hauek lehendabiziko aldiz 
gazteleraz 1988an (46-47 zenbakia). Van Parijs-ek, Robert J. van der Veen-ekin batera 
"Una vía capitalista al comunismo" artikuloa argitaratzen du, eztabaida honen haseratzat 
har daitekeen artikuloa. Artikuloaren izenburuak dion moduan, Van Parijs-entzat, 
baldintzarik gabeko Oinarrizko Errenta unibertsala, sozialismotik pasa gabe komunismora 
iristeko modua litzateke, eta ideia horrek ere ez du jende guztia konbentzitzen (ikusi 
adibidez aldizkari berean, Erik Olin Wright-en artikuloa, "Por qué algo como el socialismo 
es necesario para la transición a algo como el comunismo"). Nabaria den moduan, ez dago 
hemen lekurik eztabaida hoiek aurkezteko. Esan dezakeguna da, lan denboraren murrizketa 
eta banaketa proposamen erradikalenekin batera, Oinarrizko Errentaren proposamen 
gogorrenek ere gizarte aldaketa dutela helburu, kapitalismoa gainditzea. Van Parijs-en 
ideiak, 1996an argitaratuko dira liburu moduan gazteleraz, Libertad real para todos. Qué 
puede justificar al capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo), izenburuarekin. 

 Oinarrizko Errenta, gizarte integrazioa eta kohesioa lortzeko tresna gisa planteatzen 
da. 1970eko krisiak, eta hurrengo urteetako politika neoliberalek, milioika pertsona baztertu 
dituzte gizartetik herri aberatsetan ere (langabezia eta prekaritatearen bidez), eta Oinarrizko 
errentaren bidez jendetza hori berriro gizartean integratu nahi da, epe motzean ez delako 
ikusten aukerarik langabezia eta prekaritate egoera hoiekin amaitzeko. Oinarrizko Errenta, 
guztiontzako bizitza duina eskaintzen duen gizarte bat lortu bitartean erabiltzen den tresna 
bat litzateke, eta era berean gizarte kohesionatu, berdinago eta askeago bat lortzeko 
bitartekoa. Horregatik, 1980 eta 1990eko hamarkadatan lan denboraren murrizketa eta 
banaketaren eta Oinarrizko Errentaren defendatzaileen artean eztabaidak gertatu izan diren 
arren, bi proposamenak kontraesanean zeudelakoan, azken urte hauetan bi neurriak 
bateragarriak direla ikusten hasi gara, helburua berdina dutela, eta ondorioz, ziurrenik biak 
batera proposatu beharko liratekeela agian. Hitz egingo dugu aurrerago honi buruz. 

 Gizarte kohesioarekin batera, gizaki eta gizarte askeagoak lortzea litzateke Oinarrizko 
Errentaren beste helburuetako bat, alienazioaren aurkako borroka. Nahiz eta ezberdintasun 
ekonomikoak mantendu, jende guztiari oinarrizko diru sarrera batzuk ziurtatzean, 
gutxieneko duintasun eta askatasun maila bat ziurtatzen da jende guztiarentzat. Lan 
merkatutik errazago atera ahal izango luke jendeak denbora baterako, eta kapitalarentzat 
zailagoa izango litzateke lan baldintza kaxkarreko enpleguak eskeintzea. Ahulenen 
negoziazio boterea indartu egingo litzateke beraz. Lan prekarioetan ari direnak, soldata 
altuagoak eta lan baldintza hobeagoak eskatzeko indar gehiago egin dezakete, Oinarrizko 
Errentaren babesa edukiko luketeelako. Eta lan baldintza onak eskaintzen dituzten 
enpleguetan, eta soldataz aparte, bestelako pozak  ere eskaintzen dituzten enpleguetan, 
soldatak murriztu daitezke, oinarrizko diru sarrera batzuk ziurtatuta edukitzean, jende 
gehiago egongo litzatekeelako prest enplegu hoiek borrokatzeko251. Beraz, ezberdintasun 
ekonomikoak murrizteko tresna ere bihurtu daiteke Oinarrizko Errenta, eta kalitatezko 
enplegu eta bizitzen aldeko joera sustatu dezake, gizarteak enplegu txarrak murrizten saiatu 
beharko lukeelarik (automatizatuz), eta gainera, gaur egun baino hobeto ordaindu beharko 
liratekeelarik. Beraz, proiektu aurrerakoi guztien helburu diren "jende guztiarentzako 

                                                 
251 José Luis Herederok adibidez, lan onak dituen jendearen zergak igotzea proposatzen du lan 
denboraren murrizketa eta banaketa ordaintzeko. Nola jakin zein diren lan onak? Zergaren ondorioz 
euren soldata murriztuta ere, jendea prest dagoenean enplegu horietan jarraitzeko (Heredero, 1993).  



  

bizitza maila duin bat lortzea", eta "bizitza proiektu autonomo bat garatzeko aukera 
eskeintzea", beste edozein neurrik baino hobeto lortu ditzake. 

 Espainian, Daniel Raventós da "baldintzarik gabeko Oinarrizko Errenta 
unibertsalaren" aldeko autorerik garrantzitsuena (1999an El derecho a la existencia. La 
propuesta del Subsidio Universal Garantizado liburua argitaratzen du, eta 2001ean, La 
renta básica liburua koordinatzen du). Bera da Espainiako Oinarrizko Errentaren aldeko 
taldearen bultzatzaileetako bat (www.redrentabásica.org), modu honetan definitzen duelarik 
elkarte honek Oinarrizko errenta252: "Una renta modesta pero suficiente, para cubrir las 
necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, 
financiada por impuestos o por otros medios y no sujeta a otra condición que la ciudadanía 
o residencia"253. Eta modu honetan justifikatzen da:  
Si un estado republicano está comprometido con el progreso de la causa de la libertad como no-
dominación entre sus ciudadanos, no puede menos de adoptar una política que promueva la 
independencia económica (Pettit). El derecho a la existencia es una condición necesaria de la 
plenitud ciudadana. Se trata pues, de lograr una ciudadanía independiente. Efectivamente, sin 
independencia socioeconómica, mis posibilidades de disfrutar de la libertad como no-dominación se 
ven menguadas. En cambio, la instauración de una Renta Básica supondría el logro de una 
independencia económica mucho mayor que la actual, por parte de importantes segmentos de la 
ciudadanía, especialmente los más expuestos a la dominación en las sociedades actuales: 
trabajadores asalariados, parados, mujeres y pobres en general (Raventós, Noguera eta Casassas, 
2002: 33). 

 Ideia erraza da beraz ulertzen: existitzeagatik bakarrik, eta munduan nahiko 
aberastasun badela kontutan hartuz, XXI. mendeko gizarteak diru sarrera bat ziurtatu 
beharko lieke pertsona guztiei. Soldata duinik edo soldatarik ez duen jendea, gizartetik 
kanpo geratzen da kapitalismoan, eta Oinarrizko Errenta, oraindik milioika diren baztertu 
eta pobre hoiek gizartean sartzeko bidea litzateke. 

                                                 
252 Euskadin Oinarrizko Errentaren alde idatzitako bi liburu: Gorka Moreno, 2003, Trabajo y 
ciudadanía. Un debate abierto  (Arartekoaren beka bati esker eginiko ikerketa da, eta Arartekoak 
berak argitaratzen duena); Iñaki Carro, 2002, Manual de Renta Básica, Gakoa, Donostia. Hauetaz 
gain, Imanol Zubero eta Luis Sanzok ere idatzi izan dituzte gai honi buruz. Sanzok Eusko 
Jaurlaritzan lan egiten du, eta ondorioz administrazioaren diskurtsoa aztertzen dudan kapituluan 
komentatuko ditugu berak esanikoak. Zuberok gai honi buruz esanikoa ikusteko: Zubero, 2000a: 
267-281 eta 299-302. Oinarrizko Errentari buruzko Espainiako I. Topaketa Bartzelonan ospatu zen 
2001ko ekainean, eta bigarrena Gasteizen, 2002ko abenduan (Hika, 140 zbka., 22-37 orr.). 
Sindikatuen artean, ESK da ziurrenik gai honi garrantzia gehien ematen diona (gai honi buruzko 
sindikatuaren azken urteetako analisi eta proposamenak Hika aldizkarian topa litezke, 2001ko 119, 
2002ko 135 eta 2003ko 140 zenbakietan). Gasteizko Parlamentuan 2000ko abenduan onartutako 
oinarrizko errentari buruz adibidez honakoa esaten da: "Lo construido es importante. No importa 
que, por ahora, el Parlamento Vasco haya decidido que el nuevo edificio no ha de tener más que un 
piso. Le obligaremos a seguir poniendo más pisos hasta alcanzar la altura que exige una renta básica 
equivalente al SMI para aquellas personas sin empleo" (Hika, 119 zbka., 18 orr.).  
253 Karta Sozialaren aldeko mugimenduak honela definitu zuen 1996an Oinarrizko Errenta: 
"Euskadiko hiritar guztiek, lan merkatutik baztertuak izan eta diru-sarrera nahikorik ez badute, 
eskubidea izango dute zuzenbide osoko hiritar gisa bizitzeko aukera emango dien Oinarrizko 
Errenta bat jasotzeko". 
 



  

 Errenta hau ordaintzeko moduari dagokionean, zerga sistemaren aldaketa aipatzen da, 
agian zerga berrien beharra, eta batez ere, sozialki produzitzen den aberastasuna beste era 
batetara banatu beharra ("lanaldi murrizketa nola ordaindu" puntuan aipatutako ideia 
berdinak beraz): "En todos los modelos de financiación que conozco, los situados en la 
escala inferior de los ingresos ganan, y los más ricos pierden. Dinero para pagar una Renta 
Básica, aunque inicialmente se tratara de una cantidad pequeña, inferior al umbral de la 
pobreza, lo hay. Es algo perfectamente demostrable. Se trata de lograr que a la factibilidad 
técnica se añadan las precisas dosis de voluntad política.  Mientras, como es harto sabido y 
harto olvidado por parte de aquellos académicos que les importa un bledo la suerte de sus 
semejantes más dominados y pobres, el 1% de la población más opulenta de muchos países 
acapara el 30% de la riqueza (en Estados Unidos entre el 40 y el 50%), oponerse a la Renta 
Básica por motivos "técnicos" suena más, permítanme la franqueza, a burla 
malintencionada que a razonamiento consistente. A política disfrazada de argumentaciones 
supuestamente técnicas. Política vergonzante en definitiva" (Raventós, Noguera eta 
Casassas, 2002: 34). 

 Ez dago hemen lekurik Oinarrizko Errentaren proposamena sakonago aztertzeko, 
beste tesi bat idazteko adina interes eta material eskaintzen duen gaia baita254. Proposamen 
orokorra aurkeztera mugatu nahiz ni hemen, eta ideia orokorra ulertu delakoan, 
proposamen horrek ezkerrean bertan sortu dituen zalantzak azalduaz amaitu nahi nuke 
kapitulua. Oinarrizko Errenta, gaur egun ere ordaintzen diren gutxieneko diru sarrerak 
zabaltzeko proposamena litzateke, kolektibo zabalagoetara, agian diru gehiago 
ordainduaz... Orain ere, "lanik egiten ez duten" kolektibo batzuei ziurtatzen zaizkien diru 
sarrerak (jubilazioa, ezinduentzako soldatak, ikasketa bekak...900.000 pertsonak daukate 
enplegu bat Euskadin, eta 2 miloi bizi gara. Orain ere %40ak bakarrik dauka beraz enplegu 
bat), gehiago zabaltzeko proposamena litzateke Oinarrizko Errentarena. Gertatzen dena da, 
gradu ezberdinak daudela edozein taldetan bezala, eta bertsio erradikalenek baldintzarik 
gabeko errenta unibertsala defendatzen dutela, eta horrek zalantzak sortzen ditu. Ni neu ere, 
zalantzan zegoen jendearen artean egon izan naiz (eta nago), baina gero eta zentzu gehiago 
ikusten diot proposamenari: ez nuke defendatuko agian jende guztiarentzako errenta bat, 
baina bai gaur egun baino jende gehiagorentzako; eta baldintzarik ez jartzearen proposamen 
probokatzaileak ere gero eta gehiago konbentzitzen nau, oraindik ere erabat konbentzituta 
ez nagoen arren. Baina iritzi aldaketa horretarako arrazoiak azaldu aurretik, aipatu ditzagun 
Oinarrizko Errentak sortu izan dituen zalantzak. 

 Lehenengoa, errentaren unibertsaltasunari buruzkoa da. Nork kobratu beharko luke 
errenta? Erradikalenek proposatzen duten bezala, jende guztiak, hala soilik kolektibo zehatz 
batzuk? Ze adinetatik aurrera? Bigarrengoa, Oinarrizko errentaren emaitzari buruzkoa: 
errenta hori ez da saiatzen merkatuak sortzen dituen arazoak konpontzen, ez doa arazoaren 
sustraira, arazoen ondorio negatiboak murriztera mugatzen da, eta ondorioz bazterketa eta 
ezberdintasun sozial egoera hoiek berregiten dituen tresna bihurtzen da. Sistemak bizirik 
irauteko betatxu edo partxe bat jartzea bezalako zerbait litzateke, sistema bera aldatzen 
saiatu beharrean. Oinarrizko Errenta behin-behineko neurri bat dela zehazten ez bada, 
soldata hori jasotzen dutenen menpeko egoera mantendu egiten da: enplegu bat dutenek, 

                                                 
254 Gai hau sakondu nahi duenak, honaino aipatutakoez gain, Ramiro Pinto Cañon-en Los 
fundamentos de la Renta Básica y la "perestroika" del capitalismo liburua begiratu dezake 
(Emtinema, 2003). 



  

errenta hori murriztu edo kentzea erabaki dezakete, beraiek ordaintzen baitute. Gizarteak 
bitan banatuta jarraitzen du, errenta hori jasotzen dutenak ez liratekeelarik izango eskubide 
osodun hiritar. Oinarrizko Errenta karitate neurri bat litzateke, eta karitatearena jarrera 
kontserbadorea da, karitatearen helburua ez baita gauzak aldatzea, baizik eta gauzak dauden 
bezela onargarri bihurtzea, arazoak jasangarri bihurtzea. Karitatea beti egongo da karitate 
hori emateko gaitasuna eta boterea dutenen borondate onaren menpe: "Cada ciudadano 
debe tener el derecho de no depender para su subsistencia de la buena voluntad de los 
decisores políticos" (Gorz, 1995: 260). Oinarrizko Errentaren proposamenak ez ditu 
langabezia eta prekaritatea konpontzen (Garrido, 1990): "Está bien llamar a los bomberos, 
pero el ideal es que no haya fuego. El ideal, igualmente, es que no haya pobres y que todo 
el mundo tenga trabajo" (Aznar, 1994: 97). "La renta de ciudadanía no es una solución, sino 
una operación de cosmética. Seguiría tratándose de transferencias de los que tienen trabajo 
a los que no tienen. El paliativo que representaría una renta de ciudadanía o de existencia 
no resolvería el  problema de la autonomía económica y política de los que están en paro y 
probablemente aumentaría su número, certificaría su marginación, favorecería el voto 
interesado y dejaría sin resolver el problema de las necesidades sociales no cubiertas. La 
autonomía económica y política no se da sin una renta de trabajo" (Lunghini, 1998: 84). 
EBko ikerketa talde baten barnean (Europako 14 hiritako oinarrizko errentak aztertu dituen 
ikerketa), Ana Morcillok Gasteizeko oinarrizko errenta aztertu du bere doktorego tesian, eta 
hemen aipatzen ari garen ondorio berdinera iritsi da: errenta hoiek ez dute gizarteratzearen 
arazoa konpontzen (Morcillo, 2002).  

 Eta honekin lotuta, Oinarrizko Errentaren proposamenari egin zaion hirugarren 
kritika (agian gehien errepikatzen den kritika), baldintzarik ezaren ingurukoa da: errenta 
hau ordaintzen zaion jendeari, ez ote litzaioke trukean zerbait eskatu behar? Gizarteak 
errenta bat ordaintzen badio, ez ote lioke trukean enplegu bat bilatzea, edo gutxienez, balio 
sozialen bat duen zereginen bat egitea eskatu beharko? Ez bada baldintzarik eskatzen, 
jendeak ez ote du errenta hori alferkerian bizitzeko erabiliko? Bidezkoa al da, batzuk euren 
bizitzako ordu gehienak enplegu batetan pasatzen dituzten bitartean, beste batzuk hoiek 
egindako lana aprobetxatu eta "lanik egin gabe" bizitzea? "No estoy de acuerdo con la 
propuesta de desvincular el 'derecho a la renta' del 'derecho al trabajo'. En lugar de 
desconectar completamente trabajo e ingresos, parecería adecuado desvincular los ingresos 
de la cantidad de horas aportadas. Salir de las relaciones salariales no es lo mismo que salir 
del mundo del trabajo" (Riechmann, 1996: 56). Horregatik, zenbaiten ustez, lan denboraren 
murrizketa eta Oinarrizko Errentaren proposamenak ez dira bateragarriak: "Tampoco me 
parece cierto que las estrategias de reducción de tiempo de trabajo y de Subsidio Universal 
Incondicionado sean complementarias. Más bien tenemos que elgir entre una política de 
tiempo y una política de subsidio. O bien consideramos que la exclusión es inevitable y que 
es prioritario repartir las riquezas para disminuir la pobreza; o bien consideramos que es 
prioritario dar trabajo a todos y usamos el reparto de riquezas como un medio para lograrlo" 
(Riechmann, 1996: 59). 

 Riechmann-ekin ados egon izan naiz orain gutxi arte, baina azken aldi honetan ez 
ditut gauzak hain garbi ikusten: lan denboraren murrizketa eta oinarrizko errenta, batera 
frogatu daitezkeen politikak direla iruditzen zait orain, eta gero eta gehiago konbentzitzen 
naute baita ere baldintzarik gabeko errentaren aldeko arrazoiak. Baina ez naiz iritziz aldatu 
duen bakarra. André Gorz-ek honelako gauzak esaten zituen oraindik 1990eko hamarkada 
hasieran: "Cada ciudadano debe tener el derecho a un nivel de vida normal, pero cada uno y 



  

cada una debe tener también la posibilidad (el derecho y el deber) de proporcionar a la 
sociedad el equivalente-trabajo de lo que él o ella consume" (Gorz, 1995b: 261). Handik 
urte gutxira ordea, beste hau idazten zuen: "Durante largo tiempo rechacé la idea de un 
ingreso social que permita 'vivir sin trabajar'. Ahora abandonó esa postura. Me asocio 
entonces -después de haberme opuesto durante largo tiempo- con la posición de los 
partidarios de una asignación suficiente 'de incondicionalidad fuerte" (Gorz, 1998: 98).255 

 Gorz-en ustez, berdina produzitzeko gero eta lan gutxiago behar bada, ez dauka 
zentzurik enplegu berriak asmatzen ibiltzeak. Eta ekonomia produktiboan ezinezkoa bada 
enplegu berriak sortzea, ze lan eginarazi behar diegu Oinarrizko Errenta jasotzen dutenei? 
Gizartearentzat baliogarri izan litezkeen bestelako zereginak? (adinekoak, gaixoak edo 
umeak zaintzea; zeregin kultural edo artistikoak; kirola; parte-hartze politikoa; mugimendu 
sozialetan lan egitea...). Modu horretan zeregin horien zentzua aldatuko genuke (ikusi 
enplegu aztarnategi berriei buruz esanikoa), borondatezkoak diren zereginak beharrezko 
bihurtuaz, berezko zentzua duten zereginei zentzu ekonomikoa emanaz. Gorz-en ustez, eta 
ados nago honetan, horretarako hobea litzateke baldintzarik gabeko errenta bat ordaintzea, 
edozein modutan ere, jendeak gauza hoiek egingo lituzkeelarik. Gutxiengoa izango 
litzateke Oinarrizko Errentari esker "ezer egin gabe" biziko litzatekeen jendea, eta gainera 
gaur egun errenta horretarako aurreikusten diren kopuruek, ez lukete alferrikako 
kontsumoan oinarritutako bizitza baterako aukerarik emango. Diru gehiago nahi dutenak, 
lan merkatuan enplegu bat bilatu beharko lukete, ziurrenik hori izango litzatekeelarik 
oraingoz gehiengoaren aukera. 

 Eztabaida hau hobeto ulertzeko, bi artikulu gomendatu nahi nituzke hemen. Bata, 
José Antonio Nogueraren (2002) "¿Renta Básica o Trabajo Básico? Algunos argumentos 
desde la teoría social" (Sistema, 166 zbka.). Bestea, Antonio Antón-en (1998), "Reparto del 
trabajo y salario social" (Mientras Tanto, 72 zbka.). Oinarrizko Errentak dependentzi 
egoerak eta dualizazio sozial egoerak mantentzen dituztela diotenei, Noguera eta Antón-ek 
erantzuten dietena zera da: ikusten al da epe motz eta ertainean, egoera horietatik ateratzeko 
modurik? (Noguera eta Antón ez daude lan denboraren murrizketa eta banaketaren aurka, 
baina oraingoz ez dute ikusten langabezia, prekaritatea edo pobreziarekin amaitzeko 
benetako pausorik. Eta agian arrazoi dute). Eta oraingoz ez bada egoera hoietarako 
irtenbiderik ikusten, ikuspegi aurrerakoi batetik ez al da hobea oinarrizko errenta ordaintzen 

                                                 
255 Euskal Herrian ere eman da eztabaida hau. Lehenago ere aipatu dugun "Karta Sozialaren" 
garaian, Egin-en 1997an antolatutako "¿Cómo acabar con el paro y la pobreza?" irirtzi artikulu 
eztabaida hartan (apirila-uztaila), hau izan zen gairik polemikoenetako bat: batetik, baldintzarik 
gabeko Oinarrizko errentaren aldeko artikuluak zeuden, ESK-CUISen izenean idazten zuten Angel 
Abalde, Iñaki Martin eta Esteban Diegorenak adibidez (1997.05.03 eta 1997.05.10), edo ESKako 
kide izanik, CAESen izenean, ikuspegi feminista batetik ere, baldintzarik gabeko errenta hori 
defendatzen zuen Marian Esnaolaren artikulua (1997.05.13). STEE-EILASetik ordea, Mikel de la 
Fuente eta Arantxa Rodriguez errenta horren aurka agertzen ziren (1997.05.23). Karta Sozialaren 
bultzatzaile nagusietakoa izan zen J.R. Castaños ordea, bi ikuspegiak batzearen aldekoa zen, lan 
denboraren murrizketa eta banaketarekin batera, baldintzarik gabeko Oinarrizko Errenta ere 
defendatuz (1997.05.05). Hika aldizkarian jarraitu  zuen eztabaidak 1998 eta 1999 urteetan. Imanol 
Zubero-k, André Gorz-ek bezela, bere iritzia aldatu du gai honetan: 1998 arte idatzitako gauzetan, 
baldintzarik gabeko Oinarrizko Errentaren aurka agertzen zen bitartean, 2000tik aurrera errenta 
horren alde agertu izan da. 



  

duen gizarte bat, ordaintzen ez duena baino? Noiz dira menpekoago baztertuak, oinarrizko 
errentarekin, edo errentarik gabe? 

 Bestetik, Oinarrizko Errentak baldintzarik gabea edo baldintzatua izan beharko 
lukeen eztabaidari dagokionean, honakoa da Noguera eta Antón-en galdera: ze baldintza 
eskatu beharko litzaieke Oinarrizko Errenta kobratzen dutenei? Lan merkatuan sartzea? 
Orain ere merkatu horretan sartzeko gai ez badira, zer aldatuko luke errentak, nola bila 
dezakete enplegu bat? Enpresariak behartu al litezke errenta kobratzen duten eta orain 
enplegurik ez dutenak, euren enpresetan hartzera? Ez dirudi horrelakorik egin daitekeenik. 
Eta baldintza ez bada enplegu bat, ez du merezi bestelako baldintzarik pentsatzen hasteak? 
Ez du merezi orain ordaindu gabe egiten diren lanak, baldintza moduan eskatzea errenta 
kobratu ahal izateko. Horretarako hobe da baldintzarik ez jartzea, zeren orain ere ordaindu 
gabe egiten badira, Oinarrizko Errentarekin berdin (edo gehiago) egiten jarraituko dira.256 

 Planteamendu orokorra nahiko konbentzigarria da beraz. Gertatzen dena da, lanaldi 
murrizketaren kasuan bezela, gai honetan ere agian pixkanakako pausoak eman beharra 
daudela, baldintzarik gabeko Oinarrizko Errenta lortzeko bide pragmatiko-posibilista 
batetan. Ez dirudi oraingoz gizartean oinarrizko errenta eta lanaldi murrizketa gogor baten 
aldeko konbentzimendurik dagoenik, eta ikuspegi aurrerakoi batek ezin du bide 
autoritarioen alde egon. Lanaldi murrizketaren gaian bezela, gai honetan ere "epeei buruzko 
erreflexioa" egitea garrantzitsua da beraz: epe motzean agian beharrezkoa da oraindik 
oinarrizko errentaren truke hiritarrei baldintzak inposatzea, enpleguaren gizartean bizi 
garelako oraindik. Baina epe luzeko proiektu batean, agian posible izango da baldintzarik 
gabeko Oinarrizko Errenta unibertsal bat. Dena den, baldintzarik gabeko Oinarrizko 
Errentaren defendatzaileek, aurka egon ez arren, nire ustez ez diote nahikoa arreta 
eskaintzen lanaldi murrizketa eta enplegu banaketari. Zaila da bai, errenta horren truke 
zentzu aurrerakoiren bat duen baldintzaren bat eskatzea. Baina zergatik ez gara saiatzen 
oinarrizko errentarekin batera lan denbora murriztu eta banatzen? Horrek emango luke 
aukera, aberastasun banaketarekin batera (oinarrizko errenta), aberastasun horren sorrera 
lanak banatu ahal izateko (lan banaketa): 
La consolidación de la ciudadanía ha ido ampliando los derechos, desde las minorías propietarias 
del siglo XVII, hasta las amplias mayorías en los modernos estados de bienestar. Ahora estamos en 
un periodo de retroceso de condiciones, derechos y prestaciones sociales y, por lo tanto, de la 
ciudadanía, sobre todo social, pero también civil y política. Ambas cuestiones, avanzar en la 
ciudadanía social y en la igualdad, en los derehos y en el bienestar social son paralelos y se influyen 
mutuamente en las modernas sociedades occidentales. No se trata de sustituir el derecho al trabajo 
por el derecho a la asistencia pública, o al revés, sino de saber combinarlos adecuadamente, sin 
subordinar el uno a lo otro y participando en la construcción de la sociabilidad y de la propia 
comunidad, y en la oposición a este sistema de explotación y exclusión (Antón, 1998: 130). 

                                                 
256 Baldintzarik gabeko Oinarrizko Errentaren beste defentsa interesgarri bat: Benjamin R. Barber-
en (1998), Un lugar para todos. Como fortalecer la democracia y la sociedad civil, Paidós, 
Barcelona. Barber-ek oso ongi kritikatzen du hain barneratuta daukagun enpleguaren kultura: 
zergatik dago ongi ikusita armak egiteagatik pertsona bati soldata bat ordaintzea, eta zergatik ezin 
dugu onartu idazle bati, argazkilari bati edo ekologiaren arloan lan egiten duen bati baldintzarik 
gabeko errenta bat ordaintzea? Zergatik iruditzen zaigu normala beste baten umeak zaintzen dituen 
pertsonak soldata bat irabaztea, eta zergatik ez zaigu iruditzen normala bere umeak zaintzen 
dituenari baldintzarik gabeko errenta bat ordaintzea? 



  

 Zenbaitetan bateragarriak ez diren neurriak direla esan zaigun arren beraz, ziurrenik 
helburu berdina duten proposamen bateragarriak dira lan banaketa eta oinarrizko errenta, 
eta pakete berean saldu beharko lirateke, justizia sozialaren, gizarte berdinago baten, 
enplegu eta bizitza duin baten, eta askatasunaren eta autonomiaren izenean.  
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18. TAULA. Marko teorikoaren laburpena. Bigarren zatiko eduki azterketan kontuan hartu beharreko adierazleak. 
 LIBERALISMOA SOZIALDEMOKRAZIA DISKURTSO KRITIKOA 
 
 
 
 
Diskurtso 
orokorra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Garapen ekonomikoaren ondorio da 
garapen soziala. 
· Garapen ekonomiko hori lortzeko, 
merkatuak aske utzi behar dira (kontrol 
publikorik gabeko interes pribatuen 
arteko lehia). 
· Esku ikustezin bati esker, norberak bere 
interes indibiduala bilatuaz, ordez soziala 
ziurtatzen da. Merkatuak auto-orekatu 
egiten dira. 
· Ekonomia Berria, etorkizunerako baikor 
egoteko arrazoia. 
· Globalizazioa ere liberalismoan 
oinarritu behar da. 
· Orokorrean, kapitalismo liberalaren 
defentsa. 

· Estatuak ekonomian parte-hartu behar 
du (Ongizate Estatua). 
· XX. amaieran, sozialdemokrazia berri 
bat: Hirugarren Bidea(k). 
Neoliberalismoak proposatzen diguna 
baino "kapitalismo gizatiarrago bat" 
aldarrikatuz. 
 
 
 
←ADOS (Ekonomia Berria). 

· Kapitalismoa bera jartzen da zalantzan, 
kapitalismoaren logikak etengabe hazten 
jarraitzea eskatzen duelako, eta munduaren 
mugak ezagutu ondoren hori ezinezkoa delako. 
· 1970tik aurrera, neoliberalismoaren nagusitzak 
"indartsuenaren legea" suposatu du, gehiengoa 
galtzen atera delarik bizi maila eta 
egonkortasunari dagokionean. 
· Merkatuak ez dira automatikoki auto-orekatzen. 
Kontrol publikoak behar dira horretarako. 
· Liberalizazio eta pribatizazioen ondorioa, 
lurraren ustiapena eta aberastasunaren eta 
boterearen konzentrazioa da. 
· Ekonomia Berriarekin aldaketarik ez. 
· Herri aberatsetako bizitza estiloa ezin da mundu 
guztira zabaldu. Bestelako globalizazio bat 
beharrezkoa eta posiblea da.  

 
 
Enplegua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 1970eko hamarkadan hasitako enplegu 
krisia amaitu da. 
· Malgutasuna da proposamen nagusia 
("flexibilidad"). Lan merkatuak, beste 
edozein merkatu bezela, "aske" eta 
"malgu" izan behar du. 
· Malgutu behar diren zenbait arlo: 
soldatak, negoziazio kolektiboa, 
langabezi dirulaguntzak, fiskalitatea eta 
langile kaleratzea. 
·1980-90 hamarkadetan, neoliberalentzat 
Estatu Batuetako lan merkatua bihurtzen 
da eredu. 
 

· Neoliberalismotik ezberdindu nahi du, 
baina kritikoen ustez ez du lortzen. 
 
 
· Estatu Batuetako lan merkatuaren 
kritika: kalitate gutxiko enpleguak 
areagotzen dira, eta ondorioz 
ezberdintasun sozialak ere bai. 
· Baina praktikan, Europako 
sozialdemokraziaren enplegu politikak 
Estatu Batuetakoen gero eta antza 
handiagoa daukate: lan merkatuaren 
desregulazioa, hazkunde ekonomikoan 
oinarritutako enplegu sorrera.. 

· Herri aberatsek ez dute 1970eko hamarkadan 
hasitako enplegu krisia gainditu (langabeziak 
jarraitzen du eta enplegu berriaren zati handi bat 
kalitate txarrekoa da). 
 
←ADOS (AEBen kritika). 
 
· Malgutasunaren estrategia neoliberalak, 
langileentzat prekaritatea suposatu du: behin-
behinekotasuna, subkontratazioa eta autonomo 
faltsuak, lan baldintzen okerragotzea (soldata, 
lanaldi...). 
· Post-fordismoan enpleguak birkualifikatu egin 
omen direnaren teoria ere zalantzan jar liteke. 
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 LIBERALISMOA SOZIALDEMOKRAZIA DISKURTSO KRITIKOA 
 
 
 
 
Enplegua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Inflazioa kontrolatuta mantentzeko, 
merkatuak langabezi tasa natural bat 
ezartzen du (NAIRU). Oreka hori parte-
hartze politikoekin aldatzea kaltegarri da. 
· Malgutasunaz gain beste proposamen 
batzuk: hazkunde ekonomikoa, presta-
kuntza, autoenplegua, mugikortasun 
geografiko eta profesionala, Ekonomia 
Berria... 

ADOS (e. aztarnategi berriak)→

 
 
 
 
←ADOS (hazkunde ekonomikoa, 
prestakuntza....) 
 
 
 
 
· Enplegu aztarnategi berrien alde. 

 · Proposamen ofizialek (prestakuntza, ea.), ez 
dute enplegu krisia konponduko. Etengabeko 
hazkunde ekonomikoaren bidea, posible izanda 
ere ez da desiragarri. 
· Enplegu aztarnategi berrien proposamena 
zalantzan jarri behar da. 
· Enplegu politika neoliberalen benetako 
arrazoiak: lan kostuak murriztuz irabaziak 
gehitzea; lan harremanen botereea eta kontrola; 
langilegoa disziplinatzea... (orokorrean, 
kapitalaren interesak defendatzea). 
· Enplegua: erabaki politikoak behar dituen arazo 
soziala (ez soilik eztabaida tekniko-ekonomikoa). 
· Lan merkatuaren eta gizarte ereduaren aldaketa 
sakona beharrezko eta posible da. Lanaldi 
murrizketa, aldaketa horretarako posible diren 
neurrien artean. 

 
 
Lanaldi 
murrizk.
eta 
banaketa.
 
 
 
 
 
 
 
 

· Lanaldi murrizketa eta banaketaren 
aurka. 
· Enplegua sortu egin behar da, ez banatu 
(ekonomia ez da finkoa. Behar berriak 
sortuko dira, eta hazkunde ekonomiko 
horren ondorioz, baita lanpostu berriak 
ere). 
· Lanaldia murrizteko arazoak: lehiakor- 
tasuna, enpleguaren heterogenotasuna, 
eta jadanik zenbait lanpostu bete gabe 
geratzen direla. 
· Gainera, lana ona da gizakiarentzat, 
zentzua ematen baitio bere bizitzari. 
· Lan denbora berrantolatu egin behar da, 
malguki antolatuaz. 

· Lanaldi murrizketa eta 
berrantolaketaren alde. 
· Pixkanakako murrizketa, eta negoziazio 
kolektibo bidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Lanaldi murrizketa eta banaketaren alde. 
· Liberalismoaren proposamena ("hazkunde 
ekonomikoa"), munduaren muga fisikoak ezagutu 
ondoren, posible izanda ere ez da desiragarri. 
· Lanaldia murrizteko liberalismoak aipatzen 
dituen arazoak (lehiakortasuna, ea.), konpondu 
litezke. 
· Gizakiak bizi-zentzua lanetik kanpo ere bilatu 
behar du. 
· Liberalismoak proposatutako lan denboraren 
berrantolaketa zalantzan jarri behar da. 
· Lanaldi murrizketak bapatekoa, garrantzitsua, 
lege bidezkoa eta ahalik eta eremu politiko-
geografiko zabalenekoa izan behar du. 
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Lanaldi 
murrizk.
eta 
banaketa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADOS (denbora partziala)→ · Denbora partzialeko enpleguen defentsa 
 
 
 

 · Egungo denbora partzialeko enplegu gehienak 
zalantzan jar litezke. 
· Lanaldi murrizketaren helburu bakarra ez da 
enplegua sortzea: langileen bizi kalitatea 
hobetzeko eta gizarte eredua aldatzen hasteko ere 
balio dezake. 
· Lana banatu behar da, ez enplegua bakarrik 
(genero ezberdintasunak kontutan hartuaz). 

 



  

    323
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ZATIA. IKERKETA ENPIRIKOA. 

EUSKADIKO AKTORE SOZIAL GARRANTZITSUENEK 
LAN BANAKETARI BURUZ ESATEN DUTENAREN 

AZTERKETA. 
 

 Tesiaren bigarren zati honetan, Euskal Autonomi Erkidegoan lan munduan zeresana 
duten erakunde nagusien diskurtsoak aztertuko ditugu, lehenengo zatian eraiki dugun 
marko teorikoan oinarrituz. Eta lan harremanetako beste edozein eztabaidatan bezela, hiru 
izango dira aztertu beharreko erakundeak: sindikatuak, enpresariak, eta bi protagonista 
horien arteko bitarteko lana egin beharko lukeen botere politikoa. 

 Gure kasuan, lau sindikatu aztertuko ditugu, Espainiako legeak esaten duenez, lan 
harremanen eztabaida garrantzitsuenetan parte hartzeko, gutxienez ordezkarien %15 lortu 
behar duelako sindikatu batek Autonomi Erkidego bakoitzean, eta Euskadin lau sindikatuk 
betetzen dutelako baldintza hori: ELA, CCOO, LAB eta UGTek. Enpresariei dagokienean, 
Confebask erakundearen diskurtsoa aztertuko dugu, arrazoi berdinagaitik (Confebask da 
Euskadin enpresarien izenean hitz egiten duen erakunde garrantzitsuena). Eta azkenik, 
botere politikoari dagokionean, Eusko Jaurlaritzako Lan Sailaren diskurtsoa aztertuko 
dugu, Euskadin instituzio hori delako bitartekari lana egin beharko lukeen instituzio 
garrantzitsuena (jakinik, kasu askotan Lan Sailak arazoak izan ditzakeela enplegu politika 
propio bat egiteko, Espainiako legediak ezartzen dizkion baldintzetara moldatu beharra 
baitauka). 
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5. ELA 
 

1.- IKUSPEGI OROKORRA1 

 Euskal Langileen Alkartasuna (ELA), 104.695 afiliatuekin (2004ko iraila), Euskadiko 
sindikatu garrantzitsuena da, eta horregatik, aztertuko dugun lehenengo diskurtsoa berea 
izango da (kontutan eduki, afiliatu kopuru horrekin Euskadiko erakunde 
garrantzitsuenetako bat bihurtzen dela ELA, eta ez bakarrik, lan munduan, ez baitago 
Euskadin afiliatu kopuru hori duen beste erakunderik -partidu politiko, futbol talde...-). 
Federazioei dagokienean, 31.203 afiliatu Metalekoak dira, 28.905 Gizalanekoak (zerbitzu 
publikoak),  22.782 Hainbat-ekoak, eta 21.805 Zerbitzuak federaziokoak (zerbitzu 
pribatuak). Ordezkaritzari dagokionean ere, Euskadiko eta Hego Euskal Herriko sindikatu 
nagusia da ELA, 2004 amaieran, Euskadiko ordezkarien %40 eta Nafarroako ordezkarien 
%20 ELAkoak baiziren (8.518 ordezkari). Autonomi Erkidegoan, ordezkaritzari 
dagokionean, CCOO da bigarren sindikatua, %20arekin, LAB eta UGT %15aren inguruan 
dabiltzalarik (Nafarroan UGT da nagusi). 

 Solidaridad de Obreros Vascos, 1911an sortu zen Bilbon, Espainiako Gerra Zibil 
aurretik lortu zuelarik jadanik Euskadiko sindikatu nagusi izatea. Baina Frankoren 
diktadurak debekatu egin zuen, eta 1936-1975 tartea klandestinitatean egin behar izan zuen. 
1976an ospatzen du bere III. Kongresua, eta nik garai horretatik aurrera aztertuko dut 
sindikato honen diskurtsoa (ELAren "modernitate" garaiko diskurtsoa).2 

 Aztertuko ditugun gainontzeko aktore sozialen kasuan bezala, ELAren kasuan ere, 
diskurtso idatzia aztertuko dugu, eta horretarako mota ezberdinetako materialea erabili dut: 
kongresuetako dokumentuak, barne dokumentu eta aldizkariak (Sindikalgintza, Landeia,  
Lantzen, Astekaria...), Manu Robles-Arangiz Institutuak (ELAren ikerketa zentroa eta 
argitaletxea) argitaratzen dituen ikerketak, "kanpoko" aldizkarietan ELAk esaniko gauzak 
eta web orria (www.ela-sindikatua.org). Gainera, 1990eko hamarkadatik aurrera 
dokumentazio zentrua ere badu ELAk bere Bilboko egoitzan, eta bertan lanean ari den 
Itziar Murgiak ezinbesteko laguntza eskeini dit atal hau idatzi ahal izateko. 

                                                 
1 Hurrengo sei ataletan, lehendabizi erakundeen diskurtso orokorra aztertuko dugu, "Ikuspegi 
orokorra" izeneko puntu honetan (hau da, zer dioten egoera politiko, sozial eta ekonomiko 
orokorrari buruz). Gure helburua lan denboraren murrizketa eta banaketa denez, sarrera moduko 
puntu hau orrialde gutxi batzutan laburtzen saiatuko gara, lan banaketari buruz esaten dena 
interesatzen baizaigu bereziki. Tesiaren lehenengo zatian diskurtso teorikoen sarrerari buruz 
esanikoa errepikatu behar dugu beraz hemen: lan honen helburua ez da ELAk globalizazio 
neoliberalari buruz edo Euskal Herriko gatazkari buruz dioena aztertzea, eta beraz, gai hoiek laburki 
aipatuko ditugunez, agian zenbaiten ustez sakontasuna faltako zaie lehenengo orrialde hauei. Baina 
beharrezkoa bihurtzen da ikerketak gai eta espazio aldetik mugatzea, eta ondorioz gai hoiek beste 
ikerketa batzutarako utzi beharko ditugu. 
2 Esan bezala, ez dago hemen lekurik erakunde bakoitzaren historia errepasatzen hasteko. Gai 
hortan interesatuta daudenentzat: Martín Aurrekoetxea Larrondo (2003), De Solidaridad de 
Obreros Vascos a Euskal Langileen Alkartasuna. 1911-2001. Notas para una crónica de 90 años, 
Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbo; eta Francisco Letamendia Belzunce (2004), ELA 1976-
2003. Sindicalismo de contrapoder, Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbo. 
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 Esan bezela, ELAren III. Kongresua 1976an ospatu zen, eta nire azterketa sindikato 
honi dagokionez kongresu horretan hasiko da. ELAren azken 27 urtetako diskurtsoa 
aztertuko dut beraz (1976-2003). Lehenago ere aipatu dudan moduan, lan banaketari buruz 
esaten duenarekin hasi aurretik, urte hauetan sindikatuak egoera politiko, sozial eta 
ekonomiko orokorrari buruz esanikoaren azterketa txiki bat egingo dugu. 

 ELAren diskurtso orokorra perspektiba kritikoaren barnean kokatu genezake. Azken 
25 urtetako kongresu eta txosten guztietan neoliberalismoaren zalantzarik gabeko kritika 
egin izan du ELAk. Baina kritika hau agian gogorragoa, erradikalagoa zen frankismo 
ondoreneko lehenengo urte haietan. 1976ko Kongresuan onartu eta oraindik aldatu ez diren 
sindikatoaren printzipioetan adibidez, kapitalismoa kritikatzen zen, eta sozialismoa 
aldarrikatzen zen:  
ELAk, sistema kapitalista langilegoaren eta herrien askatasun eta aurrerapenaren aurka dagoela 
adierazten du. Euzkadi eta Euzkadiko langileak, egituraz inperialista eta nazioz gaindikoa den 
kapitalismo baten menpean aurkitzen dira, zeinek, botere eta erabaki zentroei dagokienez, 
konzentraturik dagoen produkzio, kontsumo eta kultur sistema bat inposatzen bait du. Beste ezeri 
jaramonik egin gabe, bapateko irabazi pribatuari izan ezik, nahitanahiez morrontza eta zapalkuntza 
sortarazten ditu, langileen eta herrien eskubideak eta interesak ukatuarazten dituzten estatal formak 
ezarriaz (...) Tresna kapitalistak inola ere onartzen ez dituelarik, eta euskal langilegoaren talde 
kontzientziaren adierazpen bezala, bere buruaren jabe diren gizon eta Herri libreen gizarte baten 
alde jokatuko du; hots, produkzio, kontsumo eta kultur tresnak langileen esku eta zerbitzura egonen 
diren sozialismo batean burutua izango den gizartea (ELA, 1976: 21).  

Gizarte aldaketaren aldeko apustu garbi eta indartsua egiten zuen beraz ELAk 
diktadura amaitu ondoreneko lehenengo urte horietan. 1980. hamarkadatik aurrera, 
neoliberalismoa gogorki kritikatzen jarraituko du, baina nire ustez ez da jadanik gizarte 
aldaketa hain modu garbi eta indartsuan planteatzen. 1976ko Kongresuan, kapitalismoak ez 
zuela gizarte berdin eta justu bat lortzeko aukera ematen esaten zen, eta langileen interesak 
betetzeko, beharrezkoa zela sistema ekonomiko berri bat. Baina 1980 eta 90eko 
hamarkadetan gertatu diren gauzen ondoren (Sobietar Batasuneko esperientzia sozialistaren 
porrota azpimarratuz batez ere), sindikatuak (ez ELA bakarrrik), gizarte eredu 
alternatiborik gabe geratu dira. 1976an garbi zeukan ELAk kapitalismoa gainditu beharra 
zegoela, baina 25 urte geroago ez da hori hain errez esaten. Marko teorikoan ikusi dugun 
moduan, benetan kritikoa den diskurtso batek, ideia hori aldarrikatzen jarraitu behar luke 
("gaur egungo gizarte eredua gainditu beharra dago"), baina sindikalismoa eta langile 
mugimendua despistatuta ibili dira azken 20 urte hauetan, epe motzeko aldaketa txikiak 
proposatuz. Ikuspegi kritiko batetik, sakoneko aldaketa bat posible eta beharrezkoa dela 
esan beharra dago, baina bai ELA eta bai gainontzeko sindikatu nagusien diskurtsoan, 
eztabaida hau bigarren maila batetan geratu da. Agian gertatu dena da, gauza asko aldatu 
direla azken 25 urte hauetan (globalizazioa, garapen teknologikoa, 1970eko krisia...), eta 
sindikatuak oraindik ongi kokatu gabe daudela egoera berriak eskatzen duen diskurtso 
berrian. Paradigma aldaketa bat beharrezkoa da (1970eko hamarkadatik aurrera, munduaren 
muga fisiko-ekologikoen ezagutzak eskatzen duen garapen jasangarriak adibidez gure 
bizitza estiloa, gizarte eredua eta paradigma teoriko oso bat aldatzea eskatzen du), baina 
badirudi sindikatoak ez direla oraindik paradigma berri horretara definitiboki iritsi, eta 
paradigma zaharrean harrapatuta jarraitzen dutela. Egia esan, azken urteetan, globalizazio 
neoliberalaren aurkako mugimenduak hartu duen indarraren ondorioz (Porto Alegreko 
Munduko Foro Soziala...), sindikatuak hasi dira paradigma berrira iristen, baina ikuspegi 
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kritiko batetik, oraindik askoz gehiago eska dakioke Euskadi bezalako leku txiki batean 
100.000 afiliatu dituen erakunde bati (propaganda eta kontzientziazio lana, diskurtso 
kritikoa gizartera zabalduaz, presio lana...).  

Hau da beraz, sindikatuen diskurtsoa aztertuko dugun hurrengo lau atal hauetan 
gehien errepikatuko dugun ideietako bat: sindikalismoaren azken urteetako nolabaiteko 
despiste edo "epeltzea", eztabaida garrantzitsuena ("ezinbestekoa eta posiblea den gizarte 
eredu aldaketa") bigarren mailan uzten baitute, sistema barnean aldaketa txikiak defendatuz 
(soldata igoera, lanaldi murrizketa txikiak...). Eta ELAren kasuan, kritika hau bereziki 
azpimarra liteke gainera, euskal gizartean bere indar potentziala (eta langile 
mugimenduarena orokorrean, noski) handia izan bailiteke.  

 Esaten ari garenaren adibide gisa, ELAren historia pertsonai garrantzitsua izan den 
Manuel Robles-Arangiz erabili genezake3. Gaur egun, sindikatuaren ikerketa zentruari eta 
argitaletxeari izena ematen dion zuzendari historiko honek islatzen du frankismo 
ondoreneko lehenengo urteetan kapitalismoari eginiko kritika sakon eta erradikala. Bere 
idatzi eta diskurtsoetan, arazo ekonomiko eta sozialei arazo nazionalari baino lehentasun 
eta garrantzia gehiago ematen zien, ondoren etorri diren beste zuzendari batzuk egin ez 
duten bezala (sindikatu baten lehentasunak horiek direla ahaztuaz). Humanista kristau 
bezala definitu genezakeen sindikalista abertzale interesgarri honek zera zion adibidez 
kapitalismoari buruz 1976ko III. Kongresua ireki zuen diskurtsoan:  
Probablemente es este el momento histórico en el que los hombres estamos más enajenados. Que 
sea por razones de opresión religiosa, colonialista, política, cultural o económica, y todos éstos 
aspectos nos atañen directamente, el hombre quiere afirmarse en tanto que ser libre en lucha abierta 
contra el sistema y espíritu del Capitalismo, el que además de sistema y espíritu es también sistema 
de valores y de vida, testimonio de lo cual lo tenemos en el destrozo material  de nuestros pueblos y 
con ellas el destrozo moral y espiritual ocasionado sobre gran número de familias que las pueblan 
(Robles-Arangiz, 1976a: 7). 

 Balore aldaketaz ari da, izpiritu eta sistema aldaketaz, bizimodu aldaketaz 
(perspektiba kritikoaren lan denbora murrizketa eta banaketak eskatzen duen balore eta 
gizarte aldaketaz). Hala ere, Robles-Arangizek ez zuen sozialismoa aldarrikatzen, baizik eta 
"komunitarismoa", eta ezberdintasun hori azaltzeko ¿Socialismo o...comunitarismo? 
liburua idatzi zuen (Robles-Arangiz, 1976b4). Robles-Arangizi gehiago gustatzen zitzaion 
komunitatearen kontzeptu/ideia sozialismoarena baino. Bere ustez, bai kapitalismoak 
(berak "neo-capitalismo" deitzen duenak) eta bai sozialismoak komunitate ideiaren 
haustura suposatu zuten: XIX eta XX. mendeetako bi korronte ideologiko nagusi  hauei 
ahaztu egin zaie gizakien arazoetan gizakiak egon beharko lukeela arazo horien oinarrian, 
eta gizakiak izan beharko lukeela helburu nagusi. Sozialismoa ere gehiegi urrundu omen da 
humanismoak eskatzen dituen printzipioetatik. Bere ustez, lurralde sozialistetan (1976an 
oraindik Sobietar Batasuna indartsua zela uste zen), gizakia ez da gizarte kapitalistetan 

                                                 
3 1933ko II. Kongresuan sindikatuko lehendakari izendatu zuten, baina 1936an Gerrate Zibila 
hastean atzerrira alde egin zuen. III. Kongresuan (1976) berriro sindikatuko lehendakari aukeratu 
zuten, eta 1979ko IV. Kongresuan (1979) berritu egin zuen kargua, 1982an hil zen arte. 
4 Liburu honetan azaltzen du Robles-Arangiz-ek zergatik  bere ustez (garai hartan ELAko zuzendari 
eta ideologo nagusietako bat zen) ELAk ez lukeen sozialismoa aldarrikatu behar, zeintzu diren 
sozialismoaren eta marxismoaren akats eta kontraesanak, zergatik ELAk komunitarismoa defendatu 
beharko lukeen, zer den komunitarismoa... 
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baina askeago, eta ez du lortu bere garapen pertsonal maila gizarte kapitalistetako gizakiena 
baino handiagoa edo hobea izaterik. Eta hori da bilatu beharko litzatekeena. Hori bilatu 
beharko luke ELAk ere: "los solidarios vascos cada vez estamos más convencidos de que es 
obligado, razonable y justo que trabajemos amorosamente por la instauración del sistema 
comunitario basado sobre la persona y su participación en la vida de la comunidad" 
(Robles-Arangiz, 1976b: 78). 

 Hala ere, nahiz eta Robles-Arangizek ELAk sozialismotik aldendu beharko lukeela 
pentsatu, lehenago ikusi dugun moduan, ELAren printzipioetan aipatzen den helburuetako 
bat sozialismoa da ("produkzio, kontsumo eta kultur tresnak langileen esku eta zerbitzura 
egonen diren sozialismoa"), eta esan bezela kapitalismoa gogor kritikatzen da frankismo 
ondorengo lehenengo urte hauetan, Robles-Arangiz bera delarik kritiko gogorrenetako bat 
(eta kritika horietan "kapitalismo" kontzeptua bera ere gaur egun baino gehiago erabiltzen 
da gainera, nire ustez berreskuratu beharko litzatekeen joera, kontzeptu hori baita aldatu 
beharra dagoen gure gizarte eredua definitzeko aproposena).  

 1976ko III. Kongresuan kapitalismoa balore sistema eta bizitzeko modua zela esaten 
zen eta ezinezkoa zela sistema horren barnean gizakiak askatasuna eta garapena lortzea. 
1979ko IV. Kongresuan ordea zera irakurri genezake: "La relación de fuerzas siempre es 
favorable a la patronal. Hemos optado por una línea más posibilista pragmática, buscando 
una adaptación a las condiciones actuales" (Etxeberria, 1979: 25). ELAren jarreraren 
aldaketa bat adierazten ote du esaldi honek? Gizarte eta bizimodu aldaketaren aldeko 
propagandak gero eta garrantzi gutxiago izango du ELAren dokumentuetan, eta "la defensa 
del puesto de trabajo, el incremento del poder adquisitivo de los salarios y la consecución 
de unas condiciones de trabajo más favorables" (ELA, 1979a: 104) bihurtuko dira 
sindikatoaren helburu. 1979an gizakiak zentzua lanean bilatu dezakeela esaten zen: "Este 
objetivo lo persigue ELA-STV con la creación de justas condiciones económicas, políticas 
y sociales que permitan al hombre poder desarrollar autónomamente todas sus facultades, 
expresar su personalidad sin temor, expresar sus aptitudes en una acción creadora, sea en un 
trabajo manual, intelectual o artístico" (Robles-Arangiz, 1979:7). Eta egoera 
ekonomikoaren azterketari dagokionean, inflazioa-soldatak-enplegua harremana ez dela 
liberalismoak esaten duen bezalakoa salatzen hasten da ELA, 20 urtetan behin eta berriz 
errepikatuko den salaketa: inflazioa ez da igotzen langileen soldaten igoeraren arabera 
bakarrik, eta soldatak inflazio hori baino gutxiago hazten badira, langileek erosteko 
gaitasuna galtzen dute (eta sindikato batek langileen interesak babestu behar dituenez, ezin 
du ados egon "botereak" egiten duen azterketa ekonomiko ofizial horrekin). Arrazoi 
berdinagaitik, enpleguak ez luke politika ekonomikoaren bigarren maila batetan geratu 
behar inflazioaren atzetik, enplegua beste edozein aldagai ekonomiko baino 
garrantzitsuagoa baita (esan bezela, 25 urte hauetan behin eta berriz errepikatuko da 
diskurtso eta ideia borroka hau). 1979an oraindik ez zen globalizazio hitza erabiltzen, baina 
lanaren nazioarteko banaketak eta automatizazioak hurrengo urteetan langabezia suposatu 
dezaketela aurreikusten da. Egoera honen aurrean ELAk proposatutako irtenbidea, 
ekonomiaren kontrol politikoa zen, Estatuaren eta gobernuaren parte-hartzea ekonomian. 

 1980ko hamarkada Euskadin ondorio latzak izan zituen industri birmoldaketaren 
hamarkada izango da. Langabezia izugarri hazten da (%20 baino gehiago izatera iritsiz), eta 
ordurarte EAEn funtsezkoak izan ziren zenbait arlo ekonomiko (untzigintza, siderurgia...) 
erabat ikututa geratuko dira. ELAren V. eta VI. Kongresuak ospatzen dira hamarkada 
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honetan (1982 eta 1986), eta noski birmoldaketa da Kongresu hauetako gai ekonomiko 
nagusia (eta baita urte horietako barne aldizkariena ere, Lantzen delarik agian azterketa 
sakonenak argitaratzen dituen aldizkaria5). 1982an PSOE iristen da Espainiako gobernura, 
baina nahiz eta bere siglak partidu sozialista eta langilea dela esan, ELAk gogor kritikatuko 
du bere politika ekonomikoa.  

 1990eko hamarkadan berriz, neoliberalismoa eta globalizazioa izango dira gai 
aipatuenak eta kritikatuenak, ELAk, orokorrean behintzat, perspektiba kritikoaren azterketa 
jarraitzen duela esan genezakeelarik hamarkada honetan ere. 1990an ospatzen da VII. 
Kongresua, Euskadin langabezi tasa %19an zegoelarik. ELAk langabeziaren azterketa 
berdina egiten jarraituko du: politika neoliberalak dira errudun. Soldata-inflazioa eta 
enpleguaren arteko harremanari buruzko azterketa ofiziala enpresen interesak babesteko 
erabili omen da hamarkada honetan, hazkunde ekonomikoa enpresarien eskuetan geratu 
delarik, enplegua sortzeko erabili beharrean. 1990eko hamarkada erditik aurrera ELAk bere 
ikerketa taldea eta argitalpenak indartzen ditu, Mikel Noval-ek zuzentzen duen Azterketa 
Bulegoa eta Manu Robles-Arangiz Institutuaren bidez. Gero eta azterketa sakonagoak 
egiten dira, eta horrek gero eta aukera gehiago ematen dio ELAri diskurtso ofiziala datuetan 
oinarritutako ikerketa enpirikoen bidez kritikatzeko. 1980ko hamarkadan industri 
birmoldaketa izan bazen sindikatuen buruhauste nagusi, 1994-2003 tartean aberastasun 
banaketa izango da ELAk gehien errepikatuko duen kritika: hazkunde ekonomikoa gizarte 
osoaren mesederako erabili beharrean gutxi batzuek  aprobetxatu omen dute. Hazkunde 
garaian desberdintasun ekonomikoak areagotu egin direla dio ELAk, eta iruzur fiskala 
enkistatu egin dela. PPren 1998ko zerga erreforma ere errenta handienen mesederako egin 
omen zen. Eta zergena gai garrantzitsua da, zeren 1990eko hamarkadaren erdi aldetik 
aurrera hasten da ELA lan banaketa enplegua sortzeko neurri nagusienetako bat dela 
defendatzen, eta zergei esker lortutako aberastasun banaketa justuago batek emango omen 
luke lan banaketa hori ordaintzeko aukera6.  

 1997an ospatzen da IX. Kongresua (globalizazioa, prekaritatea, ABLEak, behin-
behinekotasuna, indibidualismoa, konpetibitatea...), 2000ko abenduan X.a, eta 2004ko 
azaroan XI.a. Bitartean, Manu Robles-Arangiz Institutuak egoera ekonomikoaren gero eta 
azterketa hobeak argitaratzen ditu, eta azterketa horietan diskurtso neoliberala zalantzan 
jartzen da: 1994-2000 tartean aberastasuna hazi egin den bitartean, soldatak jaitsi egin 
direla azpimarratzen da (proportzioan). Kapital-lana errenta ezberdintasuna aztertzen 
badugu, eta bakoitzak gizarteari ematen diona, urte horietan argi eta garbi kapitala atera 
                                                 
5 Gero sindikatuko idazkari nagusi izango zen Jose Elorrieta zen aldizkariaren zuzendari urte 
horietan, bere artikulu ugari ere topa genitzakeelarik. 
6 Aberastasun banaketa eta zergen gaia aztertzeko, ikusi ELAko Bulego Teknikoak eginiko eta 
Manu Robles-Arangiz Institutoak argitaraturiko urte fiskalei buruzko txostenak. Txosten hauetan 
ideia bat errepikatzen da: hazkunde ekonomikoa enpresarien eskuetan geratzen ari da. Beraiek ari 
dira irabaziekin geratzen. Proportzioan langileek gero eta zerga gehiago ordaintzen dituzten 
bitartean, enpresak gero eta gutxiago ordaintzen dituzte. Hona hemen txosten horietako batzuk: 
Fiskalitatea Euskal Herrian 1996an. Iruzurraren enkistamendua; 1997 urte fiskala. 
Desberdintasunak gorantz, iruzurra, berean; 1998 urte fiskala. Zerga erreforma...errenta 
handienen mesederako; 2000 urte fiskala. Kontzertu eta hitzarmen ekonomikoen izkutuko aurpegia. 
Atzerakorkeria, desberdintasuna, iruzurra...; 2001 urte fiskala txostena. Lan errententzat presio 
fiskal handiagoa eta enpresarial eta kapitalekoentzat txikiagoa; Euskal fiskalitatea 2002 urtean; 
Hego Euskal Herriko fiskalitateari buruzko txostena 2003: bidegabekeria handitzen da. 
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omen da irabazten. Aberastasuna epe horretan %20 hazi den bitartean, soldatak epe 
berdinean %1 jaitsi dira (erosteko gaitasun errealari dagokionean, hau da, KPI-IPCaren 
igoera eta soldaten igoera konparatuaz). Hazkundea beraz kapitalaren errentetan geratu da, 
eta inflazioaren arrazoia hor dago ELAren ustez, eta ez soldaten igoeran. 1994-1998 tartean 
soldatak %3,7 hazi diren bitartean, produktibitatea %9,6 igo da. "Non geratu da 
ezberdintasun hori?" galdetzen du ELAk. Globalizazioari dagokionez ere, diskurtso 
neoliberatik aldentzen da ELA, globalizaio ezberdin bat defendatuz, diskurtso idatziari 
dagokionez behintzat (ELA, 2000a). 

 Azkenik, ELAren diskurtso orokorraren azterketa txiki hau amaitzeko, beste ideia bat 
azpimarratu nahi nuke: ELAren diskurtsoan abertzaletasun euskaldunak duen garrantzia. 
Orain arte ikusi dugunez, orokorrean behintzat ELAren diskurtso orokorra perspektiba 
kritikoaren barnean kokatzen dela esan genezake, liberalismoaren proposamenak kritikatuz 
eta langileen interesak defendatuz, edozein sindikaturi suposatzen zaion diskurtsoa 
jarraituz. Sindikatu guziak gauza berdintsuak eskatzen dituzte Euskadin (lan baldintzak 
hobetzea, liberalismoaren kritika, lan ordutegiaren murrizketa eta banaketa...), baina ez dute 
helburu hoiek lortzeko estrategia bateraturik. ELA eta LAB sindikatu "abertzale" bezala 
agertzen diren bitartean (sindikatu bat abertzalea izatea posible bada, zenbaiten ustez 
langileek ez baidute aberririk, lehentasuna langile izateak duelarik, eta ez aberriak), CCOO 
eta UGT sindikatu estatal edo zentralista bezala agertzen dira, eta banaketa honek aztertzen 
ari garen 25 urteetan funtzionatu izan du, nahiz eta zenbaitetan sindikatuek beraiek beste 
mota bateko arrazoiak erabili banaketa hau azaltzeko (batzuk negoziazio kolektiboari 
garrantzi gehiago ematen omen diotela, besteek paktu sozialen bidez funtzionatu nahi duten 
bitartean; batzuk nahiago dutela sektore mailan negoziatu, besteek enpresa maila nahiago 
duten bitartean...) Nire ustez aitzekiak edo bigarren mailako arrazoiak dira hauek, 
banaketaren benetako arrazoia "arazo nazionala" delarik (Kaiero, 2004). ELAren 1976ko 
III. Kongresutik hasi eta 2000. urtean ospatu zen X. Kongresurarte, "ponentzia nazionala", 
ponentzia ekonomikoa edo antolaketa ponentzia bezain garrantzitsua izan da, eta zenbait 
kasutan, garrantzitsuagoa. ELAko zuzendaritzan egon diren eta daudenen diskurtsoak 
irakurtzen baditugu, askotan arazo ekonomikoei baino garrantzi gehiago arazo nazionalari 
ematen zaiola ohartuko gara (ELAren ikuspegi abertzaletik, lan munduko arazoak eta 
bestelako arazoak errezago konponduko bailirateke Euskal Herri "independiente" batean. 
Bai? Madrilen PSOE eta PPek eginiko enplegu politikatik asko ezberdinduko ote litzateke 
EAJek Gasteizen edo Iruñan egingo lukeena? "Lan harremanen euskal esparru" horretan, 
35 orduko lan astea edukiko ote genuke?). Arazo nazionala izan da beraz frankismo 
ondoreneko Euskadiko sindikalgintza bi zatitan banatu duena: sindikatu abertzaleek 
eskatzen duten eta CCOO-UGTek ukatzen duten "lan harremanen euskal esparrua" da 
banaketa horren arrazoi nagusia, eta beste guziak aitzakiak edo bigarren mailako arrazoiak 
dira nire ustez. Banaketa hau izango da ondorioz hurrengo lau ataletan errepikatuko den 
beste ideietako bat.7 
                                                 
7 Hitz egingo dugu beraz berriro honi buruz, baina momentuz ez daukagu espaziorik ideia hau 
gehiago sakontzeko (beste ikerketa baterako gaia izan liteke agian). ELAk gai honi buruz azken 
urteetan argitaratutako zenbait material: Mikel Gómez Uranga, Iñaki Lasagabaster, Francisco 
Letamendia eta Ramón Zallo (1999), Propuestas para un nuevo escenario. Democracia, cultura y 
cohesión social en Euskal Herria (Gai Monografikoak bildumako izenburuko 18. Zenbakian, liburu 
honen laburpen bat egin zen); Joaquín Navarro Esteban (2000), Una visión independiente del 
problema vasco (Gai Monografikoak saileko 20. zbka.); M. Gómez Uranga (2001), Abagune 
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 Eta azken urteetan gainera, "euskal gatazka" honetako sujeto garrantzitsuenatakoa 
bihurtu da ELA. 1994an LABekin harremanetan hasten da, eta 1995eko Aberri Egunerako 
idatzi amankomun bat prestatzen dute bi sindikatu abertzale nagusiek. 1997ko urrian, 
ELAk hurrengo urteetako bizitza politikoa baldintzatuko duen testu bat aurkezten du 
Gernikan, Gernikako Estatutua gainditu beharra dagoela esaten duen testua (1979an ELA 
Estatutuaren alde agertu zen8). 1998ko irailean, Lizarra Garaziko akordioa sinatuko dute 
alderdi politiko, sindikatu eta mugimendu sozial abertzaleek, eta ETAk su etena 
aldarrikatuko du. 1980-1998 tartean, EAJak PSOErekin batera aginduko du EAEen, eta 
Ajuria Eneako Akordioak euskal gizartea "demokrata" eta "biolento" artean banatuko du. 
1998tik aurrera ordea, EAJak "subiranotasunaren" aldeko apustu serioagoa egingo du 
(Lizarra Garazi lehendabizi, Ibarretxe Plana ondoren), ondorioz euskal gizartea 
"konstituzionalista" eta "soberanista" artean banatuko delarik. Eta esan bezela, nire ustez 
ELAk funtsezko eragina dauka aldaketa hauetan, aldaketa horien oinarrian dauden bi ideia 
nagusiak ELAk Gernikan (1997ko urria) aldarrikatutakoak baitira: (1) Gernikako Estatutua 
gainditu beharra dago (2) Bide "zibil-politikoa" da horretarako bidea (Lizarra Garaziko 
akordioa). 

 

2.- ELA ETA LANALDI MURRIZKETA 
 Gainontzeko sindikatu eta agente sozialen kasuan bezala, ELAren diskurtsoan ere lan 
denboraren murrizketa eta banaketak 1990eko hamarkadaren erditik aurrera hartzen du 
indarrik handiena, baina aurretik ere, 1980ko hamarkada guzian zehar eta 90eko lehenengo 
erdian, badira aipamen ezberdinak gai honi buruz. Hurrengo orrietan ELAk azken 25 urte 
hauetan lan denboraren murrizketa eta banaketari buruz esan duena aztertuko dugu, 
kronologikoki antolatuaz azterketa.  

 

2.1.- 1979-1982 
 1976an ospatu zen ELAren III. Kongresua (II.a gerra aurretik ospatu zen, 1933an, 
Frankok sindikatuak debekatu aurretik), baina ez dago lan banaketari buruzko aipamenik 
frankismo ondorengo lehenengo kongresu honetan (Lan-Deya, III. Kongresuari buruzko ale 
berezia).  

 IV. Kongresua 1979ko ekainean ospatu zen Gasteiz-en, eta aurreko hilabeteetan, 
Astekaria izeneko barne aldizkarian lan denboraren murrizketari buruzko artikuloak topa 
genitzake, batez ere Europako kasuak adibide moduan aipatzen dituzten artikuloak 
(Alemaniako metaleko  langileen grebak lan ordutegia murrizteko, gai honen inguruko 
Europako Komunitate Ekonomikoaren bilerak...). Espainian ez zen oraindik 40 orduko lan 

                                                                                                                                                     
berriaren aurrean. Subiranotasunerako eginkizun, diskurtso eta balioak; R. Zallo (2001), Euskal 
auzia, abertzaletasuna eta ezkerra; X. Rubert de Ventós (2001), Trantsizio berria. 
Abertzaletasunaren inguruko gogoetak. Identitatetik independentziara (material guzti hauek, Manu 
Robles-Arangiz Institutuak argitaratzen ditu, "Autogobernua eta Lan Harremanetarako Euskal 
Esparrua" sailean. Aipatutakoez gain, Mario Zubiaga eta beste autore batzuen lanak ere argitaratu 
dira, baina ez dago hemen lekurik denak aipatzeko). 
8 Jose Elorrieta idazkari nagusiak dioenez, 1992ko barne txosten batean erabaki zen Estatutua 
agortuta zegoela, Gernikako ekitaldia baino bost urte lehenago beraz (Garzia eta Izagirre, 2001: 32). 
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astea lortu, baina Europan jadanik 35 ordukoa eskatzen hasiak ziren. Belgikako Lehen 
Ministroa zen Maertens-ek lau puntutako plan bat aurkeztu zuen, eta lehenengo puntuak lan 
denbora murriztea proposatzen zuen, 1981an 36 orduko lan astera iristeko. ELAren ustez 
hori zen jarraitu beharreko bidea, lan ordutegia %10 murriztu eta lana banatzea, 
langabeziak gora egin zezakeela ikusten baitzen. Industri birmoldaketa ez omen da nahikoa, 
ELArentzat beharrezkoa delarik birmoldaketa horretaz gain, lan denbora murriztu eta 
banatzea (ELA, 1979b). 

 Hauek dira beraz aztertzen ari garen garaian lan denbora murrizketa eta banaketari 
buruz topatzen ditugun lehenengo erreferentziak. Eta gainera, eztabaidaren haseratik 
finkatuko dira hurrengo 30 urtetan eztabaida horretan behin eta berriz errepikatuko diren 
argudioak (egia esan, industrializazioaren haseratik errepikatzen dira): enpresariek ez dute 
lan denboraren murrizketari buruz hitz egin nahi, lehiakortasun galera suposatuko omen 
lukeelako. Eta sindikatuen ustez ordea (kasu honetan ELAren ustez) krisi ekonomikoak ez 
dauka epe motzeko irtenbiderik eta ondorioz beharrezkoa da ordurarte frogatutakoak baino 
enplegu politika ausartagoak frogatzea. Ikuspegi honetatik, lan banaketaren eztabaida ez da 
arazo ekonomiko hutsa, patronalak dion bezala. Lan banaketarena arazo politikoa da azken 
batean (erabaki politiko arazoa, talde sozial ezberdinen arteko eta interes ezberdinen arteko 
borroka arazoa). Eta gainera, ikuspegi ekonomizista-liberal batetik ere lan banaketa frogatu 
liteke, langabezia ordaintzeko erabiltzen den diruarekin ordaindu baidaiteke. 

 Ekainean ospatutako kongresuan, ELAk 40 orduko lan astea eskatzen zuen, soldata 
murrizketarik gabe; jubilatu aurreko bost urteetan lan astea lau ordu murriztea, eta aparteko 
orduen aurka borrokatzea (berriro diot: kuriosoa da ze gutxi aldatzen diren gauza batzuk 25 
urtetan): 
La política de empleo ocupa un lugar preferente en las prioridades reivindicativas de la clase 
trabajadora. El reparto del trabajo disponible a través de la reducción de la jornada laboral, el 
aumento del período de vacaciones, las jubilaciones voluntarias anticipadas, la formación 
profesional continuada y la reforma de la Seguridad Social con la ampliación del subsidio del 
desempleo, constituyen las principales medidas planteadas por los sindicatos, a fin de paliar el paro 
y sus efectos negativos (ELA, 1979c: 49). 

 

2.2.- 1982-1985 

 1982ko maiatzan ospatu zuen ELAk bere V. Kongresua Iruñan. Urte horretan iritsiko 
zen PSOE Espainiako gobernura, eta langabeziak hazten jarraitzen zuen (1982an 156.000 
langabetu zeuden jadanik Euskadin, zifra horrek langabezi tasa %19ra igotzen zuelarik). V. 
Kongresuan lan banaketari buruz hitz egiten da, baina hurrengo hiru kongresuetan (1997ko 
IX. Kongresurarte) gero eta ahulago bihurtuko da proposamen hau. IV. eta V. 
Kongresuetan (1979 eta 1982) lan banaketari buruz hitz egiten da, eta garrantzia ematen 
zaio aldarrikapen honi, nahiz eta oraindik ez iritsi proposamen honek 1995tik aurrera 
lortuko duen lehentasun eta zehaztasun mailara. Baina 1982-1995 artean ia ez da aipatu ere 
egiten, kongresu hauetan (VI, VII eta VIII) esaldi batzu edo gehienez parrafo batzu 
bakarrik eskaintzen zaizkiolarik lan banaketari. Horrela, 1993ko VIII. Kongresuko 
txostenean aipatu ere ez da egiten lan banaketa zuzendaritzaren ponentzietan (afiliatu batek 
aipatzen du gaia, lan banaketari buruz hitz egiten hasi behar dela esanaz, nahiz eta 80ko  
hamarkada hasieran jadanik gaiari buruzko aipamen hauek aurki genitzakeen). 1980ko 
hamarkadan, birmoldaketa industrialak gogor astinduko zuen Euskal Herria, baina ELAk 
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behintzat ez zuen lan denboraren murrizketa eta banaketaren aldarrikapenarekin erantzun 
(1990eko hamarkada hasieran hasiko da berriro gai honi buruz hitz egiten, eta batez ere 
hamarkada honen erditik aurrera bereganatuko du berriro indartsu aldarrikapen hau ELAk). 

 1982ko apirilean topa genezake berriro Astekarian lan ordutegia murriztu eta 
banatzearen aldeko artikulu bat. Asteroko lanaldia hogeitamabost ordutara murriztu 
beharko litzatekela esaten da hor, eguneroko lanaldia hobeto egokitu, eta aparteko orduak 
mugatu beharko liratekeela, aisialdiko orduekin ordainduaz. Denbora partzialeko 
kontratuen aurkako lehenengo aipamenak ere irakurri genitzake artikulu honetan: "denbora 
partzialean lan eginaz jende gehiagok egiten du lan, eta nolabait esatearren lana hobeto 
banatzen da, baina langileriaren kaltetan gertatzen ari da". Zergatik? Belgikan gertatzen ari 
den bezala, ikasleak direlako horrelako lanetan hasten direnak, eta egoera horretan zaila 
delako lan sindikala egitea. Eta sindikatuak ahul diren arloetan, langileek ez dutelako 
babesteko gaitasunik (Ugalde, 1982).  

 Maiatzeko kongresuan 1985rako 38 orduko lan astea eskatzen du ELAk, eta 
horretarako lehenengo pausu bezala 40 orduko lan astea lortzea. Lan banaketa honen 
helburuetako bat langabezia konpontzea litzateke, baina baita langileen bizi kalitatea 
hobetzea ere. Espainiaren kasuan gainera arrazoi gehiago omen daude lan denbora murriztu 
eta banatzeko, Europako langabezi tasa altuenak dituen herrialdea baita, eta lan ordutegi 
luzeena duena (ELA, 1982a: 36-37). Lana banatzeko proposatzen den lehenengo neurria 
lan ordutegia murriztea litzateke, baina badira neurri gehiago: jubilazio adina 62 urtetara 
aurreratzea adibidez (58 urte arazoak dituzten arlo eta enpresen kasuan); gainera 55 urtetik 
aurrera lan ordutegiak progresiboki murrizten joan beharko luke; oporrak luzatzea; eta 
aparteko orduen aurkako borroka (ELA, 1982b: 83). Eta lan banaketaren bidez gizarte eta 
gizaki berri bat lortu nahi da gainera: "ELA-STV va a exigir soluciones nuevas. 
Encaminadas a una mejor distribución de los logros del proceso técnico, dando paso hacia 
la sociedad del tiempo libre, a base de un mejor reparto del trabajo existente, y fomentando 
actividades que permitan un desarrollo integral de la persona y un programa armónico y 
equilibrado de los pueblos" (ELA, 1982b: 78).  

 1982ko abenduan Lantzen aldizkariaren 14. zenbakia enpleguari buruzko 
monografikoa bihurtzen da, eta azken urteetako enplegu politika ofizialak kritikatzeaz gain 
(J. Elorriaga, G. Kortabarria, J.M. Mendoza eta Iturriagaren artikuluetan), ale berezi 
horretan V. Elorzak aztertzen du nola lortu daitekeen jende guziarentzako lana: hartu 
beharreko lehenengo erabakia, egungo enplegua babestea litzateke, eta bigarrena, lan 
ordutegia murriztea. Eta lan ordutegiaren murrizketa azken batean sindikatu eta patronal 
arteko borroka omen da, langile-nagusi arteko borroka. Produktibitate irabaziei esker 
etengabe joan behar litzateke lan ordutegia murriztu eta banatuz, baina langabezi handiko 
egoeratan oraindik ere beharrezkoagoa da neurri hau. Enpresariek ordea (eta baita gobernu 
gehienak ere, enpresarien interesak defendatuz) beste era batetara banatu nahi dute lana 
(denbora partzialeko kontratuak, behin-behinekotasuna, aparteko orduak...), lan merkatua 
bitan zatituaz eta langilegoa ahulduaz, era horretan beraiek lortzen baidituzte boterea eta 
kontrola (Elorza, 1982).  

 1982an PSOE gobernura iritsi ondoren 40 orduko lan astea onartzen da, baina ELA 
ez zen agertu erabat ados legea onartzeko moduarekin: "uno no puede evitar creer que se ha 
querido poner una vela a Dios y otra al Diablo y 'cumplir' las promesas electorales sin 
enojar a los empresarios" (Guridi, 1983: 7). Guridiren ustez, 40 orduko lan astea onartzen 
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du PSOEk, baina lan denbora urteka neurtzeko aukera uzten da, eta deskantsurako edo 
otarterako 15'ak zalantzan geratzen dira (kasu honetan, 20 urtek ematen duten perspektiba 
historikoari esker, Guridik ez zuela asmatu esan liteke, lege horren ondoren asteak jarraitu 
baizuen lanaldia neurtzeko erreferentzia nagusi izaten, eta deskantsuak kasu gehienetan 
behintzat errespetatu egin baiziren. Bere kritikak zentzu gehiago edukiko lukete agian gure 
garaian, azken urteetan bai nabaritu baita lanaldia urteka neurtzeko joera). 1984an 35 
orduko lan astearen aldeko manifestazio bat burutzen dute metalaren arloko Europako 
langileek Parisen, Alemaniako IGM sindikatua delarik indar gehien egiten duena 
aldarrikapen honen alde, greba egiteko prest agertzen direlarik. ELAren analisia honakoa 
da: "Patronalak esandakoari kasu egin izan bagenio, astean 60 ordu lan eginez jarraituko 
genuke, Bismark-en garaian bezala" (Lazkano: 1984). Eta Espainian berriz Felipe 
Gonzalez-ek bere politika ekonomikoa ez duela sindikatuekin eztabaidatuko esaten du. 
"Hori al da partidu 'sozialista' baten buruaren jarrera egokia?" galdetzen dute ELAtik. 
"Sozialista izateak ez al du ba suposatzen langileen interesen defentsa?" (Muru, 1984). 

 

2.3.- 1986- 1993 

 Lan denbora murriztu eta banatzearen aldeko proposamena indarra galtzen joango da 
1980ko hamarkadan zehar, 1993ko VIII. Kongresuak islatuko lukeelarik prozesu horren 
momenturik adierazgarriena, kongresu horretako txostenetan gaia ez baita aipatu ere egiten 
(ELA, 1993). 

 1986ko apirilean ospatzen da VI. Kongresua Bilbon (ELAren 75. urteurrenean 
ospatzen den biltzarra). Onartutako txostenen artean aurkitzen da Luis Mari Arana, Juanjo 
Mujika, Josemari Larrañaga, Edu Markinez eta Jose Elorrieta-k osatutako komisioak 
aurkeztutako "El empleo como prioridad: para una salida de progreso de la crisis 
económica". Txostenaren bostgarren atalak "Trabajo para todos. Una alternativa solidaria" 
izena du, eta atalaren azken puntua da lan banaketari eskeinirikoa: "La reducción de la 
jornada laboral" (ELA, 1986: 57). Bostgarren atalaren azken puntua beraz. Ezin esan beraz 
lehen mailako garrantzia ematen zaionik gai honi. Aldaketa teknologikoak suposatu duen 
produktibitate hazkundeak, lana antolatzeko moduaren aldaketak eskatzen dituela esaten da 
bertan, eta aldaketa horien artean garrantzitsuena lan denboraren murrizketak izan beharko 
lukeela, aisialdi gehiago eduki eta lana hobeto banatzeko. Momentuz gobernu eta 
patronalak aurka azaltzen dira, baina Europa mailan borrokatuz gero asteko lanorduak 35ra 
murriztu omen daitezke. Europar Batasuna da beraz lan denbora murrizteko ELAtik 
proposatzen den eremu geografikoa. Lan ordutegia murrizteak eta soldatak berdin 
jarraitzeak ez luke kostuen garestitzea suposatu beharrik, produktibitate hazkundea dela eta. 
Lan ordutegia murriztuz enplegua sortzen denean, orduan bai, gastuak gehitu daitezke, 
enpresariak soldata berriak eta gizarte segurantzako kotizazio berriak ordaindu behar 
dituelako. Baina ekonomia orokorrean hartzen badugu, gastu igoera hau konpentsatu omen 
daiteke: langabezia ordaintzeko gastuak murrizten dira, eskaera hazten da (jende gehiagok 
lan egiten duelako), eta ondorioz produkzioa eta ekonomia ere hazi daitezke, eta zergetatik 
jasotzen diren diru sarrerak ere handiagoak dira, jende gehiagok kotizatzen baitu. Jose A. 
Zestona, Andoni Cendoya, Josemi Unanue, Jose F. Rodriguez eta German Kortabarriak 
osatutako Komisioak berriz "Por el  reforzamiento del sindicalismo. Por la mejora de las 
condiciones de trabajo y de vida" txostena aurkezten du, kongresuko partaideek onartuko 
duten txostena. Txostenaren hirugarren atalak "Por la reducción de la jornada de trabajo: 
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trabajar menos para trabajar todos; trabajar menos para vivir más" izenburua dauka. 
Ponentzi honetan esaten denez, lan denboraren murrizketa eta banaketaren lehenengo 
helburua langabeziaren aurkako borroka da, baina bestetik lan ordutegiaren murrizketak 
langileen bizi-kalitatea hobetzeko aukera ere emango luke, aisialdiko denbora gehituaz: 
Pero hay otros valores cuya promoción persigue igualmente la reivindicación de reducción de 
jornada, valores ligados a la dignidad, bienestar y desarrollo de la persona humana. Una jornada 
más reducida permite esa humanización de la prestación del trabajo, mitiga su dureza y contribuye a 
preservar la salud psiquico-física del trabajador; al tiempo que permite al trabajador disponer de 
más tiempo libre para su desarrollo personal, su vida de relación social y familiar, el cultivo de 
aficiones y actividades no profesionales, etc. (ELA, 1986: 102). 

 Guk diskurtso kritiko bezela definitu dugun horren ideiak bereganatuaz, ELAk 
bizitza-zentzua lanetik kanpo bilatzea defendatzen du beraz. Garapen pertsonala aisialdiko 
orduetan ere lor daitekeela azpimarratzen da. Bestetik, lanaldi murrizketa hori ordaintzeko 
moduari dagokionez, lan ordutegia murriztearekin batera soldata ere murriztuko balitz,  
langileak pobretu egingo lirateke, eta ELAren ustez ez dago horretarako beharrik, 
produktibitate hazkundeak ordaindu baidezake lan ordutegiaren murrizketa eta banaketa. 
1986an gaude eta Espainian 40 orduko lan astea orain dela gutxi onartu den arren, ELA 35 
orduko astea eskatzen hasten da. Baina hortaz gain, aparteko orduen aurkako beharrezko 
borrokaren garrantzia azpimarratzen da baita ere, ahal den neurrian ordu hoiek ekidin egin 
beharko liratekeelarik, eta egiten direnean aisialdiarekin ordaindu beharko liratekeelarik. 

 Urte hauetan lan denboraren murrizketa eta banaketari buruzko artikuluak 
argitaratzen jarraitzen du Astekariak. 1986ko azaroan, K. Aslak Europako herrialde 
ezberdinetan lanaldi murrizketari buruz eginiko ikerketak aipatzen ditu, ikerketa horien 
arabera lan ordutegiaren murrizketak herrialde horietan sortuko lituzkeen enplegu berrien 
kopuruak emanez. Gainera, Mendebaldeko Alemanian, milioika langilek 38,5 orduko  lan 
astea zutela azpimarratzen da.  

1987ko otsailean V. Elorzak berriro erabiltzen du Mendebaldeko Alemaniako 
adibidea. Metaleko langile alemaniarrek 1984an lortu zuten 38 ordu eta 30 minutuko lan 
astea, eta enpresariek betikoa esan zuten: produktibitatea ez zela haziko, Alemaniako 
metalurgiak konpetibitatea galduko zuela, kostuak igoko zirela, produkzioa murriztu eta 
azkenean lanpostuak galduko zirela. Baina urtebete beranduago behintzat ez zen 
horrelakorik gertatu: metalurgiaren produktibitatea gainontzeko industri arloena baino bi 
aldiz gehiago hazi zen; metaleko enpresak gainontzekoak baino bi aldiz gehiago irabazi 
zuten; pieza bakoitzaren kostua %2,5 murriztu zen (industriako gainontzeko arloetan %1,5 
igo zen bitartean) eta gainera metalaren arloan 100.000 lanpostu berri sortu ziren. ELAk 
adibide hori jarraitu beharko lukeela dio Elorzak, eta bere politika sozialaren ardatz 
nagusietako bat izan beharko lukeela lan ordutegiaren murrizketa eta banaketak. 
Enpresariak omen dira helburu hori lortzeko oztopo nagusia: "Lo suyo es oponerse al 
progreso social. Lo suyo es la economía al servicio de sus beneficios, no al servicio del 
bienestar y de la ampliación de las posibilidades de 'vida' para todos" (Elorza, 1987a). 
Diskurtso kritikoan kokatuaz, Elorza-k azpimarratzen duena da lanaldi murrizketari 
buruzko eztabaidaren oinarrian kapitala eta lanaren arteko borroka dagoela, errenta 
banaketaren eta lan denboraren kontrola lortzeko borroka (eta orokorrean, lanaren, 
bizitzaren eta gizartearen kontrola lortzeko, kapitala eta lanaren arteko borroka klasikoa). 
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Elorzak 1987ko maiatzean idazten du berriro borroka honi buruz ("Empresarios: 
malos discípulos en Historia" da maiatzeko artikulu honen izenburu esanguratsua). 
Artikuluan, Alemaniako lan ordutegiaren murrizketaren historia egin ondoren, lan 
banaketaren aurrean enpresariak agertzen ari diren jarrera salatzen da (Elorza, 1987b): 
1850an greba egin zuten langile alemanek 14 orduko lan eguna lortzeko, baina enpresariei 
gehiegizkoa iruditu zitzaien eskaera, eta ez zuten onartu; 137 urte beranduago (1987an) 
egoera berdinean jarraitzen omen dugu (enpresariek lan denbora murrizketa oztopatzen 
jarraitzen dute, euren helburu nagusia irabaziak gehitzea delako, eta horretarako lan-
denbora beraiek kontrolatu nahi dutelako). 

1988an, Maritere Zinkunegik enplegua sortzeko lan banaketaren aukera "ia aitatu ere 
ere ez dela egiten" salatzen du, eta berriro ere Alemaniara begiratzen du adibide bila, 
metalaren arloan 37 orduko lan astea lortu baizuten urte horretan (Zinkunegi, 1988). 
1989ko azaroan, Gonzalo Arrietak aparteko orduei buruz idazten du, eta Alemania da 
berriro eredua: IG-Metal sndikatu indartsuak emaniko datuen arabera, Alemanian egiten 
diren 283 miloi aparteko orduekin miloi bat lanpostu sortu zitezkeen. Hona hemen 
Arrietaren ustez datu horietatik atera behar den ondorioa: "No ha sido, ni es siempre, fácil 
crear un estado de opinión sobre la necesidad de suprimir las horas extras para crear 
empleo. Pero es imprescindible, necesario. Pura y simplemente por solidaridad con los 
parados. Y basta" (Arrieta, 1989: 3). Eta aparteko orduen gaian bezala, 35 orduko lan 
astearen kasuan ere, borrokan hasi behar omen genuke alemaniarrak bezala, Arrietaren 
ustez posible zelarik 1995rako 35 orduko lan astea lortzea9.  

1990eko VII. Kongresuan ordea, lan denboraren murrizketa ez da ia aipatu ere egiten, 
eta esaten dena biltzarreko liburuaren 106. orrialdean esaten da gainera (horrek ere urte 
horietan proposamen honi ELAn ze garrantzi gutxi ematen zitzaion adierazten duelarik) :  
La jornada laboral se está reduciendo y ha pasado en cuatro años de las 40 horas semanales o 
1.820/1.826 anuales, según los casos, a las 1.790 horas de media convencional en Euskadi en 1.989, 
con diferentes ritmos, ya que en Gipuzkoa y Bizkaia se han alcanzado las 1.785 horas, contra las 
1.800 horas existentes en Araba y Nafarroa, siendo de destacar que existen algunas empresas del 
sector siderúrgico y textil que tienen conseguidas las 38 horas semanales, aunque son pocas. Este 
ritmo de reducción de jornada laboral hay que calificarlo como importante por su carácter constante 
y por la fuerte oposición patronal que suscita, pero a la vez hemos de constatar que es insuficiente. 
El papel que la reducción del tiempo de trabajo juega en el reparto de trabajo disponible, el nivel de 
desempleo existente y el riesgo de progresivo alejamiento de las jornadas de trabajo europeas, con 
paises en los que con carácter generalizado se han conseguido las 37,5 horas semanales, en el 
camino hacia las 35 horas reivindicadas por el conjunto de sindicatos que componemos la C.E.S., 
siguiendo con el reto, nos exige incidir con fuerza en los próximos años en reducciones escalonadas 
de la jornada laboral, para tratar de generalizar, en cuatro años, una jornada laboral en torno a las 37 
horas semanales, aún a sabiendas de la estrategia patronal que prefiere mayores elevaciones 
salariales a costa de no reducciones de jornada (ELA, 1990: 106). 

                                                 
9 Ikusten den moduan, 1980ko hamarkadako bigarren erdi honetan Alemania eta batez ere metalaren 
arloko IG sindikatu indartsua izan zen adibide eta eredu ELArentzat lan denboraren murrizketa eta 
banaketaren gaian. Pixkanaka lan ordutegia murriztea lortzen ari zen sindikatu hau, mobilizazio eta 
greba gogorren bidez, baina Euskadin ez zen halakorik gertatzen. Langilegoaren batasun falta? 
ELAren ezjakintasuna borroka zuzentzeko? Edo agian langilegoaren ahultasun egoerak ez zuen 
beste ezertarako aukerarik uzten... 
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 Aztertzen ari garen epe historiko guzti honetan, 1990eko lehenengo erdian dauka 
lan denboraren murrizketa eta banaketaren eztabaidak presentzia gutxien ELAren 
diskurtsoan. Oraintxe aipatu dugun moduan, 1990eko VII. Kongresuan, 106. orrialdean 
dagoen parrafo batetan bakarrik aipatzen da gaia, eta 1993ko VIII. Kongresuan, 
zuzendaritzak aurkeztu eta onartutako txosten ofizialetan ez da aipatu ere egiten. Enplegatu, 
Teknikari eta Elikadura Federakundearen izenean hitz egin zuen Dani Gómez-ek bakarrik 
aipatu zuen lan banaketaren eztabaida Kongresu horretan. Gómez-en ustez, ELAk ez dio 
orain arte behar bezalako garrantziarik eman gai honi, eta bada garaia aldarrikapen horren 
alde lanean hasteko, Alemaniako sindikatuek 35 orduko lan astearen alde daramaten 
borroka eredutzat hartuaz. Gainera, lan denboraren berrantolaketaren proposamena ere 
zalantzan jartzen du Gómez-ek Kongresuan eginiko parte-hartze horretan: enpresariek lan 
ordutegia malguago bihurtzea proposatzen dute, bezeroen eskaera mota berriak aitzakia 
moduan erabiliz; baina benetan lortu nahi dutena, langileen atsedenaldiak ezabatzea omen 
da, negozioen behar eta interesen zerbitzura jarriaz langilegoa. Eraso hauetako batzu 
konbenio kolektibo bidez bultzatzen ditu patronalak. Hau da adibidez, banketxe, aseguru-
etxe eta aurrezki-kutxen kasua, urte askotako borrokaren ondorioz lortutako lanaldi jarraien 
ordez, berriro goiz eta arratsaldeko ordutegiak ezarri nahi baitira, enpresariek langilegoa ia 
etengabe enpresaren zerbitzura egotea lortzen dutelarik modu horretan. Enpresarien aldeko 
malgutasun honen aurka borrokatzeko, Gómez-ek negoziazio kolektibo bidez borrokatu eta 
lortutako lan denboraren murrizketaren beharra defendatzen du, baina ez daki oraindik nola 
eta noiz gauzatu daitekeen proposamen hori (Gómez, 1993: 69-70).  

 Aztertzen ari garen gaiak izan dituen gorabeherak azpimarratzeko modukoak dira 
beraz: 1990-93 tartean, gaia ez da aipatu ere egiten, eta 1995tik aurrera ordea (eta batez ere 
1997-2000 tartean, orain ikusiko dugun moduan), sindikalismoaren aldarrikapen 
nagusietako bat bihurtzen da, lan denboraren murrizketa eta banaketa bapatean 
ezinbestekoa bihurtu izan balitz bezela. Zeintzuk ote dira aldaketa horien arrazoiak? Nire 
ustez, ez dena logikoa da batzutan gaiari hain garrantzia gutxi ematea, eta beste batzutan 
enplegu krisitik ateratzeko irtenbide posible bakar bezela aurkeztea.  

 

2.4.- 1995-96 

 Euskadin, 1995 dela esan genezake lan denboraren murrizketa eta banaketaren 
eztabaida benetan bultzatzen duen urtea. 1995ean IG-Metall sindikatuak azkenean, urte 
askotako borrokaren ondoren, 35 orduko lan astea lortzen du metalaren arloko langile 
alemaniarrentzat (urriak 1tik aurrera ezarri zen neurria). Eta Ramon Jaúregui Lan 
Sailburuak (PSOE), urriak 25 eta 26an "Lan Banaketari buruzko Nazioarteko Batzarra" 
antolatzen du Bilbon. Batzar honetarako prestatutako artikulua da ELAk zehazki lan 
denboraren murrizketa eta banaketari buruz, 1975-2003 tartean idazten duen lehenengo 
dokumentua10.  

                                                 
10 Dokumentu honetan oinarrituta, aurrerago komentatuko ditugun lan denboraren murrizketa eta 
banaketari buruzko bi txosten monografiko argitaratzen ditu ELAk 1996an, ELAren lan banaketari 
buruzko lehenengo diskurtso "landua" txosten horietan oinarrituko delarik (lehendabiziko aldiz, 
kuantifikatu egiten ditu ELAk Euskadin lanaldi murrizketak eduki ditzakeen ondorioak eta kostuak, 
lehenengo estimazio eta datuak eskeiniaz). Bi txosten hauek izango dira beraz ELAren lan 
denboraren murrizketa eta banaketari buruzko jarreraren oinarri eta abiapuntu.  
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 Eusko Jaurlaritzako Lan Sailak antolatutako Bilboko batzarra dela eta, ELAko 
Ikerketa Arduradun den Mikel Noval-ek eritzi artikulu bat idazten du gai honi buruz urriak 
22ko El Mundo egunkarian. Bere ustez, lan banketaren aldeko lehenengo arrazoia 
Euskadiko langabeziaren egoera litzateke: biztanleria aktiboaren %23 langabezian 
aurkitzen zen Euskadin 1995ean, eta langabetu hauetako %70ak ez zuen inolako 
dirulaguntzarik jasotzen. Noval-en ustez, lana banatu beharko litzateke egoera hau 
konpontzeko, eta diru sarrera bat ziurtatu beharko litzateke gainera langabetu guztientzako 
(nolabaiteko oinarrizko errenta bat eskatzen du beraz langabetuentzat). Hazkunde 
ekonomikoak ez omen du berak bakarrik langabeziaren arazoa konponduko, hori delarik 
lan banaketaren aldeko beste arrazoi bat Noval-en ustez. Gero eta eskulan gutxiago behar 
da berdina produzitzeko, eta ondorioz, enplegua sortzeko eta mantentzeko, beharrezkoa da 
lan ordutegia murriztea. Gai honi buruzko azterketa sakonenak Alemanian egin direla 
azpimarratzen da artikuluan, eta azterketa horien arabera (baita enpresariek eginiko 
azterketen arabera ere), lan banaketak argi eta garbi enpleguak sortu omen ditzakeela. 
Baina horretarako beharrezkoa da lehendabizi egoeraren azterketa errealista bat egitea, eta 
lan banaketa soldaten igoera moteltzeko adibidez ez erabiltzea. 1990-1995 tartean adibidez, 
soldatak produktibitatea baino askoz gutxiago hazi dira, eta erosteko gaitasuna beste 
herrialde industrializatuetan Euskadin baino askoz gehiago hazi da. Aberastasunaren 
banaketan langileen parte-hartzea mantendu izan balitz, lan ordutegia %9,34 murriztea, eta 
ondorioz, langabezia % 7,3 puntu murriztea posible izango litzateke Novalen ustez 
(Euskadiko ekonomiak lan banaketa ordaintzeko margena badauka beraz).  

 Bilboko Batzarrean aurkeztutako artikuluan, ELAk lan banaketaren oinarrian justizia 
soziala eta aberastasunaren banaketa daudela esaten du, langabeziaren inguruko zenbait 
ideia ofizial datuekin kritikatuz (ELA, 1996a). Adibidez, ELAren ustez gezurra da soldata 
murrizketak enplegua sortzen dutenik, 1981-1995 tartean BPGean langileen soldaten parte-
hartzea bost puntu murriztu  baita (1981an soldaten parte-hartzea BPGan %54,0 zen 
bitartean, 1995ean %47,53 da. Hau da, 1981an gizarte osoak produzitzen zuen 
aberastasunaren %54 langileen eskuetan geratzen zen, eta 14 urte geroago aberastasun 
horren %47 bakarrik geratzen zen langileen eskuetan). Argi dago beraz nora joan diren bost 
puntu hoiek (ELAren ustez behintzat, kapitalaren errentetara). Gainera, urtero bi puntuko 
hazkunde ekonomikoa izateak ez dakar berekin enplegu hazkunderik: 1981-1995 tartean 
BPGaren batezbesteko bilakaera, %2,1 izan zen Euskadin11, baina 1976-1996 tartean 
langabezia %4,2tik, %20,3ra igo zen. ELAren ustez, gezurra da beraz enpresariek 
eskatutako malgutasunak enpleguak sortzen dituenik. Malgutasunaren politikak ez du 
enplegurik sortu, eta langileentzat ekarri duen ondorio bakarra negatiboa izan da (lan 
baldintzak okerrago bihurtzea). Malgutasunaren estrategia neoliberalak, gizarte "trial" baten 
sorrera suposatu du: batetik enplegu finkoa eta soldata majoak dituzten langileak; bestetik 
lanpostu finkorik gabeko eta lan baldintza txarrak jasan behar dituzten langileak; eta 
azkenik enplegurik bilatzen ez duen jendea, gehienak diru sarrerarik gabe, emakume eta 
gazteak osatzen dutelarik batez ere talde hau. ELAren ustez, langabezia itxuraz murrizteko, 
hurrengo hamar urtetan (1995-2005) ekonomiak urtero %5 hazi behar omen luke, eta ez 

                                                 
11 Datu honek ez du esan nahi epe horretan urtero ekonomia 2,1 hazi denik, baizik eta epe horretako 
batezbestekoa 2,1 dela (1981 ekonomiak BPG %-1,6 ko beherakada izan zuen bitartean adibidez, 
1988an %6,7 hazi zen). 
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dirudi datu hori posible denik12. Horregatik, ezin omen dugu gertatuko denaren zain egon, 
irtenbideak pentsatu, prestatu eta landu egin behar dira. Lan denboraren murrizketa eta 
banaketa, enplegua sortzeko estrategia alternatibo eraginkorra izan liteke ELAren ustez. 
Dena den, aurretik aparteko orduen, iruzur fiskalaren eta kontraturik gabeko ekonomia 
murgilduaren arazoak konpondu beharko lirateke.  

 Lanaldi murrizketa eta banaketari buruzko ELAren diskurtsoa finkatuko duen artikulu 
honetan esaten denez, lanaldia indibidualki murriztu liteke, jubilazioak aurreratuz, 
eszedentzien bidez (ikasten jarraitzeko, umeak zaintzeko...), edo denbora partzialeko 
kontratuen bidez. Baina langabezian benetan eragin dezaketenak, lan banaketa neurri 
kolektiboak omen dira, eta lan denbora dexente murrizten bada gainera, bestela 
produktibitate irabaziak jaten baitituzte lan denbora murrizketa txikiak (Euskadin 1995 arte 
lan banaketa neurri defensiboak bakarrik hartu izan dira, edo makinak gehiago erabili ahal 
izateko lan denbora berrantolaketak). Sindikatuek defendatzen duten lan ordutegia orokorki 
murriztu eta banatzearen arazo nagusia finantziazioarena omen da: lehendabiziko aukera 
soldatak murriztea litzateke, baina sindikatuek ezin dute aukera hau onartu, eta gainera 
kontsumoaren eta ekonomiaren beherakada suposatuko luke; bigarren aukera, lanaldi 
murrizketa enpresak ordaintzea litzateke, baina aukera hau ere zaila ikusten da egungo 
ekonomia globalizatuan, erabakia nazioarte mailan hartuko ez balitz, herrialde zehatz 
bateko ekonomiak lehiakortasuna galduko lukeelako; hirugarren aukera lanaldi murrizketa 
produktibitate hazkundearekin ordaintzea litzateke, baina aukera hau ongi dihoazen enpresa 
handientzat bakarrik omen litzateke baliogarri; eta laugarren aukera botere politikoaren 
parte-hartzea litzateke, dirulaguntzen bidez (laugarren aukera honek politika 
ekonomikoaren aldaketa bat eskatuko luke, zergak gehituaz edo/eta iruzur fiskalaren 
aurkako borroka gogortuaz). 1995eko ELAk, lan denboraren murrizketa eta banaketa 
orokorra ezartzeko, pixkanakako prozesu mailakatu bat defendatzen zuen, arazoak ikusten 
baizituen enpresa txikietan eta zenbait arlo ekonomikoetan.  

 Hurrengo urteetan ELAk behin eta berriro errepikatuko dituen ideiak, 1995eko 
dokumentu honetan finkatzen hasiko dira beraz: langabeziaren aurka borrokatzeko, lan 
denboraren murrizketa eta banaketaren aldeko jarrera agertzen du ELAk, lanaldi murrizketa 
hori soldatak jaitsi gabe egin beharko litzatekeelarik, Euskadin ba omen dagoelako 
margenik horretarako. Dena den, orokorrean, ELAren jarrera erradikalizatu egingo da 
hurrengo urteetan dokumentu honekin konparatuz: dokumentu honetan, lanaldia murrizteko 
pixkanakako prozesu mailakatu bat defendatzen da, erabaki erradikalago batek 
lehiakortasunean izan ditzakeen eragin negatiboen ondorioz; hurrengo urteetan ordea, 
bapateko lanaldi murrizketa orokorrak aldarrikatuko dira (35 orduko lan astea izango 
delarik erreferentzia nagusia), eta lehiakortasunaren arazoari ez zaio horrenbeste garrantzia 
emango, ELA konturatzen baita eztabaidaren gakoa aberastasunaren banaketan dagoela (eta 
gainera, 1994-2000 tartea hazkunde ekonomiko garaia delako). 

 1995eko urrian Bilboko Batzarrean aurkeztutako artikulu honetan oinarrituta, Manu 
Robles-Arangiz Institutuak lan denboraren murrizketa eta banaketari buruzko lehenengo 
txosten monografikoa argitaratzen du 1996ko urtarrilean (ELA, 1996b). Politika 
                                                 
12 Denborak ematen digun perspektiba historikotik, ELAk eginiko aurreikuspen hau ez dela bete 
esan liteke, neoliberalismoa gai izan baita, horrenbesteko hazkunde ekonomikoa gabe enplegua 
sortzeko (ikuspegi kritiko batetik enplegu berri horren kalitatea kasu gehienetan zalantzan jar 
litekeen arren). 
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Industrialeko Arduradun zen Juan Miguel Mendozak izenpetzen zuen txosteneko artikulu 
nagusia (1995eko Nazioarteko Batzarrean aurkeztutako artikulu berdina), eta artikulu 
horrekin batera, Michel Rocard-ek Europako Parlamentuan aurkeztutako lan banaketari 
buruzko beste dokumentu batek (marko teorikoan aipatu dugun dokumentua) osatzen zuen 
Gai Monografikoak saileko 11. zenbaki hau.  

 Sindikalgintza aldizkariaren otsaileko zenbakian, Mendozak txosten monografiko 
horretako bere artikulua laburtzen du, negoziazio kolektiboa prestatzeko (Mendoza, 1996). 
Otsailaren 2an, "Enplegua, lanaldia eta negoziazioa" jardunaldia antolatzen du ELAk, 
langabezia konpontzeko lan banaketak izan dezakeen eragina aztertzeko. Jardunaldi honen 
ondoren, ELAren negoziazio kolektiborako txosten guzietan lan denboraren murrizketa eta 
aparteko orduen aurkako borroka bihurtuko dira enplegu politikaren ardatz nagusiak. 
Ekainaren 21-22an ELA-Metal arloko V. Kongresua ospatzen da, eta idazkari nagusi 
berraukeratzen duten Jose Mari Larrañagak 37 orduko lan astea aldarrikatzen du, neurri 
horrek langabezia bost puntutan murriztuko lukeela gehituaz (Larrañaga, 1996). Iraileko 
Landeia aldizkarian, negoziazio kolektiboko arduradun den Josemi Unanuek, lan 
ordutegiaren murrizketa lortzeko legea eta negoziazio kolektiboa erabiltzea defendatzen du 
(ez bat edo bestea, baizik eta biak batera), eta ELA-Metal-aren helburua urte gutxi 
batzuetan 37 orduko lan astea lortzea dela dio (Unanue, 1996). 

 Urte berean (1996), ELAk "Enplegua lehentasun nagusia. Enplegurako alternatiba" 
txostena argitaratzen du (ELA, 1996c). Txostenaren lehenengo zatian ("Enplegua da 
helburu nagusia"), enpleguaren egoera aztertzen da, eta bigarren zatian ("Enplegurako 
alternatiba") egoera horretatik ateratzeko proposamenak azaltzen dira (lanaldia murriztea; 
aparteko orduen ordez kontratu berriak egitea; erretiroak aurreratzea, gazteentzako 
kontratatazio berrien truke; eta lanaldia borondatez banatzea13). 

 Egoeraren azterketari dagokionez, tesi liberalen nagusitza kritikatzen du ELAk, tesi 
hoiek langileen interesen aurkakoak baitira. Tesi horietan oinarritutako politika 
ekonomikoak soldata murrizketak eta prekaritatea ekarri omen dituzte, langabezia Europa 
guzian igoaz, eta Espainian eta Euskadin inon baino gehiago gainera. Horregatik, 
elkartasunagatik ez bada ere, bake soziala ziurtatu nahi badugu, justizia soziala eta 
aberastasunaren banaketa birpentsatu egin beharko dira hemendik aurrera, bestela 
egonkortasun politiko eta soziala zalantzan egongo omen delako (botere ekonomiko eta 
politikoak ez dio oraindik behar adineko garrantzirik ematen langabeziaren arazoari, baina 
eman beharko dio, arazoa ez baita lanik ez dutenena bakarrik, baizik eta gizarte osoarena. 
Langabezia bidegabea da pairatzen dutenentzat, baina, horrez gain, gizarte osoan du 
eragina). Txostenean, 1976-1996 tartean Euskadin enplegu bat dutenen kopuruak behera 
egin duela azpimarratzen da (datu horrek langabezia estrukturala dela adierazten omen 

                                                 
13 Azaroko Landeian "Enplegua lehentasun nagusia. Enplegurako alternatiba" txostena laburtzen du 
G. Zeberiok: Euskal Herriko enpresa guzietan lanaldia ordubete murriztuko balitz, 17.500 lanpostu 
berri sortu ahal omen litezke (oraindik ez da 35 orduko lan astea eskatzen, soilik lanaldia %10-15 
murriztea); aparteko orduen ordez kontratu berriak egingo balira, 15.000/20.000 lanpostu berri sortu 
ahal omen litezke; eta azkenik, 60 urtetik aurrerako jendearen aurrejubilazioak eta ondorioz eginiko 
ordezkapen kontratuek 53.000 langilerengan izan omen dezakete eragina (Zeberio, 1996).  
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zuelarik14), eta gainera, 1995ean egindako kontratuen %86,5 behin-behinekoak izan zirela 
(egoera honen ondorioz, gizarte zatiketa instituzionalizatzen ari da). 

 Egoera horretatik ateratzeko ELAk lana banatzea proposatzen du, ondoko baldintzak 
beteaz: (1) Asteko, hileko edo bizitza osoko lanaldiari aplikatu behar zaizkio lan banaketa 
neurriak (2) Murrizketak nabarmenak eta aplikazio zabalekoak izan behar dute, gaur egun 
ohizkoak diren lanordu murrizketak produktibitateak edo aparteko orduek irensten bait 
dituzte (3) Administrazioaren laguntza finantziarioa behar da (4) Murrizketak negoziatuak 
izan behar dute, negoziaziorik gabe irekitako formulak gutxi erabiltzen bait dira, 
finantziazioa eduki arren (formulak interesgarriak izan behar dute bi aldeentzat)               
(5) Formula negoziatzearekin batera, ordezkapen kontratu berriak eta beroien kontrola ere 
negoziatu behar . 

 Ikusten denez, gero eta diskurtso landuagoa erabiltzen du ELAk lan banaketaren 
gaian (argudio gero eta landuagoak, datuetan oinarrituak, eta proposamen gero eta 
zehatzagoak...), eta gaia lantzearekin batera, diskurtsoa erradikalizatzen zaio. 1995-96 
urteetan, lan denboraren murrizketaren aldeko ofentsiba hasiko du ELAk, 1997-2000 
tartean izango delarik nire ustez ofentsiba horren momenturik gorena. Gainera, Euskadiko 
sindikatu indartsuena izanik, gainontzeko sindikatuak ere presio kanpaina horretara 
bultzatuko ditu (1998an Lan Harremanetako Kontseiluko eztabaidak Confebask-ekin, 
1999ko urtarrileko Enpleguari Buruzko Akordioa, 35 orduko lan astearen aldeko 1999ko 
maiatzak 21ko greba, 2000ko akordioa Euskadiko administrazioan 35 orduko lan astea 
ezartzeko...). Lanaldi murrizketa eskatzeko ELAren arrazoi  nagusia enplegu berria sortzea 
izango da, neurri horrek langileen bizi kalitatean edo gizarte aldaketan izan dezakeen 
eragina ez direlarik helburu bezela aipatzen. Diskurtso kritikoak lan denbora murriztu eta 
banatzeko aipatzen dituen hiru arrazoietatik bi ahazten ditu beraz ELAk, gainontzeko 
sindikatuek bezela, ahazten dituen bi helburu horietako bat gainera, funtsezkoa delarik 
ikuspegi kritiko batetik (posible eta beharrezko den gizarte eredu aldaketa). Bestetik, 
lanaldi murrizketa langabeziaren aurka borrokatzeko neurri bezela aurkezten denez, 
langabezia tasa jeisten denean (1996-2002), ELA argudio gabe geratzen da neurri hori 
defendatzen jarraitzeko. Ikuspegi kritiko batetik ordea, langabeziaren aurkako tresna 
izateaz gain, lanaldi murrizketa eta banaketa, prekaritatearen aurkako tresna ere izan liteke, 
eta gainera, eztabaida hau ez litzateke enpleguaren esparrura mugatu behar. Marko 
teorikoan ikusi dugun moduan, diskurtso kritikoaren lan banaketa proposamena zabalagoa 
eta sakonagoa da: gizartean egiten den lan guztiaren banaketa eztabaidatu behar da, eta ez 
soilik enplegu banaketa (hau da, genero ezberdintasunei buruzko eztabaidan sartu behar 
dugu); lanaren eta bizitzaren zentzuari buruz hitz egin behar da (lanerako bizi beharrean, 
bizitzeko lan egin); gizarte osoaren merkantilizazioaren aurka borrokatu behar da (enplegu 
aztarnategi berriei buruzko eztabaida); aisialdi aktibo eta ez kontsumista bat bultzatu behar 
da, mundu guztira zabaldu ezin den bizitza estilo hau aldatzen hasteko... ELAk (eta 
aurrerago ikusiko dugun moduan, gainontzeko sindikatuek), ez ditu gai hauek lantzen. 

                                                 
14 1996an esaten ditu gauza hoiek ELAk, eta urte horretan bertan iristen da boterera Espainian PP. 
Hurrengo urteetan errezeta neoliberalekin hautsiko dio PPek diskurtso hau ELAri: 1996an, 
Euskadiko langabezia tasa %22,4koa zen, eta 2002an, %9koa (dena den, marko teorikoan ikusi 
dugun moduan, ikuspegi kritiko batetik, horrek ez du suposatzen enplegu krisia konpondu denik eta 
lanaren banaketak jadanik baliorik ez duenik, langabezia oraindik %10 inguruan baitago, eta 
gainera urte horietan sortu den enplegu asko prekarioa baita). 
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ELArentzat, lanaldi murrizketa enplegua sortzeko tresna da, eta horregatik, ELAren 
diskurtsoa, diskurtso sozialdemokrata dela esan genezake, eztabaidaren lehenengo mailan 
bakarrik geratzen delako (enpleguari buruzko eztabaida tekniko-ekonomikoan).   

 

2.5.- 1997- 2000 

 1997-2000 tartean, lan denboraren murrizketa eta banaketa, ELA sindikatuaren 
diskurtsoaren gai garrantzitsuenetarikoa bihurtuko da (batez ere 35 orduko lan astea 
aldarrikatuko delarik). Karta Sozialaren aldeko mugimenduan parte hartuko du ELAk urte 
horietan15, eta beste mota askotako mobilizazio eta ekintzak antolatuko ditu lanaldi 
murrizketaren alde. Barne dokumentuetan eta Landeia eta Sindikalgintza aldizkarietan 
gairik aipatuenetarikoa izango da. 1999ko urtarrilean, LHKan "Enpleguari buruzko 
akordioa" izenpetuko du gainontzeko sindikatu eta patronalarekin (aparteko ordu, 
ordezkapen kontratu eta ABLEei buruzko akordioa), eta urte bereko maiatzak 21ko "35 
orduko lan astea eta soldata sozialaren aldeko grebaren" antolatzaileetako bat izango da. 
2000. urtean, Euskadiko administrazioan 35 orduko lan astea ezartzeko akordioa izenpetzen 
du. Asko dira hiru urte hauetan lan banaketari buruzko artikulu eta erreferentziak, eta denak 
aipatu eta aztertuz gehiegi luzatuko nintzatekeenez, dokumentu eta ideia nagusiak laburtu 
eta azaltzera mugatuko naiz. 

 1997ko ekainak 27 eta 28an ospatzen du ELAk Bilbon bere IX. Kongresua. Lan 
banaketari dagokionez, aurreko puntuan aztertu dugun 1996ko Enplegua lehentasun 
nagusia txostena izango da kongresu honetan oinarri gisa erabiliko den dokumentua. Eta 
kongresu honetan enplegua baldin bada lehentasun nagusi, lehendabiziko aldiz, lan 
denboraren murrizketa eta banaketa izango da ELAren proposamen nagusia helburu hori 
lortzeko. Txostenak finkatutako lau ardatzak jarraitzen ditu kongresu honek  lan banaketari 
dagokionean: lan ordutegiaren murrizketa (oraindik ez da 35 orduetaz hitz egiten, lan 
ordutegia %10-15 murrizteaz baizik); aparteko orduen aurkako borroka; ordezkapen 
kontratuak eta borondatezko lan banaketa16. "Langileon eskutik bestelako Euskal Herria. 
Otros valores, otra sociedad" izango da kongresu honen lema, eta lemari jarraituz, 
neoliberalismoak inposatu nahi duen gizarte eredua zalantzan jarri eta gizarte eredu berri 
bat proposatzen saiatuko da ELA.  Kongresuan aurkeztu eta onartutako ponentzia bakarrean 
esaten den moduan, "lana azoka huts bihurtzen ari da, gero eta jende gehiagori langabezia 
eta era guzietako prekariotasuna dakarkion azoka krudela" (ELA, 1997a: 20). Lanaren 
inguruko egoera larriaz gain, "gizarte eredua ere kinka larrian aurkitzen da. Batzuk, 
gehienok, gizartea benetan giza-artea izan dadila nahi dugu. Besteek, ordea, gizartea 
merkatuaren eremu huts bihurtu. Eta hauek, gutxiengo bat izan arren, gero eta indar 
gehiago bereganatzen ari dira eta bere aukerak inposatzen ari zaizkigu". ELAk baloreak  eta 
                                                 
15 Honi buruz begiratu, Mikel Novalen "Carta Social: cuestión de voluntad política" artikulua (Egin, 
1997.05.29). Hona hemen Novalek artikulu horretan ematen dituen datu batzuk: 1996 amaieran 
229.500 pertsona zeuden langabezian Euskal Herrian, eta horietatik 60.328k bakarrik jasotzen zuten 
dirulaguntza bat (hau da, langabetuen %26,3ak). 1993an, langabezia dirulaguntzetarako 122.424 
miloi pezeta gastatzen ziren EAEen (BPGaren %3,08) eta 1996an 81.087 miloi (BPGaren %1,71). 
16 Aparteko ordu eta ordezkapen edo errelebo kontratuei buruzko akordioa, 1999ko urtarrilean 
lortuko zuen ELAk enpresari eta gainontzeko sindikatuekin, Lan Harremanetako Kontseiluan 
(2003tik begiratuta, ezin esan genezake Akordio horrek emaitza positibo gehiegirik eman duenik 
langileentzat). 
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gizarte eredua zalantzan jartzea proposatzen du beraz, "pentsamendu ideologiko 
dominatzaileak" ezarri nahi dizkigun indibidualismoa eta lehiakortasun basatia bezalako 
baloreak baztertuz (ELA, 1997b: 88). Indibidualismoa eta lehiakortasuna bezalako 
baloreek, lanaren prekaritatea suposatu omen dute, eta prekaritate horren sinbolo 
nagusietako bat lirateke ABLEak17.  

 Ponentzia nagusiaz gain, sei ebazpen edo erresoluzio aurkeztu eta onartu ziren 
kongresu honetan, eta lehendabizikoa enpleguari buruzkoa izan zen, Mikel Noval-ek 
aurkezturikoa (ELA, 1997c). Ponentzian esaten zenez, langabezi eta prekaritate egoera 
larriak ziren Euskal Herrian: langabezi tasa %20koa zen, gazteen artean %44, eta 
emakumeen artean %30; langabezian zeuden hiru pertsonetatik bi epe luzeko langabetuak 
ziren, eta 55 urte baino gehiago zituztenen %13ak bakarrik zeukan enplegu bat; langileen 
%33ak behin-behineko kontratu batekin ari  zen lanean, eta lau langabetuetatik hiruk ez 
zuten inolako diru sarrerarik. Guzti honi ABLEak, inposatutako denbora partzialeko 
kontratuak, autonomo faltsuen egoera ea. gehitu behar zitzaizkion gainera. Lan 
merkatuaren prekarizazio eta esplotazio modu berri hauek gizarte banaketa eta bazterketa 
bultzatzen omen zituzten, gizartea oso hauskorra bihurtzen zelarik. ELAren ustez, 
egoeraren errua azken urteetako enplegu politikena zen, globalizazioa eta lehiakortasuna 
aitzakia  moduan erabiliaz kapitalaren alde inposatu diren politiken errua. Egoera honetatik 
ateratzeko, ELAren proposamen nagusia lanaldia murriztu eta banatzea zen, aurretik aipatu 
ditugun lau ardatzetan oinarritutako lan banaketa. Lau urtetan beraz aldaketa handia ematen 
da: 1993ko VIII. Kongresuan lan banaketa ia ez da aipatu ere egiten, eta 1997an berriz 
enplegu politikaren proposamen nagusi bihurtzen da). Lanaldi murrizketa eta banaketa hau 
ordaindu ahal izateko ba omen dago nahikoa margen Euskal Herrian: ELAren datuen 
arabera, azken urteetako politika ekonomikoaren ondorioz, langileen errentak lau puntu 
murriztu dira,  urtero 2,5 billoi pezetako transferentzia suposatzen duelarik horrek langileen 
errentetatik enpresarien errentetara Estatu espainiarrean. Gainera, 1992-1996 tartean 
produktibitatea soldatak baino % 2,1 gehiago  hazi omen da urtero, eta hazkunde hau 
kapitalak oso-osorik bereganatu  beharrean, langileekin banatu izan balu, urteko lanaldia 48 
ordutan murriztu ahal izango litzateke epe horretako urte bakoitzean, urte bakoitzean 
17.500 lanpostu sortuaz (hau da, denetara 87.500 lanpostu, garai horretako langabeziaren 
herena. Gainera, horri gehitu beharko litzaizkioke aparteko orduen ordez sor daitezkeen 
15.000-20.000 lanpostu berriak eta ordezkapen kontratuak eta borondatezko lan 
banaketaren ondorioz sor zitezkeenak).  

 Eta, lanaldi murrizketa eta banaketaz gain, oinarrizko errentaren alde ere agertzen da 
ELA: pentsio bat jasotzen duten pertsonak kenduta, jendearen diru sarrerak enpleguarekin 
lotuta daude, eta gizartearen %20ak ez badu enplegurik aurkitzen, beste era batetako diru 
sarrerak pentsatu beharko dira. "Reivindicamos, en definitiva, que se asuma el derecho de 
toda persona a unos ingresos dignos, bien a través del empleo o de unas coberturas más 
altas y completas que las actuales" (ELA, 1997b: 59). Egoera idela jende guziak enplegu 
bat edukitzea litzateke, baina hori posible ez den bitartean, gutxienez diru sarrera bat 
ziurtatu beharko  litzateke jende guztiarentzat. 

 Enplegu aztarnategi berrien gaian, ELA diskurtso kritikotik aldentzen da, aztarnategi 
horien defentsa eginez, nahiz eta oraindik ideia hau gehiegi zehaztu ez (aztarnategi berri 

                                                 
17 Aldi Baterako Lan Enpresen gaia ere, 1999ko urtarrileko LHKko Akordioan sartuko zen. 
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hauek zeintzu izango liratekeen adibidez ez delarik zehazten). Langabeziaren aurkako hiru 
bideak azaltzerakoan, zera esaten da: "Estas vías son tres: la reducción de la jornada, 
acompañada de la creación de empleo; la creación de empleo en nuevas actividades 
sociales, para lo que son necesarios recursos públicos, obtenidos vía impuestos, y una 
política industrial" (ELA, 1997b: 61. Kurtsiba nirea da). ELAren enplegu politikaren arlo 
garrantzitsu bat beraz "la creación de empleos en nuevos servicios sociales" atalak osatzen 
du: "Otra vía indicada para crear empleo está ligada a la necesidad de cambiar la actual 
mentalidad social. Este cambio tiene que venir de la mano de dar una mayor importancia  a 
los servicios sociales y al ocio, en definitiva, a la propia utilización del creciente tiempo 
libre del que van a disponer en el futuro las personas" (ELA, 1997b: 62). ELAren ustez 
enplegu aztarnategi berri hauek Estatuak  edo administrazio publikoak ordainduko beharko 
lituzke.18 

 1998ko maiatzean, Gai Monografikoak saileko 16. zenbakia berriro ere lanaldi 
murrizketari eskaintzen dio ELAk, La reducción del tiempo de trabajo y el empleo 
izenburua duen monografikoa (ELA, 1998a)19. Dokumentu honetan, lehendabiziko aldiz 35 
orduko lan astean zehazten da lan banaketaren proposamena, Frantzian egun horietan 
bertan oinarritutako legea adibidetzat hartuaz. Eta 35 orduko lan astearen proposamen 
horretan oinarriturik, LABekin batera "Lanordu gutxiago, lanpostu gehiago" kanpainari 
emango dio hasera ELAk20. Frantziako Aubry legearekin batera, Alemaniako IG-Metall 
Federazioa izango da ELArentzat eredu (Alemanian, 35 orduko lan astea, legez beharrean 
negoziazio kolektibo bidez lortu zen metalean). ELAk bi bideak defendatzen ditu 
printzipioz: bai negoziazio kolektiboa eta bai legea. Dokumentuan, lan banaketari buruzko 
autore ezberdinen artikuluak biltzen dira, eta Frantziako 35 orduen legea azaltzen duten 

                                                 
18 1999an, Gasteizko Parlamentuan Enpleguari buruz ospatutako Plenoan, German Kortabarria 
Komunikazio arduradunak, dirulaguntzak eskatu zizkion Eusko Jaurlaritzari aztarnategi hauek 
bultzatzeko, enplegu asko sortu omen baidaitezke arlo horietan ELAren ustez (batez ere zerbitzu 
sozialen arloan). Gainera, horrela, ordaindu gabeko lan hauek egiten dituztenak gaur egun batez ere 
emakumeak izanik, arlo horietan enplegua sortuz askeago bihurtu omen litezke (ikuspegi kritiko 
batetik, despistatu xamar dabil ELA gai honetan...). 
19 Lehenxeago aipatu dugun moduan, 1996ko urtarrileko Tiempo de trabajo y empleo 
monografikoak bete zuen bilduma honetako 11. zenbakia, 1995eko Bilboko Nazioarteko Batzarrean 
aurkeztutako artikuluan oinarriturik. 
20 Kanpaina 1998ko otsailean aurkeztu zen, eta bi ekitaldi nagusi izan zituen urte bereko udaberrian: 
lehenengoa, martxoak 28an Iruñan egindako manifestazioa, "35 orduak eta soldata sozialaren alde" 
(ELA eta LABez gain, Esk-Cuis, Stee-Eilas, Ezker Sindikala, EHNE eta Hiru-k deitutako 
manifestazio honetan 20.000 pertsonak parte hartu zuten); bigarrena, apirilak 23an egindako 
ordubeteko lanuztea (goizeko 10tatik 11ra). Lan Harremanetako Kontseiluan, sindikatuak 
Confebask-ekin negoziatzen aritu ziren "Enpleguari buruzko Euskal Akordio" bat 1998 urte guztian 
zehar, eta presio moduan, behin baino gehiagotan aipatu zuten 35 orduko lan astearen aldeko greba 
orokorra egiteko aukera. Baina enpresariek presioa aguantatzen jakin zuten, eta 1999ko urtarrileko 
akordioan ez zen lanaldi murrizketari buruzko erabakirik hartu. Greba orokorra 1999ko maiatzak 
21an egingo zen (honek ere ez zituelarik eman bapateko emaitza "praktikoak", nahiz eta 
antolatzaileen ustez baliogarria izan gizartea kontzientziatzeko: "Lehenengo aldiz, aurrerapen sozial 
baten aldeko greba egin dugu, lan erreforma baten edo  prestazio sozialen murrizketa baten aurkako 
ohizko greben ordez. Lanaldia murriztearen alde jende asko kontzientziatzea lortu dugu eta, 
grebaren ondoren, eskari hau inoiz baino indar handiagoz sartzen ari da negoziazio kolektiboko 
errebindikazioetan" ELA, 2000d: 52). 
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orrialde batzuk osatzen dute erdiko koadernotxo berezia. Alemaniako IG Metall eta 
Frantziako legea dira esan bezala ELArentzako adibide esanguratsuenak, eta IG Metall 
Federazioa zuzentzen duen Klaus Zwickel eta Frantziako legearen ama den Martine Aubry 
dira liburuxka honetako protagonistak. Gutxi dira ELAko jendeak idatzitako artikuluak. 
Valentin Bengoak Alemaniako egoera eta Confederación Europea de Sindicatos-ek lan 
denboraren murrizketa eta banaketari buruz esandakoa laburtzen ditu berak izenpetzen duen 
lehenengo artikuluan (Bengoa, 1998a), eta Klaus Zwickel-ek esanikoak biltzen ditu beste 
artikulu batean (Bengoa, 1998b). Mikel Noval-ek, nahi izanez gero, lanaldi murrizketa 
ordaintzeko adina diru badagoela azaltzen du (Noval, 199821): Euskal Herrian, presio 
fiskala BPGaren %33 zen, Europakoa %41 zen bitartean. Euskal Herriko batezbestekoa 
Europakoaren berdina balitz, EAEn urtero 400.000 miloi pezeta gehiago bilduko lirateke. 
Gainera, zerga hoiek gehiago aztertuko bagenitu, 1992-1996 tartean enpresariek 1.000 
miloi gehiago bakarrik ordaintzen dituztela ohartuko gara, gainontzeko taldeek 139.000 
miloi gehiago ordaindu dituzten bitartean. Hau da, enpresariek 1996an 1992an baino %0,7 
gehiago ordaintzen duten bitartean, gainontzekoek %26 gehiago ordaintzen dute. Eta guzi 
honi gehitu beharko litzaioke iruzur fiskala, Euskal Herrian urtero 600.000 miloitara iritsi 
daitekeena, enpresari eta profesionalak direlarik batez ere iruzur horren errudun (Noval-ek 
gehiago zehazten ditu datu hauek, baina ez daukat hemen lekurik datu guztiak  emateko).  

 Datu hauek kontutan harturik, ELA eta LABen lanaldi murrizketa eta banaketa 
proposamenak 100.000 lanpostu berri sortu omen ditzake: 70.000 lanpostu berri 35 orduko 
lan astearen bidez (txosten honetan zehazten du ELAk lehendabiziko aldiz 35 orduko lan 
astearen proposamena), 15.000-20.000 lanpostu aparteko orduen ordez, eta 15.000 lanpostu 
aurre-jubilazio eta ordezkapen kontratuei esker (lehenengo aldia da baita ere lan 
banaketarekin loturiko datu hain garbiak ematen direla, nahiz eta oraindik ere 
aurreikuspenak besterik ez diren). Gainera, lan banaketari esker, 1998an aldi baterako 
izaera zuten 150.000 kontratu, finko bihurtu nahiko lituzkete ELA eta LABek (ELA, 
1998b). 
 1998ko azaroan, CCOO, UGT eta PPren gobernuak, denbora partzialeko enpleguari 
buruzko akordio bat sinatzen dute (kontratu horien egonkortasuna eta lan baldintzak 
hobetzeko akordioa), eta ELA kritiko agertuko da akordio honekin, gaur egun kontratu 
mota hori ez delako borondatezkoa (denbora partzialeko kontratua duen jendearen %90ak 
lanaldi osoko enplegu bat eduki nahi omen luke). Eta gainera, enplegu hoiek emakumeei 
zuzenduta daudelako bereziki, genero ezberdintasunak mantentzen direlarik horrela 
(enplegu batean ari diren emakumeen %17 denbora partzialeko kontratu bat duen bitartean, 
gizonezkoen %3ak bakarrik dauka antzeko kontratu bat. Zentzu honetan, "Familia eta lana 
bateragarri egiteko Lege" ezberdinekin ere kritiko agertuko da ELA, azken batean 
emakumeei eskaintzen zaizkien denbora partzialeko enpleguaten oinarritzen direlako lege 
hoiek, genero ezberdintasunak berreginez). Azkenik, ELAren ustez 1998ko akordioak 
suposatzen duena da enplegu mota hau oraindik gehiago malgutu, eta berriro ere, 
enpresariei abantaila ematea (ELA, 1998c).22 
                                                 
21 Hika aldizkariko 85. zenbakian ere argitaratu zen artikulu hau, 1998ko urtarrilean. 
22 Baina akordioaren aurka egoteko arrazoi nagusietako bat (ELAk aipatzen ez duen arren), beste 
askotan gertatzen den bezela, ez ote da "boterearen arazoa"? (akordioa CCOO eta UGTek sinatu 
baizuten Madrilen, ELA kanpoan geratzen delarik mota horretako makro-akordio zentralizatuetan). 
Eta honekin lotuta, "arazo nazionala" ez ote da beste arrazoi nagusietako bat? (ELAz gain LAB eta 
Confebask ere akordioaren aurka agertu baiziren). Dena den, ELAk oraingoz ospatu duen azken 
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 1999ko urtarrilean, CCOO, LAB, UGT eta Confebask-ekin, ordezkapen kontratuei, 
aparteko orduei eta ABLEei buruzko akordioa izenpetuta zuen ELAk ("Enpleguari buruzko 
akordioa")23. Baina akordioa sinatu eta lau urte pasa direnean, akordioak espero baino 
emaitza gutxiago eman dituela esan genezake (inor behartzen ez duten mota honetako 
akordio marko hauen arriskua da, jendearen borondate onean oinarritzen direla): 2003an 
oraindik aparteko ordu asko egiten direla esan genezake, eta espero ziren baino askoz 
errelebo kontratu gutxiago egin dira lau urte hauetan (neoliberalismoak gainera justu 
aurkako neurria saldu digu urte hauetan, jubilazioa aurreratu beharrean, atzeratu egin behar 
dela, eta badakigu ze indartsua den boterearen propaganda, eta ze garrantzitsua den 
propaganda borroka hori irabaztea...). Hitz egingo dugu berriro akordio honi buruz. 

 1999ko udaberrian argitaratuko du Manu Robles-Arangiz Institutuak lan banaketari 
buruzko hurrengo dokumentu berezia, Langabeziak ba du soluzioa. 35 ordu, beharrezkoa 
da, posible da izenburuarekin (ELA, 1999). Dokumentuaren sarreran esaten den moduan, 
urtarrilean LHKan lortu zen akordioaren ondoren, presio eta negoziazio fase berri bati 
hasiera eman nahi dio dokumentu honek, 35 orduko lan astea ardatz gisa izango duen fase 
bat24. Hemendik aurrera, lan denboraren murrizketa eta banaketaren aldeko borroka gero 
eta gehiago zehaztuko da 35 orduko lan astean. Dokumentu honetan, egoera orokorra 
aztertzen da lehendabizi: Euskal Herriko langabezia eta behin-behinekotasun tasak EBko 
tasak bikoizten dituzte (%9,6 langabezi tasa EBan, eta %16 Euskal Herrian; behin-
behinekotasunari dagokionean berriz, %30 Euskal Herrian, eta %10 EBan). Txostenean, 
egoera ekonomiko berrian, lan egin arren pobrea izan zaitezkeela azpimarratzen da 
(oinarrizko beharrak asetzeko arazoak izan ditzakezula). Eta gazte eta emakumeen kasua 
gainera askoz larriagoa da (Euskadiko gazteen %34 eta emakumeen %42,3 langabezian 

                                                                                                                                                     
kongresuan ere (X.a, 2000an ospatua), gaur egungo denbora partzialaren aurkako jarrera garbia 
mantentzen jarraitzen du, 1998ko arrazoi berdinengaitik: genero ezberdintasunak mantentzen ditu, 
gehienetan ez da borondatezkoa eta askotan enplegu prekarioak dira (soldata aldetik, egonkortasun 
aldetik, babes sozialaren aldetik, enplegu horien kategoria profesional aldetik, kategoriz igotzeko 
aukeren aldetik...). Denbora partzialari dagokionean beraz, eta orokorrean, lana eta genero 
ezberdintasunei dagokionean, diskurtso kritikoan kokatzen da ELA. Hona hemen bere 
proposamena: "Enplegua sortzen, etxeko zereginen ardura banatzen eta prestakuntza zein 
aisialdirako aukera errazten lagunduko digun lanaldi murrizketa orokorra. Eta bai lantegian eta bai 
etxean, gizon eta emakume arteko arduren banaketaren kultura sustatzea" (ELA, 2000d: 138) 
 
23 ELA izan zela esan genezake akordio honen sustatzaile nagusietako bat, 1997ko udaberrian hasi 
zelarik "lanaldia murriztu eta enplegua sortzeko euskal akordioari" buruz hitz egiten (Ramón 
Jáureguik zuzentzen zuen Lan Sailak ere mota honetako akordio baten beharra aipatu izan zuen urte 
horietan). Baina azkenean sinatu  zen akordioan (1999ko urtarrileko akordioan), ez zen agertzen 
1997ko udaberrian ELAren proposameneko lehenengo puntua: lanaldia pixkanaka murriztea 
hurrengo bost-zazpi urtetan (sindikatuen aldarrikapen hori akordioan ez agertzea enpresarien 
lorpena izan zela esan genezake, ezertara behartzen ez zituen aparteko ordu eta errelebo kontratuei 
buruzko puntuak bakarrik sinatzea lortu zutelarik. Modu horretan enpresariak irabazten ateratzen 
ziren, ELAren haserako proposamenean lanaldi murrizketa baizen aldarrikapen nagusia, eta 
oraingoz enpresariak euren interesen aurkakoa zen murrizketa hori ekiditea lortzen baizuten 
oraingoz). 
24 Presio fase honetan garrantzitsua izango zen 1999ko maiatzak 21ko 35 orduko lan astearen aldeko 
greba eta lan honen emaitza esanguratsuena Euskadiko administrazio publikoan 35 orduko lan astea 
ezartzeko akordioa izango zen (2000. urtean sinatutako akordioa). 
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zegoen 1999an). ELAren ustez eraso neoliberalak Ongizate Estatua zalantzan jarri nahi du, 
langileen interesen aurkakoa delarik eraso hau. Eraso neoliberal hau, egunero behin eta 
berriro errepikatuz, diskurtso ofizial bakarra bihurtu den horretan oinarritzen da, baina 
errepikapenaren ondorioz jende askok sinistu egiten duen arren, diskurtso ofizialak gezur 
asko izkutatzen ditu: (1) Ez da egia "hazkunde ekonomikoak bakarrik sortzen duenik 
enplegua" (2) Ez da egia "malgutasun handiagoz enplegu gehiago sortzen denik" (3) Ez da 
egia "baliabide ekonomiko publikorik ez dagoenik" (4) Ez da egia "prestakuntza arazoa 
denik"; (5) Ez da egia "soldata igoerak langabezia suposatuko lukeenik" (6) Ez da egia 
"prestazioak ugariagoak direnean eskulana alferragoa bihurtzen denik". 

 Ideologia neoliberalak ezarri nahi duen gizarte ereduaren ordez, ELAk elkartasunean 
oinarritutako gizartea bultzatu nahi du, kasu honetan solidaritatea lan denboraren eta 
aberastasunaren banaketan isladatuko litzatekeelarik. Mende haseratik 1982ra, lanorduak 
%45 murriztu ez balira, langabezia askoz ere handiagoa zatekeen. Arazoa da 1982-1999 
tartean lanaldia %4 bakarrik murriztu dela, eta produktibitate irabaziek jan dutela 
murrizketa hori, enplegua sortu beharrean. Enplegua sortzeko beraz, gehiago murriztu 
behar da lanaldia. Eta aukera badago hori egiteko, 1978-1999 tartean soldatak 
produktibitatea baino %20 gutxiago hazi baitira. Aparteko orduen eta prekaritatearen 
aurkako borrokarekin jarraitzean gain, lanaren borondatezko banaketa bultzatu beharko 
litzateke (ordu gutxiago lan egin nahi duen jendeari horretarako aukera emanez, ordu 
hoietarako jende berria kontratatuz), eta batez ere 35 orduko lan astearen aldeko borroka 
bultzatu behar omen da. Enpresariak, eta orokorrean neoliberalismoa, lanaldi murrizketaren 
aurka azaltzen dira, lehiakortasuna erabiliz aitzakia nagusi moduan, baina ELAren ustez, 
Euskadin bada margenik lanaldia murriztu ahal izateko, produktibitate irabaziak eta 
aberastasuna enpresari eta langileen artean modu berdinago batetan banatuko balira. 
Diskurtso kritikoaren planteamenduak erabiltzen ditu beraz hemen ELAk ("aberastasun 
banaketa justuago bat da eztabaida honen oinarrian dagoen gakoetako bat, produktibitate 
hazkundeak kapitala eta lanaren artean banatuaz"). 

 Hala ere, enplegu aztarnategi berriei dagokienean, berriro ere diskurtso kritikotik 
aldentzen da ELA, gai honetan ere, gero eta gehiago zehazten duelarik bere proposamena. 
Orain arte ustiatu gabeko arloetan enplegua sortu beharko litzateke ELAren ustez, zerbitzu 
pertsonalei dagokien arloan batez ere: "Adibidez, zaharrak zaintzea25, hiru urte arteko 
haurrak zaintzaea, gizarteratzeko arazoak dituzten gazteei laguntzea, etxez etxeko 
zerbitzuak ematea eta abar" (ELA, 1999: 22). Eusko Jaurlaritzak sustatu behar omen lituzke 
enplegu hobi berri hauek, eta jarduera hoiek bultzatzeak beste abantaila bat suposatuko 
omen luke gainera generoaren ikuspegitik, ordaindu gabeko etxeko lanaren zati bat 

                                                 
25 Lan munduko notiziak barne aldizkarian (19. zbka., 2000ko ekaina) zahar-etxe publikoak eskatzen 
ditu ELA-k, eta arrazoia honakoa da: "El estilo de vida actual de muchas familias les impide 
ocuparse adecuadamente de sus mayores". Ikuspegi kritiko batetik, zahar-etxeak eskatzea baino 
beharrezkoagoa da "egungo bizitza estilo hori" zalantzan jartzea, ELAk egiten ez duen gauza, 
marko teorikoan eraiki dugun eskema teorikoaren arabera, diskurtso sozialdemokrataren barnean 
kokatuaz gai honetan (benetako eta sakoneko eztabaida planteatu beharrean, sistema bizirik irauteko 
"partxeo" metodoan geratuaz). 
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merkatuan jarriko bailitzateke (gai honetan erabat aldentzen da beraz ELA perspektiba 
kritikotik26).  

 Nire gustorako ELAko jendeak lan denboraren murrizketa eta banaketari buruz idatzi 
duen testurik interesgarri, sakon eta landuenetarikoa, Lan Harremanak aldizkariaren 
lehenengo zenbakiak argitaratzen du 1999an. Mikel Noval-ek izenpetzen du "Las 35 horas 
generan empleo, mejoran el nivel de vida y contribuyen a una sociedad más justa y 
solidaria" artikulu indartsu eta gogorra. Euskal Herriko enpleguaren egoera aztertu 
ondoren,  lan banaketa nola ordaindu daitekeen azaltzen du eta lan banaketaren aurka 
daudenen arrazoiak indargabetzen ditu. Baina batez ere, lan banaketari buruzko 
eztabaidaren oinarrian dauden ideia eta arrazoiak azaltzen dituenean bihurtzen da 
interesgarri eta original artikulua, eztabaidari mozorroa kendu eta eztabaidaren benetazko 
izaera gordinki azaltzen digunean: 
Tras los argumentos de quienes se oponen a reducir la jornada se oculta la negativa a disminuir sus 
beneficios a cambio de empleo (...) "No está mal que discutan el reparto  del empleo' decía un 
empresario a otro en una reciente viñeta, 'mientras no se metan en el reparto de la riqueza..." 
respondia el otro. Tras el intento de ocultar lo evidente se esconde una determinada opción de 
política económica que trata de imponer medidas de ajuste para las rentas de trabajo (moderación 
salarial, flexibilidad laboral, recorte de prestaciones por desempleo, disminución de las pensiones 
etc.), tratando de ofrecer barra libre para las rentas empresariales y del capital (recorte de las 
cotizaciones sociales, recorte de impuestos para las rentas más altas y del capital, aumentos 
desconocidos de los beneficios...). Lo que explica las distintas propuestas que se realizan al tratar 
cuestiones tan importantes como el trabajo o el modelo de sociedad es el modo de abordar el reparto 
de la riqueza. En este sentido, conviene recordar dos cuestiones, por otra parte bastante obvias: 
existen diversas opciones posibles de política económica; la opción que se adopte depende 
básicamente del modelo de sociedad que se defienda y no de los problemas u opciones técnicas.  
Hay que situar la discusión sobre la necesidad y posibilidad de reducir la jornada a 35 horas 
semanales en este contexto, en el que existen diversas opciones y en el que la elección se realiza a 
partir de la opción de sociedad (Noval, 1999: 181) 

 Ikusten denez, Novalek, eztabaidaren sakoneko azterketa egiten du artikuluan, lan 
denboraren murrizketa eta banaketaren gaian egon litezkeen gako garrantzitsuenak ikuspegi 
kritiko batetik azalduaz (enpresari eta langile arteko borroka klasikoa, aberastasunaren 
banaketa27, jokoan dauden gizarte eredu ezberdinak...). 

                                                 
26 2000ko X. Kongresuan ere proposamen hori sakontzen jarraitzen du ELAk, gizarte-zerbitzuen 
arloan sortzen ari diren "enplegu-toki" berriez gain (adineko, ume, gaixo ea.en zainketa), beste arlo 
batzuetan ere enplegua sortzea proposatuz: ingurugiroa, kultura, aisialdia... (ELA, 2000d: 64). 
27 Hona hemen aberastasun banaketari buruz, Mikel Novalen zuzendaritzapean ELAko Bulego 
Teknikoak eginiko eta Manu Robles-Arangiz Institutuak argitaraturiko ikerketa batzuk: (1997), Los 
salarios y el empleo no se benefician del fuerte crecimiento económico; (1998), Aberastasuna 
gorantz, alokairuak beherantz. Hazkunde ekonomikoaren fasean, aberastasuna %20 igo da, eta 
alokairuak aldiz, %1 jaitsi dira; (1999) Erreibindikazio dinamika eraginkorrago baterako 
argudioak. 1994tik hona izan den hazkunde ekonomikoa orokorrean harturik aztertzen badugu, 
emaitzak ez dira batere pozgarriak langileentzat (2000. Urterako negoziazio kolektiboa prestatzeko 
txostena); (2002) Aberastasuna ez da behar bezela banatzen. Errentaren banaketa. 
Aberastasunaren banaketa ezkutatu eginda eztabaida ekonomiko eta sozialetik, gizarte osoarentzat 
funtsezko gaia izan arren (2003 urterako negoziazio kolektiboa prestatzeko txostena). Ikusten 
denez, azken urteetako negoziazio kolektiboa prestatzeko ELAtik ordezkariei errepikatzen zaien 
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 2000. urteko martxoan, El tiempo de trabajo en Europa dokumentua argitaratzen du 
Manu Robles-Arangiz Institutuak, Academia Sindical Europeak prestatutako txosten bat 
(ELA, 2000b). Europako lan denboraren inguruko eztabaidaren historia eta egungo egoera 
aztertzen dira bertan, Frantziako 35 orduko lan asteari arreta berezia eskeiniaz.  

 Maiatzean, Por las 35 horas y el salario social txostena argitaratzen da, 1999ko 
maiatzak 21ko greba ondorengo lehenengo urtebetea aztertzeko (ELA, 2000c). ELAren 
ustez, grebak arrakasta handia izan zuen, eta bere helburua bete zuen, hau da, lan 
ordutegiaren inguruko borrokak garrantzia hartzea. Zentzu horretan inflexio puntu bat 
suposatu zuen grebak ELAren ustez: grebaren ondorioz sinesgarritasuna irabazi du 35 
orduen proposamenak, lan banaketaren diskurtsoa barneratu du langileriak, eta 35 orduen 
inguruko eztabaida sozializatu egin da. Grebaren ondoren negoziazio kolektiboa bihurtu 
zen borrokarako tresna, eta gero eta indartsuago negoziatzen omen da, konbentzimendu 
gehiagorekin borrokatuz. Borroka honen isla liratekeen zenbait greba aipatzen ditu 
dokumentuak (Bizkaiko Egurra, Nafarroako Irakaskuntza Pribatua, Administrazio 
Autonomoa, Arabako Eraikuntza, Rezola, Vidrala, Sidenor, Ucín, Tubacex, Sapa, 
Vinilika...), eta Nafarroako eta EAEko administrazio publikoan eta Arcepafen 35 orduko 
lan astea lortu izana azpimarratzen da. Arlo pribatuan mantsoago lortzen ari ziren gauzak, 
baina baziren lan ordutegi murrizketaren zenbait adibide: 35 orduko lan asteari buruzko 
akordioa Diario Vascon lortu zen, eta Inama, Cespa, Pesa eta Abellanedako Ute-n laister 
lortuko omen zen. Sabera enpresan, urtero 52 lanordu gutxiago egiteko akordioa lortu zen; 
Tesa-n, urteko lanaldia hiru urtetan 67 ordu murrizteko akordioa; Orduñako Ganmma-n 
urteko lanaldia 35 ordu murrizteko akordioa, Pesan 55 ordu, Zierbanako Caboten 66, 
Ebisan 88, Cespan 47, Abellanedako Uten 40, eta Gipuzkoako ostalaritza eta Bizkaiko 
kontserben konbenioan 10. Urteko lanordu murrizketa kasuak dira guztiak, hurrengo 
urteetako joera aurreikusten delarik hemen: 35 orduko lan astea eskatzetik, urteko lanaldia 
pixkanaka murriztera pasako dira sindikatuak, diskurtso kritikoak defendatu beharko lukeen 
bapateko lanaldi murrizketa garrantzitsuaren proposamena ahaztuaz. Zergatik gertatzen da 
aldaketa hau?  

 Dokumentuaren bigarren zatia soldata sozialari eskaintzen dio ELAk, hau ere gero eta 
garrantzitsuagoa bihurtzen ari den gaia izanik. ELAk dioenez, 2000. urtean 142.000 
langabetu zeuden Euskadin, eta hauetatik 100.000 ez dute inolako dirulaguntzarik jasotzen 
INEMetik. Horregatik, enplegu bat aurkitzen ez duen jendeari 70.000 pezetako 
dirulaguntza bat ematea proposatzen du ELAk (famili batean, pertsona bat baino gehiago 
baleude egoera horretan, ELAren proposamena da famili "buruari" 70.000 pezeta 
ordaintzea, eta hortik aurrera, egoera berean dauden familiako gainontzeko kideei 35.000 
pezeta ordaintzea). EAErako 60.000 milioiko gastua suposatuko omen luke honek: Eusko 
Jaurlaritzaren aurrekontuaren %7 (861.000 milioiko aurrekontua bait dauka), Euskadiko 
BPGaren %1. Kontutan eduki behar litzateke gainera, 1996-1998 tartean, Euskadiko gastu 
soziala BPGaren 1,5 murriztu zela, eta 2000. urtean Eusko Jaurlaritzaren superabita 25.000 
milioikoa izango zela. Gainera, PEFZ-IRPF zergaren aldaketak, EAEn urtero 40.000 miloi 
gutxiago biltzea suposatzen omen du, iruzur fiskala urtero 60.000 miloi baino handiagoa 
omen da eta EAEko presio fiskala Europako batezbestekoarekin parekatzeak urtero 
500.000 miloi gehiago biltzea suposatuko omen luke (zifra guztiak pezetatan daude 

                                                                                                                                                     
argudio nagusietako bat hau da, Euskadin badagoela margena lanaldi murrizketa eta soldatak 
igotzeko, azken urteetako aberastasun banaketak enpresei egin dielako mesede. 
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oraindik). ELAren ustez beraz nahi izanez gero soldata soziala ere ordaindu daiteke. 
Gertatzen dena da, Jaurlaritzak nahiago omen duela aberatsen zergak murriztea, eta 
dirulaguntzak  enpresei ematea, nahiz eta enpresak euren irabazien errekorrak hausten aritu 
(ELAren ustez, soldata soziala ezarrita ere ez omen ginateke Europako Ongizate Estatuen 
gastu sozial publiko mailara iritsiko). 

 Aztertzen ari garen 30 urteko epe historikoan (1975-2005), 1997-2000 tarte honetan 
hartzen du beraz lan denboraren murrizketa eta banaketaren gaiak garrantzia gehien 
ELAren (eta gainontzeko sindikatuen) diskurtsoan. Agian, Frantzian onartutako legearen 
eragina aprobetxatzen saiatzen dira sindikatuak, gu ere lege horrek kutsatuko gintuelakoan. 
Baina enpresariek presioa jasango dute (1998ko LHKko eztabaidak, 1999ko maiatzak 21ko 
greba, 2000ko akordioa administrazioan...), eta enpresa pribatuan behintzat ez da 35 orduko 
lan astea lortuko. 2000tik aurrera, gai hau bigarren maila batetan geratuko da, eta estrategia 
aldatuko dute gainera sindikatuek (negoziazio kolektibo bidez, urteko lanaldia pixkanaka 
murrizten saiatuko dira). Zergatik gertatzen ote da aldaketa hau? Zergatik hartzen ote du gai 
batek horrelako garrantzia urte batzutan, eta zergatik galtzen ote du gero garrantzia hori? 
Lehenago ere aipatu dudan bezela, agian gertatu dena izan da, ELAk (eta gainontzeko 
sindikatuek), murrizketa hori enplegua sortzeko proposamen bezela erabili izan dutela, eta 
ondorioz, enplegua beste modu batera ere sor zitekeela ikusi denean, indarra galdu duela 
euren proposamenak. Baina benetan kritikoa litzatekeen ikuspegi batetik, lanaldi 
murrizketaren proposamena ez da mugatzen enplegu sorreraren funtziora, prekaritatearen 
aurkako borrokan ere baliogarri izan baidaiteke, eta hortaz gain, jendearen bizi-kalitatea 
hobetzea eta gizarte eredua aldatzea baitira proposamen honen helburuak. ELAk 
(gainontzeko sindikatuek bezela, hurrengo kapituluetan ikusiko dugun moduan), ez ditu lan 
denboraren murrizketa eta banaketaren beste aukera hoiek aipatzen, eta ondorioz lanaldi 
murrizketa "bigun" bat proposatzen du, enplegu sorrerarekin bakarrik justifikatzen den 
lanaldi murrizketa bat, eta ondorioz, neoliberalismoak enplegua sortzen duenean, indarra 
galtzen duen proposamen bat. 

 

2.6.- 2001-200528 

                                                 
28 Ikerketa hau 2004ko udaberrian amaitu zen, eta 2005ko neguan berrikusi dugu argitalpena 
prestatzeko. 2004an gertatutakoen artean, honakoak azpimarra genitzake: ELAk negoziazio 
kolektiborako akordioa sinatu zuen 2004 hasieran LAB eta ESKarekin, 2003ko aliantza berreginez. 
Ekainak 28an, Euskadi mailako greba deitu zuten lau sindikatu nagusiek metal arloan (hortaz gain, 
Gasteizko Caballito enpresa -urtebete greban-, Basauriko garbiketa -bederatzi hilabete- eta 
Gipuzkoako eraikuntza –hilabete-, izan dira urteko beste greba garrantzitsuetako batzuk). Gure 
gaiari dagokionez, 2004ko hitzarmenetan urteko lanaldia bost ordu murriztea sinatu da batezbeste. 
Urte amaieran, ELA-LAB aliantza hautsi da, LABek zenbait konbenio sinatu dituelarik CCOO eta 
UGTrekin batera (Gipuzkoako metala, Osakidetza…). ELAk bere XI. Kongresua ospatu zuen 
2004ko azaroan, “Hamaika arrazoi borrokarako” lemarekin. Europako Konstituzioari buruzko 
erreferendumean (2005ko otsaila) ezezkoa eskatu du ELAk, eta Nazio Eztabaidagunearen Akordioa 
sinatu du (2005ko martxoa). Hoietaz gain azpimarra daitezkeen beste batzuk: Euskal instituzio 
publikoen politika neoliberalen aurkako kanpaina, “Amatasun eta aitatasunaren gida”-ren 
argitalpena, komertzioen jai egunak arautzeko Jaurlaritzaren dekretuaren aurkako borroka… 
(LABekin batera, bi orduko lanuztea deitu du ELAk 2005ko ekainak 14ean Euskadiko 
komertzioetan, eta egun osoko greba, igandeak izanik, uztailak 3 eta abenduak 4ean ireki nahi duten 
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 2001tik aurrera, nire ustez indarra galtzen du 35 orduko lan astearen aldeko 
kanpainak. ELAk, 2000ko abenduan ospatzen du bere 10. Kongresua, eta kongresu 
horretan oraindik 35 orduko lan astea eta lanaldi murrizketa lehen mailako helburu gisa 
onartzen diren arren, helburu hoiek lortzeko estrategiaren aldaketa garrantzitsu bat onartuko 
da. Hurrengo urteetarako, negoziazio kolektiboaren berrindartze beharra onartzen da, eta 
ondorioz, 2001tik aurrera, ELAk bide hori frogatuko du lanaldi murrizketa eta beste 
helburu batzuk lortzeko. 1997-2000 tartean dekretu marko bat, edo enpresariekin sinatutako 
akordio handi bat bilatu zen, baina lortu ez zenez, 2001tik aurrera beste estrategia bat 
erabiliko da. 

 Baina nire ustez, estrategia berri honek ere oraingoz behintzat ez ditu eman espero 
zitezkeen fruituak (2004ko urtarrilan ari naiz hau idazten). Batetik, orain arteko negoziazio 
kolektibo garrantzitsuenetan, CCOO eta UGTek, baina baita LABek ere zenbaitetan, ELA 
bakarrik utzi izan dutelako, ELAren aldarrikapenak gehiegizkotzat hartzen baidituzte, eta 
prest agertzen baitira enpresarien eskeintzak ELA baino lehenago onartzeko. 2001ko 
negoziazioan adibidez, metala, papergintza eta arte grafikoak bezalako sektore 
garrantzitsuetan "traizionatzen" dute ELA gainontzeko sindikatuek (2003an errepikatu den 
"traizioa"). Negoziazio kolektibo horren azterketa egiterakoan, honela esplikatzen du 
egoera ELAk: "LAB, CCOO eta UGTek borrokari bizkarra eman diotenez, ezin izan da 
askoz aurrerago egin hitzarmen gehienetan (...) Hasiera polita izan zuen sindikatuen arteko 
elkarlanak (LABekikoak batez ere), eta otsailean zein martxoaren hasieran izandako 
gatazketan (metala, papergintza, arte grafikoak...) berehala nabaritu ziren emaitzak. 
Negoziazio Kolektiboen garapen interesgarria zetorkigula zirudienean, honako erabakia 
hartu zuten LAB, CCOO eta UGTek: gatazka bazterrera utzi eta hitzarmenen amaiera 
patronalari zeritzon edukien arabera egitea" (ELA, 2001a: 10-1129). Eta 2002ko 
negoziazioan ere antzeko zerbait gertatuko da, kasu honetan beste sektore batzutan: 
"Bizkaiko Hormigoi eta Harrobien hitzarmenari dagokionez, ordezkaritza sindikalaren %75 
du ELAk sektore horretan. Patronalarekin akordioa izenpetu duena ordea, gainerako %25a 
(CCOO, LAB, UGT) izan da. Akordio horren emaitzak: hainbat malgutasun-elementu sartu 
dituztela konbenioan eta behin-behinekotasuna hedatu egin dutela. Bizkaiko hormigoi-
sektoreko hitzarmenaren ardatz beretsuak izan zituen Gipuzkoako eraikuntzakoak. Batean 
zein bestean, sindikatu berberek (gehiengorik gabeek) izenpetu zuten lan-hitzarmena, 
ELArekin batera mobilizazioak egingo zituztela iragarri eta segituan izenpetu ere. EAEko 
Administrazio Publikoan ere antzeko kontua: gehiengo sindikala ez da inondik ere aintzat 
hartu. Erabateko gehiengoa dauka ELAk Eusko Jaurlaritzako Mahai Orokorrean, baina 
etengabe mespretxatzen du Administrazioak gehiengo hori: ordezkaritza sindikalaren %19 
besterik ez daukan CCOOrekin sinatu zuen hitzarmena. Foru eta Udal Administrazioetan 
ere beste horrenbeste gertatzen da" (ELA, 2002a: 4-5). Eta 2003ko negoziazioan ere, 
gauzak bide beretik joan dira: Bizkaiko autobusen konbenioan, Eusko Jaurlaritzak parte 
hartu du, hilabete baino gehiagoko greba luze bat moztuaz (langileen eskaerak lortu gabe 
geratu direlarik); Gipuzkoako metalean, ez da probintzi mailako hitzarmenik lortu, eta orain 
                                                                                                                                                     
hamaika enpresetan: AKI Bricolage, Carrefour, El Corte Inglés, Toys’R’Us, Ikea, Todo Todo, 
Decathlon, Sabeco, Zara, Alcampo eta Conforama). 
29 2001ko negoziazioan, Gipuzkoako garbiketaren sektorea izango da salbuespena, bertan, 42 
eguneko greba baten ondoren, 2005rako 35 orduko lan astea lortu baita 2001-2005 tartean urteko 
lanaldia 27 ordu murriztuaz urtero (honi buruz ikusi, Marian Esnaola, 2001, "Convenio de limpieza 
de Gipuzkoa. Las razones de una postura", Hika, 123-124 zbka., 28-29 orr.)  
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enpresaz enpresa negoziatu beharko da; papergintzan, CCOO, LAB eta UGTek, akordioa 
sinatu dute Adegirekin (KPI-IPC gehi 1,5 puntuko soldata igoera eta urteko lanaldiaren 10 
orduko murrizketa urtero 2003-05 artean). 

 Egoera ikusita, ELAren negoziazio kolektiboaren aldeko apustuak oraingoz behintzat 
ez duela funtzionatu esan genezake beraz, batetik, oraintxe esan dugun bezela, gainontzeko 
sindikatuak ELA bakarrik uzten dutelako (2001 eta 2002an behintzat, 2003an berriro ere 
LABekin elkartzen baita). Eta bestetik, aurrekoaren ondorioz, gure gaiari dagokionez 
behintzat, urteko lanaldiaren murrizketa txikiak onartzera behartuta geratuko direlako 
sindikatuak. Eta badakigu horrek zer suposatzen duen: produktibitate hazkundeak jaten 
dituela murrizketa txiki hoiek, trukean ez delarik enplegua sortzen. Hori ez da beraz 
diskurtso kritikoak defendatzen duen lanaldiaren murrizketa eta banaketa: batetik, bide 
horren hiru helburuetatik bakarra eskatzen delako (lanaldi murrizketa enplegu sorrerarekin 
bakarrik lotzen da, bizitza kalitatean eta gizarte aldaketan izan dezakeen eragina ahaztuaz), 
eta bestetik, azken urteetako murrizketekin (urteroko lanaldia 10 ordu murriztea onartuaz 
adibidez, metala bezalako sektore "indartsuetan" gertatzen den bezela), ez delako ezta 
enplegu sorreraren helburu hori ere betetzen. Zentzu honetan esan beharra dago, murrizketa 
garrantzitsuagoak lortuko balira ere, erreferentzia gisa urtea erabiltzen den bitartean, hori ez 
dela ikuspegi kritiko batetik bilatzen den lanaldi murrizketa (begiratu honi buruz marko 
teorikoan esanikoa, "kontuz berrantolaketarekin" puntuan, 252. orrialdea). Horrela, 
sindikatuetatik "ia lortu dugu 35 orduko lan astea" esaten denean, ikuspegi kritiko batetik 
erantzun behar da, asteko erreferentzi nagusi gisa 40 orduak erabiltzen jarraitzen direla, eta 
"anualizazioak" suposatu duen gauza bakarra dela, urtean jai edo opor egun gehiago 
edukitzea, edo urteko epe zehatz batzutan lanaldia murriztea (udaran batez ere). Baina 
horrela ez da enplegua sortzen, eta ez da bizimodu ezberdin bat frogatzen hasteko aukerarik 
ematen, ELA berak onartu izan duen bezela: "Bestalde, malgutasuna orokortzearen aurka 
azaldu behar dugu, izan ere, kasu gehienetan, horrek lan kondizioen, bizi kalitatearen eta 
enplegu sorreraren kontra jotzen duten neurriak ekartzen ditu eta. Ildo horretan, berebiziko 
garrantzia hartzen du erreferentziako lan egutegia mantentzeak" (ELA, 2000d: 69). Marko 
teorikoan esan bezela, sindikatuek lanaldia murrizteko urteko erreferentzia onartzeak 
suposatzen duena da azken batean, berriro ere enpresaren interesak irabazten eta 
langilearenak galtzen ateratzea. 

 Beraz, 2001-2003ko lehenengo ideia azpimarragarria hori litzateke: ELAk estrategia 
aldatzen du lanaldi murrizketa garrantzitsuak eta batez ere 35 orduko lan astea lortu nahian, 
baina oraingoz behintzat estrategia horrek ere porrot egingo du. Batetik, gainontzeko 
sindikatuek bakarrik uzten dutelako, eta ondorioz ez duelako nahiko indar bere helburuak 
lortzeko. Bestetik, enpresarien estrategia onartu, eta lan denboraren berrantolaketa edo 
malgutasunaren "tranpa" onartzen duelako. 2003ko negoziazio kolektiboa prestatzean 
adibidez, zera dio ELAk: "Lanorduen murrizketari dagokionez, azken urteotako negoziazio 
kolektiboan lortu diren jaitsiera handienak ari gara lortzen. Urtean 5 ordukoak izan dira 
batezbeste azken 20 urteotako lanordu murrizketak; 2001ean ordea, 10 ordukoa izan zen 
batezbesteko murrizketa. Enpresa eta sektore askotan ordea, nabarmen ari da gainditzen 
batezbesteko hori, eta hainbat enpresetan lortua dute dagoeneko 35 orduko lan astea". 
Ikuspegi kritiko batetik, urteko lanaldia 10 ordu murriztea oso gauza txikia da, eta ez dugu 
harro egon behar hortaz, murrizketa horrek ez baitu enplegua sortzen, eta ez baitu bizimodu 
aldaketa garrantzitsurik suposatzen. Bestetik, gezurra da hainbat enpresetan dagoeneko 
lortu denik 35 orduko lan astea. Kasu gehienetan urteko lanaldia bihurtu baita erreferentzia, 
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eta 35 orduko lan astea batezbestekoa egin ondoren ateratzen den zenbakia baita, ez 
benetan lan egiten den neurria. Ziurrenik, ELAn bertan ere norbait konturatu da honetaz, 
2001tik aurrera kasu gehienetan 35 orduko lan astea aldarrikatu beharrean, "lanaldi 
murrizketaren beharraz" hitz egiten baita, orokorrean, eta gainera gai hau agenda 
sindikalaren bigarren plano batetara itzultzen baita, negoziazio kolektiboa prestatzeko 
txostenetan soldata igoerak hartzen duelarik berriro lehentasuna30. Zentzu honetan, azken 
urte hauetan negoziazio kolektiboan ELAk "enplegua" orokorrean defendatuko duela esan 
arren (behin-behinekotasuna, prekaritatea, emakume eta gazteen egoera, gehiegizko 
subkontratazioa, autonomo faltsu ea.en egoera konpontzen saiatuz), gero praktikan, 
oraingoz behintzat eta kasu gehienetan, betiko eduki "klasikoetara"mugatzen dira konbenio 
gehienak: soldata igoera batez ere, eta urteko lanaldi murrizketa txikiak. 

 2001ko otsailean, Brasilgo Porto Alegre hirian, lehenengo Munduko Gizarte Foroa 
(edo "Foro Social Mundial" delakoa) ospatzen da, eta bertan parte hartzen du ELAk. 2001-
2003 tarte honetan azpimarratu nahi dudan bigarren ideiara salto egiteko aukera ematen 
digu gertaera horrek: XX. amaiera eta batez ere, XXI. mende hasieran, ELA diskurtso 
kritikoa praktikatzen hasi da, baina nire gustorako, oraindik askoz gehiago eska dakioke 
zentzu horretan. Esan bezela, ELA Porto Alegrera joaten hasten da, neoliberalismoa 
kritikatzen du (ELA, 2001b, 2002b, 2002d), ekologia eta ezberdinatsun sozialei buruz hitz 
egiten du... (ELA, 2002c)31. Baina gero, beste zenbait testutan, oraindik etengabeko 
hazkunde ekonomikoaren diskurtso produktibista-sozialdemokrata mantenzen duela 
erakusten digu. X. Kongresuan adibidez honelakoak irakur daitezke: "ELAren ustez, egoera 
honi buelta eman behar zaio, horretarako hazkunde ekonomikoa bultzatzen duten politikak 
garatzea beharrezkoa delarik. Hazkundea (adibidez urtean %3 bat), bete beharrezko 
helburutzat hartu behar da" (ELA, 2000d: 61). Enplegua sortzeko, diskurtso kritiko batetik 
onartu ezin litezkeen proposamenak egiten dizkigu ELAk kongresu honetan, hazkunde 
ekonomikoa areagotzeko kontsumoaren hazkundea bultzatuz adibidez: "Ekonomi 
hazkundeari (eta beraz enplegu sorrerari) laguntzeko era onenetariko bat, soldaten erosteko 
ahalmena hobetzea da. Horrela, kontsumo pribatua, BPGaren %60 baino gehiago dena, 
gehitzea errazten da. Kontsumo pribatua gehitzen baldin bada, BPGa ere igoko da, eta 
ondorioz, erosteko ahalmenaren igoerek ekonomi hazkundeari eta enpleguari lagunduko 
diete" (ELA, 2000d: 68).32 

                                                 
30 Beste datu esanguratsu bat: 1998, 1999 eta 2000ko Maiatzak 1rako ELAren lemak 35 orduko lan 
asteari egiten zioten erreferentzi ("35 horas: es necesario, es posible", "Por las 35 horas y el salario 
social", "35 horas y salario social"). 2001koak jadanik ez ("Empleo, salario, respeto"). 
31 Ekologia eta sindikalismo buruzko harremanari buruz begiratu: Iñaki Barcena, 2004, 
Ekosindikalismoa: ekologismoaren eta sindikalismoaren arteko kontraesan eta kidekotasunak, 
Manu Robles-Arangiz Institutua. 
32 Hala ere, hasita dago ELA bestelako testuak ere idazten: "BPGaren hazkundea energiaren eta 
ondasunen kontsumoan eta hondakinen sorreran oinarritzen da, besteak beste, eta hoiek ere aintzat 
hartu beharreko alderdiak dira. Ekonomiaren etengabeko hazkundeari begiratzen dion pentsamoldea 
da nagusi, baina pentsatzen hasi beharko genuke mugarik gabe haztea ezinezkoa dela, eta garapen-
ereduan, berandu izan baino lehen, aldaketa garrantzitsuak egin behar direla. Ingurumena gure 
eredu ekonomikoaren ondorioak nozitzen ari da dagoeneko. Sortutako aberastasuna birbanatzeaz 
mintzatzen garen bezela, ingurumena birbanatzeaz ere hitz egin beharko genuke, bai planetaren 
ikuspegitik, bai etorkizuneko belaunaldiak aintzat hartuz" (Ekonomi Egoeraren Azterketa, 90: 6). 
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 Kontraesan handiak sortzen dira beraz33. Batetik, sindikalismo korporatibista 
kritikatzen da, kudeaketara mugatzen den sindikalismoa, jarduera instituzionalizatura 
mugatzen dena. Baina gero, urtean zehar, Euskadiko sindikatu nagusia ere eredu horretan 
kokatzen da (negoziazio kolektibo bidez soldata igoera eta lanaldi murrizketa eskatzera 
mugatuaz). ELAk gatazkaren garrantzia aipatzen du askotan, ahulen aldeko sindikalismo 
berri baten beharra, greba bezalako tresnak berreskuratu beharra... baina gero, ohizko akzio 
sindikaletik aparte (langileen bizi baldintzak hobetzea), "euskal gatazkari" bakarrik ematen 
zaio garrantzia. Edozein gizartetan irabazleak eta galtzaileak daudela esaten zaigu ELAtik, 
eta sindikatuak galtzaileen alde egiten duela lan (Garzia eta Izagirre, 2001: 19). Baina 
mundua nola dagoen ikusirik, praktikan ELAk lan gehiena irabazleen alde egiten duela 
esan liteke diskurtso kritikotik (lanpostu duin eta egonkorra duten herri aberatsetako 
langileen interesak ordezkatzen baititu batez ere, bere afiliatuen interesak, mundu mailako 
egoera kontutan harturik, burgestzat hartu genitzakeen hiritarren interesak). Ikuspegi kritiko 
batetik, ELA bezalako indarra duen erakunde batek askoz gehiago inplikatu behar luke 
beharrezko eta posible den gizarte aldaketan. 

 Zentzu honetan, ELAren ideologiari dagokionez momentu ezberdinak bereiztu 
genitzake historian zehar: ELA, EAJko jendeak sortu zuela esan liteke, sindikatu abertzale 
bat sortzea zelarik helburua, UGT eta CNTtik bereiztuko zen sindikatua. Hasera haietan, 
tradizio kristaurekin loturiko sindikatu gisa definitu genezake beraz, eta baita anti-sozialista 
bezela ere. 1960-70 hamarkadetan ordea sozialismora hurbilduko da: "Del antisocialismo 
en su nacimiento (1911) se pasó al sindicalismo de clase (1934-35) y al "socialismo" en los 
años 60 que se plasmará en 1976 (III Congreso)" (Aurrekoetxea, 2003: 35). 1980 eta 90eko 
hamarkadetan ordea, gainontzeko erakunde ezkertiarrak bezela, nahiko despistatua ibili 
dela esan genezake, sozialdemokrazian kokatuaz, kapitalismo bigunago bat eskatuaz, eta 
Ongizate Estatua defendatzera mugatuaz. Ikuspegi kritiko batetik, XXI. mende hasieran, 
ELAk, eta orokorrean sindikalismoak, konturatu behar du sozialdemokrazia ez dela nahikoa 
gure munduko arazo garrantzitsuenei erantzuteko, eta urrutirago begiratzen hasi behar 
dugula. Esan bezela, gure ustez ELAk ez du behar bezain sakon bereganatu ideia hori. Ez 
du oraindik garbi eta indartsu esaten herri aberatsetako hiritarrok beste era batera bizitzen 
hasi beharra daukagula. Herri aberatsetako produkzio eta kontsumo eredua zalantzan jarri 
beharra dago, kapitalismoak suposatzen duen ekonomia eta gizartea antolatzeko modua 
birpentsatu beharra dago, post-kapitalismoa imaginatzen hasi beharra dago. Ausartuko al da 
hurrengo urteetan bere afiliatu eta botoemaileei horrelako gauzak esatera? Marko teorikoan 
behin eta berriz errepikatu dugun moduan, sustraietaraino joan beharra dago 
industrializazio kapitalistak sortu dituen ezberdintasun sozialak murrizten hasteko, eta 
muga ekologikoak kontutak harturik gainera, garbi eduki behar dugu ezberdintasun hoiek 
murrizteko bidea ez dela diskurtso ofizialak saltzen diguna ("hazkunde gehiago denontzat, 
herri azpigaratuen garapen industrial-kapitalista..."). Benetan kritiko, koherente eta 
                                                 
33 Hona hemen kontraesan hauek ulertzeko beste adibide bat. ELAko Xabier Anzak zera dio 
lehenago ere aipatu dugun "Karta Sozialaren" gaiari buruz: "Nafarroako Foru Parlamentuan atzera 
bota zuten Gutuna; Gasteizko Legebiltzarrean berriz, onartu egin zuten, goitik behera itxuragabetu 
ondoren... PNV-PP-PSOE! Besterik dirudien arren, gizarte-ereduari dagokionez ez dago alde 
handirik eskuineko abertzale eta espainol nazionalisten artean" (Anza, 2001, Parte-hartzea langile 
mugimenduan. Euskal ekarpen bat, Manu Robles-Arangiz Institutua: 9). Baina, nondik ateratzen 
dira PNVren 500.000-600.000 botoak? ELAko afiliatu eta botoemaile gehienak ez ote diote botoa 
alderdi horri ematen? ELA eskuineko abertzaleez osatutako erakundea ote da beraz? 
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aurrerakoia izan nahi badu behintzat, sakoneko kritika hauen orain artekoa baino 
propaganda lan handiagoa egin beharko luke ELAk lehendabizi, proposamena gizarteratu 
ondoren, gauzak aldatzeko presio lana eginez eta ejemploa emanez ondoren. 

 2001-03 tarte honetan bi ideia azpimarratu ditugu beraz oraingoz: (1) Lan denboraren 
murrizketa eta banaketaren proposamenak indarra galtzen du, estrategian ere aldaketa bat 
dagoelarik (negoziazio kolektiboa izango da aukeraturiko estrategia berria, oraingoz horrek 
ere porrot egin duelarik), eta (2) ELA oraingoz oso ahul sartu dela beharrezko eta posible 
den benetako gizarte eredu aldaketa sakon baten aldeko mugimenduan. Hirugarren ideia bat 
komentatuko dugu orain, aurreko biekin lotuta dagoena: ELArentzat, aberastasunaren 
banaketaren gaiak duen garrantzia. 

 Lehenago ere aipatu dugu ELAk gai honi buruzko txosten interesgarriak atera izan 
dituela 1990eko hamarkadan, eta nabaria denez, gai hori oso lotuta dagoela lan denboraren 
murrizketa eta banaketaren gaiarekin, azken batean proposamen horren oinarrian dagoen 
ideia aberastasunaren banaketa baita. Orain aztertzen garen urteetan ere, gai hori lantzen 
jarraituko du ELAk, ikuspegi kritiko batetik funtsezkoa den eztabaida bati hurbileko datu 
zehatzak eskeiniaz. Aberastasuna ez da behar bezela banatzen txostena aipatu genezake 
adibidez zentzu honetan (ELAko Bulego Teknikoa, 200234). Txosten honetan, lehenago ere 
(marko teorikoan) aipatu ditugun datu hauek ematen ditu ELA sindikatuak35: 1993an 
langileen soldatak Euskadiko BPGaren %55,4 suposatzen zuen bitartean, 2001ean 
portzentaia hori %49,8ra murriztu da. Eta lan kostuen eta enpresen mozkinen bilakaerekin 
ere antzeko zerbait gertatu da: 1993an, enpresen produkzioaren 100 eurotik 24,77 pertsonal 
kostuetara zuzentzen zen, eta 3,94 mozkin gordinetara. 2000an, pertsonal kostuak 
produkzioaren balioaren %16,08 ziren, eta mozkinak %8,16 (hau da, pertsonal kostuetara 
zuzentzen zena 6 puntu murriztu den bitartean, irabazien portzentaia 5 puntu igo da). Beraz, 
1996-2000 tartea hazkunde ekonomiko garaia izan da, baina portzentaietan, hazkunde 
horretatik gero eta zati handiagoa geratzen da kapitalaren eskuetan, eta gero eta gutxiago 
langileen eskuetan. Gainera, ELAren datuen arabera, azken urteetan gastu sozialak ere 
behera egindu: 1996tik 2000ra, BPGaren %9,86tik %9,61ra jaitsi da pentsioetan gastatzen 
dena; langabezirako laguntzak BPGaren %1,62tik %1,02ra jaitsi dira; eta osasunean eta 
hezkuntzan ere jaitsi egin da gastu publikoa (BPGaren %4,61tik %4,32ra eta BPGaren 
%4,04tik %3,79ra). Gizarte gastua %20,85tik %18,88ra jaitsi da guztira epe honetan. 
Espainiar Estatuak kudeatzen duen babes sozialaren sistemak (pentsioak, langabezia, Aldi 
Baterako Ezintasuna eta FOGASA) 766,5 miloi eurotako superabita izan zuen Euskadin 
2001ean. 1996-2001 datuak kontutan harturik, superabit hau 2.596 miloi eurotakoa izan da 
EAEn (432.000 miloi pezeta). 

 Eta guzti honi gehitu beharko litzaioke gainera zerga sistemaren azterketa sakon bat. 
Zentzu honetan nire eskuetara iritsi den azken txostena 2003koa da, 2002ko euskal 

                                                 
34 Bulego Tekniko izena du orain lehen Azterketa Bulego zenak. 
35 "Bai gauza bitxia!: aberastasun banaketa ezkutatu egin da eztabaida ekonomiko eta sozialetik, 
gizarte osoarentzat funtsezko gaia izan arren. Aberastasuna hazten ari den bitartean, pentsioak edo 
langabezi-prestazioak ordaintzeko dirurik ez dagoela esaten digute. Gastu sozialean murrizketak 
egiten diren bitartean (behar adina diru ez omen dagoela eta), gizarteko sektore aberatsenei zergak 
jaitsi egiten dizkiete (PFEZ, Sozietateen gaineko Zerga)" (txostenaren hitzaurreko esaldiak). 
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fiskalitatea aztertzen duen txostena (Azterketa Bulegoa, 2003)36. Honakoak dira txosten 
horren ondorioak (ikusi 10. grafikoa): (1) EAEko gastu soziala (pentsioak, etxebizitza, 
osasuna, hezkuntza, oinarrizko errenta eta gizarte zerbitzuak) Europar Batasunekoa baino 
baxuagoa da37: "Bizitza duin, autonomo eta kalitatezkoa bermatzea beharrezkoa dela uste 
du ELAk, eta honek, gizarte gastuaren hazkunde handi bat eskatzen du, hau finantzatzea 
beharrezkoa delarik" (2) Gizarte gastua gehitu beharko litzateke beraz ELAren ustez, eta 
horretarako dirua behar da. Baina Gasteizko administrazioak justu aurkako bidea darama: 
gastu soziala eta presio fiskala murrizten ari da, batez ere errenta altuei eta enpresarien 
errentei egiten dielarik mesede euskal administrazio neoliberal honen zerga politikak38     
(3) Ze datu dauzka ELAk hori esateko? Presio fiskalari dagokionean adibidez, Euskal 
Ogasun edo Haziendak 2002an 8.673 miloi euro bildu zituzten, hau da, 2002ean Foru 
Ogasunen presio fiskala BPGaren %19,31koa izan zen, 2000. urtean %20,38koa izan zen 
bitartean (hau da, 2000 eta 2002 artean EAEko presio fiskala puntu bat murriztu zen). 
Hontaz gain, azken urteetan gora egin du proportzioan zeharkako zergen bidez biltzen den 
diru kopuruak (batez ere BEZ edo IVA bidez lortzen denak), zuzeneko zergen bidez lortzen 
dena gero eta gutxiago den bitartean (PFEZ edo IRPF bidez lortzen dena batez ere): 1997-
2001 tartean, zeharkako zerga nagusien hazkundea (%43,16), zuzeneko zergena (%31,98) 
baino 11,18 puntu handiagoa izan da Euskadin. Honek suposatzen duena da, zerga 
sistemaren progresibitatea galtzen dela, hau da, gehien duenak gehiago ordaindu beharrean, 
denok berdin ordaintzen dugula (4) Gainera, zerga zuzenen artean, proportzioan lan 
errentak gero eta gehiago ordaintzen ari dira: 2002an, lanaren errenta bidez (lanaren PFEZ 
edo IRPF) 2.890 miloi euro bildu ziren EAEn, zuzeneko zergen bidez bildutako guztiaren 
%70. Bestetik, enpresari, profesional eta kapital-errenta bidez (Sozietateen Zerga eta 
enpresari, profesional eta kapital-PFEZ edo IRPF), 1.372 miloi bildu ziren, zuzeneko 
zergen bidez bildutakoaren %33. 1994-1998 tartean, PFEZ edo IRPFan errenta mota 
bakoitzak izan duen eboluzioa aztertuz gero, zerga horretan lanaren errentak gero eta pisu 
gehiago dutela konturatzen gara, jarduera enpresarial, profesional eta artistikoetako 

                                                 
36 Lehenago ere esan dugun moduan, ikerketa hau 2004ko udaberrian amaitu zen, eta 2005ko 
neguan berrikusi da argitalpena prestatzeko. Epe honetan, ELAk 2003ko urte fiskala aztertzen duen 
txostena argitaratu du, aurrekoen ondorio berdintsuekin: zeharkako zergak nagusitzen jarraitzen 
dute; lan errenten pisuak ere handitzen jarraitzen du enpresari, profesional eta kapitalarena 
murrizten den bitartean; presio fiskala EBko batezbestekoa baino baxuagoa da Euskadin; iruzur 
fiskalak handia izaten jarraitzen du; langileek aitortzen duten errenta enpresari, profesional eta 
artistena baino altuagoa da… 
37 Eurostaten datuen arabera, 2000. urtean, Espainiak bere BPGaren %20,1 erabili zuen gastu 
sozialerako, EBko batezbestekoa %27,3koa zen bitartean (Irlanda bakarrik geratzen zen Espainiaren 
atzetik). EBan, 1993an BPGaren %28,8 erabiltzen zen, eta Espainian %24. Beraz, bietan murriztu 
da gastu soziala, baina Espainian gehiago (Ekonomi Egoeraren Azterketa, 89 zbka., 9-10 orr.).  
38 Zerga bidez biltzen den dirutzaren zati handiena Balio Erantsiaren gaineko Zerga (IVA) bidez 
jasotzen da Euskadin (2002an, 2.948 miloi euro, zerga bidez bildutakoaren %34), eta ondoren 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (IRPF) bidez (2002an 2.872 miloi euro, bildutako 
guztiaren %33). Gero datozte Zerga Bereziak (hidrokarburo, alkohola, tabakoa, garagardoa, 
aseguru-primak eta elektrizitatea), bildutako guztiaren %12 aportatuz, eta laugarren tokian 
Sozietateen Zerga, bildutakoaren %11. Datu hauek ere esaten ari garena frogatzen dute, ikusten 
denez, zeharkako zerga bat baita garrantzitsuena (BEZ-IVA), eta zuzeneko zerga garrantzitsuenaren 
barnean (PFEZ-IRPF), lanaren errentak baitira gehien ordaintzen dutenak (parrafo honetan bertan, 
aurrerago zehazten da errenta mota bakoitzak zerga horren barnean duen pisua). 
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errenten pisua murriztu egiten den bitartean. Datu kurioso bat adibide gisa: Araba, 
Gipuzkoa eta Bizkaiko langileek batezbeste 2.500.000 pezetako errenta bat aitortu zuten 
bitartea 1999an, enpresari, profesional eta artistek 1.500.000ko errenta deklaratzen dute39 
(5) Eta azkenik, iruzur fiskalaren gaia legoke gainera: "Iruzurra egiten duten errentak 
(jarduera enpresarial, profesional eta artistikoak) ikuskatzeko aukera %1,2koa baino ez da, 
Gipuzkoako aldundiak emandako informazioaren arabera. Santua izan behar da, portzentai 
hori ikusita, iruzurra egitera ez arriskatzeko" (ELA, 2003a: 2). ELAren ustez, guzti honek 
garbi erakusten du gaur egungo aberastasun banaketak gehien daukanari egiten diola 
mesede eta sistema hori aldatu egin beharra dagoela: "ELAk aldarrikatzen duen gizarte 
ereduak beste zama fiskal bat eskatzen du, gaur egungoaren oso bestelakoa. Bi dira gizarte 
gastu handiago baterako diru sarrera nahikoak edukitzeko neurri nagusiak: iruzur fiskalaren 
aurka borrokatzea eta politika fiskala aldatzea" (Azterketa Bulegoa, 2002: 5). 

 Azkenik, 2001-2003 tarte honetako laugarren eta azken ideia azpimarragarri gisa, 
ELAk lan harremanetan parte hartzen duten gainontzeko aktore sozialekin dituen 
harremanak aipatu nahi nituzke. Logikoa den moduan, sindikatu batentzat harreman 
zailenak enpresariekin dituenak izango dira, gehienetan enpresarien eta langileen interesak 
elkarren aurkakoak izaten baitira Hona hemen ELAko zuzendarietako baten testu bat 
adibide gisa: 
La patronal vascongada ha presentado sus criterios para la negociación de 2003, que se resumen en 
"moderación salarial", "mayor flexibilidad" y nada de menor jornada. Nada nuevo, ya que a lo largo 
de los años, Confebask ha demostrado que el "tres en uno" de moderación salarial, flexibilidad y 
nada de reducir jornada le sirve para hacer frente a cualquier situación. En consecuencia, todo lo 
que implique mejora de poder adquisitivo y, por tanto, redistribución de riqueza están siempre 
"fuera de contexto". Lo estuvieron, recordémoslo, en los años más boyantes del largo ciclo 
expansivo, en el que el capital se ha puesto las botas. Así, ante la negociación colectiva de 1998, 
con una "favorable previsión de futuro", Confebask recomendaba alejarse de la referencia del IPC. 
Para 1999, tras un ejercicio que la propia patronal califica de "excelente" y reconocer que los años 
anteriores han sido de "moderación salarial", sigue con la misma fórmula. Igual que en 2000 y 
2001. Las referencias al "contexto" o a la "situación económica" son meros pretextos para llegar a la 
misma conclusión de siempre: para la patronal nunca es momento ni coyuntura para redistribuir la 
riqueza mediante una mayor participación en la misma de trabajadores y trabajadoras. Para esta 
patronal codiciosa, repartir riqueza nunca toca (Kortabarria, 2003). 

 Baina ez dira enpresariak ELAren kritikak jasotzen dituzten bakarrak. Botere 
politikoarekin ere haserre agertu izan da maiz sindikatua, bai Madrileko gobernuarekin zein 
Gasteizekoarekin. ELAren ustez, botere politikoak ez du lan denboraren murrizketa eta 
banaketaren gaia behar beste babestu eta bultzatu. Orain arte ELAk ospatu duen azken 
Kongresuan adibidez, puntu oso bat hartzen da euskal instituzioen politika aztertzeko 
(02.179-02.215 parrafoak), eta puntu honen izenburu esanguratsua "atzerakada soziala" da: 
gastuaren eta sarreren murrizketan oinarrituriko aurrekontu-politikak; osasunean eta 
hezkuntzan egiten den gastu publikoaren beherakada; ahalegin urria pobreziaren eta 
gizarte-bazterketaren aurkako borrokan; gizarte-zerbitzuen defizita; Kontzertu 
Ekonomikoaren erabilpena, enpresa eta errenta altuen alde, iruzur fiskala toleratuz... Eta 
                                                 
39 ELAren ustez, Euskadiko diputazioek 2003an onartu duten PFEZ-IRPF berriak filosofia liberal 
berdina jarraitzen du, enpresari, profesional eta errenta handiei mesede eginez, eta zerga bidez 
jasotzen den dirua murriztuz, ondorioz gero diru gutxiago dagoelarik gastu sozialerako (ELAren 
datuen arabera, urtero 185 miloi euro gutxiago jasoko dira azken erreforma honen ondorioz). 
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hurrengo urteetan ere egoerak jarraitzen du gainera: "Los presupuestos del Gobierno 
Ibarretxe, como la política fiscal de las administraciones vascas, se alinean con la ortodoxia 
más neoliberal, hasta el punto de que cabe prever que, una vez más, la CAPV cierre sus 
cuentas con superávit. Una muestra de esta orientación la tenemos en la disminución de 
gasto destinado a  materias como sanidad o educación, lo exiguo (aunque muy publicitado) 
de los fondos dedicados a vivienda, el desvío a empresas privadas de servicios que son 
responsabilidad del sector público o la insuficiente atención de los más débiles de la 
sociedad. Con tales planteamientos, no es de extrañar que el propio Banco de España haya 
aplaudido la política presupuestaria de la CAPV" (ELA, 2003b).40 

 Sindikatuei dagokienez, ELA eta CCOO-UGT artean oztopo nagusi bat dago: "arazo 
nazionala". Hori da behintzat ELAk dioena. Eta okerrena ez omen da gainera CCOO eta 
UGTek ez dutela onartzen sindikatu abertzaleek aldarrikatzen duten "lan harremanen 
euskal esparrua", baizik eta 1994ko Langileen Estatutuaren erreformak finkatu zuen egoera 
aldatuaz, lan harremanak oraindik gehiago zentralizatu nahi dituztela Madrilen, negoziazio 
kolektiborako euskal eremua onartzen duten Estatutuaren 83 eta 84 artikuluak berridatziaz 
adibidez41 (Unanue, 2002: 155-219). Zentzu honetan, CCOO eta UGTek helegiteak jarri 
izan dituzte epaitegietan, ELAri sindikatu "garrantzitsu" izaera kendu eta ELAren 
ordezkariak Estatu mailako erakundeetan parte-hartzea debekatu nahirik. Eta atzerrian, 
ELA-LAB harremana erabili nahi izan dute, ELAkoak "terroristen" lagunak direla 
zabaltzeko. Gainera, lehenago ere aipatu dugun moduan, CCOO eta UGTek azkeneko 
urtetan, zenbait konbenio kolektibo sinatu dituzte EAEko zenbait sektoretan patronalarekin 
(batzutan beraiek bakarrik, eta beste batzutan LABekin), ordezkaritzaren gehiengoa ELAk 
eduki arren, eta logikoa denez hori ez zaio gustatzen ELAri (Kaiero, 2004). 

 Dena den, konbenio hoiek sinatzeak zer suposatzen duen aztertzean, dena ez dela 
"arazo nazionalera" mugatzen ohartzen gara. Egia da CCOO eta UGTek konbenio 
horietako batzuk firmatzerakoan, esan izan dutela beraien ustez nahikoa zela lortzen zena, 
eta ez zutela gehiago eskatu nahi, Espainiako gainontzeko lurraldeekin ezberdintasun 

                                                 
40 Kritika hauen beste adibide bat, J.L. Zubizarreta, Gipuzkoako Metal arloko arduraduna-k 
idatziriko "Josu Jon Imaz: el consejero de la patronal" artikulua izan liteke (Diario Vasco, 
2002.06.16). Edo Landeia aldizkariak Ibarretxe Lehendariaren aurka idatzitako editoriala, honek 
Adegiren batzar batean ELAren estrategia kritikatu zuelako (111 zbka., 2003ko ekaina). Lehenago 
ere aipatu dudan bezela, zenbaiten ustez "kuriosoa" izan liteke EAk EAJren gobernua kritikatzea, 
ELAko botoemaileen eta afiliatuen boto politiko "naturaletako" bat partidu hori baita, eta 
historikoki lotura oso estuak egon baitira beti ELA eta EAJren artean (azken batean ELA EAJren 
"adar sindikal" bezela sortu zen).  
41 Badirudi PSOEren gobernuak 1994an onartutako erreforma hau positiboa izan zela interes 
abertzaleentzat: "Catorce años después de que el ordenamiento jurídico español estableciera una 
estructuta de negociación colectiva centralizada (1980ko Langile Estatutuari buruz ari da hemen), 
inesperadamente, se iba a producir un cambio muy importante al introducirse en la ley una cláusula 
de salvaguarda que permitía a las mayorías sindicales de ámbitos inferiores  disponer de convenios 
colectivos (1994ko erreformari buruz ari da orain). Dadas las mayorías sindicales existentes, la 
modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores iba a garantizar el blindaje jurídico del 
ámbito de negociación colectiva de la CAPV. En consecuencia, con la introducción en el 
ordenamiento jurídico del llamado "descuelgue autonómico" se iniciaba una etapa más favorable al 
desarrollo de un marco propio de relaciones laborales en el área específica de la autonomía 
colectiva" (Unanue, 2002: 192) 
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handiegiak sortuko liratekeelako. Zentzu honetan, CCOO eta UGTen ustez (eta LABen 
ustez 2001 eta 2002ko zenbait konbeniotan, nahiz eta kasu honetan arrazoia ez izan 
Espainiako gainontzeko lurraldeekin eginiko konparaketa), ELAk gehiegi eskatuko luke, 
eta ELAren ustez CCOO eta UGT sindikatu "epelak" lirateke (2002 eta 2003an CCOO, 
UGT eta Espainiako patronalak sinatutako Negoziazio Kolektiborako Akordioak adibidez 
oso exkaxak dira ELAren ustez, ez dutelako lanaldia murrizten, eta ez dutelako enpleguaren 
kalitatea hobetzen, Euskadin baino soldata igoera baxuagoak onartuaz42). Baina esan 
bezela, guzti honen atzean dagoena ez da soilik "arazo nazionala". Eztabaida honetan 
jokoan dagoena boterea da, afiliatuak, nagusitasuna, botoemaileak, dirua, indarra... 
Horregatik, sindikatu batek negoziazio kolektiboaren enpresa mailarainoko 
deszentralizazioa defendatzea ulertzeko zaila den arren, horixe da ELAk defendatzen duena 
zenbaitetan, bere indarrari esker (bere "erresistentzia kutxari" esker), gainontzeko 
sindikatuek baino gatazka luzeagoak jasan baiditzake, eta gainera afiliatu berriak egiten 
baititu estrategia horrekin (gainontzeko langileek ikusten dutenean ELAko afiliatuak direla 
babestuen daudenak gatazka batean, eurek ere hoberena ELAn afiliatzea dela erabakitzen 
dute). Zentzu honetan, askotan badirudi sindikatuen zenbait erabakiren benetako helburua 
ez dela langileen interesak hobeto defendatzea, baizik eta euren boterea indartzea43: 
Gainerako sindikatuek lehengo egoeran jarraitu nahi dute. Ez dute inolako asmorik borrokarako. Ez 
daukate konpromisozko sindikalgintzan jarduteko behar hainbat baliabide. Errazago lortzen dute 
sindikatu hoiek lekua eremu handietan (jendearen nahasmenak eta siglen itxurazko nahasmenak 
abantaila ematen die, izan ere) beste batzuetan baino. Sektoreetako negoziazioak islatzen dute 
ederki asko aipatutako egoera. Enpresa bakoitzeko jardunean ordea badira bestelako aukera batzuk. 
Enpresa mailan, sektorekako hitzarmenek ezarri nahi duten "blindajea" hautsi egiten da (ELA, 
2002a: 3.Nik jarri diot kurtsiba). 

 Azkenik, LABi dagokionez, 1990eko bigarren erdian orokorrean harreman  onak izan 
dituztela esan liteke, 2001-2002an harreman hori hautsi egin zelarik, eta 2003an harremana 
berreskuratu egin delarik (baina aipatu dugun moduan, Gipuzkoako papergintzako 2003 
kobenioan, LABek berriro alde egin dio azken momentuan CCOO eta UGTrengana). 
Harremanen hausturari dagokionean honako arrazoiak aipa litezke: batetik, ELArentzat 
                                                 
42 Hona hemen CCOO eta UGTen azken urteetako politikaren beste azterketa kritika bat ELAren 
partetik: "1997an, CCOO, UGT eta Gobernuak pentsioen murrizketa sinatu zuten. Urte berean, bi 
sindikatuek eta CEOEk bidegabeko kaleratzea merketu, kaleratze objetiboa zabaldu eta negoziazio 
kolektiboa zentralizatzeko akordioak lortu zituzten. 1998an, CCOO eta Gobernuak lanaldi partziala 
bultzatzea erabaki zuten. 2001ean, CCOO, Gobernua eta CEOEk pentsioak berriro murriztea 
hitzartu zuten. Azkenik, 2002an, CCOO, UGT eta CEOEk hitzarmenetan soldaten igoera 
mugatzeko akordioa sinatu dute" (ELA, 2002e). 
43 "Si se afianza la idea de que la búsqueda de buenos acuerdos conduce sistemáticamente a los 
convenios de empresa, ¿qué credibilidad podemos tener ante las pretensiones del PP y la patronal de 
vaciar de contenido los convenios provinciales y autonómicos, a lo que se oponen, con mucha razón 
los sindicatos vascos? Nos encontramos ante una severa contradicción (...) 
 La experiencia tiende a ratificar que la caja de resistencia resulta imprescindible para 
sostener huelgas largas. Pero a su vez, lo ocurrido recientemente parece confirmar que, en un 
conflicto en el que concurren distintos sindicatos, la caja de resistencia opera como un factor de 
división; efecto producido por la desigualdad objetiva que provoca entre los huelguistas y por la 
competencia sindical que propicia, máxime si su utilización adquiere un marcado perfil de gancho 
afiliativo (A. Abalde, 2001, "Imágenes e interrogantes de la negociación colectiva de 2001. Una 
coyuntura favorable desaprovechada", Hika, 127 zbka.) 



  

    359
 

LAB etsai bat dela afiliatuak eta botoak lortzeko garaian, eta bien arteko harremanak oso 
onak badira, eta gauza guztiak batera egiten badituzte, jendeak LABen afiliatzeko edo 
botoa emateko tentazioa izan dezakeela ("batean zein bestean egon, berdina lortzen 
bada...")44; bestetik, ELAtik, LABen ezker abertzalearekiko autonomia politiko txikia 
salatu izan da, eta ETAren ekintzak ez salatzea; azkenik, 2001ko negoziazio kolektiboan 
LABek ELA "traizionatu" eta bakarrik utzi izana aipatu beharko litzateke (errepikatzen ari 
garen moduan, 2003an Gipuzkoako papergintzaren konbenioan berriro gertatu dena)45. 

 2001-2003 epe honetako kronologiari dagokionez, 2001ean ELA kritiko agertuko da 
PP, CEOE eta CCOOek sinatutako pentsioei buruzko akordioarekin, PPek onartutako lan 
erreformarekin, eta Gasteiz eta Madrileko gobernuek prestatutako Kontzertu Ekonomiko 
berriarekin. ELAren ustez, pentsioen akordioak, eskubide sozialen pixkanakako 
murrizketaren pauso bat gehiago suposatu zuen, akordio horretan, jubilazio adinaren 
atzeratzea sustatzen baizen eta aurrejubilazioa aldiz zaildu (mota honetako akordioa 
sinatzean, badirudi CCOOek estrategia neoliberala onartzen zuela) (Noval, 2001). PPek 
dekretuz onartutako lan erreformari buruz ere antzeko zerbait esaten du ELAk: 
malgutasuna areagotzeko aukera ematen du (denbora partzialeko kontratuetan, lanaldiaren 
gehienezko muga ezabatuaz adibidez); behin-behineko kontratuen gehiegizko erabilpena 
behar bezela zigortu gabe uzten jarraitzen du (kontratua amitzean lan egindako urte 
bakoitzagatik enpresak 8 eguneko soldata "bakarrik" ordaindu beharko baitio langileari); 
kontratu mugagabeen eremuan, gero eta jende gehiagok gero eta gutxiago kobratzen du 
kaleratua izatean (lan egindako urte bakoitzagatik 33 egun, 24 hilabeteko topearekin, 
aurreko ereduan urteko 45 egun kobratzen ziren bitartean, 42 hilabeteko topearekin); eta 
azkenik, Gizarte Segurantzara egiten diren kotizazioak ere murrizten jarraitzen dira modu 
ezberdinetan (ondorioz, gero prestazioak ere murriztu egin beharko direlarik) (ELA, 2001c: 
9-12). Kontzertu Ekonomiko berriari dagokionez, ELAren kritika nagusia honakoa da: 
"euskal ahalmen fiskalak, Estatuaren erabakien menpe egoten jarraitzen duela" (Azterketa 
Bulegoa, 2002: 27-30). 

 2002an, Partidu Popularrak langabeziari buruzko erreforma dekretu bidez ezartzen 
du, eta kasu honetan ere ELA erreformaren aurka agertuko da, neurri hoiek langileen 
eskubide murrizketa nabaria suposatuko baitute. ELAk justu aurkakoa proposatzen du, 
lanik gabe daudenei ematen zaizkien laguntzak hobetzea (2002an, ELAren ustez, Estatuak 
langabeziaren babeserakok jasotzen dituen 10 eurotik 6 besterik ez dira langabetuengana 
iristen). ELAk azpimarratzen dituen erreformaren bi ondorio nagusiak honakoak dira: 
kaleratzea merketu egiten da, enpresariak bidegabeko kaleratzea egiten badu ez baitu 
                                                 
44 Zentzu honetan LABetik justu alderantziz aztertu izan da harremana, ELArengatik ezberdintzeko 
borroka egiten ez bada, ELA "handiak" LAB "txikia" irensteko arriskua dagoela defendatuaz. 
45 Zein ote da "traizio" horren arrazoia? Ziurrenik, lehenago ere aipatu dugun indar eta botere 
(des)oreka. LABek nahiago du sektore mailako gutxieneko eduki batzuk ziurtatu, borroka 
enpresetan luzatzen bada, ELAko afiliatuak greba luzeagoak jasan ditzaketelako "erresistentzia 
kutxa"ri esker (ELA aberatsagoa delako, afiliatu gehiago dituelako). ELAk antzeko zerbait esaten 
du 2001ko negoziazio aztertzerakoan: "LAB, CCOO eta UGTek borrokari bizkarra eman diotenez, 
ezin izan da askoz aurrerago egin hitzarmen gehienetan. Aipatutako sindikatuek eta patronalak 
sektorekako akordioen bidez blindatu nahi dute negoziazio kolektibo guztia. Hiru arrazoi 
azpimarratuko genituzke jokabide horretan eragina izan dutenen artean: diskurtsoa behar adina 
bereganatu ez izana; garapen eskasa antolakuntzari dagokionez; gatazkari eusteko bitartekorik eza 
(erresistentzia-kutxarik eza, batik bat) (ELA, 2001a: 11) 
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tramitazio soldatarik ordaindu beharko (langileak, kaleratzea gertatzen denetik epaitegiaren 
ebazpena jakiten den arte jasotzen den soldata); edozein lanpostu onartu beharra egongo da, 
langileak lanpostu "egokia" onartuko ez balu, INEMek langabeziko dirulaguntza murriztu 
edo kenduko bailioke. Kasu honetan, erreformari erantzuteko CCOO eta UGTek greba 
deitu zuten Espainia mailan ekainak 20rako, eta ELA eta LABek ordea ekainak 19rako 
proposatu zuten Euskal Herrian. Hona hemen ELAren arrazoiak Euskal Herrian greba egun 
bat aurreratzeko: "Euskal Herriko langileok ez dugu greba egingo CCOO eta UGTri txeke 
zuria emateko. Ez dugu greba egingo Aznarrekin berriro konpon daitezen. Ez dugu greba 
egingo gizarte babesa murrizten duten erreformak berriro sina ditzaten. Ez dugu greba 
egingo negoziazio kolektiboa zentralizatzen laguntzeko" (ELA, 2002e).46  

 2003an, Ezohiko Kongresu Fonfederala ospatzen du sindikatuak ekainean (Elorrieta, 
2003), Gasteizen ospatutako "Euskal Herriko I. Gizarte Foroan" parte-hartzen du, eta sei 
federaziotan antolatuta egotetik laura pasako da (metala, zerbitzu publikoak eta 
irakaskuntza, zerbitzuak, eta eraikuntza-egurgintza). Guk negoziazio kolektiboan 
gertatutakoa azpimarratu genezake, ELAk aurreko urtetan baino gogorrago hartzen baitu 
negoziazio hori, Bizkaiko autobusen arloan, eta Gipuzkoako metal eta papergintzan greba 
garrantzitsuak bultzatuaz. Bere eskakizunak aurreko urteetan baino sendoago aldarrikatzen 
dituela esan genezake, indar ezberdintasun nabariaren ondorioz, gainontzeko sindikatuek 
ELAren estrategia onartu beharko dutelarik, negoziazioaren lehenengo momentuan 
behintzat, estrategia hori jarraitzera mugatuko direlarik (lehenengo momentuan diogu, 
zeren Gipuzkoako metalean eta papergintzan adibidez, CCOO eta UGT desmarkatu egingo 
dira gero). Baina nire ustez, 2003an ELAk negoziazioan agertutako gatazkarako ausardia 
hori ez da islatzen indar berdinarekin negoziazioko eduki guztietan: soldatari dagokionez 
adibidez, urte hasieran minimo bat ezartzen da arlo guztietarako (%6ko igoera), baina 
lanaldi murrizketari dagokionez, ez da horrelako erreferentzia orokorrik ematen. Sektore 
bakoitzak bere murrizketa finkatu eta borrokatu beharko du, 35 orduko lan astea ez delarik 
inon ere planteatzen erreferentzia moduan (Gipuzkoako metalean, urteko lanaldiaren 24 
orduko murrizketa eskatzen da, lanaldi hori 1.686 ordutan geratuko litzatekeelarik horrela, 
eta papergintzan, 27 orduko murrizketa. Metalean ez da probintzi mailako hitzarmenik 
lortu, eta enpresetan, 14 orduko murrizketa da lortzen ari den akordiorik hoberenetarikoa, 
enpresa indartsuetan. Papergintzan, CCOO, UGT eta LABek urteroko 10 orduko 
murrizketa sinatu dute Adegirekin, 2003-05 urteetarako). Beraz, batetik soldatari lanaldiari 
baino garrantzia gehiago ematen jarraitzen zaio, eta bestetik, normalean errazago lortzen da 
soldata igoeran eskatu dena, lanaldi murrizketan eskatzen dena baino, kontutan harturik 
gainera, ELA eta gainontzeko sindikatuak onartu egin dutela erreferentzitzat urteko lanaldia 
erabiltzea ("anualizazioaren tranpa"). 

 

3.- ONDORIOAK 

 Diskurtso orokorrari dagokionean, 1980 eta 1990eko hamarkadetan ELA "despistatu" 
xamar ibili dela esan genezake, sindikalismo eta ezkerreko gainontzeko mugimenduak 

                                                 
46 Hontaz gain, lanaldi murrizketari dagokionean, ELAk zenbait aurrerapauso ikusten ditu 2002an: 
Sidenor enpresak Euskal Herrian dituen fabriketako 349 langile errelebo kontrato bidez aurre-
jubilatu eta ordezkatuak izango dira; eta metal arloan Gipuzkoako bigarren enpresa handiena den 
GSBen, 35 orduko lan astea edukiko dute 2006an (Landeia, 104 zbka., 7. orr.) 
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bezela. 1976ko III. Kongresuan onarturiko sindikatuaren printzipioetan kapitalismoa 
kritikatu eta sozialismoa aldarrikatzen den arren, hurrengo hogei urteetan jarrera 
sozialdemokrata bat mantendu duela esan liteke, sistemaren akatsak konpontzera mugatuz, 
eta bere afiliatuen lan baldintzak hobetzen saiatuz. XXI. mende haserako lehenengo urte 
hauetan, diskurtso kritikoa berreskuratzen hasi dela esan liteke, sakoneko eztabaidetara 
itzuliaz: herri aberatsetako gizarte eredu zalantzan jarri beharran dago, muga ekologikoak 
eta mundu mailako ezberdintasunak kontutan hartuz. Baina ikuspegi kritiko batetik, 
oraindik askoz gehiago eska dakioke ELAri zentzu honetan, eztabaida eta ideia horien 
aldeko propoganda eta presio indartsuagoa egiten hasi beharko lukeelarik, urtean behin 
Porto Alegreko bileretara joatera mugatu beharrean. Urtean zehar ere, gure produkzio eta 
kontsumo eredua, ELAko afiliatu eta botoemaileen bizitza estiloa, zalantzan jarri eta 
birpentsatu beharra dago. 

 Kontutan hartu behar da gainera, 100.000 afiliaturekin eta ordezkaritza sindikalaren 
gehiengoarekin, ELA dela Euskal Herriko erakunde sozial garrantzitsuenetakoa. Gaitasuna 
dauka beraz lan harremanetako agenda baldintzatzeko, sindikalismoan "traktore" lana 
egiteko (gainontzekoak "remolkean" joatera mugatzen direlarik gehienetan) eta orokorrean 
eztabaida ekonomiko eta sozialaren protagonista nagusietako bat izateko. Baina egia esan, 
askotan ELAk garrantzia gehiago ematen dio "gure eztabaida politiko-nazionalari", 
eztabaida "sozialei" baino, azken urteetan lehen mailako erreferente bihurtu delarik 
abertzaleen artean (ikuspegi kritiko batetik, beste gai batzuetan ere indar berdina jartzea eta 
liderazgo lan berdina egitea eskatu geniezaioke). 

 Lan denboraren murrizketa eta banaketari dagokionean, gai honek 1995tik aurrera 
hartzen du garrantzia ELAren diskurtsoan, 1997-2000 tartean sindikatuaren agendako gai 
nagusietako bat bihurtuko delarik, eta 2000tik aurrera, berriro ere indarra galduko duelarik. 
Puntu honetako lehenengo ideia azpimarragarri gisa, proposamen honek denboran zehar 
ezagutu dituen gorabeherak komentatu genitzake beraz. Gainera, lan denboraren murrizketa 
eta banaketa indartsuen defendatzen den garaian (1997-2000 tartean), proposamena 
erradikalizatu egiten da (35 orduko lan astea eskatuaz), gainontzeko urteetan aldarrikapena 
"epeldu" egiten delarik (urteroko lanaldiaren murrizketa txikiak eskatzen dira adibidez). 
Nola da posible ELAk urte batzutan lan banaketa ezinbesteko neurri bezela aurkeztea, eta 
handik pixka batera, berriro ere bigarren mailako gai bihurtzea? 

 Ba, beste faktore batzuk ere kontutan hartu behar diren arren (Frantzian eta 
Alemanian 2002-05 artean gertatu diren atzera pausoak adibidez), batez ere ELAk lanaldi 
murrizketa eta banaketa enplegu sorrerarekin lotzen duelako, eta ondorioz, 
neoliberalismoak enplegua sortzen duenean, argudiorik gabe geratzen delako. Benetan 
aurrerakoi den jarrera batetik ordea, lan denboraren murrizketa eta banaketa prekaritatearen 
aurkako tresna ere izan liteke, eta gainera, ez da ahaztu behar, neurri horrek beste bi 
helburu dituela: langileen bizi kalitatea hobetzea, eta beharrezko eta posible den gizarte 
aldaketarako tresna izatea. ELAren 90eko hamarkadako lan banaketa proposamenak ez ditu 
beste bi helburu hauek kontutan hartu. 

 Gainontzerakoan, ELAren diskurtsoa kritiko bezela definitu genezake: 
aberastasunaren banaketa ezberdin bat proposatzen da, datu interesgarriak emanaz gainera; 
oinarrizko errenta defendatzen da; gaur egungo denbora partzialeko kontratuak kritikatzen 
dira eta honekin lotuta, "kanpoko" eta etxeko lanen (enpleguaren eta lanaren) banaketa 
berri bat proposatzen da, generoan oinarritutako gaur egungo ezberdintasunak gaindituaz. 
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Hala ere, zenbait gaietan sozialdemokraziaren kutsua ere nabari genezake, enplegu 
aztarnategi berrien kasuan adibidez, edo 2000tik aurrera, lanaldia murrizteko erreferentzia 
gisa astea beharrean urtea erabiltzea onartzen denean (kasu honetan, aztertzen ari garen 
gaierako funtsezko aldaketa da hori). 
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6. CCOO 

 

1.- IKUSPEGI OROKORRA. 
 Ordezkaritza datuen arabera, Comisiones Obreras da Euskadiko bigarren sindikatua, 
ordezkaritzaren %19 lortzen baitu azken urte hauetako hauteskunde sindikaletan (3.860 
ordezkari), ELArengatik oso urruti (%40), LAB eta UGTek gertutik jarraitzen duten 
bitartean (bakoitza %15ko ordezkaritzarekin). Espainia mailan ordea, UGTrekin batera 
sindikatu nagusia da CCOO, oraingoz ospatu duen azken Kongresuan (2000. urtean 
ospatutako 7. Kongresua) 900.000 afiliatu, 93.500 ordezkari, eta 4.000 liberatu zituelarik. 
900.000 afiliatu hoiek ematen duten indarra (batez ere, indar ekonomikoa), CCOOen 
ikerketa eta txostenetan nabarmentzen da, ELAko ikerketa eta txostenekin batera, 
CCOOkoak baitira material landuenak (Hego Euskal Herrian, Nafarroa kontutan izanik, 
60.000 afiliatu ditu CCOOek). Guk, gainontzeko kasuetan bezela, sindikatuak idatziriko 
testu ezberdinak aztertuko ditugu: kongresuetako ponentziak, aldizkariak... Eta gainontzeko 
kasuetan bezela, azken urte hauetan, testu hoiek lortzeko bide hoberenetariko bat, 
sindikatuaren web orria da (www.ccoo.es). Lehendabizi, sarrera moduan, sindikatuaren 
"diskurtso orokorra" aztertuko dugu lehenengo orrialde hauetan, ondoren gure gaia (lan 
denboraren murrizketa eta banaketa) gehixeago sakonduko dugularik.47 

 Comisiones Obreras, 1950ko hamarkada amaieran sortzen da, 60ko hamarkadan 
garatuko delarik (sindikatu "berria" da beraz, UGT edo ELArekin konparatuta). Hasera 
hartan, langileen aldeko mugimendu bezala sortzen da, erakunde antolatu edo sindikatu 
"tradizional" bihurtzeko asmorik gabe (1976ko "Bartzelonako Batzarre"-rarte ez zuen 
erabaki CCOOek ofizialki sindikatu bihurtzea, nahiz eta ordurarte praktikan sindikatu 
bezala funtzionatu).  

                                                 
47 Atal honetarako materiala lortzeko garaian, asko lagundu dit Marian Macho-k, Bilboko CCOOen 
egoitzako dokumentalistak. Eskerrik asko! 
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 CCOO barruan mota ezberdin askotako taldeak bildu ziren (Ruiz, 1993): Hermandad 
de Obreros de Acción Católica (HOAC) bezalako talde katolikoak, komunistak, Unión 
Sindical Obrera (USO)... UGT bakarrik geratu zen kanpoan, Comisiones komunistak 
kontrolatzen omen zutelako48. Talde eta ideologia aniztasun honen ondorioz, CCOOen 
arazo nagusietako bat batasun sindikala lortu eta mantentzea izango da, sortu zenetik gaur 
arteraino mantendu den arazoa (Euskal Herrian gertatu den azken disidentzia "Izquierda 
Sindical de CCOO" taldearena izan da). Eta batasun hau mantendu ahal izateko, CCOOek 
bere ideologia eta diskurtsoa "moderatu" egin behar izan du, jarrera ezberdinen arteko 
erdibide bat bilatuaz. Zentzu honetan, sindikatuaren testuak aztertzean, harritu egin nau 
CCOOen diskurtsoa "gogorragoa" eta radikalagoa ez izateak. Testu horietan badago 
diskurtso "komunista", edo gutxienez "anti-kapitalista", baina nik uste baino leunagoa da, 
aipatutako barne ezberdintasun horien ondorioz: CCOO barnean "komunistak" izan dira 
nagusi, baina beste mota bateko taldeak ere garrantzitsuak izan dira, katolikoak adibidez. 
Eta nahiz eta CCOOeko katolikoak progresistak izan (ezkerreko humanismo kristaua), zaila 
zen erakunde berdinaren barnean bi talde hauek pakean edukitzea:  
CC.OO. nunca se han declarado socialistas, pese a ser el socialismo la única alternativa viable al 
capitalismo. Quiere decirse que se ha cuidado al máximo lo antes apuntado respecto a no adquirir 
una imagen ideológica que pudiera servir para justificar exclusiones. Hay también que tener en 
cuenta que una de las referencias vivas en el movimiento de CC.OO. ha sido la existencia de 
corrientes obreras católicas para las que, en particular hace diez años, la palabra socialismo tenía 
unas connotaciones que difícilmente eran admitidas. Y no hay que olvidar que los militantes 
católicos han formado parte de CC.OO. desde el principio. Más no sólo ha sido el problema de las 
concepciones religiosas o políticas lo que ha supuesto una limitación al ideario de CC.OO. (Ariza, 
1976: 48-49. Kurtsiba nirea da). 

 Barne batasuna eta disziplina lortzeak denbora asko kendu dio CCOOi, sindikatu 
batek benetako helburua (langileen interesak defendatzea) bigarren maila batetan geratuaz 
zenbaitetan. Kongresu bakoitzean korronte bakoitzak bere txostena aurkezten du, korronte 
bakoitzak ikuspegi bat dauka sindikatuaren ideologia, barne antolaketa eta 
funtzionameduari buruz... Eta azkenean barne borroka horiek bihurtzen dira protagonista: 
Euskadiko CCOOen azken Biltzar Nagusian adibidez (2000ko VII. Biltzar Nagusia), barne 
borroka horietako baten ondorioz aldatu zen idazkaritza nagusia Santiago Bengoaren 
eskutik Josu Onandiren eskuetara, aurreko hilabeteetan inork espero ez zuena. Eta barne 
borroka horietako baten ondorioz atera zen adibidez atzeko atetik sindikatuaren historiako 
pertsonarik garrantzitsuenetakoa izan den Marcelino Camacho. 

 Frankismo garaian, antolaketa, sindikatuaren batasuna, demokrazia lortzea, sindikatua 
legalizatzea, greba eskubidea lortzea ea. dira helburuak (1968an, Auzitegi Gorenak CCOO 
erakunde iraultzailea eta ilegala zela erabaki zuen49). Franko hil ondoren, CCOOek 
sindikatu bihurtzea erabakitzen du, eta ideologia zehazterako garaian, erakunde sozio-
politiko bezala definitzen du bere burua. Lehendabizi soziala, sindikatuaren lehentasuna 
                                                 
48 Espainia mailan gaur egun ezagutzen dugun "bisindikalismoa" (bi sindikatuen nagusitza), ez zen 
finkatu 1980ko hamarkada arte, 1976ko txostenetan CCOOek oraindik UGT bereganatzeko 
esperantza baizeukan, Espainiako sindikatu nagusi bakar bezala geratuaz. 
49 Sindikatuaren buruzagitza 1973ko abenduaren 20an epaitu behar zuten, baina Carrero Blanco hil 
zuen atentatuaren ondorioz, epaiketa ez zen ospatu. Zenbaiten ustez, Carreroren aurkako atentatuan 
Estatu Batuetako zerbitzu sekretuek ere zerikusia izan zuten, CCOOen aurkako epaiketak 
komunismoaren aldeko propagandarako balioko ote zuenaren beldur (Zubero, 1993: 122-123). 
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langileak direlako, baina baita politikoa ere, langileen egoera hobetzeko erabaki politikoak 
beharrezkoak direlako. Zentzu honetan, haseratik lotura handia egongo da sindikatuaren eta 
komunisten artean. Dena den, Julián Ariza historikoaren ustez, ondoren harreman hau ez da 
mantenduko: "En cuanto a CCOO, es sabido el papel decisivo que en su nacimiento, 
desarrollo y configuración de los perfiles de su identidad sindical han jugado hasta hace no 
muchos años los comunistas. Este panorama ha cambiado (...) Las sucesivas crisis del PCE 
y una orientación de la política de IU inasumible para el sindicato ha determinado que hoy 
la influencia comunista no sólo sea pequeña, sino que se manifiesta sistemáticamente 
criticando lo que hacemos" (Ariza, 1998: 11).  

 Diskurtso orokorrari dagokionean, ELAren kasuan bezela, CCOOen kasuan ere, 
aztertzen ari garen epean (1975-2005), nolabaiteko "epeltzea" nabari genezake sindikatuen 
diskurtsoan. Hori da sarrera honetan, eta orokorrean, azpimarratu daitekeen ideia 
interesgarrienetakoa. 1966an adibidez, honela definitzen zuen bere ideologia Madrileko 
CCOOek: "El sistema capitalista genera y condiciona la lucha de clases. En un sistema 
socio-económico capitalista no hay posibilidad de armonizar los intereses de los dos bandos 
en pugna" (CCOO, 1976a: 34). 1980 eta 90eko hamarkadetan ez dira mota horretako 
gauzak esango, sindikatuen diskurtsoa "bigundu" edo "leundu" egin delarik, beste gauza 
batzuen artean, hamarkada horietan gauza asko aldatu direlako. Kapitalismoa adibidez 
aldatu egin da. 1966an, CCOOek zera esaten zuen: "Los trabajadores deben de comprender 
claramente que forman un grupo marginado por la sociedad capitalista" (Ibañez eta 
Zamora, 1987: 20). 2003an ordea gauza asko aldatu dira Euskadin eta Espainian, eta 
jadanik ez dago garbi herri aberatsetako langileriak talde marginatu bat osatzen duenik 
gizarte kapitalistaren barnean (ez behintzat langilegoaren zati handi batek). XX. mendeko 
azken hamarkadetan klase ertaina zabaldu egingo da, klase hau oreka sozial berrirako 
funtsezkoa izango delarik. Ezberdintasun sozial garrantzitsuak mantenduko dira, baina goi-
mailako klaseen eta klase ertainen arteko akordioak jasangarri bihurtuko ditu ezberdintasun 
hoiek, eta bake soziala ziurtatuko da. XX. mende amaieran, jadanik ez zen garbi ikusten 
kapitalismoa "bi bandoen arteko borroka" zenik, eta "interesak armonizatzea" posible 
bihurtzen zen. 

 Kapitalismoa aldatu egin da beraz, eta baita langilegoa ere. Baina dena den, nire ustez 
badu oraindik zentzurik sindikalismoaren "epeltzea" komentatzeak. Izan ere, herri 
aberatsetan aldaketa hoiek nabariak izan arren, mundu mailako egoera kontutan hartzen 
badugu, oraindik "klase borrokaz" hitz egin daiteke, eta egoera horretatik ateratzeko 
diskurtso kritikoaren ustez kapitalismoak ez digula balio ere argi geratu da marko 
teorikoan. Egia da epe motzean eta ertainean ez dela ikusten kapitalismoa nola gainditu 
daitekeen, baina benetan aurrerakoi den diskurtso batek epe luzera begira post-kapitalismoa 
imaginatzeko esfortzua egin beharko luke, eta aurreko atalean esan dugun bezela, 
sindikalismoa (CCOO) ez da oraindik esfortzu hori egiten hasi. 1970eko hamarkadatik 
aurrera muga ekologikoei buruz dakigunak zalantzan jartzen du gure produkzio eta 
kontsumo eredu industriala, eta paradigma aldaketa bat eskatzen du. Baina sindikatuak, 
ezkerreko erakunde garrantzitsuenetakotzat har daitezkeenak, ez dira oraingoz garbi 
kokatzen paradigma berri horretan. 2000. urtean CCOO eta UGTek deitutako greba 
garrantzitsuenetakoa adibidez, funtzionarien soldatak %2 beharrean %4 igotzea eskatzeko 
eginikoa izan da. Badakigu 2000ko inflazioa %4 izan dela, eta funtzionariak erosteko 
gaitsauna galtzen ari direla; badakigu administrazioak eredu izan beharko lukeela... Baina 
hori al da beharrezko eta posible den gizarte aldaketarako bidea? Ikuspegi kritiko batetik, 
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lehentasunak beste batzuk dira. Optimistak izan behar dugu, eta espero dezagun CCOO eta 
gainontzeko sindikatuen jarreran aldaketa bat ikustea hurrengo urteetan, benetako eta 
sakoneko arazoei eusteko ausardia edukiaz (herri aberatsetako bizitza estiloa zalantzan 
jarriaz adibidez, edo enplegua sortzeko etengabeko hazkunde ekonomikoaren logika 
kapitalista-produktibista birpentsatuaz). Baina oraingoz behintzat, azkeneko hamarkada 
hauetan, sindikatuen diskurtsoetan gehiago topa liteke sozialdemokraziatik, benetako 
diskurtso kritikotik baino. 

 Azter dezagun adibidez kapitala, lana eta botere politikoaren arteko akordioei 
buruzko CCOOen diskurtsoa. Nicolás Sartorius-ek honakoa idazten zuen 1976an akordio 
horiei buruz: 
Las CCOO hemos dicho claramente que no estamos por el "pacto social" ni para ahora ni para 
después; ésta es la expresión de la política neocapitalista para perpetuar el statu quo económico y 
social. La forma moderna de atar de pies y manos a los trabajadores en sus reivindicaciones. En este 
momento sería, además, renunciar a salir de la crisis económica. Las CCOO y sus dirigentes jamás 
van a ser bomberos de los incendios que otros han provocado (CCOO, 1976b: 33). 

 Hau idatzi eta urtebetera, CCOOek "Pactos de la Moncloa" izeneko akordioari 
baiezkoa eman zion, nahiz eta akordioaren edukia erabakitzen eta sinatzen ez parte hartu. 
Akordio hau bere eduki "progresistarengatik" onartu omen zuen CCOOek, nahiz eta 
langileentzako onura gehiegirik suposatu ez zuela onartu behar izan urte batzuk geroago. 
Hala ere, nahiz eta akordioaren emaitzak CCOOek espero zituenak ez izan, mota horretako 
akordioei emaniko babesa justifikatuz jarraituko zen, Sartorius-ek 1976an esanikoa erabat 
aldatuaz: "Hoy es el día como todos sabemos, que la acción y la estrategia de nuestro 
sindicato pasa por unos acuerdos y pactos, entre todas las fuerzas políticas económicas y 
sociales" (CCOO-Euskadi, 1981: 3). Mota horretako beste bi akordio sinatuko zituen 
CCOOek 1982 eta 1983an: Acuerdo Nacional de Empleo (CCOO, CEOE, gobernua eta 
UGT, 1982) eta Acuerdo Interconfederal (CEOE, CCOO eta UGT, 1983). Gero, 1980ko 
hamarkada erditik, 1990eko hamarkada erdirarte ez zuen mota horretako akordioetan parte 
hartu, 1997an berriro itzultzen delarik makro-akordioen praktikara, "Acuerdo 
Interconfederal sobre Negociación Colectiva" sinatuaz, UGT, eta CEOE-CEPYMErekin 
batera. CCOOen ustez, 1997ko akordio horren helburua enpleguaren egonkortasuna, 
negoziazio kolektiboaren indartzea, eta orokorrean lan harremanak arautzea ziren (Gaceta 
Sindical, 154: 6-39). Sei urte geroago ordea, ez dirudi helburu hoiek bete direnik: behin-
behinekotasun tasa ez da jaitsi, ez dirudi negoziazio kolektiboa indartu egin denik, eta 
orokorrean lan harremanak arautu beharrean desarautu egin direla esan daiteke. Honakoa 
idatzi zuten adibidez "Izquierda Sindical de CCOO"ko bi kidek 1997ko akordio honi buruz: 
"Poco a poco, todas las banderas sobre las que se podía resistir en los centros de trabajo, 
han dejado de ser operativas por el posibilismo extremo de determinadas conductas 
sindicales (...) La conclusión es que se ha producido un vacío de la sustancia que hacía la 
lucha de clases en las fábricas y que se está rellenando con un sindicalismo de gestión, cada 
vez más sumiso y pactista" (Garai eta Duque, 1997). Kritika gogorra sindikatuari, 
sindikatuaren barrutik. Frankismo garaian (eta demokraziako lehenengo urteetan), 
kapitalismoa eta "reformismoa" kritikatzen zituen sindikatuak, sozialismoa defendatuz, urte 
gutxi batzuk geroago "progresismoa eta posibilismoa"ren aldeko apustua egiten zuen, 
gestio sindikatu bihurtuaz. CCOOek argitaratzen duen Gaceta Sindical aldizkariak zera 
esaten zuen adibidez 2000ko martxoko editorialean: "El balance de los últimos cuatro años 
ha sido globalmente positivo (...) Frente a ciertas previsiones tras la victoria del PP en 
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1996, no ha habido un retroceso en los derechos laborales y la protección social; por el 
contrario, se han conseguido mejoras significativas en algunos campos". Benetan kritiko 
den ikuspegi batetik ordea, nabaria da urte horietan lan eskubideak eta gizarte babesa 
murriztu egin direla, CCOOek berak 1997an sinatutako akordioaren bidez adibidez. 
Frankismo garaiko eta demokraziako lehenengo 15 urtetako CCOOko pertsonairik 
ezagunenetako den Marcelino Camachok adibidez honako hau dio aldaketa hauei buruz 
(1978-1987 tartean CCOOko idazkari nagusi izan zen Camacho): " Hemos pasado de un 
Estado de Bienestar a un estado de beneficiencia, con una escasa resistencia nuestra con 
respecto a eso. Se está transformando el sindicalismo y se ha colaborado con el felipismo. 
Estamos ante otro sindicalismo, estos no son los principios de CCOO que creamos. Se cae 
en el apoliticismo de vía estrecha que facilita las cosas ya sabeís a quién. Estamos en un 
proyecto para ir hacia otro tipo de sindicalismo que es el que ha practicado la 
socialdemocrácia de derechas en Europa" (Camacho, 1996: 48).50 

 Izan ere, CCOO bere sorreratik ari da esaten kapitalismoa krisian dagoela, jende 
askorentzat gauzak oso gaizki daudela..., baina marko teorikoan esan dugun bezela, beste 
jende askorentzat gauzak oso ondo dihoazte (aberastasun materialari dagokionean 
behintzat), eta ziurrenik CCOOko afiliatu asko daude ongi dauden horien artean. Ez da hain 
arraroa beraz jende honek jarrera sozialdemokratak defendatzea, lortutakoa defendatu 
nahiean. Gertatzen dena da, sozialdemokraziak proposatzen duen "pixkanakako aldaketak", 
agian sistema aldatu beharrean, indartu egiten duela. Comisionesek azken urteetan 
sinatutako akordioetara itzuliaz adibidez, 2002 eta 2003an UGT eta CEOE patronalarekin 
batera sinatu dituen negoziazio kolektiborako akordioak (Acuerdo Interconfederal para la 
Negociación Colectiva), dagoenaren defentsara mugatzen diren akordio sozialdemokratak 
dira, soldata igoeretan moderazioa onartuaz eta lanaldi murrizketari uko eginez51. Julian 
Arizak honela esplikatzen zuen ideia hau 1987an: 
Retomando el hilo del informe, en la parte que se refiere a la situación en España se describe un 
panorama catastrófico en lo económico y social (4. Kongresuan onartutako txostenari buruz ari da 
hitz egiten). Pero al hacerlo sin matices y sesgado hacia la parte negra de la realidad se pierde la 
visión global de esa realidad. ¡ Claro que es impresentable que haya tres millones en las estadísticas 
del paro...(...)! Pero que haya en España viviendas tercermundistas para una franja importante de su 
población no puede ocultarnos que haya otra amplísima franja cuyas pautas de consumo y modo de 
vida nada tienen que ver con el Tercer Mundo. Si no fuese así, no podría entenderse el fuerte 
crecimiento que, por ejemplo, tiene la matriculación de vehículos de turismo o las ventas 
espectaculares que vienen produciéndose en aparatos electrodomésticos de uso doméstico. El 
problema no es sólo, pues, que al lado de esos millones de españoles en la pobreza y hasta la 
miseria se estén produciendo escandalosos beneficios en la banca. El problema es más profundo. Es 
un problema de desigualdad, de insolidaridad social, de injusta distribución de la riqueza y el 
trabajo existente... (Ariza, 1987a: 58)  

                                                 
50 6. Kongresuan esan zituen gauza hauek Camacho-k, ondoren lehendakaritzatik kendu egin 
zutelarik. 
 
51 Aurreko parrafoetan aipatutakoez aparte, CCOOek azken urteetan sinatutako beste bi akordio 
garrantzitsu: 1998ko denbora partzialari buruzkoa (UGT eta PPren gobernuarekin) eta 2001ko 
pentsioei buruzkoa (PPren gobernuarekin). 
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 Arizaren zita honekin itxiko dugu sarrera honetan azpimarratu nahi izan dudan 
lehenengo ideia (CCOOen, eta orokorrean sindikalismoaren diskurtso sozialdemokrata eta 
"epelegia" 1980 eta 90eko hamarkadetan). Pasa gaitezen bigarrenera: zer nolako harremana 
eduki du urte hauetan CCOOek gainontzeko sindikatuekin? ELA eta LABekin, "arazo 
nazionala" izan da oztopo nagusia. UGTrekin ordea, jokoan zegoena, Espainia mailako 
nagusitza zen, frankismo garaian CCOOek zuen nagusitza, baina 1980ko hamarkadatik 
aurrera UGTrekin erdibanatu beharko duena. Comisiones-en ustez, PSOEk UGTri laguntza 
berezia eskeini zion gobernutik, eta UGTek laguntza hau aprobetxatu egin zuen: 
Para la UGT, en consenso con el PSOE, los objetivos partidistas de alternativa de poder de éste, 
estaban por encima de los intereses generales de los trabajadores. Para el PSOE en las elecciones 
sindicales se trataba de repetir el triunfo de las elecciones legislativas y para ello se trató de reducir 
las elecciones sindicales a un enfrenatmiento político, presentando éstas como una elección entre un 
sindicato socialista o un sindicato comunista, sin importarle la imagen de "correa de transmisión" 
que hacía jugar a la UGT, y aún a sabiendas de que este planteamiento llevaba a ocultar a los 
trabajadores las verdaderas cuestiones y objetivos que estaban en juego en las elecciones, y, cosa 
también grave, a reforzar la división en el seno del movimiento obrero (CCOO-Euskadi, 1978: 25)52 

 CCOO eta UGTek afiliatuak, botoak eta orokorrean boterea lortzeko borrokan bizi 
izan dute beraz aztertzen ari garen garaia. Baina era berean, askotan estrategia amankomun 
bat adosteko gai ere izan dira, hitzarmen kolektiboak batera negoziatuz, greba orokorrak 
deituaz (1988ko abenduak 14, 1994ko urtarrilak 27, 2002ko ekainak 20), akordioak 
sinatuaz...  

 ELAren kasuan, "arazo nazionala" bihurtzen da oztopo nagusia. Euskadiko 
Comisionesek ospatutako I. Kongresuan finkatzen zen jadanik hurrengo 30 urteetan 
errepikatu izan den filosofia: "Idéntica debe ser nuestra postura en este orden hacia los 
compañeros de ELA-STV, consiguiendo que por encima de intereses concretos políticos 
nacionalistas pongan los intereses y la voluntad general unitaria de todos los trabajadores 
de Euskadi, evitando convertirse en instrumento de una estrategia que busca dividir 
Euskadi en dos comunidades enfrentadas" (CCOO, 1978: 25-26). 

 Gainera, CCOOen ustez, UGTek Madrileko gobernuan egonik PSOEren laguntza 
berezia jaso duen bezela, ELAk Gasteizeko gobernuaren (EAJren) laguntza jaso izan du 
frankismo ondoren. Bi kasu horietan galtzen ateratzen da beraz Comisiones. Euskal Herrian 
adibidez, Euskal Telebista eta Egunkaria bezalako komunikabide abertzaleek CCOO 
marginatu egiten omen dute (Arana, 1999). Gainera, ELAren kasua UGTrena baino 
okerragoa zen. PSOE gutxienez "ezkerreko" partidutzat har zitekeen, baina EAJ eskubiko 
partidua da. Honelako gauzak daude idatzita II. Kongresuko dokumentuak biltzen dituen 
liburuxkan: "Es evidente que el objetivo de toda burguesía nacionalista es lograr que la 
clase obrera de su nacionalidad se convierta, consciente o inconscientemente, en un aliado 

                                                 
52 Beheraxeago honela jarraitzen du: "Evidentemente estas posturas respondían a la estrategia de 
poder del PSOE, para quien las elecciones sólo eran un paso más en el camino del poder, que 
debían servir para reforzar el bipartidismo en el país, bipartidismo que hay que decirlo, donde se ha 
practicado ha aparecido como una forma de escamotear la democracia al pueblo, reduciendo la vida 
política a que dos partidos se turnen en el poder cada 4 ó 5 años, sin que se plantee nunca la 
transformación profunda del sistema". UGT eta PSOE kritikatzen ari da hemen Comisiones, baina 
bera ere ez ote dago zaku berean? Bilatzen al du CCOOek "la transformación profunda del 
sistema"? 
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subalterno, en una masa de maniobra y presión ante el 'poder central' bajo el señuelo de que 
es la única manera de solucionar o mitigar los efectos de la crisis en dicho territorio. Esto 
no es ninguna abstracción. En la historia de nuestro movimiento obrero se ha dado ya dos 
casos muy concretos: en Euskadi con la experiencia PNV-ELA; en Cataluña..." (CCOO, 
1981: 62). EAJ partidu burges-kapitalistak sortu zuen ELA, eta Comisiones-en ustez, hori 
ez da "normala", nazionalismoa klase interesen aurretik jarriz, sindikatu baten benetako 
izpiritua saltzen baita, partidu burges-kapitalista baten esanetara jarriaz.  

 Hala ere, CCOOen diskurtsoa ez da beti hain "anti-abertzalea" izan. 1993koa da ELA, 
CCOO eta LABek batera izenpetzen duten enpleguari buruzko txosten bakarra, eta bertan 
honelako gauzak esaten dira: "Euskal gune ekonomiko eta sozial batetarantz jo behar da 
(...) Beharrezkoa da aipaturiko aurrezpena eskuratzeko bitarteko egokiak ezarriko dituen 
Euskal Finantza Entea sortzea (...) Premiazkoa da INEM oso-osorik transferitzea (...) 
Gizarte Segurantzaren transferentzia enplegurako politikari laguntzeko elementu 
garrantzitsuenetarikoa da" (ELA-CCOO-LAB, 1993).  

 Baina CCOOek ez zuen diskurtso horrekin jarraituko, eta ondorioz, Hego Euskal 
Herriko lau sindikatu nagusiak bi taldetan banatuta geratuko ziren, enpleguaren eta zehazki 
lan banaketaren gaian ia gauza berdinak eskatu arren. CCOOko Paco Blanco-k, honela 
azaltzen zuen egoera 1997an: "Este enfrentamiento es impropio de organizaciones de clase 
con aspiraciones emancipatorias coincidentes (...) El multisindicalismo, más que expresión 
democrática de la pluralidad de los trabajadores es una manifestación perversa de la 
"balcanización" política del movimiento obrero vasco (...) La división del sindicalismo 
vasco deja un amplio margen a la acción patronal y gubernamental" (Blanco, 1997). 
CCOOek autodeterminazio eskubidea onartzen du, baina Konstituzioa eta Estatutoa ere 
baliogarriak iruditzen zaizkio abertzale eta ez-abertzale arteko indar-harremanak nola 
dauden ikusita. Euskadiko CCOOen Estatutoetan "Declaración de principios" izena duen 
lehenengo atalean autodeterminazio eskubidea onartzen da, eta eskubide hori lortu eta 
gauzatzeko bidea Konstituzioaren aldaketa izango litzatekeela esaten da, Nafarroako eta 
EAEko Legebiltzarrak erabakitzen dutenaren arabera. Bitartean Konstituzioa eta Gernikako 
Estatutoa onartzen dira, eta hor kokatzen du CCOOek bere lana, "respetándolos como 
expresión de voluntad democrática de los pueblos que en su día los aprobaron" (CCOO-
Euskadi, 1996: 91-92). Frankismo garaiko dokumentu bakar batzuk dira independentziaren 
aldeko jarrera garbia azaltzen dutenak: "La Comisión Obrera Provisional de Guipúzcoa se 
muestra partidaria decidida de la colaboración internacionalista entre los trabajadores de los 
diferentes pueblos de la Península, proponiendo como condiciones indispensables para la 
cooperación el respeto a la independencia de las Comisiones Obreras Vascas, la igualdad de 
las Comisiones de unos y otros pueblos y el reconocimiento sin reservas del derecho del 
Pueblo Vasco a la independencia nacional" (Ibañez eta Zamora, 1987: 471. 1967an 
idatzitako dokumentu batetik dago hartuta pasarte hau). Franko hil ondoren ordea, 
CCOOek berehala autonomiaren aldeko jarrera hartuko du, baina frankismo ondereneko 
lehenengo urte haietan Nafarroa Euskadi zela esaten zen oraindik: "Las CC.OO. están por 
una Euskadi con Navarra, por considerar que los lazos políticos, culturales, lengua, etc., 
que unen al pueblo navarro y a la clase obrera navarra con Euskadi son de tanta entidad que 
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nadie puede poner en duda (...) Por ello las CC.OO. de Euskadi manifestamos que estamos 
de acuerdo con la integración de Navarra a Euskadi" (CCOO-Euskadi, 1978: 35).53 

 LABen kasuan, CCOOek haseratik salatu izan du ETAren borroka armatua, eta 
LABek borroka hori nolabait "justifikatu" izan duenez ia ezinezko bihurtu da CCOO-LAB 
harremana (ez da ahaztu behar ETAk CCOOko jendearen aurkako erasoak ere egin izan 
dituela, nahiz eta erasoaren zergaitia ez izan zuzenean afiliazio sindikal hori. Azken 
urteetako eraso horietako pare bat: 2000ko maiatzak 7an ETAk José Luis López de Lacalle 
hil  zuen, Gipuzkoako CCOO sortzaileetariko bat, eta 2001ko urtarrilak 26an Ramon Diaz 
Garcia, CCOOko afiliatua).  

 

2.- CCOO ETA LANALDI MURRIZKETA 

2.1.- 1978-1994 

 CCOOen kasuan ere, lan banaketaren proposamena 1990. hamarkadaren erditik 
aurrera bihurtzen da ezinbesteko, ordurarte bigarren mailako proposamen bat zelarik. Baina 
dena den, CCOOen kasuan lan banaketaren gaia agian beste sindikatu batzuetan baino 
gehiago aipatu eta defendatu izan da, bigarren mailako proposamena zenean ere.  

 Comisionesek, gainontzeko sindikatuak bezela, lan denbora murrizteko asteko 
lanaldiaren erreferentzia erabili izan du gehienetan: 1967an Madrilen ospatutako 
lehendabiziko Asanblada Nazionalean adibidez 44 orduko lan astea eskatzen zen, eta lau 
opor aste urtean (CCOO, 1967: 11854). 1968an 44 orduko lan astea benetan betetzea 
eskatzen zen, 35 urte beranduago errepikatzen diren bi arazo ekiditeko: aparteko orduen 
arazoa eta lan istripuak: "Las Comisiones Obreras consideramos imprescindible en el 
momento actual, el cumplimiento de la jornada máxima de 44 horas semanales, para acabar 
con la contradicción actual de despidos masivos, simultaneados con jornadas 
extraordinarias de 10 y más horas de trabajo por día, que se traducen en agotamiento físico 
y en uno de los índices más elevados de Europa en materia de accidentes de trabajo" 
(CCOO, 1968: 75). Esaldi horretan azaltzen den sakoneko arazoak 35 urte geroago 
konpondu gabe jarraitzen duela esan genezake, gauza bat baita legeak finkatzen duen 
lanaldia, eta beste gauza bat lantegietan benetan betetzen dena. Sindikatuek 35 orduak 
eskatzen dituzten bitartean, lantegi askotan 35 ordu asteko lehenengo 3-4 egunetan betetzen 
dituzte, astean sei egun lan eginez gainera, hau da, 40 ordu baino askoz gehiago (enpresa 
txikien kasuan batez ere). Administrazio publikoko enpresa gehienetan 35 orduko lan astea 
aspaldi lortu zen bitartean, langile askok gustora hartuko lukete 2003an 40 orduko lan 
astea, legalki orain dela 20 urtetik finkatutako dagoen arren gehienezko muga hori (beste 
askok muga hori gustora gaindituko luketen bitartean, kotxe hobexeagoa erosteko). 
                                                 
53 Kuriosoa da baita ere garai hartan Comisioneseko zuzendaritzak Juan Carlos erregeari buruz 
esaten zuena: "La nueva monarquía es el intento de continuación de la vieja dictadura (...) Sólo 
aquellos que esperan privilegios otorgados por el Poder pueden hoy eludir el compromiso de 
denunciar el carácter explotador, antidemocrático y antipopular del neofascismo encarnado por Juan 
Carlos" (CCOO, 1975: 334) Zergatik ez dira orain gauza hauek esaten? Noiz eta zergatik erabaki du 
CCOOek monarkia onartzea?  
54 Orrialde berean, Asanblada honetako beste eskakizun hau azaltzen da: "Viviendas al alcance de 
todos los trabajadores y ocupación inmediata de las que se encuentran sin habitar, teniendo presente 
que los alquileres no deberán exceder nunca del 10 por ciento del salario". 
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 1968an aparteko orduen ordez lanpostu berriak sortzea eskatzen zen, eta 35 urte 
geroago berdina eskatzen jarraitzen dugu beraz. 1968an kapitalen gehiegizko batzea eta 
monopolizazioa salatzen zen, eta 35 urte beranduago berdina salatzen jarraitzen dugu: "Los 
grandes beneficiarios de la crisis son la gran banca, los grandes de la industria y de la tierra 
que aumentan sus ganancias, concentran sus capitales y controlan la economía y la política 
del país" (Ibañez eta Zamora, 1987: 31. 1967an Comisiones-ek idatzitako komunikatu 
batetik dago hartua zita). Kuriosoa da nire ustez orain dela 35 urte, orain dela mende heren 
bat idatzitako gauzak, zein baliogarri izaten jarraitzen duten, sakoneko arazoak berdin 
jarraitzen dutelako: 
La llamada "austeridad para todos" no es, ni más ni menos, que un nuevo plan de estabilización 
hecho a la medida de los intereses de los latifundistas, del capital monopolista y, en particular, de la 
Banca. El capital monopolista seguirá beneficiándose de los bloqueos de salarios y de un sistema de 
impuestos cada vez más antisocial. Proseguirá los escandalosos negocios de especulación, en 
especial con los terrenos y la vivienda, fomentados por la subida de precios. La banca, que ejerce un 
absoluto control sobre la economía del país a través de sus Consejos de Administración, es la gran 
culplable de la crisis. Y esa culpabilidad se ve apremiada con un aumento de sus fabulosos 
beneficios, gracias a la reciente elevación del interés de los préstamos (Ibañez eta Zamora, 1987: 
68. Kasu honetan testua 1968koa da). 

 Esan bezela, garai hartako testuak irakurtzean, niri behintzat kuriosoa iruditzen zait 
zenbait gauza ze gutxi aldatu diren. 1968an eta 2005ean antzeko gauzak esaten ditu 
Comisionesek eta orokorrean sindikalismoak: inflazioaren gorakada ez da langileen errua, 
baina langileek ordaintzen dute (modu horretan kapitalak ez duelarik krisiaren eraginik 
jasaten); zerga sistema zuzena eta proportzionala ezarri behar da, egungo zeharkako 
sistemaren ordez (bestela denok berdin ordaintzen baitugu)... 1976an Bartzelonan 
ospatutako Asanbladan Marcelino Camacho-k honakoa esaten zuen kapital eta botere 
konzentrazioari buruz: "De los tres propuestos al rey para jefe de Gobierno, dos son 
consejeros del mayor Banco del país. Por lo demás, tres miembros de la misma familia (los 
Oriol) ligada también a la misma institución bancaria, ocupan sendos sillones en el Consejo 
del Reino" (CCOO, 1976b: 6). Eta dagoeneko 1976an, sindikalismoak 1987an eta 1998an 
errepikatuko zuena aurreratzen zuen: "Los trabajadores no tenemos ninguna 
responsabilidad en la actual situación económica y política (...) En razón de lo anterior, 
nadie puede pedirnos a los trabajadores que, a través del llamado 'pacto social' carguemos 
en las espaldas más débiles (las nuestras) el fardo más pesado, que atravesemos con él un 
río muy peligroso y, cuando hayamos llegado extenuados a la otra orilla, se repartan el 
contenido del fardo salvado los de siempre: la banca, los monopolios y las multinacionales" 
(CCOO, 1976b: 10). Baina "paktu sozialen" aurkako aldarrikapen hau egin eta handik 
hilabete gutxitara, Monkloako Paktuak sinatuko zituen Comisionesek, 1982an Acuerdo 
Nacional por el Empleo delakoa (ANE), eta 1983an Acuerdo Interconfederal izenekoa (AI). 
Camachoren ustez, ezin dira nahastu diktadura ondoreneko paktu haiek, eta 1990eko 
hamarkada amaierakoak. Honela justifikatzen ditu berak 80 haserako paktuak: "Aquí se 
confunden situaciones, momentos, se lee una cita fuera de lugar y tiempo para hacer creer 
que lo que se hace ahora es lo mismo que se hacía antes. Cuando se firma el Acuerdo 
Nacional de Empleo por decisión de la Confederación fue después del golpe. Sí, la 
democracia que aún no se había consolidado, el mismo ejército con el que habíamos 
luchado algunos estaba allí (...) salíamos de la dictadura con el mismo aparato de Estado, el 
mismo Ejército; salíamos con la misma Banca y otros poderes no fácticos pero los mismos" 
(Camacho, 1996: 48). 
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 1978ko maiatzean ospatuko du Euskadiko CCOOek bere I. Biltzar Nagusia, Estatu 
mailako I. Biltzar Nagusia baino hilabete lehenago. Garai hartan helburu nagusia 
demokrazia finkatzea zen. Franko hiru urte lehenago hil zen, baina oraindik ez zen garbi 
ikusten heriotza hori nahikoa ote zen erregimenarekin amaitzeko. Camachoren aurreko 
zitan irakurri dugun bezela, diktadurako egiturak, erakundeak eta batez ere pertsonak hor 
jarraitzen zuten eta Konstituzioa adibidez ez zen oraindik idatzi eta onartu. I. Kongresu 
honetan, energia iturri nagusien, banka handiaren, aurrezkiaren eta monopolio 
garrantzitsuenen, eta aseguru-etxeen sozializazioa edo nazionalizazioa eskatzen zen, 
multinazionalen eta orokorrea merkatuaren kontrol politikoa, interes nazionalak kontutan 
hartuz. Kapitalismoari buruz adibidez honelako gauzak esaten ziren: 
Desde su origen, Comisiones Obreras han tenido clara conciencia de que el sindicalismo de clase 
debe luchar por resolver los problemas concretos de los trabajadores, sin olvidar que de la 
naturaleza explotadora del capitalismo se deriva que tales problemas no tengan solución definitiva, 
pues el mismo sistema hace que se reproduzcan periodicamente. El paro, el subempleo, las crisis 
económicas son aspectos que el capitalismo lleva en su médula. Por eso, la orientación de clase de 
Comisiones Obreras se expresa en su decisión de contribuir a la supresión de este sistema y a la 
construcción del socialismo (CCOO-Euskadi, 1978: 60) 

 Lehenago ere aipatu dudanez, nire ustez zaila da 1980 eta 90eko hamarkadetan 
sindikatuen diskurtsoetan mota honetako erreflexioak topatzea, hamarkada horietan 
ziurrenik sozialdemokraziara hurbiltzen delarik sindikalismoa. Euskadiko egoera 
ekonomikoari dagokionean, dagoeneko krisi egoeran zeuden metala eta untzigintza 
bezalako funtsezko sektoreak, baina krisia oraindik hasi besterik ez zen egin, 80ko 
hamarkadan oraindik asko gogortuko zelarik egoera. 60.000 pertsona "bakarrik" zeuden 
oraindik langabezian, eta Kongresuko txostenetan ez da lan banaketa zuzenean behintzat 
aipatzen. Aparteko orduen eta plurienpleguaren aurkako borroka aipatzen dira, baina 
garrantzi gehiegirik eman gabe. Proposatzen dena, eskulan asko eskatzen duten arloak 
sustatzea da: "Habría que apoyar a aquellos procesos productivos que tienen una baja 
relación capital-trabajo, esto es, que emplean una mayor proporción de mano de obra" 
(CCOO-Euskadi, 1978: 34). Marko teorikoan aipatu dugun moduan, hori ez da inondik ere 
benetan aurrerakoi den jarrera batek proposatu beharko lukeena, helburua ez baita enplegua 
edozein modutan mantentzea, baizik eta garapen teknologikoa gero eta gutxiago lan egiteko 
erabiltzea, produktibitate hazkundea erabiliaz murrizketa hori konpensatzeko. 

 Lanaldia eta lan baldintzei buruzko atalean, lan denboraren murrizketa eskatzen da I. 
Kongresu honetan, 40 orduko lan astea aldarrikatuaz, eta bi jai-egun jarraian edukitzea 
astero. Gaueko txandetarako 35 ordu eskatzen dira, eta udara parterako lanaldi jarraia eta 
murriztua. Prestakuntzarako orduak lanorduen barruan sartzea ere eskatzen da, baimenak 
eta malgutasuna ikasten ari diren langileentzat, urtero 30 opor-egun edukitzea, eta 60 
urtekin jubilatzea. Enpresako  Komite Sindikalak onartu eta kontrolatu beharko omen 
lituzke aparteko orduak, ordu hauek lanpostu berrien bidez ordezkatzen saiatuz (ikusten 
denez, eskaera hauetatik gehienak 25 urte geroago oraindik ez dira lortu).  

 Sestaon ospatutako Euskadiko Comisionesen II. Biltzar Nagusian (1981), oraindik 
demokrazia finkatzea da helburu nagusia, maiatzean ospatu baitzen Biltzarra, hiru hilabete 
lehenago gertatu zelarik otsailak 23ko Tejeroren Estatu Kolpea. Eta demokraziaren 
finkatzearekin batera, sindikatuen arteko borroka izango da beste puntu garrantzitsua, 
espazio sindikala dominatzeko borroka. CCOO bere nagusitasuna galtzen ari zen, Espainian 
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UGTren erruz, eta Euskadin ELAren erruz (bi kasuetan, botere politikoek sindikatu hauei 
eskainitako laguntza salatzen zuen CCOOek: PSOEk Madrid-en UGTri eskaintzen zion 
laguntza, eta EAJak Gasteizen ELAri eskaintzen ziona).  

 "El paro es hoy en Euskadi el primer problema social y nacional, y la consecuencia 
más grave de la crisis económica. Es urgente la puesta en pie de un plan de acción contra 
esta situación que no admite espera" esaten zen II. Kongresu horretan (CCOO-Euskadi, 
1981: 51). Eta langabeziarekin amaitzeko, enplegua banatzea proposatzen zen, enpresa 
handietan frogatu zitekeelarik lehendabizi banaketa hori (Renfe, Telefónica, Iberduero...) 
Lanaldia murriztu eta banatzeko modu ezberdinak aipatzen ziren: (1) Asteko lanaldia 40 
ordu ingurura murriztea (urtean 1982 ordu lan eginez), zenbait arlotan agian 35 
ordurainoko murrizketa posible zelarik (2) Aparteko orduen ordez enplegua sortzea (3) 
Plurienpleguaren aurka borroka (4) Jubilazio adina hasteko 64 urtetara murriztea, eta 
ondoren pixkanaka 60 urtetara, era berean borondatezko aurrejubilazioak eta errelebo 
kontratuak sustatuaz (5) Beharrezko eskola garaia luzatzea.  

 III. Biltzar Nagusia, 1984ko ekainean ospatu zuen Euskadiko CCOOek, PSOE 
Madrileko gobernura iritsi (1982ko urria) eta handik urte eta erdira. Sindikatuaren ustez, 40 
urte ondoren, lehendabiziko aldiz ezkerreko partidu bat boterean egotea positiboa zen, 
baina gobernu berriaren lehenengo 16 hilabeteetan gauzak ez omen ziren espero bezela 
aldatu :"Está practicando una política que la derecha española dificilmente podría mejorar 
si estuviera en el Gobierno" (CCOO-Euskadi, 1984: 18). Gainera, borroka politikoa bi 
partidutara mugatzen ari zen, CCOOen interesak islatuko lituzkeen partidu 
komunistarentzat hori negatiboa litzatekeelarik: "El descenso considerable de la segunda 
fuerza de la izquierda, el PCE, partido mayoritario dentro de la izquierda que asume el 
programa de CC.OO., fue también otro elemento negativo para el avance de la izquierda" 
(CCOO-Euskadi, 1984: 18). 

 Beste zentzu batetan ere PSOE gobernura iristea kaltegarria zen CCOOentzat, 
sozialistak UGT babesten eta CCOO baztertzen saiatzen baitziren: Felipe González 
Presidenteak, Maiatzak 1ko UGTren ekitaldietan parte hartzen zuen; gobernuak (eskubiak 
bezela) CCOO indar arriskutzat aurkezten zen, nazioaren egonkortasuna zalantzan jarriko 
omen lukeelako... Bitartean, Comisiones Espainia OTANen eta Europar Batasunean 
sartzearen aurka agertzen zen (EBaren kasuan, 2003an Batasunaren izaera neoliberala 
kritikatzen du sindikatoak, baina ez da jadanik hor egotea zalantzan jartzen). 

 1980ko hamarkadaren erdi aldean gaude, lanpostu asko ari zirelarik galtzen 
industrian. Krisia gero eta gogorragoa zen eta 1983ko abuztuak 27 eta 28an uholde 
gogorrak gertatu ziren gainera, krisi egoera areagotuz. CCOOek berrindustrializazioaren 
aldeko apustua egingo du krisitik ateratzeko. Lan banaketa ere eskatzen da, baina oraindik 
bigarren mailako proposamen moduan (35 orduko lan astea, bost opor-aste urtean, 
plurienplegua eta aparteko orduak enplegu bihurtzea, eta jubilazio adina pixkanaka 
murriztea). 

 80ko hamarkadaren bigarren erdian gauzak ez dira gehiegi aldatuko. 1987an ospatzen 
du CCOOek bere IV. Biltzar Nagusia, Marcelino Camachok Antonio Gutierrezi utzi 
ziolarik idazkari nagusiaren postua. PSOEk jadanik bost urte zeramatzan gobernuan, baina 
haserako esperantza guztiak zapuztuta zeuden, CCOOen ustez PSOEk argi eta garbi 
neoliberalismoaren bidea hartu baitzuen (CCOO, 1987). Madrileko Comisionesek 
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argitaratzen zuen Unidad Obrera aldizkarian adibidez zera esaten zen: "¿Qué nos importa 
que nuestros líderes políticos corrieran delante de la policía si ellos son hoy la policía? (...) 
Los más vehementes luchadores antifranquistas son hoy los más vehementes defensores del 
yupperio establecido" (CCOO-Madrid, 1988: 45. Felipe González eta Alfonso Guerraren 
argazkiak agertzen ziren esaldi hauen alboan). Baina bitartean, CCOO eta PCEren emaitzak 
gero eta okerragoak ziren. Frankismotik indartsu eta baikor atera zen CCOO, sindikatu 
nagusi bihurtzeko esperantzarekin, baina 80ko hamarkada honetan UGTren gorakada eta 
Euskadin ELAren nagusitasuna onartu behar izan zituen (Estatu mailan "bisindikalismoa" 
finkatuko zelarik). Paktu sozialak sinatzea eta babestea zalantzan jartzen zuten sindikatuko 
zuzendari batzuk, 80 haserako akordioek (Moncloako Paktuak, ANE eta AI) ez baitzuten 
ezer onik ekarri langilegoarentzako: "Se aceptaron voluntariamente sacrificios salariales, se 
estimuló la precarización del empleo y tuvieron una función claramente desmovilizadora" 
(Nieto eta Gisbert, 198755). Julian Arizaren ustez, CCOOen arazo nagusietakoa oraindik 
barne batasunarena zen, eta paktu sozialen gai honek suposatzen zuen batasuna lortzeko 
oztoporik nagusienetakoa: sektore batek PSOE eta UGTrekin akordioak izenpetzea eta bake 
soziala lortzea proposatzen zuen bitartean, Ariza bezalako beste batzuen ustez, gauzak 
benetan aldatzeko beharrezkoa zen paktu politika horretatik aldentzea (Ariza, 1987b). 
Langabezia oraindik bere mailarik gorenera iristeko zegoen (1993), eta lan banaketa 
oraindik ez zen bihurtu sindikatuen eskakizun garrantzitsuena. 80ko hamarkada 35 orduko 
lan astea, aparteko lanorduen ezabatzea eta jubilazioak aurreratzea eskatzen pasa zuen 
CCOOek, baina 2003an oraindik ez dira lortu. 1994tik aurrera, lan banaketa, CCOOen 
agendako gairik garrantzitsuenetakoa bihurtuko da. 

 

2.2.- 1994-1999 
 1994an, Guy Aznar-en Trabajar menos para trabajar todos liburuaren gaztelerazko 
berstioa argitaratzen du HOAC argitaletxeak56, eta bertan, epilogo moduan agertzen diren 
bi testuen artean, bat Salce Elvirak izenpetzen du, CCOOko enplegu idazkariak: "El reparto 
del trabajo: la necesidad del futuro" (Elvira, 1994). Hau da CCOOek bereziki lan 
denboraren murrizketa eta banaketari buruz idazten duen lehendabiziko testuetako bat. 
ELAren kasuan aipatu dugun bezela, kasu honetan ere kuriosoa da nola urtebete lehenago, 
langabezia bere mailarik gorenera iritsi zen urtean (Euskadin %25), lan banaketa ez zen 
aipatu ere egiten, eta nola kolpetik, sindikatuen agendako proposamen nagusi bihurtzen 
den. 1993an CCOO, ELA eta LABek batera sinatzen duten Euskadiren etorkizunak 
berrindustrializazioa eta enplegua behar ditu txostenean adibidez (30 urte hauetan batera 
sinatu duten txosten bakarretako batean), enpleguaren egoera larria aztertu ondoren, 
berrindustrializazioa, prestakuntza, enplegu politika berezia, ea. bezalako gauzak eskatzen 
dituzte sindikatuek, baina lan denboraren murrizketa eta banaketa ez dute aipatu ere egiten. 
Lehenago ere planteatu dut galdera hau: zergatik gertatzen ote dira diskurtso aldaketa 
hauek? 1993an lan banaketa ez da aipatu ere egiten, eta handik urte gutxi batzutara lan 
munduko eztabaidarik garrantzitsuena bihurtzen da, ondoren (2000tik aurrera), berriro ere 
indarra galtzeko. Nork, nola eta zergatik erabakitzen ote ditu estrategia aldaketa hauek?  
                                                 
55 El País egunkariak "El debate ante el IV Congreso de Comisiones Obreras" izeneko atala zabadu 
zuen Biltzar Nagusi aurretik, iritzi artikulu ezberdinak argitaratu zirelarik. 
56 Gogoratu: Hermandad de Obreros Católicos (HOAC), frankismo garaian CCOO sortu zuten 
mugimenduetako bat izan zen, eliza katolikoaren inguruko langile mugimendua. 
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 Orokorrean, Salce Elviraren diskurtsoa guk kritiko bezela definitu dugun eredu 
horretan kokatu genezake: lan banaketaren atzean aberastasun banaketa dagoela 
azpimarratzen da, balore aldaketaren beharra aldarrikatzen da (elkartasuna aldarrikatuaz  
adibidez) eta eztabaida honen atzean azken batean gizarte aldaketari buruzko eztabaida 
dagoela gogoratu arazten da. Eta lanaldi murrizketa ahalik eta eremu zabalenean ezartzea 
ere defendatzen da ("no parece utópico retomar la idea de elaborar y concretar convenios 
colectivos de alcance internacional (...) empezando por la reducción de jornada a 35 horas a 
nivel europeo"). Lanorduak murrizteko proposatzen diren neurriei dagokienean berriz, 
azken 30 urtetan eskatzen diren (eta Aznarrek bere liburuan aipatzen dituen) berdinak 
izango dira: asteko lanorduak murriztea, aparteko orduen aurkako borroka, jubilazioak 
aurreratzea, prestakuntzarako baimenak... 

 Dena den, CCOOek espreski lan banaketari buruz idazten duen lehenengo testu 
honetan, ikuspegi kritikotik aldentzen diren zenbait ideia ere topa genitzake. Langabezia 
teknologikoaren tesia onartzen da adibidez: "Es una realidad que la innovación tecnológica 
elimina a gran escala y de forma continuada la intervención humana en la producción de 
bienes y servicios. Durante los últimos treinta años, la duración del trabajo se ha reducido 
casi en una tercera parte, y la producción ha aumentado más del doble, lo que conlleva un 
importantísimo "paro estructural", con casi nulas perspectivas de absorción por el sistema". 
Edo lanaldi murrizketaren truke agian zenbait kasutan soldata murrizketa ere onartu 
daitekeela esaten da: "Un aspecto muy importante, en el que el movimiento sindical deberá 
profundizar, será la repercusión de la reducción de la jornada en los salarios, ya que, a mi 
modo de ver, no puede ser proporcional". Gainera, Elvira enplegu aztarnategi berrien alde 
ere agertzen da. Denbora partzialeko enpleguen kasuan, aurka azaltzen da, gobernuak 
inposatu nahi duen enplegu mota horren helburua ez delako lana banatzea, baizik eta 
prekarizazioa: denbora gutxiagoan lan berdina egin beharko da kasu askotan, gutxiago 
irabaziaz, eta babes sozialerako aukerak galduaz gainera. Lau ideia hauetatik, hurrengo 
urteetan CCOOek lehenengo biak aldatu egingo ditu: hortik aurrera ez da langabezia 
teknologikoaren tesia erabiliko, eta lanaldi murrizketaren truke ez da soldata murrizketarik 
onartuko. 

 Esan bezala, 1994an idazten du Salce Elvira-k lan banaketari buruzko testu hau, baina 
oraindik hasi besterik ez zen egin lan banaketaren aldeko "moda". 1995eko negoziazio 
kolektiborako CCOOek ematen dituen gomendioen artean, lan denboraren murrizketa eta 
banaketa ez dira aipatu ere egiten (CCOO, 1995a). 1995eko Maiatzak 1ko manifestuan ere 
ez da lan banaketaren aipamenik egiten (CCOO, 1995b). Lan banaketaren eztabaida hasten 
ari zen oraindik, txinparta horrek sua hartzeko oraindik urte batzuk behar zituen. 

 1994an Espainiako Parlamentuak lan erreforma berri bat onartu zuen, erreforma 
horrek Aldi Baterako Lan Enpresak legeztatzen zituelarik. 1995ean, CCOOen erreformari 
buruzko analisia oso negatiboa zen: "Las Empresas de Trabajo Temporal son objetivamente 
un factor precarizador y desregulador del mercado de trabajo, cuyos efectos sobre la 
estabilidad en el empleo y sobre la propia actividad sindical pueden ser muy negativos" 
(Martin Aguado, 1995: 40). 2002an ordea, CCOOek behin-behineko enplegu guztiak 
ABLE bidez kudeatzea proposatu du! Horrela behin-behinekotasun tasa eta lan istripu 
kopurua murriztuko omen dira (?). INEMek kontratu berrien %8 bakarrik kudeatzen 
dituenez, CCOOen ustez, "es necesario que surjan otras empresas que, como las de 
selección, se dediquen a buscar al personal idóneo solicitado por los empleadores" (CCOO, 
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2002a). Ikuspegi kritiko batetik, irtenbidea ez da noski "enpleguaren negozioa" enpresa 
pribatuen esku uztea, baizik eta enplegu zerbitzu publikoak hobetzea.57 

 Euskadin, lanaldi murrizketari buruzko eztabaida Espainiako beste lurralde batzutan 
baino aurreratuxeagoa zihoan. PSOEren Eusko Jaurlaritzako Lan Sailak dokumentu bat 
bidali zien 1995ean sindikatuei gai honi buruz, eta Euskadiko CCOOek dokumentua aztertu 
ondoren, zenbait ideia-kritika gehitzen dizkio dokumentuari: (1) Lan banaketa ahalik eta 
eremu zabalenean onartu beharko litzateke (Europa mailan adibidez) (2) Lan banaketaren 
filosofia azpimarratu behar da, munduan nagusi den sistema industrial-kapitalistaren 
aurkakoa den filosofia: "Los modelos japonés y americano son reflejo de una deformación 
aberrante de las culturas oriental y occidental, respectivamente. Representan un modelo de 
desarrollo económico contrario al hombre. Crecer es el único fin, aunque ese crecimiento 
no lo pueda disfrutar el hombre (se trabajan 2.020 horas al año) (3) Nola ordaindu lan 
banaketa: batetik, Estatuak langabezian aurrezten duenarekin (dirulaguntzak, prestakuntza 
kurtsoak...), bestetik, iruzur fiskalaren aurka gogorrago borroka eginaz (Espainian, urtero 3-
5 biloikoa izan omen liteke iruzur hori) (4) Alemanian bezela, hoberena lanaldi murrizketa 
negoziazio kolektibo bidez lortzea omen litzateke (aurrerago hitz egingo dugu gehiago 
"lege edo negoziazio kolektibo" eztabaida honi buruz) (CCOO-Euskadi, 1995). 

 1995eko urtarrilean, Euskadiko Comisionesen industri idazkari zen Paco Blanco-ren 
"El reparto del trabajo" iritzi artikulua agertzen da El Mundo egunkarian (Blanco, 1995). 
Artikulu horretan, lan banaketaren alde agertzen da erabat Blanco, perspektiba kritikoaren 
oinarrizko ideiak defendatuaz: lanaldi murrizketa enplegua sortzeko eta langileen bizitza 
hobetzeko erabili liteke. Handik hilabete gutxitara, urrian, Eusko Jaurlaritzak lan banaketari 
buruz Bilbon antolatutako Nazioarteko Batzarrean, Blanco bera izango da CCOOen testua 
irakurriko duena, baina kasu honetan eszeptikoagoa agertuko da. Hilabete gutxitan aldaketa 
garrantzitsu eta kuriosoa gertatu zen Euskadiko Comisionesen lan banaketa pentsatzen ari 
zen pertsonarengan. Zein ote da aldaketa horren arrazoia? Urrian Bilbon esandakoaren 
arabera, CCOOen ustez asko jota, 3.000-5.000 enplegu sortuko omen lirateke Euskadin 
lanaldi murrizketaren truke. Arazo  asko ikusten ditu Blanco-k: zer eskatuko zaie 
enpresariei? Gainera, eztabaida Euskadira mugatzeak ez omen dauka zentzurik, Gasteizko 
gobernuak ez bait dauka konpetentziarik horrelako erabakiak hartzeko. Eta dirua, nondik 
aterako da? Nork ordainduko du lan banaketa? Enpresariak ez dute ordaindu nahiko noski, 
langileek ere ez dute onartuko euren soldata murrizterik, eta administrazioaren kasuan: 
¿"cómo va a subvencionar la administración dicho coste si ello es contrario al objetivo de 
convergencia de reducción del déficit público?" (Blanco, 1996: 223). Lan banaketa 
produktibitate hazkundeak ordainduko duela esaten dute batzuk, baina Blancoren ustez, 
"ese aumento de productividad, que sería la razón por la que el empresario aceptaría la 
reducción del tiempo de trabajo, necesariamente implicaría que la demanda de productos se 
va a mantener o incluso aumentar, y esto ante el panorama de incertidumbre actual no es 
algo que se pueda asegurar sin un muy alto riesgo de error de previsión" (Blanco, 1996: 
223). Ikusten denez, Comisioneseko arduradunak arazo ugari ikusten dizkio lan 

                                                 
57 ABLEtako CCOOen arduradunak eginiko adierazpen hauek oso arraroak iruditzen zaizkit, baina 
ez dut inon irakurri CCOOek ondoren bestelakorik esan duenik, eta beraz badirudi onartu egiten 
duela jarrera hori. Eta arraroa iruditzen zait baita ere, mota horretako adierazpen neoliberalak 
gainontzeko sindikatuen partetik erantzun gehiago ez edukitzea (ELAko arduradun batek egun 
batzuk geroago adierazpen horien aurka eginiko kritikak bakarrik irakurri ditut egunkarietan). 
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banaketaren proposamenari. Sindikalista batetan ohizko ez den jarrera bat hartuaz, lanaldi 
murrizketak ekarri ditzakeen arazoak alde positiboak baino gehiago azpimarratzen ditu 
Blancok. Eta gainera, lan denboraren murrizketa eta banaketa enpresaz enpresa eztabaidatu 
beharra defendatzen du: "Tal medida sólo podrá tener algún éxito si es adoptada de forma 
descentralizada mediante el acuerdo entre los representantes de la empresa y los 
trabajadores de cada empresa, en el marco de la negociación colectiva y no impuesta de 
manera arbitraria desde fuera de este ámbito" (Blanco, 1996: 225). Marko teorikoan ikusi 
dugun bezela, benetan aurrerakoi den diskurtso batek justu aurkakoa defendatuko luke, 
enpresa mailako negoziazio onartuz gero, enpresa ertain eta txikietako langileentzat zaila 
izango bailitzateke lanaldi murrizketa garrantzitsuak lortzea (azken hamarkadetan 
neoliberalismoak lan harremanetan abantaila kapitalari eman diola kontutan eduki beharko 
litzatekeelarik gainera). Orokorrean, azpimarragarria iruditzen zaidana da CCOOek 
Bilboko Batzarrean lan banaketari buruz agertutako jarrera pesimista: 
En cualquier caso, debemos subrayar, que el reparto y reordenación de los tiempos de trabajo, tiene 
unos efectos muy limitados en la reducción del desempleo, como se viene demostrando en otros 
países europeos donde estas medidas ya han sido tomadas, por lo cual debe considerarse tan sólo 
como una medida más de creación de empleo que debe sumarse a la amplia panoplia de acciones 
diseñadas para hacer frente al complejo problema de la reducción del desempleo (promoción de 
cursos de formación y reciclaje para desempleados, la investigación y el desarrollo en nuevas 
tecnologías, los cursos para la creación de empresas, el fomento del autoempleo, del teletrabajo, de 
la contratación a tiempo indefinido, etc. (Blanco, 1996: 227). 

 1996. urtean ospatzen du CCOOek bere VI. Biltzar Nagusia (urtarrilean Estatu 
mailakoa, eta martxoan Euskadikoa). Lan banaketaren proposamena gero eta garrantzia 
gehiago hartzen ari zen, baina oraindik zenbait txostenetan ia ez zen aipatu ere egiten, eta 
aipatzen zenean, bigarren mailako garrantzia ematen zitzaion. Euskadiko CCOOen 
Biltzarrean adibidez, oraindik oso gutxi aztertzen da lan denboraren murrizketa, negoziazio  
kolektiborako ematen diren proposamenen artean bat gehiago izango balitz bezela aipatzen 
delarik, 23. orrialdean (CCOO-Euskadi, 1996a). Maiatzak 1rako UGTrekin batera 
prestatutako testuan ere ez da lan banaketa aipatu ere egiten. Baina orokorrean, lan 
banaketaren gero eta presentzia handiagoa eta garrantzitsuagoa nabarmendu daiteke 
CCOOen txostenetan. UGTrekin batera prestatzen da negoziazio kolektiboa, eta lan 
denboraren murrizketa eta banaketa lehentasunik garrantzitsuenetarikoa dugu jadanik 
1996an.  

 Dena den, lehenxeago Paco Blancoren testuari buruz esanikoa errepikatu liteke berriz 
orain: Comisionesen lan banaketari buruzko diskurtsoan, mesfidantza asko agertzen da 
proposamen horrekiko, sindikatu batetan ohizkoa ez den mesfidantza, eta ikuspegi 
aurrerakoi batetik, zenbaitetan gehiegizkotzat har daitekeen mesfidantza. Adibidez, 1996ko 
azaroan, Euskadiko "Enplegu eta Prestakuntza Idazkaritzak" lan banaketari buruzko txosten 
labur bat prestatzen du, Eusko Jaurlaritzak urrian onartutako dekretua aztertzeko, eta 
dokumentu honetan berriro ere zalantzak dira nagusi, nire ustez zalantza horietako batzuk 
gehiegizkotzat har daitezkeelarik: "Una de las medidas, la que hace referencia a la 
excedencia por cuidado de hijos, genera la preocupación de que no  sea un estímulo al 
abandono finalmente de las empresas por las mujeres cuando acabe el periodo de tres años, 
a pesar de exigir el compromiso de reserva del puesto de trabajo" (CCOO-Euskadi, 1996b: 
3). Bi urte beranduago, Comisionesek lan banaketa eta genero ezberdintasunei buruzko 
jardunaldi batzuk antolatzen ditu, nire ustez jardunaldi horietako testuak ongi islatzen 
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duelarik esaten ari garena, bertan zuzenean kritikatzen baita diskurtso kritikoaren 
erreferentziako autoretzat har litekeen A. Gorz: "Las posibles modalidades de reducción de 
jornada laboral son múltiples y de muy diferente alcance: desde el planteamiento utópico de 
Gorz de reducción a gran escala del tiempo de trabajo llamado productivo, que trastoca el 
orden social actual..." (CCOO, 1998a: 23). Zita honetan ikusten den bezela, 
Comisionesentzat, Gorz bezalako autoreen proposamenak "utopikoak" dira (ezinezkoak), 
eta ondorioz sindikatua ez dago prest lan banaketaren gaian ezagutzen diren planteamendu 
ausart eta erradikalenak defendatzeko. 

 1997an bi gertaera azpimarratuko nituzke: batetik, CCOO eta UGTek, lehenago ere 
aipatu dudan akordio garrantzitsu bat izenpetzen dute patronalarekin Estatu mailan 
("Acuerdo para la estabilidad del empleo y el fortalecimiento de la negociación colectiva"); 
bestetik, enpleguari buruzko Europar Batasunaren bilera ospatzen da Luxenburgo-n. Bi 
kasuetan, ez zen aurrerapausorik eman lanaldi murrizketa eta banaketaren gaian. CCOO-
UGT-CEOE-CEPYME akordioari dagokionean, lan denborari buruz ez da gauza gehiegirik 
esaten. Parrafo gutxi batzuk eskaintzen zaizkio gure gaiari, eta aipamen orokor eta 
abstraktuetaz gain, aparteko orduei buruz bakarrik hitz egiten da zehazki, "lan banaketa" 
kontzeptua aipatu ere egin gabe. "La realización de horas extraordinarias que nos sean 
estrictamente necesarias perjudica claramente la creación de empleo en una situación de 
paro como la actual" dio akordioak (CCOO, 1997). Nabaria denez, mota horretako 
adierazpenek ez daukate errealitatean eragiteko gaitasun gehiegirik. Hori esatea, gizaki 
guztiak berdinak garela esatea bezalakoa da (neurri "praktikorik" hartzen ez bada, testu 
batean mota horretako adierazpen orokor eta abstraktuak idazteak ez du gauza gehiegirik 
bermatzen). Aparteko orduen kasuan, sindikatuek 30 urte daramatzate berdina esaten. Ordu 
horien aurka borrokatzeko, batetik kontrola da beharrezko (lan inspekzioa eta zigorrak), eta 
bestetik, sindikatuen lana (propaganda, kontzientziatze eta presio lana). Agian enpresariek 
eta botere politikoek ez dute euren lana bete, baina sindikatuek ere ez ote dute gai honetan 
beste alde batetara begiratu? 

 Dena den, enpresari eta sindikatuen arteko akordioaren helburu nagusiak beste batzuk 
ziren, eta horregatik agian ulertu daiteke lan denborari buruzko eztabaida beste batetarako 
uztea. Baina akordioan aipatzen diren helburu nagusi hauen kasuan ere (enpleguaren 
egonkortasuna eta negoziazio kolektiboaren indartzea), ez dirudi langileen egoera hobetu 
denik. Enpleguaren egonkortasunaren kasuan adibidez, behin-behinekotasuna portzentaia 
ez da murriztu. Akordio hartako neurri garrantzitsuenetarikoa bezela saldu zen "kontratu 
finko berria", azken batean langileak kaleratzearen merketzea zen ("lehengo fijoei", lan 
egindako urte bakoitzeko 45 egun ordaindu behar zitzaizkien kaleratzean, eta kontratu finko 
berrian 33 egun ordaintzen dira. Gainera, 2001ko martxoan PPek dekretuz onartutako lan 
erreforman, 1997ko akordioan talde zehatz batzuentzat bakarrik zen kontratu finko berri 
hori, kontratu berri ia guztientzako erabili zitekeela onartu zen)58.  

 Luxenburgoko bilerari dagokionean berriz, Antonio Gutierrez idazkari nagusiak iritzi 
artikulu luze eta interesgarri bat idatzi zuen El País-en lan banaketari buruz bilera aurretik, 
CCOOen jarrera azalduaz. Artikulu horretan esaten zenez, 1986-1996 tartean Espainiako 
                                                 
58 CCOOek noski, akordioa langileentzako oso positiboa zela esan zuen, baina sindikatu barruan ere 
zenbait jende ez zegoen ados azalpen ofizialarekin. Nire ustez, iritzi kritiko hori ongi islatzen du 
"Han ganado otra vez" CCOOko Izquierda Sindicaleko Juan Ramón Garai eta Vicente Duqueren 
artikuluak (Egin, 1997, 04.24, 9 orr.).  
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produktibitatea %21 hazi omen zen CCOOen datuen arabera, eta lanaren kostua eurpear 
batezbestekoaren %85 omen zen. Espainian bazegoen beraz margena lan denbora murriztu 
eta banatzeko. Eta nahiz eta lan denboraren murrizketaren %50 edo 80 produktibitate 
hazkundeak "jan", 270.000 lanpostu berri sortu omen zitezkeen asteko lanorduak 35ra 
murriztuaz. Gainera, denbora partziala modu egokian proposatu eta aratuz gero, 270.000 
lanpostu berri horiek 500.000 izan omen zitezkeen. Eta ez da ahaztu behar, urtero legezko 
92 miloi aparteko ordu egiten direla Espainian, ordu hoiek ere lanpostu bihurtuaz, 
enpleguaren egoera asko hobetuko litzatekeelarik (noski, izkutuan egiten diren aparteko 
orduak askoz gehiago direla kontutan hartuz gainera). Neurri hauei errelebo kontratuak (62 
urteko langileen lanuzte partziala) eta epe ertain eta luzeko baimenak gehitu beharko 
litzaizkieke. Gutierrez-en ustez, Luxenburgoko bilera leku aproposa izango litzateke gai 
hauei buruz Europa mailan hitz egiten hasteko. Baina ez zen mota horretako proposamenik 
onartu. Eta gainera, Espainiari aukera eman zitzaion, bilera hartan adostutako neurrietatik 
ere kanpo geratzeko, bere langabezi tasa altuak ez omen liokeelako neurri eta epe horiek 
betetzeko aukera emango (hau da, langabeziarekin amaitzeko neurriak onartzen direnean, 
neurri horien behar handiena duen Estatua kanpoan geratzen da. CCOOen ustez ridikuloa 
egitea da hori) (Gutierrez, 1997). 

 1998 "lan denboraren murrizketa eta banaketaren" urtea bihurtzen da 
Comisionesentzat. Urte batzuk lehenago, langabezi tasak altuagoak zirenean, lan banaketa 
ia ez zen aipatu ere egiten. 1998an ordea, langabeziarekin amaitzeko erabili daitekeen 
bitarteko bakarra bihurtzen da. Agian, gertatzen dena da, sindikatuek aprobetxatu egin nahi 
zutela Frantziak 35 orduko lan astearen legea onartu izana, Espainian gauza bera lortzeko, 
baina azkenean ez zen gure bizilagunen arrastoa jarraitzerik izan. CCOOek dokumentu 
interesgarri pila bat prestatu zituen urte hortan lan banaketari buruz, baina hemen 
dokumentu horiek aipatu bakarrik egin ditzaket, bestela gehiegi luzatuko bainintzateke59. 

 Frantzia bihurtzen da eredu, baina CCOOek ez du garbi ikusten egoera. Sindikatuan 
zalantzak sortzen dira lanaldi murrizketa lortzeko moduari buruz. Ez da garbi ikusten legea 
ote den bide hoberena. Garai hartan Politika Instituzionaleko idazkaria zen José María 
Fidalgo-k adibidez (2000tik aurrera idazkari nagusi izango zenak), 1998ko uztaileko 
Gaceta Sindical-ean "35 horas ¿por ley?" artikulua idatzi zuen ("Tema del mes" bezela 
gainera). Artikulu horrek gai honi buruzko CCOOen jarrera ofiziala laburtzen duela 
suposatzen da, eta bertan Fidalgo lan banaketa legez lortzearen aurka azaltzen da. Hona 
hemen bere arrazoiak: (1) Lan denbora legez murriztu arren, benetako lan denbora ez omen 
delako horrenbeste murrizten, aparteko ordu asko sartzen baitira (baina konbenio kolektibo 
bidez murrizten bada, ez al da gauza bera gertatzen?) (2) Frantzian enpresa ertain eta 
txikiak ez direlako legean sartu (hemen Fidalgok ez du egia esaten, batzuk lehenago eta 
besteak -enpresa txikiak adibidez- beranduago, baina azkenean enpresa guztiak sartzen 
baiziren legean. Gainera, konbenio kolektibo bidez lortuko al lukete enpresa txikiak lan 
denbora murriztea?) (3) Espainian zaila omen delako boterea lortu dezakeen partidu 

                                                 
59 Testuan aipatuko ditudan txostenetaz gain beste batzuk: Enplegu Idazkaritza Konfederalak 
irailean ateratako Reducción y reorganización del tiempo de trabajo en los planes de empleo 
autonómicos; Emakumearen Idazkaritza Konfederalak ekainean antolaturiko Jornadas sobre 
reparto del trabajo y trabajo de igual valor jardunaldietan esanikoak biltzen dituen txostena; eta 
"Reflexiones sobre empleo y tiempo de trabajo", Gaceta Sindical aldizkariaren ale monografikoa 
(1998ko iraila, 167. zbka.) 
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politikoren batek lan denbora murriztea onartzea. (4) Lehentasunak beste batzuk omen 
direlako: aparteko orduen aurkako borroka, denbora partziala arautzea, behin-behineko 
kontratuen gehiegizko erabilpena mugatzea... Horrela murriztuko omen litzateke benetan 
lan denbora, enpleguaren egoera hobetuz: "No valen ilusiones. La política sólo cínicamente 
(y por ello de forma aparente) puede burlar la economía. Que continúe el debate para hallar 
caminos reales y no virtuales" (Fidalgo, 1998: 25). Horrela amaitzen da artikuloa. Diskurtso 
kritikotik nahiko urrun. Eta diskurtso liberalera hurbilduaz: "no quiero extenderme 
hablando sobre las dificultades que atisbo para gestionar solidariamente las consecuencias 
de la reducción de jornada sobre salarios y cotizaciones sociales, de hacerse de forma 
generalizada..." dio Fidalgok. Komentario honek eman diezaguke "lege/negoziazio 
kolektibo" eztabaida honen atzean izkutatzen den gakoetako bat. Zeren, lan harremanen 
deszentralizazioa normalean langileen interesen aurkakoa baldin bada, zergatik defendatzen 
du orduan Comisionesek aukera hori? CCOOek ez al ditu ba langileen interesak 
defendatzen? Ba, bai, baina beste harreman askotan bezela, lan harremanetan jokoan 
dagoen gairik garrantzitsuenetako bat boterea da, eta ondorioz, askotan sindikatuaren 
interes propioak (protagonismoa, afiliatuak, botoak...), langileen interes orokorrak baino 
lehenago jartzen dira ("sólo el reforzamiento de la representatividad de los sindicatos y su 
capacidad real de movilización será garante de regular convencionalmente primero y quizás 
después jurídicamente las condiciones de trabajo (...) Sólo esa capacidad ganada de 
gobernar las condiciones de trabajo podrá ir reduciendo efectivamente la jornada" dio 
Fidalgok). "Argazkian azaltzearen" garrantziaz ari garela iruditzen zait: Frantzian Lionel 
Jospin eta Martine Aubry egin dira ezagunak (eta lehenago ere, Robien legea...), politikoak, 
sindikatuak bigarren maila batetan geratuaz; Alemanian ordea IG-Metall sindikatu 
indartsuak lortu ditu 35 orduak... Ni ez nago puntu honetan CCOOekin ados: nire ustez, 
langileen interesak defendatzeko sindikalismoak bide guztiak erabili behar ditu, eta 
momentu zehatz batean bide aproposena legea baldin bada, bide hori defendatu beharko 
litzateke, modu horretan sindikatuak protagonismoa galdu arren (Comisionesi gogoratu 
arazi behar zaio, Alemanian metalean bakarrik lortu dela lan aste hori, eta greba luze baten 
ondorioz lortu dela gainera)60. 

 Lehenago ere aipatu dudan bezela, Comisionesen testuak aztertuaz, 1998 lan 
denboraren murrizketa eta banaketaren urtea dela esan liteke, urte horretan gai honi buruz 
beste edozein urtetan baino lan askoz gehiago argitaratzen baititu sindikatuak (2003an ere 
lan hoiek direlarik oraindik sindikatuak erreferentzia moduan erabiltzen dituenak). 
Lehendabizi CCOOek "Propuesta de CCOO sobre reducción del tiempo de trabajo" 
txostena prestatu zuen (CCOO, 1998b), eta ekainean, UGTrekin batera "La reducción y 

                                                 
60 Antonio Baylos-ek ere artikulu bat idazten du eztabaida honi buruz Gaceta Sindical aldizkariaren 
lan banaketari buruzko ale berezian (167 zbka., 1998ko iraila), "35 horas, entre ley y convenio". 
Cuadernos Internacionales-en 38. zenbakia (1998ko ekaina) oso-osorik Frantziako 35 orduko lan 
astearen legea aztertzeko erabili zuen CCOOek: legearen testua, legearen azterketa eta 35 orduei 
buruzko hiru azterketa ekonomiko biltzen ditu dokumentu honek, lan denboraren murrizketak 
enpleguan izan dezakeen eragina aztertzeko. Legearen azterketa eta hiru ikerketa ekonomikoak 
Liaisons Sociales aldizkari frantzesetik hartuak daude, Nazioarteko Harremanetako Idazkaritza 
Konfederalak itzuli dituelarik (otsailean, Políticas de reducción de la jornada laboral desarrolladas 
en los países industrializados txostena zabaldu zuen Nazioarteko Harremanetako idazkaritza honek, 
Frantziako Asanblada Nazionalean Jean Le Garrec diputatu sozialistak aurkeztutako txostenetik 
harturiko atal baten itzulpena).  
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reordenación del tiempo de trabajo como política de empleo. Por las 35 horas. Propuesta 
unitaria de CCOO y UGT" txostena. Comisionesek bakarrik prestatutako dokumentuan, 
lanaldi murrizketa lortzeko moduari buruzko eztabaidan ("legea edo konbenioa") iritzi 
aldaketa bat nabari daiteke sindikatuan, orain lege marko bat beharrezko ikusten baita. 
Hortaz gain, lanorduak %10 murriztuz plantilla gutxienez %6 handitzen duen enpresari, 
Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kotizazioak murriztea proposatzen da. 
Dokumentuaren filosofia orokorra, perspektiba kritikoaren barnean kokatu genezake. 
Proposatzen diren lan denbora murrizketa neurriak betikoak dira: 35 orduko lan astea, 
aparteko orduen aurkako borroka, denbora partziala sustatzea, epe luzerako baimenak eta 
aurrejubilazioak.61 

 Euskadin ere, lan denboraren murrizketa eta banaketari buruzko eztabaidak inoiz 
baino garrantzia gehiago hartu zuen 1998 urte honetan. Lan Harremanetako Kontseiluan 
sindikatu eta patronalak bilera ugari egin zituzten gai honi buruz. Egunkarietan ere askotan 
aipatu ziren negoziazio hauek eta erreportai bereziak argitaratzen ziren lan banaketari 
buruz62. CCOOek bere proposamen propioak aurkeztu zituen eztabaida horretan, bi 
txostenetan jasota dauden proposamenak: Jornada laboral y horas extras. Aportaciones y 
notas de reflexión sobre las propuestas para un Acuerdo Vasco por el Empleo (CCOO-
Euskadi, 1998a) eta Contrato de sustitución. Aportaciones...(CCOO-Euskadi, 1998b). 
Txosten bakoitzean Eusko Jaurlaritzaren, proposamenak aztertzen dira lehendabizi (eta 
ordezkapen kontratuaren kasuan ELA eta Confebask-en proposamenak ere bai), eta 
Comisionesen proposamena azaltzen da gero. Txosten oso interesgarriak dira, datuak, 
taulak, ea. azaltzen bait dira egoera aztertzeko, eztabaidarako gidoiak... Lehenengo 
txostenean Amaia Martínez de Viergol-en artikulu bat ere badago, eranskin modura ("El 
tiempo es oro, fundámoslo para crear empleo"), eta bigarrengoan, beste eranskin batean, 
Aránzazu Fernández-ek "Valoración jurídica de las distintas opciones del contrato de 
sustitución" egiten du. Gainera, LHKko bileratan alde bakoitzak esanikoa ere biltzen dute 
txostenek ("Circulares del proceso negociador"). Txosten hauek, Deustoko Unibertsitateko 
irakasle eta CCOOko afiliatu den Francisco Rodriguez-ek prestatutako "Manifiesto sindical 
por las 35 horas y la creación de empleo estable y de calidad" horretan laburtzen dira 
(CCOO-Euskadi, 1998c). Testuaren filosofia perspektiba kritikoarena da argi eta garbi, 
bertan honelako gauzak esaten baitira: (1) Hazkundea ekonomikoa ez da nahikoa 

                                                 
61 Proposamen guzti horietatik, 2003an Espainia mailan denbora partzialari buruzko akordioa 
bakarrik lortu du CCOOek (1998ko azaroan UGT eta gobernuarekin sinatutako akordioa). 2001ko 
martxoan PPek dekretuz onartutako lan erreformak ordea baliorik gabe utziko ditu akordio 
honetako puntu garrantzitsuenetako batzuk (denbora partzialeko kontratuen gehienezko lanaldia 
ezartzen zuena adibidez). Gainera, Euskadin 1998ko akordio honekiko kritiko agertu ziren sindikatu 
abertzaleak (ELA-LAB) eta patronala (Confebask). Comisionesen ustez, 1998ko akordioari esker, 
denbora partzialeko kontratuak arautu egiten ziren, ondorioz enplegu horien baldintzak hobetuaz. 
ELAren ustez ordea, diskriminazio egoera bat normalizatu eta finkatzen zen akordio honekin. Ez al 
da "kuriosoa" batetik CCOO eta UGTek gauza bat esatea, eta bestetik ELA-LAB-Confebask-ek 
justu aurkakoa esatea? Esaten denaz gain, banaketa horretarako ez ote dago sakoneko beste arrazoi 
bat? ("betikoa"). 
 
62 Euskadiko CCOOen idazkari nagusia zen Santiago  Bengoaren "La reducción de jornada es 
imparable" iritzi artikulua topa genezake adibidez otsailak 15ko El País egunkarian, "País Vasco" 
edizioan, 6. orr.), 
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langabeziarekin amaitzeko (2) Patronalak ez du lan banaketa onartu nahi, badakielako 
horrek botere gehiago emango liokeela langilegoari. (3) Lan banaketaren proposamenak 
gizarte eredu berri bat eskatzen du ("debemos de subvertir la actual "racionalidad" 
económica que se impone en los ochenta y conceder la prioridad al  empleo (...) La RTT 
permite atender a las necesidades inmediatas a la vez que forma parte de un proyecto más 
amplio de transformación social") (4) Lan banaketari esker jende guziarentzako enplegua 
lortzea posible da. Hau da, 35 orduko lan astea ez bada nahikoa, lan denbora murrizten 
jarraitu beharko genuke ("se puede retomar la propuesta de calcular un indicador de 
duración uniforme del trabajo garante del pleno empleo y que se define como el ratio entre 
el volumen dde trabajo respecto a la población activa") (5) Gaur egun ere lana banatzen ari 
da (batzuk 40 ordu edo gehiago lan eginez astean, eta beste batzuk lanik egin gabe 
geratuaz) (6) Comisionesek proposatzen duen lan banaketa produktibitate hazkundeak 
ordainduko luke, ez dago soldata murriztu beharrik. Kontutan eduki behar da, lanaren 
kostua EBko batezbestekoaren %82 dela Euskadin (kotizazio sozialak ere kontutan 
harturik) eta soldata errealen igoera produktibitate hazkundea baino mantsoagoa izan dela 
1980ko hamarkada ondoren. Ba omen dago beraz margena lan denbora murriztu eta 
banatzeko.  

 Baina ez zen patronala CCOOen proposamenaren aurka zegoen erakunde bakarra. 
ELA eta LABek ere CCOO eta UGT saldu egin zituzten, lan denbora murrizteko 
eztabaidak "pixka bat" itxaron zezakeela onartu ziotenean patronalari, aparteko orduak eta 
errelebo kontratuei buruzko 1999ko urtarrileko akordioaren truke. Berriro ere ELA-LAB 
eta CCOO-UGT banaketa. Kasualitatea ote? Edo agian Euskal Herrian "arazo nazionalak" 
gainontzeko eztabaida guztiak nola kutsatzen dituenaren adibide berri baten aurrean gaude? 
Nik baietz esango nuke, banaketa bera mantendu baitzen errelebo kontratuaren 
finantziazioari buruzko eztabaidan, 35 orduen aldeko 1998ko apirilak 23ko lan-uztean, urte 
bereko abenduak 3ko mobilizazioetan, Hobetuz fundazioaren gatazkan...). Comisionesen 
ustez, ELA eta LABek ridikuloa egin zuten 35 orduko lan astearen eztabaidan: esan bezala, 
Lan Harremanetako Kontseiluan enpleguaren euskal akordioa eztabaidatzen ari zirenean 
(1998ko udazkena), ELA eta LABek 35 orduko lan astearen eskakizuna baztertzea onartu 
zuten, oraindik baldintzak ez zirelako egokiak. Baina akordio hori sinatu (1999ko urtarrilak 
2163) eta handik hogei egunetara 35 orduak eskatzeko greba deitu zuten (azkenean 1999ko 
maiatzak 21an egingo zen greba). Nork ulertu dezake hau?  

 1999ko martxoak 5an Eusko Jaurlaritzak lanaldi murrizketa eta banaketaren aldeko 
IU eta PSEren proposamena baztertu zuen, PNV, EA eta EHren botoekin (35 boto 32ren 
aurka). Proposamen horretan eskatzen zena zen: (1) Gobernuak 35 orduko lan astea 
zuzentzea ("liderar") (2) Lanaldi murrizketaren truke soldatarik ez murriztea (3) Apirilak 
30 baino lehen, enplegu egonkorra sortzeko laguntza programa bat onartzea. Hona hemen 
CCOOek bozketa honi buruz esanikoa: "Durante el debate, los parlamentarios de EH (entre 

                                                 
63 Lehenago ere aipatu dugu, akordio horretan sindikatu eta enpresariek sinatu zuten lanaldi 
murrizketa eta banaketa neurri garrantzitsuena errelebo kontratua izan zela. CCOOek beti defendatu 
izan du neurri hori azken urteetan, eta bere datuen arabera, orduz geroztik, 5.000 errelebo kontratu 
egin dira Euskadin, (1999-2003), hasieran espero zirenak baino gutxiago (mota horretako 15.000 
kontratu espero zituzten sindikatuek hurrengo urteetan). Horietatik erdia gutxi gora behera, Eusko 
Jaurlaritzako dirulaguntza programetan sartzen dira, eta gainontzekoak Madrileko laguntzetan 
(2000. urtean 1.685 errelebo kontratu sinatu ziren Euskadin, eta 2002an 1.664). 
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ellos el Secretario General de LAB) se ausentaron de la Cámara para evitar la vergúenza 
del voto que iban a emitir" (CCOO-Euskadi, 1999a: 4). Euskal Herritarrok eta Eusko 
Alkartasunaren botoekin onartu zen proposamena PSE eta IUren proposamena baino askoz 
ere bigunagoa eta anbiguagoa zen. Partidu abertzaleek onartutako testuan, ez dira gauzak 
zehazten, ez dago data zehatzik: gobernuari sindikatu eta enpresarien arteko elkarrizketa 
erraztea eskatzen zaio ("instar a favorecer el diálogo") eta enpresa bakoitzean negoziatzen 
dena errespetatzea. CCOOek hitz gogorrekin kritikatu zuen gertaera hau:  
Con los votos del secretario general de LAB, gran derrota de LAB, gran derrota de la reivindicación 
de 35 horas semanales en el parlamento vasco: (...) LAB ha quedado totalmente deslegitimada para 
hacer convocatorias de huelga general por las 35 horas, cuando su Secretario General ha 
contribuido a su derrota en el  Parlamento Vasco. ELA y LAB están utilizando el tema de las 35 h. 
para traficar políticamente con el movimiento obrero vasco. En caso contrario hubieran demostrado 
su coherencia entre lo que votan en el Parlamento, lo que dicen en la prensa y lo que hacen en las 
fábricas (CCOO-Euskadi, 1999a: 5). 

 Nire ustez ez zaio arrazoik falta Comisionesi. PSE eta IUren proposamena argi eta 
garbi "ezkertiarragoa" baldin bazen, langileen interesak hobeto eta lehenago adierazten 
bazituen... zergatik orduan LABeko idazkari nagusiaren aurkako botoa? Zergatik ELAren 
kritika eza? Ziurrenik sindikatu abertzaleek "interes nazionalak" (Lizarra-Garaziko 
akordioaren garaiak ziren) interes sozialen gainetik jartzen dituztelako, "Lan 
Harremanetako Euskal Esparrua" (hau da, Euskal Herriaren "independentzia") lortu 
ondoren errazagoa izango delakoan arazo sozialak konpontzea. CCOO ez dago ados ideia 
horrekin: "ELA y LAB han ofrecido el sindicalismo como banco de pruebas de las nuevas 
teorizaciones del soberanismo nacionalista (...) Parecen más interesados en impulsar y 
condicionar dinámicas políticas superadoras del actual marco legal, que en propiciar 
transformaciones sociales de fondo. Nosotros no. CCOO de Euskadi buscamos reafirmar 
nuestro modelo sindical mediante la defensa de la pluralidad y el mestizaje cultural de la 
sociedad vasca y el desarrollo igualitario y solidario de la misma" (CCOO-Euskadi, 1999b: 
10).  

 Gaia aldatuz, "politika utzi" eta lan banaketari buruz hitzegitera itzuliaz, ELAren 
diskurtsoa aztertzean esan dugun bezela, 2000tik aurrera Euskadiko lau sindikatu nagusiek 
lanaldia murrizteko erreferentzia gisa urtea erabiltzea onartuko dute, neoliberalismoaren 
malgutasunaren eta berrantolaketaren tranpan eroriaz. Baina Comisiones da estrategia hori 
onartuko duen lehenengo sindikatua, 1998an, Euskal Herriko aurrezki kutxetan 35 orduko 
lan astea lortu zela aldarrikatuko baitu, benetan sinatu zuena urteko lanaldiaren murrizketa 
eta berrantolaketa izan zenean (1.608 lanordu urtean Kutxan, 1.560 BBKan eta 1.570 
Vitalen). Gainontzeko sindikatuek, akordio horrekiko kritikoak agertu ziren, ez zuelako 
enplegua sortzen, eta lan denboraren berrantolaketa onartzen zuelako, enpresaren interesak 
langileen interesen gainetik jarriaz. Handik bi urtetara ordea, sindikatu guztiek mota 
honetako lanaldi murrizketak onartuko zituzten negoziazio kolektiboetan. 

 1999an ere lan banaketari buruzko testu ugari topa genitzake Comisionesen 
artxiboan, informazio interesgarri ugari eskaintzen dizkiguten txostenak: gai honi buruz 
Espainiako autonomia ezberdinetako egoera zein den aztertzen duten txostenak adibidez 
(CCOO, 1999a; CCOO, 1999b), edo lan denborari buruzko Espainia-Europa konparaketa 
egiten duten dokumentua (CCOO, 1999c). Dena den, guretzako interesgarriena La 
economía vasca, el empleo, la reducción y reorganización del tiempo de trabajo txostena 
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izan daiteke (34 orrialdeko txosten interesgarria). Txosten horretan Euskadiko lan 
merkatuaren erradiografia bat egiten da lehendabizi: 1998an langabezi tasak behera 
jarraitzen zuen (1996an %22,4 zen bitartean, 1997an %21,1 zen, eta 1998an %18,1), 
biztanleria aktiboa hazten ari zen arren. EAEn 160.000 langabetu inguru zeuden 1998 
amaieran, biztanleria aktiboa 947.000 pertsona ingurukoa zelarik. Biztanleria okupatua edo 
landuna, 785.000 pertsonakoa zen beraz (503.000 gizonezko eta 282.000 emakume; 
112.100 sektore publikoan eta 500.000 pribatuan; 121.200 autonomo eta 17.900 
kooperatibista). Industrian 240.000 enplegu zeuden (biztanleria okupatuaren %29), 
eraikuntzan 63.200 (biztanleria okupatuaren %8), eta zerbitzuetan 462.000 (biztanleria 
okupatuaren %60). Behin-betikotasunari dagokionean, Euskadin beste inon baino kontratu 
finko gutxiago sinatzen ziren (1996an, kontratu guztien %3,4 bakarrik izan ziren finkoak), 
Comisionesen ustez, ELA eta LABen erruz, sindikatu abertzaleek ez baitzuten onartzen 
lehenago ere aipatu dugun kontratu finko berria (CCOO eta UGTek 1997an patronalarekin 
sinatutako lan erreforman adostutakoa).  

 Lan denboraren murrizketa eta banaketari dagokionean, Comisionesen datuen arabera 
posible litzateke Euskadin mota horretako neurriak frogatzea: 1998an soldata igoera 
%2,3koa izan zen, 1997an baino puntu bat gutxiago, eta edozein kasutan produktibitate 
hazkundea baino baxuagoa eta gainera, errentaren banaketak kapitalaren aldekoa izaten 
jarraitzen zuen. Bestetik, Europar Batasunak lan denbora murrizketa orokor bat onartuko 
balu, lehiakortasunaren aitzakia desagertuko litzateke, herrialde hauen komertzioaren %70 
EBaren barruan egiten bait da. CCOOen ustez Nafarrora begiratu beharko litzateke adibide 
bila. 1999tik aurrera, administrazio publiko nafarrak 35 ordu lan egingo ditu astean (1.592 
ordu urtean), eta sektore pribatuan, laguntzak zehazten dira, aparteko orduen ordez edo 
lanorduak murriztuz, lanpostu berriak sortzen dituen enpresarentzat (laguntza jasotzeko, 
urteko lanorduak gutxienez %5 murriztu behar dira, eta lanpostu berriek gutxienez 4 urteko 
egonkortasuna ziurtatu behar dute). EAEn ordea, Comisionesen ustez, Gasteizko gobernua, 
Confebask, partidu politiko gehienak eta sindikatu abertzaleak omen dira oraindik 35 
orduko lan astea lortu ez izanaren errudun. Eusko Alkartasuna eta Euskal Herritarroken 
kasuan adibidez, lehendabizi lan denboraren murrizketa eta banaketa defendatzen dute 
publikoki, eta gero parlamentuan horren aurka bozkatzen dute, lehenxeago aipatu dugun 
bezela: "Decididamente, en el caso de EA y EH no hay demasiada coincidencia entre 
promesas electorales, actuaciones parlamentarias y coherencia política" (CCOO-Euskadi, 
1999c: 33).64 

 

 

 

 

                                                 
64 Euskal Herritarrokek lanaldi murrizketa eta banaketari esker langabeziarekin amaitu zitekeela 
esaten zuen garai hartan: aparteko orduak ezabatuaz 20.000 enplegu berri sortu omen zitezkeen; 
errelebo kontratuarekin 18.000; eta lehendabizi 35 orduko lan astea ezarriaz, eta ondoren 32koa, 
120.000 enplegu (60.000 lehendabizi eta beste 60.000 ondoren). Comisionesen ustez datu hauek 
gehiegizkoak ziren. 
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2.3.- 2000-200565 

 2000. urtetik aurrera lan banaketaren proposamenak indarra galduko du CCOOen 
idatzietan. 1998 eta 1999ko dokumentu, adierazpen, mobilizazio, ea.en ondoren, 2000. 
urtean bai kalitate eta bai kantitate aldetik, borroka honen intentsitateak behera egiten du 
(moda kontuak lan harremanen munduan ere?). 2000. urtean VII. Biltzar Nagusiak ospatzen 
ditu CCOOek Euskadin eta Estatu mailan. Euskadiko Biltzarrean onartutako ponentzia 
hartzen badugu, lan banaketa 18. orrialdean aipatzen da lehendabiziko aldiz, negoziazio 
kolektiborako proposatzen diren puntuen artean, beste proposamen arrunt bat gehiago balitz 
bezala (hiru parrafo bakarrik eskaintzen zaizkio). Garrantzitsuagoak bihurtzen dira beste 
gai batzuk: afiliatu gehiago lortuz, sindikatuaren indarra handitzea adibidez, batasun 
sindikala mantentzea, autonomia politikoa... Gainera, lan banaketaren gaian berriro ere 
zalantzak sortzen zaizkio CCOOi: "No es éste un debate que debamos abordar en términos 

                                                 
65 Gainontzekoak bezela, kapitulu hau ere 2004ko udaberrian amaitu zen. Orduz geroztik, CCOOek 
bere VIII. Kongresuak ospatu ditu, 2004ko apirilean Espainia mailakoa, eta ekainean Euskadikoa. 
Esaten ari garenaren ildo beretik, apirilean ospatutako Kongresuan, sindikatuko sektore kritikoek 
gogor salatu zuten azken urteetako ibilbidea, PPrekin gehiegizko konplizitatea, 35 orduko lan astea 
aldarrikatzez ahaztea, eta 2001ean Gobernua eta CEOErekin sinatutako pentsio akordioa 
(aurrejubilazioak zigortzen zituena) direlarik ibilbide kontserbadore horren hiru adibide. Negoziazio 
kolektiboari dagokionez, 2004an CCOOek gogor kritikatu du ELAren jarrera, enpresa mailako 
borrokaren aldeko apustua egin eta modu horretan sektore eta probintzi mailako negoziazioak 
blokeatzeagatik. CCOOek ELAk finkatutako estrategia hautsi nahi izan du, eta konbenioak sinatu 
ditu, ordezkaritzaren gutxiengoa izan arren (Eudel adibidez, diputazio eta udaletxetako langileen 
konbenioa): “La negociación colectiva en Euskadi atraviesa una profunda crisis, y esta crisis tiene 
tres causas: En primer lugar, la quiebra de un modelo de relaciones laborales diseñado por la 
patronal y ELA en los últimos años. La patronal concedía al sindicato nacionalista un indisimulado 
trato de favor en los procesos electorales y una interlocución preferente en un claro apoyo a su 
carrera por la hegemonía sindical. A cambio, ELA se convertía en un sindicato próximo, 
disciplinado, muy clientelar y garante de la paz social. En segundo lugar, y como respuesta a la 
ruptura de ese pacto tácito, el cambio estratégico de ELA en la negociación colectiva desde 2000: el 
de llevar la negociación al ámbito de la empresa. Una estrategia que se está concretando por la vía 
de hacer reivindicaciones maximalistas en los convenios sectoriales, de hecho, muy por encima de 
lo que reivindican y firman en las empresas, con el objetivo de llevarlos al bloqueo y al abandono 
(con el apoyo acrítico de LAB, como consecuencia de su acuerdo político soberanista). En tercer 
lugar, la posición de la patronal (Eduardo García Elosua, Euskadiko CCOOko Secretario de Acción 
Sindical, “Negociación bloqueada”, Diario Vasco, 2004.07.23). “La movilización nunca debe ser 
un fín en sí mismo, sino un medio para btener un fin concreto. Lo que no puede hacerse es utilizarla 
como instrumento para fines distintos a los que se plantea. Esto es, usar la caja de resistencia contra 
el resto de sindicatos, o establecer una conflictividad virtual y mediática que no existe en la realidad 
laboral. De lo contrario, estaremos asistiendo a la defunción de la negociación colectiva, que la 
patronal celebrará con sus mejores galas y su mejor champán, y quién sabe si la celebración será 
conjunta con algún sindicato vasco” (Jaime Gómez Devesa, CCOO-Euskadiko “Política Sectorial”-
eko arduraduna, “El riesgo de instrumentalizar la movilización”, Diario Vasco, 2004.11.17). Euskal 
fiskalitateari buruzko txosten bat ere argitaratu du sindikatuak 2004ko datuekin, eta ondorioak 
honakoak dira: zerga bidez biltzen den diru guztiaren %55 zeharkako zergetatik dator 2004an, eta 
proportzio hori hazten ari da gainera azken urteetan; EAEko presio fiskala %19koa da, Espainiakoa 
(%20,6) eta EBkoa baino baxuagoa; eta iruzurra (eraikuntzan eta enpresa handietan batez ere) 
handia da (Instituto de Estudios Fiscales-en datuen arabera, Espainiako irizur fiskala BPGaren %5,5 
izan daiteke, Euskadirentzat horrek 2.800 miloi euro –biloi erdi pezeta- suposatuko lukeelarik). 
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de consigna. Su complejidad nos obliga a interrelacionar salarios, jornada, empleo y 
productividad" (CCOO-Euskadi, 2000: 18).  

 2000ko martxoan, Europar Batasunak enpleguari buruzko bilera ospatu zuen Lisboan, 
eta bilera horretarako Europako Sindikatuen Konfederazioak proposamen batzuk prestatu 
zituen. Proposamen horien artean lan banaketa ez zen aipatu ere egiten, eta langabeziarekin 
amaitzeko urtero %3,5ko hazkunde ekonomikoa proposatzen zuen (hazkunde horri esker 
langabezia urtero %1 murriztuz, modu horretan 20005an %5ko batezbestekora iritsiaz). 
CCOOek proposamen (kontserbadore) horren aldeko apustua egin zuen (CCOO, 2000: 56). 

 35 orduko lan astea da oraindik helburua, baina gero, sindikatuak sinatzen dituen 
akordio eta konbenioetan, ez gara helburu horretara hurbiltzen. Batetik, jadanik helburu 
hori lortu duten enpresa eta sektore mailako hitzarmenak adibide moduan erabiltzen dira: 
Euskadiko administrazio publikoa, Gipuzkoa eta Bizkaiko garbiketaren sektorea, Metro-
Bilbao, Papresa... (CCOO-Euskadi, 2001). Baina ez da ahaztu behar, 35 orduko lan asteaz 
hitz egiten den arren, kasu ia guztietan, benetan kontutan hartzen den erreferentzia urteko 
lanaldia dela. Gainera, hitzarmen gehienetan, askoz ere lanaldi murrizketa txikiagoak 
sinatzen dira. Comisionesen datuen arabera, Espainia mailan, 2001ko negoziazio 
kolektiboan, urteko lanaldiaren batezbesteko murrizketa 5,6 ordukoa izan zen, 1.758 
lanorduko urtea geratzen zaigularik horreka (35 orduko lan astea lortzeko, urteko lanaldiak 
1.592 ordukoa izan beharko luke). Nabaria denez, murrizketa hori oso txikia da, urtean bost 
ordu gutxiago lan egiteak ez baitu aukerarik ematen ikuspegi aurrerakoi batek lanaldi 
murrizketaren bidez defendatu beharko lituzkeen helburuak lortzeko (enplegu sorrera, 
langileen bizi kalitatea hobetzea eta gizarte aldaketa). Euskadin, azken urte hauetan 
murrizketa handixeagoak lortzen ari dira, sektore garrantzitsuenetan urtero 10 bat ordu 
gutxiago lan egiten delarik, baina kasu horretan ere produktibitate hazkundeak erraz 
konpentsatzen ditu murrizketa txiki hoiek. Aparteko orduei dagokienean, oraindik 
gehienbat dirutan ordaintzen dira, eta gainera, aisialderekin ordaintzen direnean, dirutan 
ordaintzen direnean baino gutxiago ordaintzen dira (CCOO, 2002b: 33-40). 

 2002, 2003, 2004 eta 2005rako patronalarekin Negoziazio Kolektiborako sinatutako 
Akordioak aztertzen baditugu ere, CCOO eta UGTek oraingoz lanaldi murrizketa 
"aparkatzea" onartu duela ohartuko gara. Hona hemen adibidez 2003rako akordioak lan 
denborari buruz esaten duena: "La gestión del tiempo de trabajo, la duración y 
redistribución de la jornada, incluso su cómputo anual y su distribución flexible, son 
elementos que pueden contribuir a una mejor evolución del empleo y a incrementar la 
productividad del trabajo" (CCOO, 2003). Nabaria denez, mota honetako adierazpen 
"orokor eta abstraktuekin" zaila da praktikan sindikatuen helburua (lanaldi murrizketa 
garrantzitsuak) lortzea.66 

 Gainera, marko moduan funtzionatzen duen akordio orokor hontaz gain, 
Comisionesek bere barne militantziari negoziazio kolektiborako proposatutako irizpide 
zehatzen artean ere, azken urteetan "35 orduko lan astea" ez da aipatzen (CCOO, 2002c). 
Denbora partzialeko kontratuak eta errelebo kontratuak proposatzen dira, aparteko orduen 
aurkako borrokaren beharra aldarrikatzen da, baina asteko lanaldiari buruz ez da ezer 

                                                 
66 2004 eta 2005rako ere mota bereko Negoziazio Kolektiborako Akordioa sinatu dute CCOO, UGT 
eta CEOEk. Lau urtez jarraian (2002-05), soldata da beraz Espainiako sindikatu nagusiek 
negoziazio kolektiboan kontutan hartzen duten gai nagusi eta ia bakarra. 
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esaten. Nahiz eta sindikatua ohartu "lanaldi irregularren" kontrola ere kontutan hartu 
beharreko gaia dela (lan denboraren malgutasunaren kontrola enpresen eskuetan bakarrik 
geratu ez dadin67), azken urteetan enpresariek lortu dutena da "anualizazioa"-ren eta "lan 
denboraren berrantolaketaren" onarpena (langile mugimenduak onartzea lan denbora 
neurtzeko erreferentzia gisa urtea erabiltzea, eta denbora hori "malguki" antolatu ahal 
izatea). Eta kasu gehienetan, aldaketa horrek batez ere enpresaren interesei egiten die 
mesede. 

 1990eko hamakadaren bigarren erdian horrenbeste indar hartu zuen "35 orduko lan 
astearen" proposamenak indarra galtzen du beraz 2000tik aurrera, eta aztertuko ditugun lau 
sindikatuetan gertatzen da gainera aldaketa hori. Comisionesen kasuan, esaten ari garena 
aberasteko azken adibide bat erabiliko dut. Espainiak urtero Europar Batasunari aurkeztu 
behar dion Enplegu Plana aztertzean adibidez, CCOOek ez du lanaldi murrizketa eta 
banaketa aipatu ere egiten, sindikatuak plan horri eginiko proposamenak oso 
kontserbadoreak (kasi liberalak) direlarik: prestakuntza, orientazioa, enplegu aztarnategi 
berriak, enplegu paktu lokalak, INEM eta Autonomi Erkidegoen arteko koordinazio 
hobea... (CCOO, 2001). 

 Baina diskurtso kontserbadore hau ez da lanaldi murrizketa eta banaketaren gaian 
bakarrik gertatzen. Beste gai askotan ere, Comisiones (eta sindikalismoa orokorrean) azken 
urte (eta hamarkada) hauetan defentsiban dagoela esan liteke, eraso neoliberalaren aurrean 
ahal dena salbatzen. Euskadiko negoziazio kolektiboan adibidez, ELAren ustez Comisiones 
kontserbadore dabil azken urteetan,  patronalak eskaintzen duena "azkarregi eta errazagi 
onartuaz", eta ELA "traizionatuaz". CCOOen ustez ordea, gertatzen dena da ELA gehiegi 
eskatzen ari dela. Horregatik sinatzen omen ditu Comisionesek akordio garrantzitsu asko 
ordezkaritza sindikalaren gehiengoa eduki ez arren (metala, papergintza, eraikuntza, 
hostalaritza...), ELAk eskatzen duena lortzea ezinezkoa omen delako. Gipuzkoako 
metaleko arduradun izan den Miguel Raimúndezek adibidez honela esplikatzen du 2003ko 
negoziazio probintzialaren porrota: 
ELA y LAB han conseguido dejar a los trabajadores del Metal guipuzcoanos sin convenio en el 
2003. La arrogancia de ELA y la insensatez de LAB en la negociación colectiva han conducido al 
desastre a 20.000 trabajadores que se van a quedar sin reducción de jornada y sin aumento salarial 
en el 2003, cuando con solo suscribir el Acuerdo CCOO, UGT y Adegi, les hubiesen garantizado el 
5% de incremento salarial y once horas de reducción en la jornada anual de trabajo. ELA y LAB 
fijaron intencionadamente, unos objetivos inalcanzables dada la situación económica actual (6,5% 

                                                 
67 Comisiones behintzat hasi da bere dokumentuetan gai honi buruz hitz egiten (hau da, kontuz ibili 
behar dela lanaren berrantolaketarekin): "Es igualmente importante el gobierno del tiempo de 
trabajo, quién y cómo se administra, con qué controles, con qué contrapartidas. Si se negocian 
cómputos anuales de jornada o sistemas de distribución flexible, su negociación debe ir 
acompañada de las condiciones para su realización. En otras palabras, en la negociación colectiva 
del próximo año, deberíamos prestar especial atención en estos casos al establecimiento de causas, 
procedimientos de comunicación, control sindical, etcétera. Esto significa que no podemos 
conformarnos con reducir la jornada de trabajo y confiar la regulación de su distribución a un 
cómputo anual. Es preciso pactar sistemas concretos de distribución del tiempo de trabajo 
adaptados a los distintos sistemas de organización del trabajo, pero que en todo caso permitan el 
control sindical de su aplicación y la correción de las flexibilidades derivadas de imposiciones 
empresariales (Criterios para la negociación colectiva en 2003, www.ccoo.es, 28. orr. Kurtsibak 
testukoak dira). 
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de aumento salarial y 28 horas de reducción de jornada). ¿Por qué? ELA, porque espera obtener el 
beneficio del monopolio; LAB, porque espera obtener la desestabilización social. ELA ya puede 
negociar empresa por empresa, y hacer afiliación con su caja de resistencia. Y LAB ya tiene 
asegurada la desestabilización social que van a provocar las huelgas que convoque ELA. Mi pésame 
a los trabajadores metalúrgicos guipuzcoanos, que se quedan sin convenio y van a tener que pelear 
con uñas y dientes para conseguir algo de sus empresas (Reimúndez, 2003). 

 Zita honetan ikusten denez beraz, Comisionesek sindikalismo abertzaleari eginiko 
"traizioaren " atzean askotan aipatzen ez diren beste gai batzuk ere egon litezke (gatazka 
politiko-nazionala batetik, eta sindikatu arteko botere borrokak bestetik). Baina "beste 
arrazoi" hoiek desagertu egiten dira Estatu mailako negoziazio kolektiboa aztertzen badugu 
(gatazka politiko-nazionalik ez dago, eta UGT eta CCOO batera aritu dira azken urteetan, 
beraz botere borrokarik ere ez dago), eta kasu horretan ere ezin esan genezake 
sindikalismoak ausardia berezirik erakutsi duenik. Partidu Popularra 1996an irixten da 
boterera, eta urtebete beranduago, CCOO, UGT eta patronalak lehenago ere aipatu dugun 
akordioa sinatzen dute enplegu egonkorra sustatzeko eta negoziazio kolektiboa sendotzeko. 
Akordio horretan sinatutakoa nahikoa kontserbadorea dela esan genezake (langile 
kaleratzearen merketzea baita akordioaren fruitu nagusia, kontratu finko berri baten bidez). 
2000. urtean gehiengo absolutoarekin irabazten ditu hauteskundeak PPek, eta berriro ere 
sindikatu eta enpresari arteko akordioa bilatzen saiatzen da, lan merkatua eta negoziazio 
kolektiboa "modernizatzeko". Baina kasu honetan akordiorik lortu ez zenez, 2001ko 
martxoan gobernuak dekretuz onartuko du lan erreforma, sindikatuen ustez langileen 
intereserako kaltegarri zen erreforma68. UGTek greba orokorra deitzea proposatuko du, 
baina Comisionesek momentuz ez du grebaren beharrik ikusiko69. 2001ko udazkenean, 
negoziazio kolektiboari buruzko eztabaidak hasiko dira sindikatu eta patronalaren artean. 
Patronalak negoziazioa deszentralizatu beharra eta ultraaktibitatearekin amaitu beharra 
proposatzen du (hau da, enpresa mailan edo langile indibidual-enpresari artean negoziatu 
beharra, eta negoziazio bakoitzean zerotik hasi beharra). Sindikatuek ez dute horrelakorik 
onartuko, eta orduan gobernua berriro ere erreforma dekretuz ateratzen saiatuko da. Baina 
kasu honetan, ziurrenik sindikatuen erantzunaren beldur, enpresariek erreforma hori ez 
onartzeko eskatuko diote gobernuari. Guzti honen ondorioak izango dira 2002, 2003,  2004 
eta 2005erako Negoziazio Kolektiboari buruzko Akordioak, lehenago ere aipatu ditugun 
akordio kontserbadoreak: soldata igoeraren moderazioa da akordio horietako puntu 
garrantzitsuena, lanaldi murrizketari ez zailarik batere garrantziarik ematen. Errepaso 
historiko txiki honetan ikusi daitekeenez, ausardia gutxi topa liteke beraz Comisiones eta 
orokorrean sindikalismoan azken urte hauetan. 2000/01 neguan adibidez, CCOOen ardura 
nagusietako bat 1997an gobernuak funtzionarien soldatak izoztu izanaren aurka jarritako 
                                                 
68 Erreforma honen ondorioz, denbora partzialeko kontratuek ez zuten gehienezko mugarik edukiko. 
1998ko sindikatu eta gobernuaren arteko akordioa hausten zen horrela, akordio horretan esaten 
zenez, denbora partzialeko langileak ezin baizuen lanaldi osoko langileak lan egiten zuen 
denboraren %77 baino gehiago lan egin. Bestetik 1997ko sindikatu eta enpresarien arteko akordioan 
sortutako kontratu finko berria, kaleratze merkeagoa suposatzen zuena, talde gehiagotara zabaltzeko 
aukera ematen zuen erreformak. Eta prestakuntza kontratuak ere, orain arte batez ere gazteei 
zuzenduak zeudenak, langile mota gehiagori egiteko aukera ematen zuen erreformak. Pixkanaka lan 
merkatua desarautzen jarraitzen zen beraz, estrategia neoliberala jarraituaz. 
69 Urtebete beranduago bai. 2002ko udaberrian, gobernuak langabeziko dirulaguntzak jasotzeko 
baldintzak aldatzen zituen erreforma onartu zuenean, CCOO eta UGTek greba orokorra deitu zuten 
ekainak 20rako (oraingoz -2003ko abuztua- egin den azken greba orokorra). 
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errekurtsoa izan zen (sindikatuak irabazi zuen kasua). Ez al da nabarmena hori baino 
lehentasun garrantzitsuagoak dituela XXI. mende haserako sindikalismoak? 

 Hari honi tiraka jarraituaz, begira zer dioen gauza hauetaz asko dakien José Luis 
Monereok, 2001ean CCOOek, gobernuak eta patronalak sinatutako pentsioen akordioari 
buruz: 
El Acuerdo de Pensiones suscrito en abril del 2001 entre el Gobierno, CCOO, la CEOE y 
CEPYME, se inscribe en un proceso de reformas graduales, que desde el Pacto de Toledo de 1995, 
tiene una línea coherente de consolidación de una Seguridad Social de mínimos, inspirada en la 
búsqueda de la contención del gasto y en la transferencia parcial al mercado de la provisión de las 
pensiones. La legitimación y aceptación social de estas medidas se ha buscado de forma explícita 
mediante la participación de los "interlocutores sociales" (Monereo, 2001: 147). 

 Guzti honegatik, zalantzan jar genitzake sindikatuko idazkari nagusiaren 
adierazpenak, "a la izquierda de CCOO no hay nadie" dioenean (Fidalgo, 2002). Benetan 
kritiko eta aurrerakoia al da Comisionesen diskurtsoa? Orain arte esan dugun guztiarekin ez 
dirudi horrelakorik esan litekeenik. Marko teorikoan ikusi dugun moduan, gure garaian 
benetan kritiko eta aurrerakoi izan nahi duen diskurtso batek, zalantzan jarri beharra dauka 
herri aberatsetako bizimodua, zalantzan jarri beharra dauka kapitalismoa. Eta CCOOi, 
momentuz behintzat, ez diogu horrelakorik irakurtzen. Badakigu epe luzerako aldaketa eta 
eztabaidak direla hoiek, baina gutxienez gai hoiek aipatu eta eztabaidatzen hasi beharra 
dago. Comisiones-ek ordea ez dirudi momentuz eztabaida hoiekin hasteko asmorik duenik. 
Horren ordez, PPek 2003ko uztailean aurkeztutako Enplegu Lege proiektu 
kontserbadorearekin sindikatua ados omen dagoela irakurtzen dugu. Edo, Vocento-Correo 
komunikazio taldeak CCOOi mota honetako editorialak eskaintzen dizkiola irakurtzen 
dugu, eta beldurtu egiten gara: "Lo cierto es que los sindicatos, un elemento clave de la 
estabilidad social, han experimentado un relevante aggiornamento para aclimatarse al papel 
que deben desempeñar en una economía de mercado para la que no existe opción 
alternativa. Fidalgo tiene una concepción moderna y realista de su organización" (Diario 
Vasco, 2002.2.19: 20). Badirudi Comisionesek "probetxuzko" sindikalismoa egitea erabaki 
duela ("sindicalismo útil"), eta sindikalismo mota horretan, ez dela beharrezko eta posible 
den gizarte ereduaren aldaketa planteatzen, ez lan denboraren murrizketa eta banaketaz 
hitzegiterakoan, eta ezta gainontzeko testuetan ere (Coscubiela, 2002). Baina egia esan, 
bada esperantzarako lekurik, sindikatuaren barnean ere topa baigenitzake bestelako 
ahotsak, ahots kritikoak. Sindikatuko gazteen diskurtsoan adibidez topa genezake marko 
teorikoan benetako jarrera kritiko eta aurrerakoi bezela definitu dugun hori (CCOO-
Gazteak, 2001). Gai izango ote dira "helduetara" pasatzean radikalitate puntu hori 
mantentzeko?70 

 

 

                                                 
70 CCOOeko zuzendaritzak, Irakeko inbasioa salatuz 2003ko apirilak 10an ospatu zen bi orduko 
lanuztea ez jarraitzea erabaki zuen. Antonio Antón-en ustez, horrelako gertaerek zera adierazten 
dute: "Primero, el avance hacia una acción sindical más profesional y economicista que debilita la 
tradición sociopolítica y transformadora; así, se mantiene una visión estrecha del sindicalismo. 
Segundo, se busca dar prioridad a la estabilidad del orden social y político" (A. Antón, 2003, "El 
sindicalismo y la oposición a la guerra", Hika, 143-144 zbka.). 
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3.- ONDORIOAK 

 XX. mendeko bigarren erdian, CCOO izan da komunistekin lotu izan den sindikatua, 
baina bere testuak aztertzean ez dugu topatu sindikatu komunista batengan espero zitekeen 
erradikalitate maila. Izan ere, talde ezberdinez osatutako sindikatua da, langile erakunde 
katolikoak ere adibidez garrantzitsu izan direlarik sindikatuaren sorrera eta garapenean, eta 
heterogenotasun horren ondorioa da ziurrenik diskurtsoaren moderazioa. Gainera, aztertu 
ditugun gainontzeko sindikatuen kasuan bezela, Comisionesen dokumentuetan ere 
"epeltze" bat nabari likete 1980 eta 1990eko hamarkadetan, juxtu gu aztertzen ari garen 
garaian, kasu askotan benetan kritiko eta aurrerakoi den jarrera beharrean, 
sozialdemokraziaruntz hurbildu direlarik garai honetako dokumentuak. 

 Hontaz gain, Euskadin CCOO bigarren sindikatua dela ikusi dugu, eta ondorioz 
askotan ELArekin botere-borroketan ibiliko dela. Eta "arazo nazionalaren" aurrean, kasu 
gehienetan UGTrekin elkartuko dela, sindikatu abertzaleek proposatzen duten "Lan 
harremanen euskal esparru" horren aurka agertuaz (hala ere, Comisiones UGT baino 
ulerkorragoa izan da abertzaleekin, eta zenbait kasutan beraiekin batera lan egiteko prest 
ere agertu da). Dena den, Comisionesen ustez, frankismo ondoren, botere politikora iritsi 
diren partidu politiko batzuk, "laguntza berezia" eskeini die eurengatik "hurbil" dauden 
sindikatuei (PSOEk UGTri eta EAJak ELAri), eta logikoa denez, gertaera horrek kalte egin 
dio CCOOi (baina ez dugu ahaztu behar 2001tik aurrera, Comisionesetik "gertuen" dagoen 
partidu politikoa ere, Izquierda Unida-Ezker Batua, Gasteizko gobernuan dagoela). 

 Azpimarragarria iruditu zaigu baita ere 30 urte hauetan zenbait gai nola errepikatzen 
diren sindikatuaren diskurtsoan, eta gainera nola gai horietako gehienetan ez den ia ezer 
aldatu mende heren baten ondoren: aparteko orduen aurkako borroka, kapital eta boterearen 
gehiegizko konzentrazioaren kritika... Beste gai batzutan ordea, sindikatuaren diskurtsoa 
"bigundu" egin dela esan genezake: kapitalismoaren kritika, banku eta gainontzeko sektore 
garrantzitsuen nazionalizazioaren defentsa... (gainera, gai hauetako askotan errealitatea 
justu aurkako norabidean mugitu da hamarkada hauetan: kapitalismoaren indartzea, 
ekonomiaren eta gizartearen pribatizazioa...). 

 Lan denboraren murrizketa eta banaketari dagokionean, ELAren diskurtoa aztertzean 
aipatu ditugun gorabehera berdinak topa genitzake Comisionesen diskurtsoan ere: 1993ko 
dokumentuetan, enplegu krisi latz baten erdian, lanaldi murrizketa eta banaketa ez dira kasi 
aipatu ere egiten; 1994-2000 tartean ordea, sindikatuaren agendan helburu 
garrantzitsuenetakoa izango da; 2000tik aurrera, berriro ere indarra galduko du proposamen 
horrek, gainera 35 orduko lan astea defendatzetik urteko lanaldiaren murrizketak onartzera 
pasako garelarik, enpresarien estrategia neoliberalean harrapatuta geratuaz. Kuriosoa 
iruditzen zaizkigu baita ere zenbait testutan CCOOek lan denboraren murrizketa eta 
banaketarekiko agertzen dituen zalantzak, sindikatuengan ohizkoak ez diren (eta agian 
ikuspegi aurrerakoi batetik gehiegizkotzat har genitzazkeen) zalantzak.  

 Comisionesen lanaldi murrizketari buruzko diskurtsoan, garrantzia berezia hartzen du 
murrizketa hori lortzeko moduak: nola murriztu behar da lan denbora, lege bidez edo 
negoziazio kolektibo bidez? Orokorrean, CCOO negoziazio kolektibo bidez lortutako 
murrizketen alde agertu izan dela esan genezake ("eredu alemanaren" alde), baina bide hori 
da agian zailena sindikalismo latinoan (sindikatuak indar gutxiago duten lan harreman 
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ereduan). Dena den, Comisionesek testu gehienetan onartu izan du baita ere lege-marko 
batek lanaldi murrizketari mesede egingo liokeela. 

 Aztertzen ari garen garaian, eta bereziki azken urte hauetan, sindikatuak 
gobernuarekin eta enpresariekin sinatutako lan akordioak aztertzean, akordio  horietan 
lanaldi murrizketa "aparkatzea" onartu dela ikusi genezake, eta beraz, kontraesan bat 
dagoela sindikatuak orokorrean aldarrikatzen duenaren eta gero praktikan sinatzen dituen 
gauzen artean. 1997ko "Acuerdo para la estabilidad del empleo y el fortalecimiento de la 
negociación colectiva" eta 2002, 2003, 2004 eta 2005rako "Acuerdo Interconfederal para la 
Negociación Colectiva"-k izan litezke esaten ari garenaren adibide. 
 

 

 



  

    395
 

BIBLIOGRAFIA 

ARANA, R. (1999), "Acordar la reducción de la jornada para crear empleo", Gara, 1999.05.13: 20. 

ARIZA, J. (1976), Comisiones Obreras, Avance/Mañana, Madrid. 

 (1987a), "Los textos del IV Congreso de CCOO", El País, 1987.11.16: 58 

 (1987b), "¿Qué pasa en CCOO?", El País, 1987.10.28: 64. 

 (1998), "Sindicatos y política", Gaceta Sindical, 166 zbka. 

BLANCO, P. (1995a), "El reparto del trabajo", El Mundo, 1995.01.04: 36. 

 (1996), "Reducir la jornada, repartir el empleo", Ekonomiaz, 34 zbka. 

 (1997), "Reconstruir la unidad sindical vasca", Egin, 1997.05.21: 7. 

CAMACHO, M. (1996), "Intervención en el 6º Congreso Confederal", Gaceta Sindical, 143 zbka. 

CCOO (1967), "Comunicado final de la Asamblea Nacional de Comisiones Obreras", J. Ariza, 
Comisiones Obreras, Avance/Mañana, Madrid. 

(1968), "Declaración de las Comisiones Obreras ante la crisis actual", Ibañez eta Zamora, 
CC.OO., 1966-1976, diez años de lucha, CC.OO. de Aragón, Zaragoza. 

(1975), "Declaración del Secretariado de la Coordinadora General de Comisiones Obreras", 
Ibañez eta Zamora, CC.OO., 1966-1976, diez años de lucha, CC.OO. de Aragón, Zaragoza. 

 (1976a), CC.OO. en sus documentos. 1958-1976, CC.OO., Madrid. 

 (1976b), Asamblea general de CC.OO. (Barcelona, 1976), Laia, Barcelona. 

(1981), "II Congreso de la Confederación Sindical de CC.OO.", Cuadernos Gaceta Sindical, 
1-3 zbka. 

(1987), "IV Congreso Confederal de CC.OO. Ponencias y Documentos Aprobados", Gaceta 
Sindical aldizkariaren gehigarri bereziak. 

 (1995a), "Criterios para la negociación colectiva 1995", Gaceta Sindical, 132 zbka. 

 (1995b), "Manifiesto del 1º de Mayo de 1995", Gaceta Sindical, 135 zbka. 

(1997), "Acuerdos entre sindicatos y patronal para la estabilidad del empleo y el 
fortalecimiento de la negociación colectiva", Gaceta Sindical, 154 zbka. 

(1998a), Jornadas sobre reparto del trabajo y trabajo de igual valor, Secretaría de la Mujer. 

(1998b), "Propuesta de CC.OO. sobre reducción del tiempo de trabajo", Gaceta Sindical, 164 
zbka. 

(1998c), "Reflexiones sobre empleo y tiempo de trabajo", Gaceta Sindical, 167 zbka. (lanaldi 
murrizketa eta banaketari buruzko ale monografikoa) 

(1999a), Reducción/Reorganización del tiempo de trabajo en los planes autonómicos, 
Secretaría Confederal de Empleo. 

(1999b), Análisis de la política contractual en materia de empleo en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas, Secretaría Confederal de Empleo. 

(1999c), Informe sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 

(2000), "Ante la Cumbre Europea en Lisboa. Los sindicatos exigen el pleno empleo y la 
cohesión social", Gaceta Sindical, 184 zbka. 



  

    396
 

(2001), Propuestas de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras al Plan Nacional de 
Acción para el Empleo 2001, ccoo.es 

(2002a), "CCOO propone que las ETT gestionen toda la contratación temporal para 
reducirla", Diario Vasco, 2002.12.03. 

 (2002b), Balance de la negociación colectiva 2001, ccoo.es 

(2002c), El empleo y la contratación en la negociación colectiva de 2002, ccoo.es 

(2003), Acuerdo interconfederal para la Negociación Colectiva (UGT eta CEOErekin 
batera), ccoo.es 

CCOO-Euskadi (1978), Euskadiko CCOOen 1. Kongresuko liburua.  

 (1981), "Informe General presentado en el 2º Congreso de CCOO-Euskadi", Biltzar, 0 zbka. 

(1984), "Informe General presentado en el 3º Congreso de CCOO-Euskadi", Biltzar 
(Kongresuari buruzko monografiko berezia). 

(1995), "Consideraciones sindicales para el debate", Documentos del Gobierno Vasco sobre 
"reparto del trabajo" txostenean. 

(1996a), Euskadiko CCOOen 6. Biltzar Nagusiko liburua 

(1996b), El reparto de trabajo en la negociación colectiva. Análisis del ecreto de RTT del 
Gobierno Vasco, Secretaría de Empleo y Formación. 

(1998a), Aportaciones y notas de reflexión sobre las propuestas para un Acuerdo Vasco por 
el Empleo. Jornada laboral y horas extras, Secretaría de Política Industrial, Comisión 
Técnica. 

(1998b), Aportaciones y notas de reflexión sobre las propuestas para un Acuerdo Vasco por 
el Empleo. Contrato de sustitución, Secretaría de Política Industrial, Comisión Técnica. 

 (1998c), Manifiesto de CCOO por las 35 horas y la creación de empleo estable y de calidad. 

 (1999a), Por el derecho al empleo y un empleo con derechos ¡35 horas ya! 

(1999b), Criterios para la negociación colectiva en la CAPV y Navarra, Secretaría de Acción 
Sindical y Política Industrial. 

(1999c), La economía vasca, el empleo, la reducción y reorganización del tiempo de trabajo, 
Gabinete Técnico. 

 (2000), Ponencias del 7 Congreso. 

 (2001), "35 horas: un objetivo irrenunciable", Biltzar, 4. zbka. 

CCOO-Gazteak (2001), Zirikatzen aldizkaria, 1. zbka. 

CCOO-Madrid (1988), "Especial 20 aniversario de Unidad Obrera. 1968-88, veinte años en la 
historia del movimiento obrero", Unidad Obrera, 100 zbka. 

COSCUBIELA, J. (2002), "Sindicalismo útil", El País, 2002.10.27. 

ELA, CCOO, LAB (1993), Euskadiren etorkizunak berrindustrializazioa eta enplegua behar ditu. 

ELVIRA, S. (1994), "Reparto del trabajo: la necesidad del futuro", G. Aznar-en, Trabajar menos 
para trabajar todos, Hoac, Madrid. 

FIDALGO, J.M. (1998), "35 horas, ¿por ley?", Gaceta Sindical, 166 zbka. 

 (2002), "A la izquierda de CCOO no hay nadie" (elkarrizketa), Diario Vasco, 2002.2.24. 



  

    397
 

GARAI, J.R. eta DUQUE, V. (1997), "Han ganado otra vez", Egin, 1997.05.24: 9. 

GUTIERREZ, A. (1997), "Tiempo de trabajo y creación de empleo", El País, 1997.11.19: 60. 

IBAÑEZ, F. eta ZAMORA, M.A. (1987), CC.OO., 1966-1976, diez años de lucha, CC.OO. de 
Aragón, Zaragoza. 

MARTIN AGUADO, A. (1995), "Las empresas de trabajo temporal y sus efectos precarizadores 
sobre el mercado de trabajo", Gaceta Sindical, 134 zbka. 

MONEREO, J.L. (2001), "La reforma negociada del sistema de Seguridad Social", Lan 
Harremanak, 5 zbka. 

NIETO, J., eta GISBERT, R. (1987), "Desde la izquierda sindical", El País, 1987.11.13: 60. 

REIMÚNDEZ, M. (2003), "Los límites de la negociación colectiva", Diario Vasco, 15.6.2003: 28. 

RUIZ, D. (1993), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Siglo Veintiuno, Madrid. 

ZUBERO, I. (1993), Los sindicatos españoles ante el cambio tecnológico (entre 1975 y 1990), 
Instituto Diocesano de Teologia y Pastoral-Desclée de Brouwer, Bilbao. 

 



  

    398
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LAB 
 

1.- IKUSPEGI OROKORRA 

 Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) sindikatuak 1990eko hamarkadan lortu du 
Euskadiko ordezkaritza sindikalaren %15ko muga gainditzea, modu horretan legeak lan 
harremanetako negoziazio eta erakunde garrantzitsuenetan parte hartzeko eskubidea ematen 
diolarik71 (horregatik, LABen kasuan, gure azterketa 1990eko hamarkadara mugatuko 
dugu72). 2004ko datuen arabera, LABek EAEko ordezkaritza sindikalaren %16 edukiko 
luke (3.148 ordezkari), UGTek baino pixka bat gehiago. Afiliazioari dagokionean, 34.000 
afiliatu ditu LABek.  

 Esan bezela, 1995ean lortzen du LABek Euskadiko ordezkaritzaren %15, eta 
ondorioz sindikatu "handi" bihurtzea, baina sindikatuaren testuak aztertzean, oraindik ere 
ezberdintasun handiak nabari genitzake LAB eta ELA edo CCOOen artean: oraindik 
sindikatu "txikia" da LAB beste hoiekin konparatzen, eta baliabide ezberdintasun hori 
nabaritu egiten da dokumentuetan (esaten dena datu propioekin aberasteko garaian batez 
ere, baliabide ekonomikoen faltak ez baitu aukerarik ematen ikerketa bulegoa, 
dokumentazio zentrua, ea. edukitzeko). Hala ere, 1990 hamarkada amaieran "Ipar-Hegoa 
Fundazioa" sortu da funtzio hauek betetzen hasteko helburuarekin, eta fundazio honi esker 

                                                 
71 Lehenago ere aipatu dugu 1994ko PSOEren lan erreforman onartu zela arau hori: lan 
harremanetako eztabaida garrantzitsuenetan parte hartzeko, Estatu mailan ordezkaritzaren %10 edo 
Autonomi Erkidego batetan ordezkaritzaren %15 lortu behar dela. Baina sindikatu abertzaleen 
ustez, orduz geroztik CCOO eta UGT negoziazio kolektiboa eta lan munduko akordio eta erabakiak 
Madrilen zentralizatzen saiatzen ari dira. 
72 1990 aurreko eta ondoreneko LABen historia irakurri nahi duenarentzat: LAB, Obreros somos... 
1969-1989. El movimiento obrero en la Comarca de Tafalla (Egile Ugari, 1989); eta batez ere, 
Emilio Majuelo, LAB sindikatuaren historia (LAB, 2000). 
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LABen txostenak gero eta landuagoak eta hobeak izango direla suposatu daiteke, batez ere 
aipaturiko ikerketa eta datu propioei dagokienean (ikerketa eta datu hauetan interesatuta 
dagoenak www.labsindikatua.org web orria begiratu dezake). Gainera, sindikatu "handi" 
hauen artean, LAB da dokumentu guztiak euskeraz eta gaztelaniaz argitaratu izan dituen 
bakarra.73 

 Gainontzeko ataletan bezela, lan denboraren murrizketa eta banaketari buruz esanikoa 
aztertu aurretik, sarrera moduan LABen "diskurtso orokorra" komentatuko dugu. Aztertu 
ditugun lau sindikatuen artean diskurtso erradikalena LABena dela esan genezake, eta 
sindikatua "harro" dagoela gainera besteak baino "ezkertiarragoa" izateaz (ez nahiz hasiko 
harrokeria hori faltsua den ala ez aztertzen, hori -diskurtso teorikoa eta praktika sindikala 
konparatzea- beste ikerketa baten gaia bailitzateke). Diskurtso teoriko hori laburtzen duen 
eta harrotasun horren adierazle den ideia nagusia honako hau litzateke: "Gainontzeko 
sindikatuak sistema kapitalistaren barnean instituzionalizatu egin diren bitartean, guk 
Euskadi sozialista bat aldarrikatzen jarraitzen dugu, eta gu gara sistema kapitalista horren 
aurkako benetako borroka egiten jarraitzen dugun bakarrak, gainontzeko sistemara egokitu 
baitira, sistema barnean aldaketa txikiak proposatuz, baina ez sistema osoaren aldaketa". 
Hona hemen ideia honen adibide gisa erabili genezakeen zita bat: 
Corren tiempos de yuppies, neoliberales y reconvertidos. Asumido el capitalismo como principio 
constitucional, la aspiración de los  grandes sindicatos no debe ser otra que la de convencer a los 
asalariados de las ventajas del sistema y de la conveniencia de apretarse el cinturón para que, 
rebosando la mesa del rico Epulón, mayores migajas resbalen a los pobres Lázaros en forma de 
coches, pensiones o subsidios de desempleo. En todo caso, los sindicatos pueden aspirar a advertir, 
con el debido respeto y dentro de un orden, de los excesivos desequilibrios que, de no corregirse, 
pondrían en peligro el propio sistema. Así, lejos de sus pasados revolucionarios o meramente 
renovadores, hoy son una pieza más del engranaje institucional (burgués, por supuesto), y además, 
con cada vez menos importancia social (LAB, 1989: 9). 

 1990eko hamarkadaren erditik aurrera diskurtso hau aldatu-leundu egingo da LABi 
dagokionean, 1995tik aurrera bi sindikatuek batera sinatutako eraikuntza nazionalari 
buruzko dokumentuek elkarlanari emango baitiote hasera, lan denboraren murrizketa eta 
banaketaren aldeko borroka izango delarik erkarlan honen adierazpen garrantzitsuenetakoa. 
Honela esplikatzen du LABek aldaketa hori: "Euskal sindikalismoa eta orokorrean euskal 
ekinbide sozio-politikoa itotzeko saiakera honetan, CCOO eta UGTek urtetan zehar 
ELAren laguntza izan dute. ELAk, Euskadi-Estatua egungo harreman egoera onartuaz, gure 
Herriari ukatzen zaizkion askatasun demokratikoen konkistan, sindikalismoak izaniko 
protagonismoa itzalduko lukeen apolitikotasuna bultzatu du urte askotan, baina zorionez 
aldatu du eritziz" (LAB, 1996a: 7). 

 1992an ospatu zuen LABek aztertzen ari garen hamarkadako lehenengo kongresua 
(LABen III.a). Abagadune azterketa izeneko ponentzian topa genezake sindikatuak egiten 
duen momentuko egoeraren azterketa orokorra, perspektiba kritikoaren barnean koka 
genezakeen azterketa (LAB, 1992a). Nazioarteko egoerari dagokionean, LAB bezela bere 
burua sozialistatzat daukan sindikatu batentzako, Sobietar Batasuneko herrietako aldaketa 

                                                 
73 Ikerketa honi dagokionez, Negoziazio Kolektiborako arduradun nazionala den Jose Luis Rezabal-
en laguntza eskertu nahi nuke, berak lortu baitizkigu atal honetan aztergai izango ditugun testuak. 
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da Munduko Bigarren Gerrate ondoren gertatu den "iraultza" politiko garrantzitsuena, 
Berlineko harresiaren erorketak (1989) mundu guziko erakunde sozialistentzat erreferentzia 
nagusiena desagertzea suposatu baitu. Nazioarteko politikaren egoera berriak Estatu Batuen 
erabateko nagusitza ekarri du (Golkoko Gerra ere iragan berria zen), eta horrek 
kapitalismoaren erabateko nagusitza suposatzen zuen, justu LABek bilatzen zuenaren 
aurkakoa. "Nazioarteko orden berria" deitu zen honek kapitalismoaren aurkako borrokaren 
geldiune historiko bat  suposatzen zuen LABen ustez, eta urte askotan egin beharko zen 
lana berriro ere borroka horrek indarra hartu zezan. Eta lan horren oinarrian sistema 
kapitalistaren aurkako borroka ideologikoak egon beharko luke, kapitalismoak ez baitu 
erakutsi bere konpromiso historikoei erantzuteko gaitasunik: demokrazia politikoa, 
langabezia, gizarte ongizatea, ezberdintasun sozialak (baita lehenengo munduan ere, baina 
batez ere mundu mailan), ekologia... Ezkerrak balore sozial alternatiboak bultzatu behar 
ditu, pentsamolde marxistan oinarriturik, gizarte aldaketa lortzeko. "Sozialismo errealak" 
porrot egin arren, LABen helburuak berdina izaten jarraitzen du Biltzar honetan: gizarte 
sozialista lortzea (1992an, aztertzen ari garen sindikatuen artean LAB da hori esaten 
jarraitzen duen bakarra). LABen ustez Sobietar Batasuneko esperientzia eredugarria izan da 
zer ez den egin behar jakiteko, baina horrek ez omen du esan nahi kapitalismoa bihurtu 
denik eredu. Kapitalismoak "gerra hotza" irabazi arren, sindikatuaren ustez gero eta 
garbiago omen dago ez dela filosofia ekonomiko eta sozial gisa eredugarri, ezin baitu lortu 
garapen ekonomiko orekatu bat, eta ezin baitu ekidin gizakien arteko explotazioa. 
Hirugarren Munduko egoera esplikatzerakoan, LABek dependentziaren teoria erabiltzen 
du: herrialde aberatsak pobreei esker dira aberatsak, hau da batzuk aberatsak izateko 
beharrezkoa da beste batzuk pobreak izatea, herrialde pobre hauen ustiapenean oinarritzen 
baita besteen aberastasuna (lehengaien harrapaketa, plusbalia handiko inbertsioak, 
produktuen komertzializazioa...). Ekologiari dagokionean, garapen basatiaren kontzeptuak 
zalantzan jartzen du gizartearen etorkizuna (basoak, itsasoa, poloak, ibaiak,...). Etekin 
handiena kostu txikienaz lortzeko lemak hondamendi ekologiko ikaragarriak  sortzen ari da. 

 Hala ere, LABen ustez 1992an sistema kapitalistaren barnean zenbait desoreka 
elementu nabarmendu zitezkeen: batetik ezegonkortasun eta desorekak aurreikusten zituen 
Estatu Batuetako ekonomian, eta bestetik Europaren kasuan ere egoera zalantzan egoteko 
modukoa omen zen, Europa Ekialdeko herrialdeen egoeraren eta Alemania bateratzearen 
ondorioz74. Sobietar Batasuneko egoerari dagokionean, LABek onartzen zuen ordurarte 
eginiko zenbait azterketa ez zirela egokiak, eta gainontzekoak bezela, ez zela gai izan azken 
hiru urtetako aldaketa garrantzitsuak aurreikusteko (1989-1992). Azken urteetako aldaketa 
hauek 1917an hasitako epe historiko garrantzitsuari amaiera ematen omen diote, eta lehen 
esan bezala, mundu guziko sozialismoa erreferentzi faltan geratzen da. Sobietar 
Batasunaren erorketa honek "proletargoaren diktadura", "alderdi bakarra" eta beste zenbait 
ideien porrota suposatu du, baina LABentzat ustez filosofia marxistak baliogarri izaten 
jarraitzen du eta helburua orain ere gizarte sozialista omen da. 

 Sozialdemokraziari dagokionean, LABek ez du uste inolako gizarte eredu 
alternatiborik suposatzen duenik. Sozialdemokraziaren helburua kapitalismo eta 

                                                 
74 Hamar urtek ematen diguten perspektibarekin, LABek aurreikuspen hauetan ez zuela asmatu esan 
liteke. 1990eko hamarkada hazkunde ekonomiko hamarkada izango da Estatu Batuetan eta herrialde 
aberats guztietan (1992-93 salbuespenarekin), eta kapitalismoak ez du arazo berezirik edukiko, 
2005ean indartsu jarraitzen duelarik. 
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sozialismoaren arteko "hirugarren bide" bat izatea da, baina LABen ustez, partidu sozialista 
guziak erabat barneraturik daude sistema kapitalistan, eta ez dago diferentzia nabarmenik 
hauen eta eskubiko partiduen artean (ikusi besterik ez omen dago nola legitimatzen zuten 
Estatu Batuetako jarrera Golkoko gerran edo Panamako inbasioan). Beraz, 
sozialdemokraziak "basakeria kapitalistaren adierazpen leunago eta 'humanizatuagoa' izan 
nahi du, baina bide alternatiborik proposatu gabe. Azkenean, kapitalismoaren 
finkapenerako kontrapisu politikomoral bihurtzen da, gauzak makilatzera mugatuz" (LAB, 
1992a: 7). 

 Euskal Herriko egoera ekonomikoari dagokionean, birmoldaketa industrialaren garaia 
da ("reconversioa"-ren garaia) sektore gutxi geratzen zirelarik birmoldaketa honetatik 
kanpo (burdingintza, altzairu bereziak, untzigintza, papera... XX. mendean Euskal Herriko 
ekonomian funtsezkoak izan ziren arloak krisian zeuden). Lehenengo sektorea berriz 
(nekazaritza eta arrantza), "hilzorian dago, heriotzera bidean, eta irtenbiderik gabe egitura-
neurririk hartzen ez bada"75. Gainera egoera oraindik okerragoa bihurtu zitekeen hurrengo 
urteetan, zeren Europan sartzeak lehiakortasun handiagoko merkatu handiago batean 
sartzea suposatzen zuen. Egoera ekonomikoa ez zen beraz oso baikorra 1992an, eta LABen 
ustez bitartean administrazioa "limosnak" ematera mugatzen zen, inolako etorkizunik 
gabeko dirulaguntzak ematera. 

 1995eko urtarrilean 1995erako ekimen sindikal egitasmoa ("Plan de acción sindical 
1995") txostena argitaratzen du LABek (LAB, 1995a). Bertan azpimarratzen dena da, 
egoera ekonomikoak ez daukala euskarri finforik, eta azaleko mugimenduak baino ez 
direnak eragin gehiegi izaten dutela. Eredu ekonomiko hori merkatuaren ideian oinarriturik 
dago, kapitala bihurtzen delarik eredu honetan elementurik garrantzitsuena. Eta gainera, 
arlo publikoak ez du inolako borondaterik agertzen sakoneko egitura aldaketak pentsatu eta 
garatzeko. Politika ekonomiko neoliberala mantentzera mugatzen da, politika honek 
produktibitatea langileen soldatetan oinarritzen duelarik, eta merkatua bihurtzen delarik 
plangintza ekonomikoaren irizpide nagusi (PSOEren azken urtea zen boterean, 1996an 
PPek ordezkatuko baitzuen). Estatuaren aurrekontuak aztertuz gero (PSOEren azkenak), 
LABen ondorioak honakoak dira: gastuaren murrizketa, iruzur fiskalaren onarpena, 
zeharkako zergen gehitzea, eta sektore publikoa pixkanaka txikitzen joatea. 1994ko 
aurrekontuen helburu berdinak dituzten aurrekontuak omen dira: 1997rako defizit publikoa 
BPGaren %6,7 izatetik %3 izatera jaitsi nahi da (Europar Batasunak eskatzen duen mailara 
iristeko), gastua murriztuz eta ondorioz pentsioak arriskuan jarriz. 

 1996an ospatzen du LABek bere IV. Kongresua. 1992ko III. Biltzarrean nazioarteko, 
Espainiako eta Euskal Herriko egoera aztertzen ziren atal ezberdinetan, baina oraingo 
honetan eraikuntza nazionala bihurtzen da gai nagusi, eta ideia horretatik abiatuta egingo da 
egoeraren azterketa. Lan legediari dagokionean, LABen ustez 1994an Madrileko 
gobernuak, EAJ eta UPN bezalako alderdien babesarekin onartu zuen erreformak 
izugarrizko atzerapausu bat suposatu zuen langileen interesentzako: 
Konbergentzi Programan iragarri ziren guztietatik praktikan jarri den bakarra izaki, langileriaren 
eskubide indibidual eta kolektiboen lapurreta bihurtzen ari da lan-erreforma. 1994ko Langileriaren 
Estatutuak biltzen duen funtsezko ideia enpresarien boterea indartzea da, lan-harremanetako hiru 

                                                 
75 Tristea den arren, 13 urte geroago, 2005ean, herri batentzako funtsezkoa izan beharko lukeen 
sektore honek egoera berean edo okerragoan jarraitzen duela esan genezake. 
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fase hauetan: lan-prekaritatea babesten duen araudia finkatuz, behin-behineko eta sasi-
trebakuntzako kontratuen  bitartez; lanaren antolamenduan patronalari eskubide itzelak emanez eta, 
azkenik, erabat errazten duen kanporaketa-erregimena ezarriz, kontratuen mozketa merketuaz. 
Horrekin batera, behin-behineko lan-enpresen legeztapenari esker, langileen arteko desberdinketa 
eta gehiegizko esplotazioa zabaldu eta indartu egin daitezke (LAB, 1996a: 15). 
 Erreformak beraz lan harremanen desregulazioa suposatu zuen, lan baldintzak 
hondatuaz, langileen defentsarako ekinbide sindikalari oztopoak jarriaz, eta ondorioz, 
patronalaren interesak zerbitzatuz. Mundializazioaren aitzakiarekin (oraindik ez da 
globalizazioa esaten), ideologia neoliberalak alderdi guziei sakrifizio eta ahaleginak egitea 
eskatzen die, baina langileek bakarrik egiten dute azkenean ahalegina. LABek "kapitalaren 
logika" hau zalantzan jarri nahi du, ez baitago ados lehiakortasuna bezalako kontzeptuak 
etsipenez eta kritikarik gabe onartzearekin. Egoera hau aldatzeko, botere politikoaren 
jarrera aldatu beharra omen dago: "Negoziazio kolektiboa lan-harremanen 
antolamendurako funtsezko lanabesa denik baztertu gabe, 'abstentzio legislatiboan' oinarria 
daukan sistemaren aurka dago LAB, sistema honen arabera, lan-harremanen zuzeneko 
arauketan instituzioak abstenitu egiten direlako" (LAB, 1996a: 16). Hau da, sindikatuaren 
ustez, instituzio publikoak lan merkatuan parte hartu beharko lukete, martxan dauden 
arauak defendatuz, eta langileen interesak babesteko beharrezkoak diren arau eta legeak 
bultzatuz (baina PPek justu aurkako bidea hartuko du). Langabeziari dagokionean,  1992an 
PSOEk ezarritako "Dekretazoak" atzerapausu bat bakarrik suposatu omen du: langabezia 
prestazioen diru kopurua murrizten da, laguntza hauek jasotzeko betebeharrak gogortzen 
dira eta gainera langile talde zehatz batzuk (praktika kontratuak eta behin-behineko 
kontratuak dituztenak adibidez) lehen baino babes gutxiagorekin geratzen dira. Defizit 
publikoa murrizteko aitzakiarekin, berriro ere kolektibo ahulenaren aurkako neurriak 
hartzen dira, kolektibo honek bakarrik ordaintzen duelarik azken batean murrizketa hori. 
INEMi dagokionean berriz, LABen ustez Estatua erakunde hau suntsitzen hasita zegoen, 
Aldi Baterako Lan Enpresak legeztatuaz. Era horretan, LABen ustez lan merkatuan 
beharrezkoa den bitartekaritza publikoa desagertu egin da. Azken batean beraz Ongizate 
Estatua bera jarri nahi du zalantzan neoliberalismoak: 
Hogei bat urte iraun duen krisialdi kapitalista honen alderdi adierazgarrienetako bat, Ongizate 
Estatuaren porrota da. Krisialdi ekonomikoa gainditzeko sistemak egiten dituen proposamen 
gehientsuenek alor ekonomiko eta sozialean Estatuak izan behar duen eskuhartzea dute oinarri: 
titulartasun publikoko enpresa eta industri taldeen pribatizazioa, lan-merkatuaren desarauketa, 
soldaten mantentzea, gastu sozialen murrizketa, ea. Langabeziagatiko prestazioen murrizketa, lan-
merkatuaren erreforma eta Gizarte Segurantzan egin behar duten murrizketa ere, bide horretan 
abiatu dira (LAB, 1996: 19). 

 Urte berean, 1996an, Gizarte Segurantzaren erreforma ere onartu zen Espainian. 
LABek ustez, azpimarragarria dena da zenbait talde (interes zehatz batzuk ordezkatuz) nola 
zabaltzen aritu diren aurreko urteetan Gizarte Segurantzaren porrot ekonomikoaren ideia. 
Baina porrot ekonomiko horretaz hitz egitean, talde hoiek beraiek, sakoneko arazoei ihes 
egiten omen diete (aberastasun banaketari buruzko eztabaida ezkutatuaz). "Toledoko 
Itunak" langileen artean kritika gehiegirik piztu ez zuen arren, LABen ustez pentsioen 
sistema publikoaren kontrako eraso bat izan zena, hau da, langileen aurkako erasoa. Itun 
honek etorkizuneko lege-erreformen oinarriak izango diren zenbait "aholku" ematen ditu, 
LABek onartzen ez dituen aholkuak: (1) Patronalak behin eta berriz exigitzen duen bezala, 
zergen bidezko diru bilketa murrizten bada ("enplegua sortzeko"), prestazioen kopurua ere 
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jaitsi egingo da, derrigor (2) Pentsioak kalkulatzeko epea zabaltzen bada, langileen pentsioa 
txikiagoa izango litzateke (3) LABen ustez ez da onartu behar jubilazio atzeratzeko 
laguntzak ematea (4) Pentsio sistema pribatuari dagokionean, sistema publikoko 
prestazioak hondatuko ditu, gainera, langileek sortutako ikaragarrizko dirutza izango 
duelarik kapital pribatuak erabilgarri: "Hitz batez, 'Toledoko Itunak' langileen kontrako 
beste eraso baten oinarriak ipini ditu eta langileen beste konkista historiko bat -Gizarte 
Segurantza- larriki zauritzeko mehatxua bota du"  (LAB, 1996a: 20).  

 LABek globalizazio neoliberalak suposatzen duen botere eta kapital konzentrazioa 
ere kritikatzen ditu: Munduko Bankuak emaniko datuen arabera, 1996an munduko merkatu 
ekonomikoaren %70 multinazionalen esku zegoen (bost multinazionalek munduko zereal 
merkatuaren %77 kontrolatzen zuten; hiruk platano merkatuaren %80; beste hiruk te 
merkatuaren %80; hamalauk ibilgailu merkatuaren %80; eta hogeik agrokimika 
merkatuaren %90). Herri aberatsek, munduko biztanleriaaren %15arekin, munduko 
energiaren %70 kontsumitzen dute (metalen %75, egurraren %85, eta janarien %60). 1960-
1990 tartean, pertsona bakoitzeko BPG herri aberatsetan 5.500 dolarretatik 12.500era pasa 
da, eta herri pobreetan, 556tik 980era. Mundu kapitalistako herri garatuenean bertan, Estatu 
Batuetan, 1996an 35 miloi pertsona pobrezian bizi ziren, eta 31 miloiek ez zuten osasun 
babesik. 1975-1990 tartean AEBko biztanleriaren 3/4rentzat bizi maila %19 jaitsi zen. 
Gainera, lan ordutegia luzatu egin da, eta behin-behineko kontratuak ugaritu egin dira. 
Bitartean, pribilegiatuak euren bunkerretan babesten dira: polizia pribatua, garraio pribatua, 
eskola pribatuak... Sortzen ari den Europa ere ez da hobea, ideologia "ultraliberala" 
jarraitzen baitu, dimentsio soziala ahaztuaz (LAB, 1996a: 50). Guzti hau ikusita, LABek 
gizarte eredu hau aldatu beharra aldarrikatzen du. Baina nahiko garbi eta ozen esaten al du, 
aldaketa horretarako, lurraren muga ekologikoak kontutan izanik, herri aberatsetako bizitza 
estiloa (gure bizitza estiloa, LABeko afiliatuen bizitza estiloa) birpentsatu beharra dagoela? 
Gainontzeko sindikatuen kasuan bezela, eta diskurtso erradikalago bat eduki arren, nire 
ustez LABek ere ez du oraindik pauso hori eman (beste gauza batzuen artean, ziurrenik 
zaila delako kuota ordaindu edo botoa ematen dizun jendeari xumeago bizitzen hasi behar 
dela esatea). 

 Lehenxeago aipatu dugu LAB oso kritiko agertu zela 1994ko PSOEren lan 
erreformarekin, eta hamarkadako bigarren erreformarekin ere (1997koarekin) kritikak 
nagusituko dira. Gertatzen dena da, 1997ko erreforma CCOO, UGT eta enpresarien arteko 
akordioaren ondorioa dela, hau da, sindikatuak onartutako erreforma dela, eta hori bereziki 
tristea da LABen ustez. Sindikatu abertzalearen irakurketan, erreformak langileen 
kaleratzea erraztu eta merketu egin zituen, eta beraz, langileen ziurtasun falta eta 
esplotazioa areagotzen zituen. Enpresariek behar adina enplegu sortuko zuten, baina, 
sinatutako akordioaren ondorioz, kontratazioa baldintza kaxkarragoetan egingo zen 
(Langileen Estatutuaren 52-c artikuluaren erreformaren bidez, arrazoi objetiboengatiko 
kaleratzea merketu egiten zen). Lan denbora, aparteko orduak, ABLEen kontrola, ea.i 
buruzkoak baliorik eta eraginik gabeko su-artifizialak ziren LABen ustez, azken finean 
enpresariek nahi zutena izenpetu zelarik. 

 1998an PFEZ/IRPF zergaren erreforma onartzen da. Kasu honetan Eusko 
Jaurlaritzako Zergen Koordinaziorako Organoak prestatu zuen erreforma, PPek Espainian 
onartu zuenetik ezberdina zelarik zenbait puntutan, baina LABi ez zitzaion batere gustatu 
(eta ELAri ere ez). Bi sindikatu abertzaleek erantzun bateratu eman zioten erreforma honi: 
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erreformak gastu sozialaren murrizketa suposatuko omen zuen, eta errenta altuenen 
mesedetan egin omen zen. Langileen interesen aurkakoa zen beraz. Erreformak PPek 
ezarritako filosofia jarraitzen zuen, eta Euskadin 40.000 miloi pezeta gutxiago biltzea 
suposatuko omen zuen. Eusko Jaurlaritzak, EAEn horretarako margena bazegoela esan 
zuen, baina ELA eta LABen ustez diru hori osasuna edo enplegurako erabili zitekeen. 
Lehenengo eta behin, zerga-biltzeari utziko zitzaion, eta ondoren gastu soziala ezin 
zitekeela handitu edo mantendu esango zuen gobernuak, enplegu politikarako dirurik ez 
zegoela, edo zerbitzu publikoak erabiltzeagatik ordaindu egin beharko dela (honetan 
behintza LABek asmatu egin zuela esan genezake). ELA eta LABentzat, erreforma hau 
Ongizate Estatuaren aurkako beste eraso bat gehiago zen. Jendea konbentzitzeko, zerga 
gutxiago ordainduko zituztela esan zuen administrazioak, eta egoera ekonomikoarentzat 
azken batean ona izango zela, zeren zerga gutxiago ordaintzean, ekonomia gehiago mugitu 
eta haziko omen zen. Baina murrizketa ez zen berdina jende guziarentzako: urtean hiru 
miloi irabazten zutenak PFEZ hilero 3.000 pezetatan murriztuko zitzaien bitartean, 14 
miloitik gora irabazten zutenei, urteko zama 1.345.000 pezetatan murrizten zitzaien (ez bait 
da gauza bera puntu bat murriztea hiru miloi irabazten dituenarentzat edo hamalau miloi 
irabazten dituenarentzat. Hiru miloi irabazten dituenarentzat bere soldataren %1 3.000 
pezeta izan daitezke, baina 14 miloi irabazten dituenarentzat askoz ere gehiago izango da). 
Horregatik eskatzen zuten sindikatu abertzaleek sistema progresiboago bat (gehiago 
duenari gehiago kobratuaz). Erreforma honekin sistema fiskal aurrerakoi batek helburutzat 
izan behar duen aberastasunaren birbanaketa prozesua ahuldu egiten zen. ELA eta LABek 
emaniko datuen arabera, Euskal Herrian 4.542 pertsonak (zergak ordaintzen dituztenen 
%0,5ak), 20 milioiko dirusarrera gordinak deklaratzen zituzten 1998an, eta erreformaren 
ondorioz, 1,3 miloi pezeta gutxiago ordaindu beharko zituzten pertsona hauek urtero. 
Horrela, %0,5eko talde txiki honek ordaintzez utziko zuenarekin bakarrik, EAEk 6.000 
miloi pezeta gutxiago bilduko zituen urtero 1998tik aurrera. Eta azkenik iruzur fiskalaren 
arazoa zegoen, sindikatu abertzale hauen ustez EAEko zerga sistemaren arazo nagusia 
(batez ere enpresari eta profesional autonomoak liratekeelarik iruzur honen sortzaile). 
Erreformak ez zuen ezer egiten iruzur honekin amaitzeko. Sindikatuen ustez Belgika edo 
Alemaniako ereduak kopiatu beharko lirateke, urtero enpresari, profesional eta autonomoen 
%20a ikuskatu edo aztertuz, eta ez %1 bakarrik, orain egiten den bezala (urtero %20 
aztertzen bada, bost urtetan kolektibo horien zerga aitorpen guztiak aztertzen dira. Nabaria 
denez, sistema honek funtzionatzeko, orain dela bost urteko delituak ere zigortzeko aukera 
eman beharko luke legeak). 

 2000ko apirilaren 7 eta 8an ospatzen du LABek bere V. Biltzar Nagusia Donostiako 
Kursaal jauregian76. Hiru txosten aurkeztu eta onartu ziren bertan: politikoa, estrategia 
sindikalekoa eta antolakuntzakoa. Guri estrategia sindikaleko txostena interesatzen zaigu 
batez ere (LAB, 2000), baina zuzenean txostenarekin hasi aurretik, hona hemen 
Biltzarraren bezperan J.R. Goikoetxea "Ardotxi"-k egiten duen egoeraren azterketa: 
                                                 
76 Kongresu honetan Rafa Diez idazkari nagusiak (Frantzia eta beste toki batzuetara begiratuaz), 
gaur egungo langile mugimenduan langabetuak ere kontutan eduki beharra aldarrikatu zuen, baina 
oraingoz behintzat ezin izan da martxan jarri "LAB-Langabetuak". Lehenagotik ere aipatu izan da 
aukera hau sindikatuaren dokumentuetan: "Funtsezkoa da langabeziak eta behin-behinekotasunak 
jotakoak euren askapenerako partaide bihurtu daitezen. Ikuspegi honetatik, LAB Langabetuak 
finkatzearen saioek gure sindikatuari entitatea eta geroeta legitimitate gehiago emango diote" (LAB, 
1995a: 5). 
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Aitortu beharra dago, II. Mundu-Gerratik hona eredu keynesianoak eraikitako Ongizate Gizartea 
krisian dagoela eta berarekin batera ekoizteko taylorismoan eta fordismoan  oinarritutako ereduak 
ere bai. Kapitalismoak bereganatutako iraultza teknologikoak -informatikan eta mikroelektronikan 
oinarriturik- ekoizteko molde berriak jarri ditu martxan, produzitzeko sistema malguak, lan mundua 
zeharo aldatuz eta zatituz, eta beronen izaera subjetu sozial eta politiko bezala ahulduz. Horren 
ondorioz, bestalde, neoliberalismoak bederatzigarren hamarkadan eragin zuen eraso ideologikoaren 
bitartez, ekonomiaren globalizazioa nazioarteko lehiakortasuna areagotzeko aitzakiatzat harturik, 
politikarik antisozialenak ezarri ditu, langabezia, prekaritatea eta txirotasuna sortuz non-nahi 
(Goikoetxea, 2000: 5) 

 Egoera ez zen beraz ona langileentzat (eta LAB langileak ordezkatzen dituen 
erakunde bat da), nahiz eta 1994-2000 epea hazkunde ekonomiko epea izan. Gertatzen dena 
da, hazkunde hori enpresarien eskuetara joan zela, enplegua sortzeko erabili beharrean (epe 
horretan langabezia jaitsi egin da, baina hazkundearen zati bat lanaldia murriztu eta 
banatzeko erabili izan balitz, langabeziaren jaitsiera askoz ere garrantzitsuagoa izango 
omen zen).  

 2000-2004 eperako estrategia sindikala finkatzeko, Biltzarrak onartu zuen txostenaren 
lehenengo puntuan Euskal Herriaren egoera sozioekonomikoa aztertzen da. Bertan esaten 
denez, bai Espainiak, bai Frantziak, eta bai Gasteizeko gobernuak, ostrukaren politika 
egiten jarraitzen dute: merkatuaren eskuetan utzi dute 1994-2000 hazkunde garaiko 
irabazien antolaketa, enpresariei emanaz abantaila guztiak. Ez da inolako planifikaziorik 
egin, eta lanpostuak sortzearen edo beste edozein erizpideren gainetik enpresarien irabaziak 
jarri dira. Lehiakortasuna lanaren kostuan oinarritu da batez ere, eta politika honen eraginak 
Euskal Herriko langileak jasan dituzte, euren behin-behinekotasun eta prekaritate tasa igo 
egin delarik epe honetan. Hau da, ekonomia gaizki doanean enplegu asko galtzen da, eta 
hazkunde garaietan ez dira galera horiek konpentsatzen, eta gainera sortzen diren enplegu 
berriak behin-behinekoak dira. Beraz hazkunde hori ez bada enplegura eta soldatetara joan, 
garbi dago enpresarien eskuetan geratu dela. 1992-93ko krisiarekin, LABen ustez azken 
birrantolaketa eta eraso kapitalista nagusia eman zen, lan harremanetan eta legedian 
aldaketa garrantzitsuak bultzatuz, langileen indarra ahultzeko eta kapitalaren boterea 
handitzeko. Aldaketa hauen ondorioz kapital-lana indar borrokan kapitala geratzen zen 
irabazle, eta 1993tik aurrera aberastasun banaketa gero eta ezberdinagoa izan da 
enpresarien alde. LABen ustez onartezina da bost urteko hazkunde ekonomikoaren ondoren 
eta enpresarien irabaziak ikusita, Euskal Herriko langabezia tasa Europako batezbestekoa 
baino bost puntu altuagoa izatea. Onartezina da langabezian daudenen %61 emakumeak 
izatea (Europar Batasuneko emakumeen langabezi tasa bikoiztuaz). Onartezina da gazteen 
langabezi tasa %30 izatea. Eta onartezin da lanean ari direnen %30 behin-behineko 
kontratu batekin egotea (gazteen %75). LABentzat, helburutzat lan merkatuaren 
malgutasuna zuten azken lan erreformen ondorio nagusia lan baldintzen prekaritatea izan 
da. 

 V. Biltzar Nagusi honetan egoera ekonomiko honetatik ateratzeko LABen 
proposamen nagusia lan denboraren murrizketa eta banaketa da, 35  orduko lan astean eta 
soldata soziala bezalako neurrietan zehazten delarik proposamen hau. Baina zergatik ez da 
hurbiltzen LAB UGT eta CCOOengana helburu hauek lortzeko? Sindikatu guztiek ez al 
dute gauza bera nahi (langileen egoera hobetzea)? Bere 25 urteko historian nahiko urrun 
ibili da LAB sindikatu hauengatik (eta baita ELAtik ere azken urte hauek arte), eta nire 
ustez, banaketa horren arrazoi nagusia nabaria da: "arazo nazionala".  
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 LABek bere burua ezker abertzalearen barnean kokatzen du, eta bere helburu nagusia 
Euskal Herria independiente eta sozialista lortzea omen da: "LAB se configura como 
sindicato abertzale de clase, como organización e instrumento de los trabajadores y 
trabajadoras para avanzar en transformaciones politico-sociales tendentes hacia la 
consecución de una Euskadi independiente y socialista donde los valores democráticos y la 
justicia social estén plenamente desarrollados" (LAB, 1996a: 1). LABek "KAS 
Alternatiba"-ren helburuekin bat egiten du eta KASen antolaketan parte hartzen du, Euskal 
Nazio Askapenerako Mugimenduaren barnean: "LABen oinarrizko irizpideak honakoak 
dira: 1. Helburu estrategikoak: Independentzia eta Sozialismoa 2. Zuzendaritza/dinamizazio 
eredua: KAS, Bloke zuzendaria 3. Helburu taktikoak: KAS hautabidea (eta zehazkiago: lan 
harremanetarako esparru autonomoa, esparru ekonomiko propioa...). Gure blokea zuzen eta 
eraginkorki itxatxita egon beharko da Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduaren 
barruan, eta bereziki blokearen barruan" (1992b: 1-2). Urte askotan LABeko idazkari 
nagusi den Rafa Diez era berean EHko parlamentari izan da Gasteizko parlamentuan 
(2000ko V. Biltzar Nagusiaren ondoren utzi zuen parlamentari postua, baina oraindik 
ekitaldi ugaritan agertzen da partiduko zuzendarien alboan). Eta 2003an urtean LABek 
ETAren atentatuak kondenatu gabe jarraitzen du, nahiz eta gainontzeko sindikatu eta 
alderdi politikoek behin eta berriro eskatu gaitzespena. Ikusten denez, LABek ELA eta 
CCOOek baino garbiago dauka bere "identitate politikoa", identitate horrek baldintzatuko 
duelarik askotan sindikatuaren estrategia. 

 1995tik aurrera, (2001-02an bakarrik eten den) ELA-LAB harremanaren oinarri 
nagusia "Euskal Herriaren eraikuntza nazionala" da, eta zehazki "Lan Harremanen Euskal 
Esparrua" eta "Euskal Gune Sozio-Ekonomikoa" (hortik abiatuta Euskal Herri 
independiente bat eraiki nahi baitute, eta eraikuntza horretan langileriak funtsezko lana egin 
dezaketela uste baitute, partidu politikoena baina eraginkorragoa agian). Eta lan denboraren 
murrizketa bera ere eraikuntza nazional hori lortzeko bitarteko bezala ikusten du LABek: 
"35 orduko lan astea eta soldata soziala Euskal Herrian bakarrik lortzen badira, gainontzeko 
lurraldeetatik bereizten ari gara, eta 'Euskal Gune Sozio-Ekonomikoa' sortzen ari gara  
ondorioz, Euskal Herria independienterako funtsezko pausoa". Ideia hauek dira nire ustez 
azken urteetako ELA-LAB/CCOO-UGT banaketaren benetako arrazoiak. LABek 
kondenatzen ez duen indarkeria amaituko balitz ere, sindikatuen arteko banaketak jarraitu 
egingo luke nire ustez, CCOO eta UGT ez daudelako "Lan Harremanen Euskal Esparrua"-
rekin eta "Euskal Gune Sozio-Ekonomikoa"-arekin ados, ez daudelako azken batean 
"eraikuntza nazionala"-rekin ados (eta ez dio axola eraikuntza horrek Lizarra-Garazi edo 
beste izen bat duen), eta eraikuntza nazional hori delako azken batean ELA-LAB 
akordioaren helburu nagusia. Ikusten den moduan, beste ikerketa batetarako gaia litzateke 
hau (gu aztertzen ari garen gaian ere, lanaldi murrizketaren gaian, banaketa honek 
baldintzatu du 1990eko hamarkada, nahiz eta azken batean lau sindikatuek gauza bera 
eskatzen duten). ELAren eta batez ere LABen dokumentuetan milaka erreferentzi topa 
genitzake gai honi buruz, eta bat aukeratu behar nuenez, hurrengoa aukeratu dut: 
CCOO nazionalismo espainol intolerantearen tesiak onartuz joan da. Sindikatu honek, zenbait 
aurreritzi soziopolitiko (autodeterminazioa) mantentzen duen arren, gure Herriari zor zaizkion 
eskubide eta askatasun demokratikoekin loturiko erreibindikazio asko bertan behera utzi izzan ditu 
gizarte eta langile mugimenduarekin jardutean. Honen lekuko, ELA-LAB Dokumentuari egindako 
kritikak, "autodeterminazio eskubideak langileria zatikatu egiten duela" argudiatuz. CCOO eta UGT 
gaur egun eredu monarkikoaren alde daude, zor zaigun autodeterminatzeko eskubidea ukatzen 
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digun Konstituzioaren alde, "aberri" espainolaren berme bihurtutako armadaren alde, gaitzak jotako 
(GAL, gerra zikina, 23-F, ea.) sistema politikoaren alde, eskubide nazional eta sozialen kontrako 
"transizio" antidemokratikoaren alde... (LAB, 1996a: 7)77 

 

2.- LAB ETA LANALDI MURRIZKETA 

2.1.- 1995 

 Gainontzeko sindikatuetan gertatzen den bezela, LABen kasuan ere 1990eko 
hamarkadaren erdian hasten da lanaldi murrizketaren aldeko kanpaina. 1995ekoa da 
sindikatuak espreski gai honi buruz idatziriko lehenengo dokumentua, urri amaieran Eusko 
Jaurlaritzak Bilbon antolaturiko "Lan Banaketari buruzko Nazioarteko Batzarrerako" 
prestaturiko testua78. Dokumentuaren izenburua esanguratsua da: "Reparto de la riqueza. 
Reparto del empleo". LABek beraz lan banaketa aberastasun banaketa bezala ulertzen du, 
sistema ekonomikoak sortzen duen aberastasuna gaur egun baino modu justuago batean 
banatzeko modu bezala. Eta enplegu banaketa beste gauza bat litzateke, askoz ere 
mugatuagoa. Dokumentu honetan jadanik atzeman daitekeen moduan, LABen diskurtsoa 
perspektiba kritikoaren barnean sar genezake (salbuespen batekin: enplegu aztarnategi 
berrien alde ere agertzen dela). Sindikatu honen diskurtsoan ohizkoa duen erradikalitate 
puntuarekin, hona hemen artikulu honen sarreran esaten dena: 
Hablar del desempleo, es hablar de un problema estructural que afecta a las economías capitalistas 
como consecuencia de una política económica que prima la concentración y acumulación del capital 
a expensas del resto de factores que intervienen en la producción. Esta política económica, basada 
en el desarrollo absoluto del mercado otorga a las grandes corporaciones la capacidad de mediación 
y determinación de las variables básicas de la economía generando cada vez mayores bolsas de 
desigualdad, aumentando  la precarización y empujando a determinados colectivos a la exclusión 
social. Hablar del desempleo por  tanto, es hablar del modelo de relaciones laborales y del modelo 
de sociedad, por lo que las medidas que haya que tomar para superarlo requieren un 
replanteamiento radical de la actual orientación de la política económica, laboral y social 

                                                 
77 Esan bezala, beste ikerketa batetarako gaia litzateke hau. Mikel de la Fuente eta Garikoitz 
Otazuak zera diote: "El uso de mecanismos legales plantea inevitabe el problema de la competencia 
normativa. Hay que dejar claro -otro tema es que nos guste o no- que las Comunidades Autónomas, 
no tienen conforme a la Constitución, competencia para dictar la normativa fiscal y laboral 
necesaria para la puesta en práctica de una reducción del tiempo de trabajo que incluya medidas 
como las que hemos señalado" (De la Fuente eta Otazua, 1998: 78). Andoni Kaierok ere aztertu du 
gai hau: "Las dificultades que encuentran para desarrollar una acción sindical propia en Euskal 
Herria han llevado a estos sindicatos (ELA y LAB) a denunciar recientemente la Constitución y el 
Estatuto de Gernika. Estas dificultades provienen del encorsetamiento de su actividad por la 
legislación central y por la práctica de la concertación Gobierno-CEOE-sindicatos estatales, por una 
parte, y de la negativa del Gobierno Central a poner a disposición del Gobierno Vasco los fondos 
públicos vascos para el empleo, incumpliendo el Estatuto. Existe, además, la amenaza permanente 
de centralizar la negociación colectiva en el Estado" (Kaiero, 2000: 106). Honi buruz ikusi liteke 
baita ere, Egile Ugari, Burujabetasun ekonomiko eta politikoa. Euskal Herriko eredua (ELAko 
Mikel Noval eta LABeko Txomin Lorcak dauden egileen artean) (Egile Ugari, 1999). 
78 1995rako ekimen sindikala prestatzeko urtarrilean argitaraturiko txostenean ere, jadanik lan 
banaketa bihurtzen da LABen enplegu politikaren ardatz nagusietako bat: produktibitate hazkundea 
hazkunde ekonomikoa baino handiagoa den egoera batean, beharrezkoa gertatzen omen da lan 
denbora eta aberastasun banatzea (LAB, 1995a).  
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desarrollada en nuestro caso por el gobierno del estado con el apoyo y la sumisión del gobierno de 
Gasteiz y Nafarroa. Nos resulta absolutamente incomprensible, que en el planteamiento de la 
jornada que celebramos, no se haga la más mínima referencia crítica a las posiciones neoliberales 
que atraviesan la política económica de dichos gobiernos, cuando es ésta la responsable directa de la 
situación de desempleo que afecta a Hego Euskal Herria y especialmente a la juventud vasca. Los 
responsables de esta situación son el gobierno del estado, el PSOE y quienes desde los gobiernos de 
Gasteiz e Iruñea le prestan su apoyo. Dudamos, como consecuencia, que los promotores de la 
conferencia en la que intervenimos, se hayan planteado el problema del empleo mas allá de una 
campaña de imagen y marketing político (LAB, 1996b: 229-230) 

 LABen ustez, lana banatzeko aberastasuna banatu beharra dago, eta Espainia eta 
EAEko politika ekonomikoak justu alderantzizko bidea hartu dute. Neurri fiskalak hartu 
behar dira gizarteak produzitzen duen aberastasuna modu justuagoan birbanatzeko, 
espekulaziotik sortzen diren errenten kontrako zergak  gogortu egin behar dira eta lan 
banaketa neurriak hartu behar dira, soldata abanikoa murrizteko adibidez, zeren 1996an 
langileen %15ak laneko errenten %28 bereganatzen zuten. Politika ekonomiko ofizialak ez 
omen du enplegu sorrerarik ekarriko, ez behintzat inguruko herrialdeen mailara iristeko 
beharrezkoak liratekeen 4 miloi enpleguak. Hurrengo kuadroan ikusi daitekeenez, 
Espainiako hazkunde ekonomikoak ez du enplegurik  sortu, eta ez ezin duelako, baizik eta 
erabili den politika ekonomikoa kapitalaren mesedetan erabili delako, enpresarien irabaziak 
handitzeko, eta ez enplegua sortzeko: 

 
19. TAULA. 1970-1990 hazkunde ekonomikoa eta enplegua 

 Japon AEB Europa Espainia 

BPG Errealaren hazkundea (%) 173 70 80 103 

Enplegu hazkundea (%) 25 49 9 -0,3 

 Iturria: LAB, 1996b: 231 

 

 LABen ustez, garai hartako Euskadiko langabezi tasa ikusirik, enpresariak beraiek ere 
arduratzen hasita zeuden, langabezia puntu bateraino ona baita enpresarien interesentzako, 
baina muga batzu gainditzen badira, sistema bera arriskuan jartzen hasi daiteke, eta hori ia 
ez da ona negozio-gizonen interesentzako. Gertatzen dena da, egoera horretatik ateratzeko 
ematen dituzten proposamenak ez dutela zerikusirik benetako lan eta aberastasun 
banaketarekin: enpresarien proposamena soldatak langile eta langabetuen artean banatzea 
da, eta gainera euren irabaziak mantendu edo handitu ahal izatea, lan merkatua 
"malgutzearen" bidez. Sindikatuaren ustez mota horretakoak dira Bilboko Batzarrean 
aurkeztutako proposamen gehienak (denbora partziala ea. bezalako proposamenak). LABek 
ordea nahiago du Europara begiratu, eta batez ere Alemania eta Frantziara. Alemaniaren 
kasuan, 1995eko urritik aurrera, metaleko eta elektronikako langileek 35 orduko lan astea 
zuten, eta horrek adibide bezala funtzionatu omen dezake gainontzeko sektore 
ekonomikoentzako (murrizketa hori lortzeko zazpi asteko greba egin zela gogorarazten 
digu LABek).  

 Frantziaren kasuan M. Husson-ek esaten duena gustatzen zaio LABi: sektore guzietan 
35 orduko lan astea ezarriko balitz, Frantzian 1,5 miloi lanpostu sortu omen zitezkeen. 
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Soldata ez dago murriztu beharrik, eta produkzio kostua ez da garestituko, hiru modu 
ezberdinekin ordainduko bailitzateke lan banaketa: batetik, lanean hasten den jendeari ez 
zaiolako jadanik langabeziko dirulaguntza ordaindu behar (120.000 miloi franko aurreztu 
omen litezke horrela, lanaldi murrizketa kostatuko litzatekeenaren %40); bestetik iruzur 
fiskalaren aurka borroka eginez (130.000 miloi franko lortuaz, murrizketaren kostuaren 
%50); azkenik kontsumoaren berpiztea ere kontutan eduki beharko litzateke, jende 
gehiagok lan egitean, gehiago kontsumituko bailitzateke (benetan aurrerakoi eta koherente 
den jarrera batetik, azken ideia hau kritikagarria izango litzateke). Husson-en datuak gutxi 
gorabeherakoak dira, bere helburua nagusia ez baita datuetan galtzea, baizik eta ideia bat 
esplikatu eta posible dela frogatzea: lan denboraren banaketaren bidez enplegua sor 
daitekeela soldatak jaitsi gabe eta lehiakortasuna zalantzan jarri gabe (2000-01 tartean 
"Aubry legeak" arrazoia eman dio Husson-en hipotesiari).  

 Husson-en metodologia erabiliz, 1990an lanaren batezbesteko errenta 1.688.000 
pezetakoa zela suposatuz eta urteko batezbesteko 1.700 ordu lan egiten zirela (38 ordu 
astero), LABen ustez asteko lanaldia 32 ordutara murriztuko balitz, 100.000 enplegu sor 
zitezkeen Euskadin. 100.000 lanpostu berri horien kostua 131.000 miloi pezetakoa izango 
litzateke, eta kotizazio sozialak erantsiko bagenizkie, azkenean 165.000 milioiko kostua 
izango lukete. Nondik atera diru hori? Kasu honetan ere Husson-en esandakoa erabiltzen du 
LABek: batetik, langabetuei ordaindu beharrik ez izatean, dirua aurreztuko litzateke;  
bestetik, jende gehiagok lan egitean kontsumoa eta ekonomia berpiztuko lirateke; eta 
azkenik, iruzur fiskalaren aurka gogorrago borrokatu beharko litzateke, Hego Heuskal 
Herrian iruzur hau urtero 400.000 milioikoa dela kalkulatzen baita.  

 LABen ustez, lan banaketa gizarte eredua aldatzeko erabili beharko litzateke: "Está 
claro que el análisis de esta propuesta supone una opción política por un nuevo modelo de 
sociedad" (LAB, 1996b: 235). Baina aldaketa hori ezinezkoa gertatzen omen da egungo 
egoeran, Euskal Herriak ez baitauka tresna eta botererik horrelako erabakiak hartzeko. 
Horregatik sindikatuak hamar neurri proposatzen ditu bere proposamena gauzatu ahal 
izateko: (1) Euskal Herriak bere tresna propioak eduki beharko lituzke mota honetako 
neurriak hartu ahal izateko (legedia, prestakuntza...). Horretarako beharrezkoa litzateke 
euskal eremu sozio-ekonomikoa eta lan harremanen euskal esparru propioa lortzea, 
eraikuntza nazionaleko proiektu baten barnean: "Es hora de producir los cambios 
estructurales precisos, para no sólo romper los actuales niveles de desempleo sino abordar 
un proyecto económico en torno al desarrollo de un espacio socio-económico vasco y un 
marco vasco de relaciones laborales como instrumentos de un proyecto de construcción 
nacional" (2) LABek proposatzen duen proiektu honen barnean botere publikoek gaur egun 
baino gehiago eta hobeto parte hartu beharko lukete: "El papel del sector público es 
fundamental en la dinámica citada. Por una parte orienta la asignación de recursos 
dinamizando la inversión pública, y por otra el gasto público sirve para dinamizar las 
actividades económicas relacionadas con la oferta de bienes y servicios que cubren las 
necesidades sociales,básicas: nutrición, salud, vivienda, educación, transporte y cultura"   
(3) Soldata sozialaren lortu behar da: "Este modelo de desarrollo, además de posibilitar el 
RTT en el mundo de los asalariados ha de proveer un salario social o asignación universal 
que, en ausencia de otros recursos, permita sobrevivir dignamente a todo miembro de la 
comunidad" (4) Lan denboraren murrizketak orokorra eta garrantzitsua izan behar du 
eraginen bat izan nahi badu. Lege-marko batek ziurtatu beharko du lan denboraren 
murrizketa hau, baina gero sektore eta enpresa bakoitzak bere erritmo eta moduak 
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negoziatu beharko lituzke, egoera bakoitzaren arabera (5) Politika fiskala berritu beharko 
litzateke aberastasuna hobeto banatzeko, eta jende guziak komunitatearen barruan bizitza 
duin bat eduki ahal izateko (6) Aparteko orduak desagertu egin beharko lukete, legearen 
bidez eta sindikatuen ekimenari esker.  

 Esan bezela, dokumentu honek emango dio hasera LABen lanaldi murrizketa eta 
banaketari buruzko diskurtso idatziari (lehenengo aldia da LABek hamar orriko testu bat 
idazten duela espreski lan banaketari buruz), eta dokumentu honetan topa genitzake jadanik 
hurrengo urteetan errepikatuko diren ideia nagusiak. Oraindik ez da proposamena erabat 
definitu (testu honetan ez da hitz egiten adibidez jubilazio aurreratzeari eta errelebo 
kontratuari buruz), eta oraindik atzerapausu bat eman beharko du sindikatuak, 32 orduko 
lan astea eskatzetik, 35 orduko lan astea eskatzera pasako baita 1997tik aurrera. Baina 
jadanik hemen topa genezake LABen lan banaketari buruzko diskurtsoaren oinarria.79 
   

2.2.- 1996-2000 
 1996ko LABen IV. Biltzar Nagusian, euskal sindikalismoaren hurrengo urteetako 
borroka nagusia lan banaketarena izango dela esaten da. LABek lan denboraren murrizketa 
orokorra eta garrantzitsua defendatzen du, benetako lan banaketa gertatu ahal izateko. 
Horregatik, sindikatuaren ustez ez dira nahikoak negoziazio kolektiboetan lortzen diren 
murrizketa txikiak (2000tik aurrera ordea, berriro ere negoziazio kolektibo bidez lortutako 
lanaldi murrizketa txiki horien bila hasiko da, gainontzeko sindikatuak bezela. Hau da, 35 
orduko lan astea lortzeko lege-marko baten edo enpresari-sindikatu akordio baten aldeko 
kanpainak, lau urte iraun zituen, 1996-99). 

 Lan banaketa lan harreman ereduaren sakoneko aldaketak lortzeko tresna bezala 
ikusten du LABek. Lan banaketaren aldeko borrokaren bidez, langile mugimenduak gizarte 
aldaketarako sujetu sozial garrantzitsu izateko aukera berreskuratu beharko luke. Lan 
banaketa ez da beraz enpleguaren aldeko borroka hutsa: lan banaketaren bidez gizartea 
aldatu daiteke, eta lan banaketaren aldeko borrokari esker, langile mugimendua sujetu 
sozial aktibo bihur daiteke (ikusten denez, LABen diskurtso hau perspektiba kritikoaren 
barnean kokatu genezake: lanaldi murrizketa garrantzitsuak legez, lan banaketaren bidez 
gizarte aldaketa...). 

 1996ko azaroan, hurrengo urteko negoziazio kolektiboa prestatzeko txostena 
argitaratzen du LABek (LAB, 1996c). Enpleguari buruzko puntuan lan banaketa baino 
lehentasun gehiago dute beste gai batzuk (PPek ezarri nahi zituen erreformen azterketak 
adibidez, 1997ko CEOE-CCOO-UGT akordioan onartuko ziren erreformak). Bostgarren 
                                                 
79 Bilboko Batzarraren bezperan, Politika Sozialeko arduradun den Eduardo Lertxundi-k eritzi 
artikulu bat idazten du El Mundo egunkarian lan banaketari buruz. Bi ideia azpimarra litezke 
artikulu horretan: (1) Lertxundiren ustez, lan banaketaren beharraren arrazoi nagusia Euskal 
Herriaren dualizazioa da: gizartearen %25ak langabezia jasaten du; Europako erregio guzien artean 
Euskal Herria hirugarren lekuan dago gaztediaren langabeziari dagokionean; Europako aktibitate 
tasaren batezbestekoa baino 20 puntu beherago gaude; eta enpleguaren %34 behin-behinekoa da (2) 
Sindikatuek behin eta berriz errepikatzen duten ideia bat: "Si a principios del siglo XX se trabajaban  
10 y 11 horas diarias, y ahora trabajamos 8, ¿por qué no se van a poder trabajar 6 horas o menos?" 
(Lertxundi, 1995).  
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puntua da lanaldi murrizketari buruzkoa. LABen ustez, 1996an ezinezkoa zen enplegu 
sortzeko beharrezkoa den lan denboraren murrizketa orokorra eta garrantzitsua negoziazio 
kolektiboaren bidez lortzea. Beharrezkoa zen beraz lege mailako neurriak hartzea. Baina 
Euskal Autonomiako botere publikoek ez daukate gai hau arautzeko botererik (LABengan 
ohizko den ondorioetako batetara iristen gara horrela: lan-harreman marko propioaren 
beharra). Ramón Jáuregui lan sailburuak "Lan-denboraren banaketarentzat laguntzak 
antolatzen zituen Dekretua" onartu berri zuen (urrian), baina LABen ustez "diruz 
lagundutako kontratazioak sustatzeko dekretua" zen azken batean. Dena den, sindikatuaren 
ustez positiboa ere izan zitekeen dekretua, zeren lan denboraren murrizketak enplegua sor 
dezakeela onartzen baitu, enpresariek diotenaren aurka. LABen ustez ezin da esan 
Gasteizko Gobernuak ezkerreko politikak jarraitzen dituenik, baina lan denbora %5 
murriztu eta enplegua sortzen duten enpresei dirulaguntzak ematea zerbait bada.  

 LABen epe ertainerako proposamena, industrian 37 orduko lan astea eta banku eta 
aurrezki enpresetan 32koa ezartzea da (35 orduko lan astearen proposamena 1997tik 
aurrera zehaztuko da, ELArekin batera). Tradizioz, langile mugimenduak bi arrazoi izan 
ditu lanaldiaren murrizketa defendatzeko: enplegua sortzea eta langileen bizi-kalitatea 
hobetzea. LABen ustez beste helburu bat ere izan dezake: jende guziak lan gutxiago 
egitean, etxeko lanak ere gizon eta emakumeen artean banatzea, modu horretan emakumeen 
lanaldi bikoitzarekin amaitzeko (guk marko teorikoan kritiko bezela definitu dugun jarrera 
bati dagokion ideia da hau ere. Baina aurrerago aipatuko dugun moduan, beste zenbait 
dokumentutan beste mota bateko proposamenak egingo ditu sindikatuak gai honetan). 
Azkenik, LABen ustez lan denboraren murrizketaren truke ez da denbora horren 
antolaketan malgutasuna onartu behar: eguneko eta asteroko gehienezko lanorduak finkatu 
behar dira, eta baita benetazko lanorduak eta atsedenaldiak ere. Patronalak lan denboraren 
banaketa irregularra eskatuko du lan denbora murriztearen truke, baina 1996an LAB ez 
dago prest horrelakorik onartzeko. 

 1997 lan banaketaren "boom"-aren urtea da Euskadin80. Lan Harremanetako 
Kontseiluaren barnean batzorde bat eratzen da enpleguari buruzko akordio bat lortzeko 
helburuarekin (1999ko urtarrilean lortuko den akordioa). Sindikatuek eta enpresariek 
osatzen dute mahaia, eta sindikatuen proposamen nagusia lan denboraren murrizketa eta 
banaketa izango da, enpresariek onartzen ez duten proposamena. Baina lau sindikatu 
nagusiek ez dute proposamen bakar bat aurkezten. ELA-LAB bikoteak proposamen bat 
aurkeztuko du, eta CCOO-UGT pareak beste bat, nahiz eta bi testuak oso antzekoak izan 
(hitz egin dugu lehenago ere banaketa honen benetako arrazoiari buruz...). ELA eta LABek 
aurkeztu zuten lehendabiziko dokumentua, hurrengo urteetako bi sindikatuen lan banaketari 
buruzko diskurtsoa baldintzatuko duen dokumentua, eta 1999ko urtarrileko akordioaren 
oinarrian egongo den testua (nahiz eta akordio honetan, dokumentu horretako lehenengo 
puntua -lanaldi murrizketari zegokiona- ez zen sartzen). ELA eta LABek sinatutako 
dokumentu honetako bost puntu nagusiak honakoak ziren (bi sindikatu hauen hurrengo 
urteetako dokumentu guzietan errepikatuko diren eskaerak, 1999ko urtarrileko akordioan 

                                                 
80 Udaberrian, Egin egunkariaren iritzi sailean, eztabaida gune bat antolatzen da langabeziari buruz  
("¿Cómo acabar con el paro y la pobreza?"). Lan banaketari buruzko iritzi artikulu asko topa 
genitzake hilabete horietan (1997ko apirila-maiatza), eta horietako asko LABeko jendeak 
idatzirikoak gainera. 
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bost puntu hauetatik hiru lortu arte81): (1) Lan ordutegiaren murrizketa eta murrizketa 
horren ordez enplegua sortzea. ELA-LABek ez zuten oraindik lehenengo dokumentu 
honetan lan ordutegiaren murrizketa 35 orduko lan astean zehaztu. UGT eta CCOOek pixka 
bat beranduago aurkeztuko zuten euren txostena, eta bertan 35 orduko lan astea eskatzen 
zen jadanik. ELA eta LABen txostenean esaten zena zen Euskal Herriko enpresa bakoitzak 
astean ordubete gutxiago lan egingo balu, ordu horren truke 17.500 lanpostu sortu 
zitezkeela) (2) Aparteko orduen ordez kontratu berriak egitea (18.000 enplegu inguru sortu 
omen zitezkeen modu honetan) (3) Jubilazioak 60 urtetara aurreratzea, eta postu hoietarako 
ordezkapen kontratuak egitea (4) Langile bakoitzak, bere borondatez, ordu gutxiago lan 
egiteko aukera izatea, eta ordu hoiek betetzeko kontratu berriak egitea (5) Prekaritatearen 
eta behin-behinekotasunaren aurkako borroka.  

 LABek 1997ko martxoan argitaratu zuen Enplegu politika baterako proposamen 
sindikala txostenean biltzen zituen jadanik ideia hauek (LAB, 1997a). 1998ko negoziazio 
kolektiboa prestatzeko testuan (1997ko azaroa) lan denboraren murrizketa bihurtu da 
enplegu politikaren lehenengo puntua: "Gaur egungo egoera politiko eta sozialean, lanaldia 
murriztea da oinarrizko eta bazter ezinezko puntua enplegu sorrera helburutzat duen 
politika batentzako" (LAB, 1997b: 3). 1992-1997 tartean negoziazio kolektibo bidez 
lortutako urteko lanaldiaren murrizketa 12,25 ordukoa izan zen (hau da, 2,45 ordu urtero), 
eta hori ez da nahikoa enplegua sortzeko. Horregatik  beharrezkoa omen da gai honen 
inguruko legedia aldatzea (eta horregatik beharrezkoa omen da Lan Harremanen Euskal  
Esparrua, momentuz Gasteizko Gobernuak ez duelako botererik horrelako erabakirik 
hartzeko82). Patronalak lan ordutegia negoziazio kolektibo bidez eztabaidatzea defendatzen 
du. LABek ez du negoziazio kolektiboa tresna gisa baztertu nahi, baina gure lan harreman 
ereduan, kasu askotan enpresariak langileak baino indartsuagoak direla onartu beharra 
omen dago, eta ondorioz beharrezkoa da legearen babesa. Dokumentu honetan, LABek 
soldata soziala, erreforma fiskala (kapital errenten zergak gogortuaz), ea. ere eskatzen ditu, 
guk kritiko bezela definitu dugun eredu horretan kokatuaz (enplegu  aztarnategi berrien 
gaia da salbuespena, kasu horretan, gainontzeko sindikatuak bezala, LAB ere diskurtso 
ofizialera hurbiltzen delarik: mota honetako jardueratan enplegua sortzea proposatzen da 
aipamen motz batean).  

 Ezaugarri guzti hauek Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle den Antxon 
Mendizabalek LABentzat idatzitako txostenean garatu eta sakonduko dira (Mendizabal, 
1997). 66 orrialdeko txostena lanaren banaketa eta gizarte soldatari buruz, eztabaida 
                                                 
81 Hala ere, gauza bat da akordioa lortzea, eta bestea akordioaren eraginkortasuna. Begiratu adibidez 
akordio horretan sinatu ziren neurriek hurrengo urteetan izan duten arrakasta "mugatua" (errelebo 
kontratua, aparteko orduen aurkako borroka...). 
82 1997ko ekainak 5an "Enpleguari buruzko osoko bilkura" ospatu zen Gasteizko Legebiltzarrean, 
eta LABeko ordezkariek botatako paperen ondorioz, 20 minutuz eten behar izan zen bilkura hori. 
Modu horretan Ramón Jáuregui sozialistak zuzentzen zuen Lan Sailaren jarrera faltsua salatu nahi 
omen zuen sindikatuak, lanaldi murrizketa eta banaketari buruz hitz egiten zuen bitartean, praktikan 
ez omen zuelako ezer egiten enpleguaren alde. Orokorrean LABen jarrera oso kritikoa izan zen 
sozialistek zuzentzen zuten Lan Sailarekiko. Baina, lehenago ere aipatu dugun moduan, Lizarra-
Garaziko akordioaren ondorioz 1998tik aurrera Sail hori Eusko Alkartasunaren eskuetan geratzen 
denean, kritika hoiek ixildu egingo dira, EAren politika sozialistena baino aurrerakoiagoa ez zen 
arren. Sindikatuaren lehentasuna enplegua beharrean nazio eraikuntza dela pentsa genezake beraz 
zenbaitetan. 
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honetako puntu garrantzitsu gehienak lantzen dituelarik (www.labsindikatua.org-en topatu 
daiteke): aldeko eta kontrako arrazoiak, agente sozialen jarrera, orain arteko esperientziak, 
eztabaida teorikoa, nola finantziatu daitekeen... Eta lan banaketaz gain oinarrizko errentaren 
gaia ere jorratzen da gainera, bi neurrien bateragarritasuna defendatuz (modu horretan 
Mendizabalek geroago ikuspegi kritikoaren barnean nagusituko zen jarrera aurreratzen 
digularik urte batzuk lehenago). Hau izango da ziurrenik gai hauei buruz inoiz 
sindikatuarentzat idatzitako testurik konpletoena (eta ziurrenik orokorrean gai hauei buruz 
orain arte euskeraz idatzitako testurik konpletoena). Dokumentua aztertuaz, marko 
teorikoan kritiko bezela definitu dugun perspektiba horretatik gertuen dagoen sindikatua 
LAB dela esan genezake, gainontzeko sindikatuak baino argiago, indartsuago eta lehenago 
aldarrikatzen baitu lan banaketaren helburua ez dela enplegua sortzea bakarrik. 
Mendizabalentzat, lan banaketa langileen bizi kalitatea hobetzeko eta batez ere gizarte 
eredua aldatzen hasteko tresna ere bada, aldaketa horretan gainera kontutan eduki beharko 
liratekeelarik mundu mailako herri aberats-pobre ezberdintasunak, eta muga ekologikoak. 
Enplegua sortzeko ez du balio beraz orain arteko etengabeko hazkundearen aldeko eredu 
produktibistak. Esan bezela, nire ustez, gainontzeko sindikatuen txostenetan askotan ahaztu 
egiten da lan banaketaren proposamen erredikalenak ez direla mugatzen enpleguaren arlora, 
sakonagoak direla, eta ahaztu egiten da lan banaketa beharrezko eta posible den gizarte 
eredu aldaketarekin lotzea. Zentzu honetan, marko teorikoan eraiki dugun eskema horren 
arabera, aztertu ditugun diskurtsoen artean LAB litzateke diskurtso kritikotik hurbilen 
legokeena, gainontzeko sindikatuen diskurtsoa gehiago hurbilduko litzatekeelarik 
sozialdemokraziara. Mendizabalen dokumentuan, LABen beste txosten gehienetan bezela, 
enplegu aztarnategi berriei buruzko puntua litzateke ikuspegi kritikotik aldentzen den 
salbuespena (berak "komunitate lana" deitzen duena), aztarnategi berri horietan enplegua 
sortzearen aldeko jarrera garbia erakusten baitu puntu horretan. 

 1998an, LAB eta ELAk lan denbora murrizteko metodo aproposena asteko lanaldia 
murriztea litzatekeela erabakitzen dute (hemendik aurrera, 1998-2000 tartean 35 orduko lan 
astea bihurtuko da sindikatuen helburu) eta gai honetan patronalaren aurkako borroka 
gogortu egingo dute. Negu eta udaberrian giroa berotu ondoren, apirilak 23an 35 orduko 
lan astearen aldeko ordubeteko lanuztea antolatzen dute. PFEZ-IRPFaren erreformaren 
aurkako kanpainan eta Karta Sozialaren aldeko mugimenduan ere ELArekin bat egingo du 
LABek, eta bikote hau izango da hemendik aurrera Euskadin lanaldi murrizketa eta 
banaketari buruzko eztabaida bultzatuko duena, CCOO eta UGT "lasaiago" ibiliko direlarik 
nire ustez (1998ko apirilak 23ko ordubeteko lanuztea eta 1999ko maiatzak 21ko greba 
adibidez ELA eta LABek deitu zituzten, CCOO eta UGTek geroago erabaki zutelarik 
deialdi hoiekin bat egitea). Ziurrenik "ulergarria" da CCOO eta UGT, ELA eta LABen 
"atzetik" ibiltzea, dagoeneko dexentetan errepikatu dugun "arazo nazionalak" banaketa hori 
eragiten baitu euskal sindikalismoan, eta sindikatu abertzaleak baitira ordezkaritza eta 
afiliazioaren gehiengoa lortzen dutenak. 

 Urte hortan, sindikatuko zuzendarietako batek, Eduardo Lertxundik, honakoak 
idazten ditu lanaldi murrizketari buruz: "Por medio de la supresión de las horas 
extraordinarias, la reducción drástica de la jornada de trabajo mediante ley-marco y la 
jubilación anticipada a los 60 años se podrían crear 96.000 puestos de trabajo. La 
financiación de estas medidas supone un gasto de 33.000 millones de pesetas, de los cuales 
17.000 serían para complementar las pensiones de jubilación, 132.000 serían para 
diferencias salariales de los nuevos puestos de trabajo, y 192.000 millones para hacer frente 
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al salario social, en cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional de las 92.000 
personas que se encontrarían en desempleo. Sus fuentes de financiación serían: %50 del 
fraude fiscal: 300.000 millones; las prestaciones por desempleo y del plan de lucha contra 
la pobreza: 104.680 millones; reorientación del gasto presupuestario, mediante una política 
fiscal más progresiva: 15.000 millones; reorientación del gasto presupuestario, reduciendo 
gastos superfluos, remodelando y simplificando departamentos: 78.000 millones" 
(Lertxundi, 1998: 117). 

 1998ko udaberrian 35 orduko lan astearen aldeko diskurtsoa gogortuko du LAB-ELA 
pareak, baina udazkenean berriro leunduko da borroka. Enpresariak errelebo kontratua 
onartzeko prest agertzen dira, eta ELA-LABek akordioa onartzen dute (hasieran hori 
gutxiegi zioten, baina hortaz gain enpresariek aparteko orduei buruzko sindikatuen eskaera 
onartzean, sindikatu abertzaleek akordioa onartu zuten). Akordio hori 1999ko urtarrilaren 
15an sinatuko zen Lan Harremanen Kontseiluan (Enpleguari buruzko Akordioa). 35 orduko 
lan asteak itxaron egin beharko zuen, eta CCOO eta UGT ez zeuden ados "traizio" 
horrekin. Sindikatu abertzaleek langilegoa engainatzen omen zuten: jende aurrean diskurtso 
gogorra mantentzen zuten bitartean, LHKan 35 orduak gerorako uztea onartzen zuten. 
Baina beste mota bateko interpretazioak ere baziren: "El punto de inflexión, según 
comentan los representantes de ELA y LAB en el CRL viene dado por el convencimiento 
de que no hay relación de fuerzas para imponer un acuerdo sobre las 35 horas a la patronal 
(...) La nueva propuesta, por lo tanto, no supone borrón y cuenta nueva con la campaña de 
movilizaciones iniciada en la primavera pasada, sino todo lo contrario: consideran que ha 
de ser un acicate para el impulso de esa campaña que tiene cita para una segunda fase en el 
99" (Ugarte, 1998: 22).  

 Enplegu  eta giza babeserako ELA eta LABek emakumezkoen ikuspegitik eginiko 
proposamena da 1998an sindikatu abertzaleek argitaratzen duten beste txostenetako bat. 
Izan ere, 1997an Hego Euskal Herriko emakumeen jarduera tasa %38koa zen83 (hau da, 
enplegu bat edukitzeko gai ziren emakumeen %38 bakarrik zegoen lan merkatuan), eta 
gainera, 38 emakume horietatik %30 langabezian zegoen. Azken batean beraz, lan egiteko 
adinean zeuden emakumeen %28k bakarrik zeukan enplegu bat (honek ez du esan nahi 
gaionontzekoek lanik egiten ez zutenik, baizik eta ez zirela ari dirua irabazten lan horrekin, 
edo nahiz eta dirua irabazi, ez zutela inolako kontraturik). ELA eta LABen proposamena 
1997an LHKan aurkeztutako txostenean oinarritzen da, lanaldi murrizketa eta banaketa 
genero ezberdintasun honekin amaitzeko tresna gisa erabiliaz. (ELA-LAB, 1998). 

 1999an ez da gehiegi aldatzen lan banaketari buruzko LABen diskurtsoa. Gertatzen 
dena da urtarrilean Lan Harremanetako Kontseiluan akordioa lortzen dela errelebo 
kontratuei, aparteko orduei eta Aldi Baterako Lan Enpresei dagokienean, eta ondorioz 
hemendik aurrera puntu hauek sindikatuen proposamenen artean bigarren mailan geratuko 
direla84, beste ideia batzuk hartuko dutelarik lehentasuna (soldata soziala eta enplegu 
                                                 
83 Gogoratu marko teorikoan honi buruz esanikoa: ziurrenik azken urteetan Euskadin erabiltzen aritu 
garen jarduera tasak ez dira baliogarri nazioarteko estatistikekin konparatzeko, "16 urte-hil arteko" 
tartea hartu baita kontutan, nazioartean "16-65" tartea erabili den bitartean (hau da, guk ere tartea 
murriztuko bagenu, gure jarduera tasak ia hamar puntu igoko lirateke).  
84 Nahiz eta lehenago esan dudan moduan, gauza bat den akordioak izenpetzea, eta beste bat gero 
akordio hoiek errealitatean gauzatzea.  
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aztarnategi berrien proposamenak adibidez). Urtarrilean akordioa lortu ondoren, otsailean 
LABek txosten bat prestatzen du ELArekin batera, Langabeziak badu soluzioa. 35 ordu eta 
soldata soziala (ELA-LAB, 1999). Bost urteko hazkunde ekonomikoaren ondoren 
langabezia oraindik %15koa zen, 150.000 pertsona zeudelarik oraindik langabezian 
Euskadin, Europako batezbestekoa baino bost puntu gehiago. Eta behin-behinekotasun 
tasak hirukoioztu egiten zuen EBko batezbestekoa (2005ean proportzio hori mantendu 
egiten delarik). 

 Egoera honetatik ateratzeko, bi sindikatu abertzaleen ustez beharrezkoa zen asteko 
lanaldia 35 ordutara murriztea eta aparteko orduen aurka borrokatzea. Berritasuna 
oinarrizko errentaren proposamena litzateke: ordezkapen kontratuari buruzko akordioa lortu 
ondoren, ELA-LAB soldata soziala eskatzen hasten dira ("gutxienezko irabazirik gabeko 
jendeari gutxienezko diru-sarrera batzuk (oinarrizko errenta) bermatu behar zaizkio, milaka 
lagunen eta familien marginazioa eta baztertze soziala saihestuz"). Enplegu aztarnategi 
berriei dagokienean, LABen diskurtsoa, gainontzeko sindikatuena bezela, diskurtso 
kapitalista-ofizialera hurbiltzen hasiko da, emakumeek egiten dituzten etxeko lanak "lan 
merkatura ateratzea" proposatuz adibidez: 
La extensión de estas actividades, sobre todo las que tienen que ver con la política social, tiene otra 
virtualidad añadida, desde una perspectiva de género. En la medida en que se desarrollen se estará 
externalizando una parte del trabajo doméstico no remunerado, que en la mayoría de las ocasiones 
recae sobre las mujeres. La atención a estas necesidades mediante una cobertura profesionalizada es 
positiva para el conjunto de la sociedad (ELA-LAB, 1999: 11). 

 2000ko apirilean ospatzen du LABek bere V. Biltzar Nagusia, 35 orduko lan astea eta 
soldata soziala direlarik Biltzar honetako gairik garrantzitsuenak (LAB, 2000). Biltzarra 
apirilean ospatzen da, baina nire ustez, lanaldi murrizketari buruzko textuaren oinarria 
urtarrileko dokumentu batean dagoela esan liteke. Dokumentua Negoziazio Kolektiborako 
arduradun nazionala den Jose Luis Rezabalek sinatzen du (2000ko negoziazioa prestatzeko 
idatzitako testua da), eta gai berdinari buruzko aurreko dokumentuak baino landuagoa eta 
sakonagoa da (Rezabal, 2000). Rezabalen ustez, langabezia da Euskal Herriak jasaten duen 
arazo sozial garrantzitsuena, baina kapitalari ongi datorkion fenomenoa da, modu horretan 
langilegoa kontrolatu eta disziplinatu baidezake. Behin-behinekotasunarekin batera, 
langabeziak lan harremanetako indar oreka kapitalaren alde jartzen du. Kalecki-ren 1943ko 
aipamen bat erabiltzen du Rezabal-ek ideia hau hobeto azaltzeko: "Bajo un régimen de 
pleno empleo, el despido dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria, se 
minaría la posición patronal y crecería la conciencia y la confianza en sí misma de la clase 
trabajadora; las huelgas para pedir aumentos salariales y mejoras en las condiciones de 
trabajo crearían tensión política" (Rezabal, 2000: 6). Kapitalismoaren funtzionamendu 
normalari mesede egiten dio beraz langabeziak, sistema ekonomiko horren berezko 
ezaugarri bat baita. Eta 1970. hamarkada amaieratik hona datorren langabezia honetaz gain, 
1980 eta 1990. hamarkadako enplegu politiken oinarrian egon den malgutasunak ere (eta 
malgutasun honek suposatu duen prekaritateak batez ere) kapitalaren interesak zerbitzatu 
ditu. Enplegu politika neoliberal hauek ez dute gizartearen kohesioa lortzeko beharrezkoa 
litzatekeen kalitatezko enplegu egonkorra sortu (aldaketa bat nabari daiteke diskurtso 
honetan: 2000. urtean sindikatuak onartu beharra daukate neoliberalismoa enplegua sortzen 
ari dela -1995-2000 tartean langabezia %25tik %13ra murriztu zen Euskadin-, baina 
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enplegu horren kalitatea da orain arazoa. Ez du balio edozein enplegu motak: kalitatezkoa 
eta egonkorra izan behar du). Rezabalen ustez, hazkunde ekonomikoak, berak bakarrik, ez 
du arazoa konpontzen: egiten duen gauza bakarra ekonomia ongi dihoanean egoera arintzea 
da.  

 Egoera horretatik ateratzeko LABek lana banatzea proposatzen du, baina banaketa 
hori behar sozialen arabera antolatuz, eta ez gaur egun banatzen ari den bezala, enpresarien 
logika jarraituz: langabezia, prekaritatea eta behin-behinekotasuna batzuentzat eta enplegu 
"onak" besteentzat85. Enpresariek 150 urte omen daramatzate lanaldi murrizketaren aurka 
borrokatzen eta argumentu berdinak errepikatzen. Argumentu horietako bat 
lehikortasunaren arazoarena da: langileek gutxiago lan egiteagatik berdina irabazten badute, 
produktuaren kostua igo egiten da, eta enpresak lehiakortasuna galtzen dute, azkenean 
enpleguak galtzen direlarik. Rezabal-en ustez, enpresariek ahaztu egiten dute, teknologiari 
esker produktibitatea hazi egiten dela, eta ondorioz, berdina produzitzeko gero eta denbora 
gutxiago behar dela. Industrializazio haseratik, garapen teknologikoa lan ordutegia 
murrizteko erabili izan da, eta orain ere hori egin behar litzateke, azken urteetako 
produktibitate irabaziak kapitalaren eskuetan geratu omen baitira. Europar Batasuneko 
herrialdeek egiten duten nazioarteko komertzio gehiena euren artean egiten dutela 
gogorarazten digu Rezabalek, Euskadiko soldatak Europako batezbestekoa baino 
baxuagoak direlarik, eta lanaldia berriz Europako herrialde aberatsenetakoa baino luzeagoa. 
Lehiakortasuna ez da beraz soldata baxu eta lanaldi luzeen ondorioa, zeren bestela 
lehenengo mailako potentzia ginateke, eta Alemania ez litzateke egongo dagoen tokian. 

 Rezabalen ustez lan ordutegiaren murrizketa pixkanaka Europa guzian onartuko da: 
Frantzia eta Italiako legeak omen dira jarraitu beharreko adibideak; Belgika eta Holandan, 
sindikatuen eskakizunak aurrera doaz, eta mendebaldeko Alemanian metaleko langileak 
1995tik daukate 35 orduko lan astea. Prozesu hau ez omen da geratuko (2000-03 tartean 
ordea ez dirudi lanaldi murrizketak Rezabalek aurreikusitako garapena izan duenik). 
Espainian, Izquierda Unida 35 orduko lan astearen alde agertzen da, baina gainontzeko 
alderdien jarrera ikusita, Rezabalen ustez ezinezkoa izango da proposamena onartzea. 
Euskal Herrian borroka luzea eta gogorra aurreikusten du patronalarekin. Enpresariek lan 
ordutegiaren murrizketa enpresa mailan eztabaidatu nahi dute, eta gainera, trukean lan 
ordutegia antolatzeko malgutasuna eta soldatak ez igotzea eskatzen dute. LAB ordea ez 
dago ados baldintza hoiekin, enpresariak lan ordutegiaren antolaketa enpresaren behar 
produktiboetara moldatzea eskatzen ari baitira azken batean, enpresaren beharrak bakarrik 
edukiaz kontutan, eta langileen interesak kaltetuaz.  

 Rezabalen testuan Nafarroako Enpleguaren Aldeko Ituna ere kritikatzen da, mota 
hortako akordioetan dirulaguntzak bakarrik finkatzen dira lan ordutegia murriztu eta 
enplegua sortzen duten enpresentzako. Ez dira ezertara behartzen enpresariak, eta gainera 
dirulaguntzak ematen zaizkie. Horregatik sinatu omen du akordioa Nafarroako Enpresarien 
Konfederazioak, eta horregatik proposatzen omen du mota honetako akordio bat 
Confebask-ek. Rezabalen ustez bide honek ez du enplegurik sortzen, eta adibidea, 1996ko 
                                                 
85 Azpimarragarria iruditzen zait perspektiba kritikoaren ideia hau: "enpresariek ez dute lana banatu 
nahi, baina azken finean gaur egun ere lana banatzen ari gara, eta enpresariak dira gainera banaketa 
hau kontrolatzen ari direnak, euren interesen arabera". Eztabaida ez da beraz lan banaketa bai edo 
ez, baizik eta ze lan banaketa mota aukeratzen den, aukeraketa horretan talde sozial ezberdinen 
interesak daudelarik jokoan.  
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Ramón Jáuregiren Lan Sailak onartutako dekretua litzateke (eredu hau jarraitzen duen 
dekretua, oraindik ere indarrean dagoena, eta oraingoz batere enplegurik sortu ez duena). 
LABek proposatzen duen lan banaketa beste era batekoa da: (1) Lan ordutegia enpresa eta 
sektore guzietan murriztu beharko litzateke. Akordio marko bat lortu behar da, eta akordio 
orokor horrek finkatu behar ditu gutxieneko lanaldi murrizketak, bestela indar handiko 
enpresetan bakarrik lortuko bailitzateke (2) Akordio hau eragina izango duten arau eta 
legeetan islatuko da, lanaldia murrizteko datak eta erritmoak finkatuz (enpresaren 
neurriaren arabera aldatu daitezkeen data eta erritmoak) (3) Lan ordutegiaren berrantolaketa 
sektore edo enpresa mailan negoziatuko da, baina beti ere Akordio Markoak esaten 
duenaren arabera (4) Administrazio Publikoek prozesua lagundu behar dute, lanaren 
murrizketa eta berrantolaketak sortu dezakeen enpleguari dirulaguntzak eskeiniaz. 

 35 orduko lan astearekin batera, soldata sozialarena da LABen proposamen nagusia 
2000ko V. Kongresuan, lehenago ere esan dugun moduan. Eta gai honetan ere, sindikatuen 
proposamena gero eta landuagoa eta zehatzagoa da. Gizarte honetan bizitzeko enplegu bat 
edukitzea beharrezkoa denez, baina gizarteak jende guziarentzako adina enplegu eskaintzen 
ez duenez, LABen ustez gizarteak diru sarrera batzuk ziurtatu beharko lituzke, enplegurik 
aurkitzen ez duten hoiek bizitza duin bat izan dezaten (Euskadin, 2000. urtean 100.000 
pertsona baino gehiago ziren langabezian egonik, INEMetik inolako dirulaguntzarik 
jasotzen ez zutenak). Beraz, oinarrizko errenta, pertsona bakoitzak bizimodu duin bat eta 
gutxieneko baliabideak izateko eskubidea da. 2000-2003rako ELA-LABen proposamena 
honakoa da: (1) Diru sarrera hau zehazterakoan, famili edo bizikidetza-unitatea izango 
litzateke oinarria, hau da, "etxe" berean bizi diren eta diru sarrerarik gabeko 18 urtetik 
gorako kideen kopurua. Unitate edo "etxe" horrek era honetako kide bakarra badu, 
bermatutako oinarrizko diru sarrera Gutxieneko Soldataren baliokidea izango da (2000an, 
70.000 pezeta hilero, urtean 14 "soldata" ordainduko liratekeelarik). "Etxe" edo unitate 
berean enplegurik gabe aurkitzen direnak bat baino gehiago balira, bakoitzari oinarrizko 
errenta osoa ordaindu beharrean, gutxixeago ordainduko litzaioke, banaketa justu bat 
ziurtatzeko. Adibidez, enplegurik gabeko bi pertsoneko etxean, bi oinarrizko errenta 
ordaindu beharrean, 1,5 ordainduko litzateke (106.000 pezeta hilean); enplegurik gabeko 
hiru pertsoneko etxean, bi oinarrizko errenta (141.360 pezeta) (2) Unitate horretan 70.000 
pezetara iristen ez den beste diru sarrerarik balego, gutxieneko diru sarrerari kopuru hori 
kenduko litzaioe (adibidez, norbaitek 40.000 pezeta irabaziko balitu, 30.000 pezetako 
dirulaguntza bakarrik izango luke) (3) Unitate horretako 18 urtetik beherako kideen 
kopurua kontutan hartuko da (4) 65 urtetik gorakoen kasuan ere, Gutxieneko Soldatara 
iristen ez diren pentsioak osatu egingo dira (beste bide batzutatik gutxieneko soldataren 
zenbatekoa gainditzen ez bada noski).  

 ELA eta LABen ustez, Euskadik ordaindu dezake 70.000 pezetako soldata sozial hau: 
(1) Gero eta aberastasun gehiago sortzen delako (arazoa banaketa okerra da) (2) Euskadiko 
babes sozialerako gastu maila Europar Batasuneko batezbestekoa baino askoz baxuagoa 
delako (eta jaisten ari da gainera azken urteetan) (3) Ordaintzen ditugun zergen maila EBko 
batezbestekoa baino askoz txikiagoa delako86. Beraz, ELA eta LABen ustez dirua egon 

                                                 
86 Gai hauei buruzko datu berriak begiratu nahi dituenak, Presupuestos generales CAV-2003 
txostena begiratu dezake (www.labsindikatua.org). Izenburuak dion bezela, EAEko aurrekontuak 
aztertzen ditu bertan sindikatuak, eta azterketa horren ondorioa da, EAJ ere azken batean politika 
neoliberal bat egiten ari dela, gastu publikoa pixkanaka murriztuaz (aurrekontuak BPG baino 
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badago. Egin beharko litzatekeena da, aurrekontuak aberastasuna hobeto banatzeko erabili 
(soldata sozialaren proposamenaren bidez adibidez), eta zerga sistema gogortu, justuagoa 
izan dadin, iruzurra borrokatuz. Datozen hiru urteetan (2000-2003) Jaurlaritzaren 
aurrekontuetatik atal  berezi bat jaso beharko litzateke gutxieneko diru sarrera hau 
finantzatzeko, urte bakoitzerako BPGaren %1, %2 eta %3, hau da, 55.000, 110.000 eta 
165.000 miloi pezeta. Modu honetan, gastu sozialak 1990eko hamarkadan jasan duen 
jaitsiera zuzendu eta EBrekiko dagoen aldea erdira murriztuko litzateke. Soldata sozialaren 
gaiarekin ere gizarte eredua legoke jokoan: herritar guzien integrazioa eta bizitza duina 
bilatzen duena, edota elkartasunik gabeko gizarte baztertzailea. Izan ere, gutxieneko diru 
sarrerak ez du soilik lan egin nahi eta ezin dutenen beharrizan ekonomikoa betetzen; 
gainera herritar hoiek gizartean integratzen ditu. Eta bestetik, eskaintzen den enpleguak 
gutxieneko baldintza batzuk izatea suposatzen du, jendeak ez bailuke edozein enplegu 
onartutako gutxieneko diru sarrera bat ziurtatuta edukiko balu. Horregatik, ELA eta LABen 
ustez, gizartean gai honi buruzko kezka eta mobilizazioa bultzatu behar da. 

 

2.3.- 2001-200587 

 Euskadin nagusitasuna duen ELAk markatutako ildoa jarraituz, gainontzeko 
sindikatuak bezela, LABek ere estrategia aldatuko du 2001tik aurrera. 1997-2000 tartean 
lanaldia murrizteko lege-markorik edo enpresariekin akordiorik ezin izan zela lortu 
ikusirik, 2001tik aurrera negoziazio kolektiboa izango da lanaldia murrizteko aukeratutako 
bidea. Baina hurrengo hiru urteetan gertatu dena ikusirik, euskal sindikalismoak bide 
honetan ere porrot egin duela esan genezake, 2001-03 tartean lortu diren urteko lanaldiaren 
murrizketa txikiek ez baitute aukerarik eman proposamen horren helburu nagusiak lortzeko: 
enplegu sorrera eta gizarte eredua aldatzen hastea. 

 Gainera, lehenago ere aipatu dugun moduan, 2001 eta 2002ko negoziazio kolektiboan 
LABek ELA "traizionatu" eta bakarrik uzten du, ELAk eskatzen zituen baino lanaldi 
murrizketa txikiagoak sinatuaz CCOO eta UGTrekin batera (2003ko Gipuzkoako 

                                                                                                                                                     
gutxiago ari baitira hazten azken urteetan). Frantzia eta Alemania bezalako Estatu garrantzitsuek 
"Egonkortasun Paktua" haustea erabaki duten bitartean, Ibarretxeren gobernuak "defizit publiko 
zero" politikarekin jarraitzen du. Zergak murrizten dira gainera, zeharkako zergak zuzenekoak 
baino garrantzitsuagoak direlarik. Eta guzti honen ondorioz babes sozialerako gero eta diru 
gutxiago dago. 
87 Aurreko bi kapituluetan esandako gauza bera errepikatu beharra daukat hemen: tesia 2004ko 
hasieran amaitu nuen, eta 2005ko hasieran errepasatu dut argitalpena prestatzeko. LABen kasuan, 
azken hilabeteetako gertakarietatik honakoak azpimarratuko nituzke: bere VI. Kongresua ospatu du 
2004ko maiatzean; urriak 23an, “Euskal Herriak burujabetza ekonomikoa” lemapean, LABek 
deitutako manifestazioa ospatu zen, La Naval eta Bancok enpresen etorkizuna ziurtatzea eskatzeko; 
urte amaieran, ELArekin 2003 eta 2004ko negoziazio kolektiboetarako sinatutako akordioa hautsi 
eta zenbait konbenio sinatu zituen CCOO eta UGTrekin batera (2001 eta 2002an gertatutakoa 
errepikatuaz). LABek bi arrazoi eman ditu haustura hori esplikatzeko: batetik, ELAk sektore 
mailako negoziazio kolektiboa abandonatu duela, eta bestetik, prozesu soberanistan, ez duela 
nahikoa ausardia erakusten. Modu honetan, euskal abertzaletasunarentzat azken hamar urte hauetan 
hain garrantzitsua izan den aliantza, negoziazio kolektiboaren arloan momentuz behintzat hautsi 
egin da (“arlo politikoari” dagokionez, bai ELA eta bai LABek Nazio Eztabaidagunearen Akordioa 
sinatu dute 2005ko martxoan). 
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papergintzako konbenioaren negoziazioan berriro errepikatu da gainera egoera). Batetik, 
kongresuetan eta negoziazioa prestatzeko txostenetan, LABek 35 orduko lan asteari buruz 
hitz egiten du, bere helburu nagusietako hori omen dela aldarrikatuaz. Baina 2001ko 
negoziaziorako, urteko lanaldia 20/30 ordutan murriztea eskatzen hasi ondoren (murrizketa 
hori lortu arren lanaldia oraindik 35 orduko lan astetik gora geratuko litzakeen arren), 
LABek hori agian gehiegizkoa dela esaten du handik hilabete gutxitara, eta patronalak 
eskeinitako urteko 10 orduko murrizketak onatuko ditu batezbeste, hasieran eskatzen zen 
horren erdia gutxi gorabehera. 

 Hori da adibidez metalaren sektorean gertatu zena, 120.000 langilerekin Euskadiko 
sektore pribatuko negoziazio garrantzitsuena. ELA, LAB eta ESKak 2001ko urtarrila 
amaieran hiru greba egun deitu zituzten otsailerako (otsailak 2, 8 eta 9rako), patronalak ez 
zuelako onartu sindikatuek eskatzen zuten lanaldi murrizketa: urteko lanaldia 40 ordu 
murriztea, lau edo bost urtetan 35 orduko lan astea lortzeko helburuarekin, modu horretan 
enplegua sortzeko. Araban, ordezkaritza sindikalaren gutxiengoa eduki arren, CCOO eta 
UGTek berehala sinatu zuten akordio bat enpresariekin, sindikatu abertzaleen greba 
deialdiari kalte eginez, eta hurrengo urteetan negoziazio askotan errepikatuko zen egoera 
bati hasera emanez. 2001-02ko berezitasuna izango da, LABek ere bat egingo duela CCOO 
eta UGTrekin estrategia honekin, negoziazioak ELArekin batera hasi arren. Metalaren 
kasuan, grebak mantendu egin ziren Bizkaia eta Gipuzkoan, patronala pixkanaka prest 
agertu zelarik lanaldi murrizketa handixagoak onartzeko (sei orduko lanaldi murrizketa 
urtero lau urtetan adibidez, hau da, 24 ordu denetara 2001-2005 tartean), eta sindikatu 
abertzaleak ere pixkanaka euren eskaerak biguntzen joan zirelarik (CCOO eta UGTek ez 
zuten bat egin greba deialdiekin). Grebei dagokienez, pixkanaka gero eta enpresa gehiago 
eta garrantzitsuagoak erabakitzen zuten greba ez egitea, bigarren greba egunerako (otsailak 
8), CAF bezalako enpresa garrantzitsuak adibidez (1.000 langile) lanean jarraitzea erabaki 
zutelarik. Martxoan beste bi greba egun deitu zituzten ELA eta LABek (martxoak 21 eta 
22). Ordurako patronala urteko lanaldia 8 orduz murriztea eskaintzen ari zen lau urtez 
(denetara 32 orduko murrizketa), sindikatuak 30 orduko murrizketa eskatzen zuten 
bitartean 2001rako. Momentu horretan, lehenago Araban gertatu zen bezela, CCOO eta 
UGT akordio batera iritsiko ziren Adegirekin (gero gauza bera gertatuko zen Bizkaian), 
hiru urteko hitzarmena onartuaz, lanaldia 11 orduz murriztuko zelarik urtero (33 ordu 
denetara). LABek hori ikusirik, fitxa mugitu eta ELArekin hitz egin gabe patronalari 
eskeintza berri bat egitea erabaki zuen, bi urteko hitzarmena eskeiniaz, urtero lanaldia 20 
ordutan murriztuko litzatekeelarik (40 ordu denetara 2001-02 tartean). ELA bakarrik 
zegoen beraz, eta martxoko grebak deskonbokatu ondoren, probintzi mailako negoziazioa 
ahaztu eta enpresa mailako paktuen bila hasi zen. Azkenik, CCOO, UGT eta LABek sinatu 
zuten akordioa enpresariekin apirilean, Gipuzkoan bi urteko hitzarmena (23 orduko lanaldi 
murrizketarekin denetara, 11 ordu 2001ean eta 12 ordu 2002an), eta hiru urteko hitzarmena 
Bizkaian (38 orduko murrizketarekin, 12-12 eta 14).  

 2000. urteko balantzea egitean, urteko lanaldia 8-10 orduz murriztu zela esaten zuen 
LABek, eta murrizketa hori gutxiegi zela 35 orduko lan astea lortzeko. Ondorioz, 2001ko 
negoziazioan murrizketa garrantzitsuagoak lortzea zen helburua. Baina ikusi dugun 
moduan, hiru greba egun ondoren (otsailekoak), sindikatua ikaratu eta 10 ordu inguruko 
murrizketak onartzeko prest agertu zen UGT eta CCOOekin batera, sektore indartsuenean 
gainera, metalean, jakinik hitzarmen honek gainontzekoak baldintzatuko zituela. Zertan 
dabil orduan LAB? Zergatik hitz egiten du 35 orduko lanaldiari buruz, baldin badaki 



  

    420
 

oraingoz ez dagoela indarrik hori lortzeko? Zergatik kritikatzen ditu CCOO eta UGT, 
sindikatu bigun edo "amarillo" direla esanaz, azken batean LABek ere bide berdina 
jarraitzen badu?88  
En la actuación particular de LAB y ELA en la negociación colectiva del 2001 destaca, por inusual, 
el comportamiento de LAB. A riesgo de equivocarme, me inclino a pensar que la ruptura con ELA 
ha exacerbado su afán competitivo y les ha conducido a primar la aparición como sindicato capaz 
de regular las condiciones laborales de los trabajadores sin el concurso de ELA, pues, salvo 
excepciones, su comportamiento se ha orientado a la búsqueda de acuerdos con el menor nivel de 
confrontación posible. Lo que lógicamente les ha conducido a acuerdos de entidad menor, y a 
formalizarlos de la mano de CCOO, dejando a ELA de lado, encontrando en quel un aliado 
coyuntural que, naturalmente, ha tirado hacia abajo de LAB. La explicación de LAB no resulta muy 
plausible: "los acuerdos de contenidos -como las 35 horas-, para que contribuyan a generar empleo 
o disminuir las desigualdades y la precariedad deben tener carácter general y obligacional, y sólo 
son factibles en los ámbitos confederales o sectoriales. Y la decisión de ELA de abandonar esos 
espacios y centrar los esfuerzos en las empresas es una estrategia destinada a utilizar su caja de 
resistencia como mecanismo de competencia". La argumentación de LAB puede contener algo de 
razón en lo tocante a que una negocación de empresa deja parcialmente desamparados a quienes no 
tienen capacidad sindical en sus empresas. Pero eso no se resuelve desatendiendo los contenidos de 
los convenios provinciales, sino al contrario: haciendo el mayor esfuerzo posible por dotar a la 
negociación provincial de la capacidad de lucha necesaria para que sus contenidos doten a este 
modelo de un nuevo rumbo y se genere un interés renovado y solidario por este tipo de negociación 
(Abalde, 2001). 

 Esan bezela, metalean gertatutakoak gainontzeko negoziazioak baldintzatuko ditu 
gainera, gehienetan prozesua eta ondorioak berdinak izango direlarik: Gipuzkoako 
papergintzako negoziazio 2001, Gipuzkoako egurraren negoziazioa 2001, Gipuzkoako 
eraikuntza 2002... Guzti hauetan grebak deituaz hasi zuten negoziazioa sindikatuek, eta 
CCOO, LAB, UGT hirukoak sinatutako akordioekin amaitu zen, urteko lanaldia 10-15 ordu 
murrizten zelarik, bi edo hiru urtetarako balio zuten hitzarmenetan (hau da, 2001-03 tartean 
lanaldia 20-30 ordutan murriztu da konbenio hauetan. Gauza jakina da, probintzi mailako 
hitzarmen hauek minimo batzuk markatzen dituztela, eta gero enpresa mailako akordioetan 
askotan baldintza hobeak lortzen dituztela langileek, batez ere, enpresa handietan). 
Salbuespena lehenago ere aipatu dugun Gipuzkoako garbiketaren arloa izango zen, 43 
eguneko greba luze baten ondoren, eta sindikatu guztiak batuta mantendu ondoren, 2.000 
langileko sektore honek (gehienak emakumeak), 35 orduko lan astea 2005rako lortu 
zuelarik (gainontzeko arloetan ere batasun sindikala mantendu eta pazientzia edukiz gero 
lortu zitekeena erakutsiz). 

 2001ko metalaren negoziazio garrantzitsuan gertatutakoaren ondoren, ELAk 1994tik 
aurrera LABekin zuen harremana haustea erabaki zuen, enpleguaren eta sindikalgintza 
arloan baino gehiago politikan eta zehazki "euskal gatazkan" eragina izan zuen harremana 
(Lizarra Garaziko akordioa...). ETAk hamasei hilabete (1998-1999) iraun zuen su etena 
hautsi ondoren, gaiztotuta zeuden jadanik harremanak, baina 2001ko apirilean hartu zuen 

                                                 
88 2004ko maiatzean ospatuko den LABen VI. Kongresua aurkezteko emaniko prentsaurrean 
(2003ko urria), Rafa Diez idazkari nagusiak Confebask, UGT eta CCOO sindikatu abertzaleen 
aurka batuta zeudela salatzen zuen. Abenduan, LABek Gipuzkoako papergintzako konbenioa 
sinatzen zuen CCOO, UGT eta Adegirekin. 



  

    421
 

erabakia ELAk, urte hortako negoziazioa izan zelarik gazteleraz esaten den bezela, "la gota 
que colmó el vaso". 

 2003ko otsailean berreskuratuko da ELA-LAB harremana (ELA, LAB, ESK, 2003), 
eta urte hontako negoziazio kolektiboetan LAB ELAren ondoan mantenduko da gainera 
(Gipuzkoako metala, Gipuzkoako hostalaritza, Gipuzkoako papergintza), CCOO eta 
UGTek aurreko urtetako estrategia berdina mantenduko duten arren: ordezkaritzaren 
gutxiengoarekin patronalaren eskeintzak onartzea, ELA eta LABi zain egon beharrean 
(hostalaritzan adibidez, lanaldiari dagokionez, urteko lanaldia 8-10 ordu murriztea onartu 
dute berriro). Baina, urte amaieran, LAB berriro itzultzen da 2001 eta 2002ko dinamikara, 
eta Gipuzkoako papergintzako konbenioa sinatu zuen CCOO eta UGTrekin batera, ELA 
bakarrik utziaz (2003, 2004 eta 2005rako, urtero urteko lanaldia 10  ordutan murriztuko 
duen konbenioa). Gainera, batera mantendu diren arloetan, ELA eta LABek ez dute lortu 
eskatzen zutena. 55.000 langilerengan eragina duen Gipuzkoako metalaren konbenioan 
adibidez, sindikatu abertzaleek 24 orduko lanaldi murrizketa eskatzen zuten (urteko 
lanaldia 1.686 ordutan geratuko litzakeelarik horrela), baina martxoan, apirilean eta 
maiatzean egindako greba ezberdinen ondoren89, ez da lortu eskatzen zena, eta probintzi 
mailako hitzarmenik gabe geratu dira langileak (2003an gainera, CCOOek ere bat egin du 
greba deialdiekin bukaerararte, sektore garrantzitsu honetan ez delarik sinatu akordioarik 
patronala eta UGT-CCOO artean). Beraz badirudi 35 orduko lan asteak itxaron egin 
beharko duela oraingoz, ezin baita lortu ez lege edo akordio bidez (1997-2000 tartean 
sindikatuek frogatutako bidea), eta ezta negoziazio kolektibo bidez ere (2001-03an 
frogatutakoa).  

 Baina dena den, 2004ko negoziazio kolektiboan lortuko balitz ere, azken urte hauetan 
sinatzen ari diran pixkanakako murrizketa hauek ez dute aukerarik ematen ikuspegi kritiko 
batetik defendatu beharko litzatekeen lan banaketaren helburuak betetzeko. Urteko lanaldia 
pixkanaka murriztean, produktibitate hazkundeek jaten dute pixkanaka murrizketa hori, eta 
ez da trukean enplegua sortzen. Eta nabaria denez, murrizketa hoiek ez dute suposatzen 
bizitza estilo aldaketa esanguratsu bat. Gainera, beti ere batezbestekoei buruz ari gara hitz 
egiten, kasu gehienetan ez baita erreala asteko lanaldia 35 ordutara murrizten denik. Zentzu 
honetan, neoliberalismoak eta enpresariek gol ederra sartu diote azken urteetan 
sindikalismoari eta langile mugimenduari, lanaldi murrizketa onartzea ezinbestekoa izango 
zela oharturik, murrizketa horretarako erreferentzia gisa urtea erabiltzea lortu baitute. 
Horrela, azken urte hauetako lanaldi murrizketa guztiak urtea hartzen dute erreferentzi gisa, 
eta 35 edo 37 orduko lan asteari buruz hitz egitean, "anualizazio" horren ondorioz 
kalkulatutako batezbesteei buruz ari gara. Lanaldi murrizketa erradikal baten helburua, 4,5 
laneguneko astea litzateke (astean lan egun erdi bat gehiago libratuaz), aurrerago lau 
eguneko lan astea lortzeko helburuarekin, baina ez da hori Euskadin lortzen ari dena. 
Azken urte hauetan LABeko idazkari izan den, eta ondorioz prozesu guzti honetako 
protagonista nagusietako bat izan den Rafa Díez berak onartzen du hau: "En los últimos dos 
o tres años estamos ante un dato objetivo, y es que en empresas o incluso en sectores 
enteros las 35 horas se han establecido, pero las medidas que se han planteado por parte de 

                                                 
89 Badirudi gero eta enpresa gutxiago ateratzen zirela greba hauetara. Maiatza amaierako 
grebetarako adibidez, 50 langile baino gehiagoko enpresa handi gehienek sinatutako zeukaten euren 
enpresako hitzarmena, eta ez ziren grebara atera. Sindikatuen datuen arabera, gehienez 14 orduko 
lanaldi murrizketak sinatu dira enpresa mailako akordio hauetan. 
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la patronal en clave de flexibilidad han inutilizado esta reivindicación en su objetivo básico 
de creación de empleo" (Díez, 2003). 

 Malgutasunaren estrategia neoliberala jarraituz murriztu da beraz lanaldia, eta 
badakigu estrategia horrek enpresaren interesak zerbitzatzen dituela. Lan denborari buruzko 
eztabaida eta praktiketan ere diskurtso eta ideia kontserbadoreak nagusitu dira beraz. Baina 
oraintxe erabili dugun Rafa Díezen aipamenean ikusi daitekeen bezela, sindikatuak ere 
ohartu dira hontaz, eta ari dira iristen enpleguaren kalitateari buruzko eztabaidara. 1980 eta 
90eko hamarkadetan, sindikalismoaren helburu nagusia enplegua sortzea zen, besterik 
gabe, langilegoaren arazo nagusia enplegu falta zelako, langabezia. Baina 1990eko 
hamarkadaren bigarren zatian neoliberalismoak enplegua sortu duenean, LAB eta 
gainontzeko sindikatuak ohartu dira, enpleguaren kalitatea ere gai garrantzitsua dela, eta ez 
duela balio edozein enpleguk. 1995tik aurrera aldaketa bat nabari daiteke beraz, eta 
sindikatuei kosta egin zaien arren aldaketa hori ulertzea, badirudi azken aldian iristen ari 
direla eztabaida berri honetara. LAB sindikatuak honela esplikatzen du aldaketa hau: 
"Errebindikazioen helburuei dagokienez, negoziazio kolektiboa aldatzen ari da, bere 
lehentasunak berrantolatu nahirik. Lehen, industria zen ekonomiaren euskarria, Taylor eta 
Forden produkzio-eredua zen nagusi eta langile gehienak gizonezkoak ziren. Gauzak 
horrela, negoziazio kolektiboak soldatari eta lanaldiari ematen zien lehentasuna, hoiek 
baitziren lan-baldintzen funtsezko faktoreak. Gaur egun, ordea, hirugarren sektorea 
gailendu da ekonomian, enpresek gero eta jarduera gehiago kanporatzen dituzte, lan-
merkatua segmentatu egin da eta emakume asko sartu dira lan-merkatura. Egoera berri 
honetan, errebindikazioen lehentasunak erabakitzerakoan, enplegu-egonkortasuna bilakatu 
da negoziazio kolektiboaren helburu nagusi, bera baita behin-behinekotasunaren aurkako 
antidotoa.. Horrenbestez, behin-behinekotasunaren aurkako borroka, ezin da izan ekintza 
sindikalaren noizbehinkako helburua. Ez da, beraz, komunikazio-kanpaina batera 
mugaturiko dinamika sindikal bat, baizik eta ekinaldi sindikal sendoa eta fronte guztietakoa 
(negoziazio kolektiboa, ekintza instituzionala eta mobilizazioa), ustiapen-estrategia 
geldierazteko eta apurka-apurka gizarte eredu alternatibo bat eraikitzeko" (LAB, 2001: 23). 

 Malgutasun neoliberalaren aurkako borroka berri honen adibide izan liteke Gasteizko 
Mercedes Benz enpresako 2003ko konbenioaren negoziazioa. Dirudienez, negoziazio 
gatazkatsu honen puntu garrantzitsuena malgutasunaren aurkako borroka da, UGT, ELA eta 
CCOOek 1999an sinatutako akordioan malgutasun maila handia onartzen baitzen, eta lau 
urte hauetan enpresako 4.000 langileek malgutasun horren ondorio negatiboak jasan 
baitituzte. 1999ko enpresako hitzarmenean, bederatzi eguneko lan poltsa onartzen zen 
langileko; urtean 12 larunbat lan egiteko posibilitatea; eta bederatzi orduko lan-txandak 
egiteko aukera. Esan bezela, Mercedeseko langileak, malgutasunaren filosofia 
neoliberalean oinarritutako kudeaketa sistema hau frogatu ondoren, ez zaiela gustatzen 
erabaki dute: "Después de 4 años de soportar esta flexibilidad, los trabajadores no están 
dispuestos a tener que seguir padeciendo las consecuencias de la misma, es decir, no poder 
disponer de nuestro tiempo libre; estar a disposición de la empresa las 24 horas del día y los 
365 días al año, el no poder disponer de un calendario fijo al cual atenerte. Todas esas 
cuestiones han hecho mella en los trabajadores. Esto, acompañado de los altos ritmos de 
producción y el deterioro de la salud por la mala ergonomía de muchos de los puestos de 
trabajo, han hecho posible esta situación tan explosiva" (Martín, 2003). Guzti honen 
ondorioz, 2003ko konbeniorako, ohizko edukiez gain (soldata igoera eta lanaldi 
murrizketa), langileek bestelako eskaerak ere luzatzen dizkiote enpresari, hemendik aurrera 
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sindikalismoak kontutan hartu beharko dituen gaiak aurreratuaz: lan poltsa murriztea, 
bederatzi orduko lan-txandak kentzea, oporrak udaran (uztaila eta abuztua) egin ahal izatea, 
ea.90 

 Zentzu honetan, LABek honako gomendioak ematen ditu prekaritatearen aurka 
borrokatzeko: behin-behinekotasuna mugatzeko klausula zorrotzak hitzartzea (behin-
behineko langile kopuru maximo bat ezarriaz adibidez, plantillaren ehunekotan zehaztuaz 
gehienezko kopuru hori); aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko konpromiso 
eraginkor eta neurgarriak hartzea91; ABLE bidezko kontratazioak debekatzea eta 
mugatzea92... Hasi da beraz LAB, eta hasi da euskal sindikalismoa eztabaida berri honetara 
iristen, baina oraindik ere, hitzarmen asko betiko eduki "klasikoetara" mugatzen jarraitzen 
duten bitartean: lanaldi murrizketa, eta batez ere, soldata igoera. 

 Hontaz gain, LAB globalizazio neoliberalaren aurkako borrokara ere iritsi dela esan 
genezake, sindikatuak 2002ko urriaren 17 eta 18an antolatutako "Nazioarteko konferentzia 
sindikala" izan litekeelarik borroka berri horren adibideetako bat. Hala ere, zentzu honetan, 
gainontzeko sindikatuei bezela, benetako ikuspegi kritiko eta aurrerakoi batetik oraindik ere 
esfortzu handiagoa eska dakioke LABi, urtean zehar borroka honetan gogorrago ekiteko 
eskatuaz. 

 

3.- ONDORIOAK 

 LAB sindikatuaren diskurtsoa, aztertu ditugun gainontzeko hiru sindikatuena baino 
erradikalagoa dela esan genezake, bai arlo "ekonomiko-sozialari" dagokionean, eta baita 
arlo "politikoari" dagokionean ere. Diskurtso politikoaren kasuan, LABentzat "euskal 
gatazka" da gai nagusia, askotan gainontzeko gai guztiak baino garrantzitsuagoa (sindikatu 
baten lehentasunak beste batzuk direla suposatzen den arren). Zentzu honetan, "lan 
harremanen euskal esparrua" lortzea da sindikatuaren helburu nagusia. Ezker abertzalearen 
barnean kokatzen du LABek bere burua, aztertu ditugun sindikatuen artean agian 
autonomia politiko maila txikiena duena delarik (sindikatua oso lotuta agertzen da ezker 
abertzalearen barnean nagusi izan den partidu politikoarekin: Herri Batasuna, Batasuna, 
Euskal Herritarrok...). Arlo honetan, gainontzeko sindikatuak "españolistak" (CCOO eta 
UGT) edo "epelak" (ELA) dira LABen ustez, baina hala ere, 1994tik aurrera, ELAkin 
elkartuko da, Euskadiko politikan eragin handia izan duen harreman bat sortuaz. 
                                                 
90 Azkenean, enpresak fabrika beste toki batetara eramango zuenaren mehatxua erabili ondoren, 
langilegoaren gehiengoak enpresak eginiko eskeintza onartzea erabaki du 2003ko abenduan (ELA, 
LAB, ESK eta USOk ez zuten onartu nahi, baina plantillaren %84ak parte hartutako bozketan, 
1.589 boto enpresaren proposamena onartzearen alde agertu ziren, eta 1.518 aurka). 
91 "Bereziki gogorarazi nahi dugu diskriminazio oro sahiestu behar dela aldi baterako kontratuak 
mugagabe bihurtzeko itun horietan, zeren eta, lehen aipatu dugun soldata-eskala bikoitzaz gain, 
enpresa jakin batzuk (Michelín, GSB eta Garín, besteak beste) izugarri kaltegarri den tresna bat 
erabiltzen ari baitira: 'lanaldi aldakorreko kontratu mugagabeak'. Kasu horietan, langileari kontratu 
egonkorra egitearen truke, enpresak ahalmena du langile finko berrien lanaldia %30 laburtzeko, 
'ekoizpenaren eta antolakuntzaren gorabeherengatik'. Hori, praktikan, plantillako kolektibo jakin 
baterako enplegu-erregulazioko espediente irekia da" (LAB, 2001: 27). 
92 Ikastoletako hitzarmena eta Administrazio Publikoko Mahai Orokorrak duela gutxi sinatu duen 
akordioa (biak EAEkoak) mugarri historikoak dira ABLEak gure lan merkatutik erauzteko bidean 
(LAB, 2001: 28). 
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 Diskurtso sozioekonomikoari dagokionean ere, gainontzeko sindikatuen jarrera 
"epelegia" iruditzen zaio LABi. Baina diskurtso orokorretatik errealitatera jaisten garenean, 
LAB ez dela hain ezberdina ikusi dugu, gu aztertzen ari garen gaiean ere nabari 
daitekeelarik kontraesan hori. Izan ere, lanaldi murrizketa eta banaketari buruzko 
sindikatuaren diskurtsoa, gainontzekoena baino erradikalagoa, kritikoagoa eta sakonagoa 
dela esan liteke, ez delarik mugatzen enpleguaren arlora (lan guztiak banatu beharra 
planteatzen du, lana banatuz gizartea aldatzea, aberastasuna hobeto banatzea... Enplegu 
aztarnategi berriei buruzko jarrera litzateke salbuespena, kasu honetan, gainontzeko 
sindikatuak bezela, diskurtso ofizialera hurbiltzen delarik). Baina diskurtso orokorretatik 
egunerokotasunera pasatzean, LABen portaera ez dela hain erradikal eta kritikoa ikusten 
dugu. Horrela, 1997tik aurrera 35 orduko lan astea eskatu arren, bi aldiz (bi momentu 
garrantzitsutan) erabaki du LABek oraingoz ez dela posible hori lortzea, eta hobe zela 
amore ematea: lehendabiziko aldiz, 1998ko udazkenean, hilabete asko pasa ondoren 
enpresariekin LHKan hitz egiten, ELA eta LABek momentuz 35 orduko lan aste hori 
lortzea ezinezkoa zela erabakitzen dute; estrategia aldatu eta 2001tik aurrera helburu hori 
negoziazio kolektibo bidez lortzea erabakitzen denean, LABek bakarrik utzi du ELA, 
CCOO eta UGTrekin batera enpresarien proposamenak onartuaz 2001 eta 2002 eta 2004ko 
negoziazioetan (orain ere ezinezkoa omen zelako 35 orduko lan astea lortzea). 

 Zein da orduan euskal sindikalismoari geratzen zaion bidea? 1997-2000 tartean, 
dekretuaren edo makro-akordioaren bidea frogatzen dute sindikatuek lanaldia murrizketa 
garrantzitsu bat lortzeko, baina ez dute lortzen euren helburua. 2001tik aurrera, estrategia 
aldatu eta negoziazio kolektiboaren bidea aukeratzen da, baina kasu honetan ere, oraingoz 
behintzat (2005ko udaberria) ez da fundamentuzko emaitzik lortu: batezbeste, 5/10 ordutan 
murriztu da urteko lanaldia 2000tik aurrera, eta hori murrizketa txikia da ikuspegi kritikotik 
proposatzen den lanaldi murrizketa eta banaketa baterako (mota horretako murrizketak 
errez konpensatzen dira produktibitate hazkundeekin, ondorioz ez delarik enplegua sortzen, 
eta ez delarik gizarte eredua aldatzen hasten). Gainera, murrizketa handiagoak lortuko 
balira ere, zaila litzateke ikuspegi kritikoak lan banaketaren bidez lortu nahi dituen helburu 
hoiek betetzea, azken urteetako lanaldi murrizketak urtea hartzen baidute erreferentzi 
moduan, eta ondorioz, 35 orduko lan astea batezbesteko bat bakarrik baita. Lan denboraren 
"anualizazioa"-ren onarpen hau neoliberalismoak eta enpresariek langile mugimenduari 
sarturiko gola da beraz, enpresaren interesak zerbitzatzen dituen estrategia. 
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8. UGT 
 

1.- IKUSPEGI OROKORRA 

 CCOOekin batera, Unión General de Tabajadores (UGT) Espainiako sindikatu 
garrantzitsuena da, baina Euskadin, laugarren postuan agertzen da, eta azken urteetan pixka 
bat jaisten ari da gainera (2004ko hauteskunde sindikaletan, ordezkaritzaren %13,88 lortu 
du, 2.696 ordezkari)93. Espainia mailan, sindikatu zaharrena ere bada, 1888an sortu 
zelarik94. XIX. mendeko azken urte horietan, eta XX mende hasieran (Espainiako Gerra 
Zibilerarte), UGT eta anarkismoa bihurtzen dira Espainiako langile mugimenduarentzako 
erreferentzi nagusiak. Anarkismoak estrategia erradikalagoak defendatzen zituen bitartean 
(1891tik aurrera zenbait ekintza terrorista burutuaz), UGTek haseratik akzio politiko eta 
parlamentarioa defendatuko  ditu. Dena den, faszismoaren aurka borrokatzeko, CNTko 
anarkistekin batera "Alianza Obrera" osatuko du UGTek Gerra Zibilaren aurretik (garai 
hartan UGTek miloi bat afiliatu baino gehiago zituen). Gerra ondoren, gobernu frankistak 
legez kanpo uzten du sindikatua, eta militante askok Frantzia edo Mexikora alde egin behar 
izan zuten. 1976an ospatuko du Madrilen bere XXX. Kongresua, Franko hil ondoreneko 
lehenengoa. Frankismo ondoreneko urte horietan eta 1980. hamarkadan, Nicolás Redondo 
bihurtzen da sindikatuaren buruzagi nagusia. Orain CCOO zen irabazi beharreko 
sindikatua, Gerra Zibila eta frankismo urteetan sindikatu anarkistak indar asko galdu 
baizuen Espainian. UGT sindikatu handi bezela mantentzen zen bitartean, anarkismoa 

                                                 
93 Kapitulu hau idazteko erabilitako materialaka lortzeko asko lagundu digu 1998-2002 tartean 
UGT-Euskadiko idazkari nagusi izandako Carlos Trevillak. Hortaz gain, sindikatuaren web orria 
ere informazio ugari bila dezake ikertzaileak (www.ugt.es). 
94 UGTek bere historiari buruz argitaratutako liburu pare bat: Cien años con futuro (1990) eta 20 
años avanzando en libertad (1996). 
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komunismoak (CCOOek) ordezkatzen zuen Espainiako sindikalismoan XX. mendeko 
bigarren erdian. 1978ko hauteskunde sindikaletan (frankismo ondereneko lehenengoak), 
CCOOek irabazten du borroka, ordezkarien %34,5 lortuaz (UGTek %21,7).  Baina, UGTek 
gero eta emaitza hobeak lortuko ditu hurrengo urteetan, CCOOen emaitzak mantendu 
egingo ziren bitartean (zenbaiten ustez, PSOEk zerikusi handia eduki zuen UGTren 
berrindartze hontan: "Para J.M. Maravall, la transición fue conducida desde arriba y la 
cuestión sindical fue parte de la competición socialismo-comunismo, dada la fuerte 
vinculación UGT-PSOE y CCOO-PCE. Ahora bien, es bien sabido que, desde la última 
fase del franquismo, el sindicato implantado en las empresas era el sindicato ligado al 
partido comunista y no la UGT. Por esta razón, primero se definió el panorama de los 
partidos políticos en la izquierda y luego se utilizó el predominió del Partido Socialista 
como arrastre para fortalecer a la UGT. Todavía en las elecciones sindicales en las 
empresas de 1980 y 1982, el eslogan utilizado por la UGT fue 'si has votado socialista en 
las elecciones políticas, vota UGT en las elecciones sindicales". Kaiero, 2000: 103).  

 Imanol Zuberorentzat, bi izan dira UGTren historian garrantzi gehien izan duten 
gaiak: batetik autonomia politikoari buruzko eztabaida, eta bestetik, pragmatismo eta 
radikalitatearen arteko tentsioa (Zubero,1993: 157-162). Autonomia politikoaren gaiari 
dagokionean, UGT oso loturik egongo da bere sorreratik bertatik PSOErekin, eta horrek 
eztabaida asko sortu ditu sindikatuan, printzipioz autonomo eta libretzat definitzen baitu 
bere burua UGTek (UGT, 1998). Euskadin ere oso nabarmena izan da harreman hori. 
Adibide esanguratsu pare bat aipatzekotan, Redondo familiaren eta Ramón Jáureguiren 
kasuak aipa litezke: Nicolás Redondo UGTko idazkari nagusi izan da 1976-1994 artean, eta 
bere semea, Nicolás Redondo Terreros, PSEko presidente izatera iritsi da; R. Jáuregui 
UGT-Euskadiko idazkari nagusi izan zen (1980-83), eta gero, PSEko Lan sailburua izatera 
iritsi zen (1995-97). Dena den, lotura historiko honek krisi txiki bat jasan du PSOE 
boterean egon den 14 urteetan (1982-1996): harremana hoztuz joango da 1982an PSOE 
gobernura iritsi zenetik, eta agian momenturik okerrena 1988ko abenduak 14ko greba 
orokorra izango da (Magán eta Muñoz, 1989).95  

 Pragmatismoa eta radikalitatearen arteko tentsioari dagokionez, oraintxe aipatu dugun 
moduan, 1888-1936 tartean anarkistak bihurtzen dira radikalitatearen ordezkari, eta UGTek 
pragmatismoa islatzen du. 1939-1975 tartean UGT debekaturik egongo da, eta 1975tik 
aurrera pragmatismo/erradikalitate eztabaida horretan CCOOek hartuko du radikalitatearen 
ordezkaritza (1970eko hamarkadan batez ere). Modu horretan, frankismo ondoreneko 
lehenengo urteetan, eta 80ko hamarkadan, CCOO eta UGTek jarrera ezberdina hartuko 
dute garai horietako paktu sozialen aurrean (UGT alde eta CCOO aurka). Baina, CCOOen 
                                                 
95 PSOEren politika salatzeko 1988.12.14ko greba orokorraren antolatzaile nagusietako bat UGT 
izan zen, baina begira zer onartu zen sindikatuaren XXXIV. Kongresuan greba baino bi urte 
lehenago: "La acción sindical por sí sola no puede llegar a crear las condiciones necesarias para una 
transformación global de la sociedad (...) El Partido Socialista Obrero Español es la única opción 
política capaz de ofrecer soluciones aceptables a los problemas que nuestra sociedad tiene 
planteados. La necesaria modernización de las estructuras económicas y sociales que consiga una 
sociedad más justa e igualitaria en medio de la crisis generalizada del sistema capitalista, sólo 
pueden ser ofrecidas desde el socialismo democrático, único modelo viable para construir unas 
relaciones sociales justas, igualitarias y libres. Tan sólo el proyecto político que el PSOE encarna 
coincide esencialmente con los objetivos de transformación y autoemancipación que la UGT 
propugna" (UGT, 1986: 59).   
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erradikaltasuna biguntzen joango da eta 1990eko hamarkadan, bi sindikatuak akordioetara 
iritsiko dira gai askotan. 

  Espainiar sindikalismoaren barnean, UGTek sindikatu pragmatikoaren papera bete 
du beraz. Baina ikuspegi kritiko batetik, 1980 eta 90eko hamarkadetan agian 
"pragmatikoegi" izan dela ere esan liteke. Zentzu hontan, ELA eta CCOOi eginiko kritika 
bera errepikatu liteke hemen ere: sindikatu garrantzitsuenak ez ote dira azken hamarkadatan 
gehiegi "epeldu"? UGTek bere burua sindikatu sozialista bezela autodifinitzen du, eta bere 
helburu nagusia gizarte sozialista lortzea da, gizarte justu bat. Hori diote behintzat 
sindikatuaren Estatutoetan agertzen diren oinarrizko printzipioek (UGT, 1998). XX. mende 
amaieran ordea, sindikatuak helburu garrantzitsu hori ahaztu egin duela esan liteke, eta 
sozialismotik sozialdemokrazia bigun batetara pasa dela. Orain soldata igoerak, eta lanaldi 
murrizketak eskatzen dira, baina gizarte ereduari buruzko eztabaida, kapitalismoari buruzko 
eztabaida ia desagertu egiten da. Ongizate Estatua defendatzea bihurtu da helburu nagusia 
XXI. mende hasieran, XX. mendean zehar langile mugimenduak lortu duenaren defentsa. 
Ahaztu egin zaigu energia, aseguru-etxe, banka, ea. bezalako enpresa garrantzitsu eta 
estrategikoak nazionalizatzea eskatzen genuela orain dela gutxi. Ahaztu zaigu 
kapitalismoaren aurka borrokatzen genuela orain dela gutxi (UGT, 1976).  

 Zein ote dira aldaketa horren arrazoiak? Kontutan eduki behar dira noski nazioartean 
gertatutako aldaketak (Sobietar Batasuneko esperientzi sozialistaren porrota batez ere). 
Baina hortaz gain, beste faktore batzuk ere aipa litezke. Langilegoan bertan gertatutako 
aldaketak adibidez: 2003ko Espainian, langile askoren egoera "objetiboa" 1976koa baino 
hobea da, erosteko gaitasuna eta lanaldia bezalako aldagaiak kontutan hartzen baditugu. 
Jadanik ez da hain erraza gizartea burgesia eta proletargoaren artean banatzea. Gaur egun 
langilegoa heterogeneoa da, eta asko gertuago daude burgesiatik beste edozein taldetik 
baino. Eta gainera, mentalitate aldaketak ere kontutan hartu beharko lirateke. 1976an 
UGTek langile askoren "mentalitate burgesa" salatzen zuen. 2003tik begiratuta, azken 25 
urte hauetan, mentalitate burges horrek mentalitate "sozialistari" borroka irabazi diola esan 
liteke. 1976ko UGTek salatzen zituen indibidualismo eta egoismo burgesak, arrakasta 
eduki dute XX. mende amaieran, eta gizarte justuago baterako beharrezkoak diren baloreak 
(elkartasuna adibidez), oraingoz behintzat ez daude modan.  

 Ikuspegi kritiko batetik, UGTek frankismo amaieran esaten zituen gauzetako askok 
baliogarri izaten jarraitzen dute 2005ean ere: 1976an botere konzentrazioa salatzen zuen 
adibidez sindikatuak (botere ekonomikoa gutxi batzuren eskuetan baitzegoen, botere 
ekonomiko horren esku geratzen zelarik botere politiko eta soziala), eta konzentrazio 
horren ondorioa zen gehiengoaren alienazio filosofiko-mentala. Frankismo ondoreneko 
UGTek, gizarte zuzentzen ari zirenak kritikatzen zituen, mentalitate kritikoak itzaltzeagatik 
(baina, zergatik ez du orduan egoera hau aldatu boterean egon den 14 urtetan sindikatuaren 
"anaia handiak"?) Nabaria denez, 30 urte beranduago mota honetako eztabaidak beharrezko 
izaten jarraitzen dute. Eta azken batean, ikuspegi kritiko batetik behintzat, gizarte ereduari 
buruzko eztabaidak ere baliogarri eta beharrezko izaten jarraitzen du, tesi honetan 
errepikatzen ari garen moduan. 

 1976an UGTek energia iturrien, industria garrantzitsuenen, bankuen eta aseguru 
etxeen nazionalizazioa eskatzen zuen. Logikoa gainera sindikatu sozialista batetan. 
Zergatik dirudi orduan ia ezinezkoa 2005ean berriro mota horretako gauzak eskatzea? 30 
urte hauetan, neoliberalismoak bere diskurtsoa (eta ondorioz bere ideiak, bere ideologia) 
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gizartean nagusitzea lortu duelako96. Perspektiba kritiko batetik azpimarratu daitekeena da, 
UGT eta gainontzeko sindikatu handiei, azken aldian ahaztu egin zaiela gizarte eredu 
ezberdin baterako bidean abiatzea. Ahaztu egin zaiela benetako aldaketa bat proposatu eta 
bultzatzeko lan egin beharko luketeela. Benetan aurrerakoi izan nahi duen sindikalismo 
batentzat, ez dela nahikoa %3ko soldata igoera eta urteko lanaldia 20 ordu murriztea 
eskatzea. 

 Hontaz gain, kontutan eduki behar da UGTren ustez Euskal Herrian zaila dela 
sindikatuen lana, "zenbait" sindikatu arduratuago omen daudelako politikaz, sindikalgintzaz 
baino. Zentzu hontan, aztertu ditugun diskurtsoen artean, UGTrena da euskal 
nazionalismoaren aurkako diskurtso gogorrena duena. UGTren ustez, gai honetan lan 
harremanetako gainontzeko protagonista guztiak kritikatu litezke: sindikatu abertzaleak, 
Gasteizko gobernua eta Confebask, abertzale izateagatik (Confebask abertzalea da?), eta 
CCOO, abertzaleen aurka gogorrago ez egiteagatik. Adibide gisa, hona hemen UGT-
Euskadiren (UGT-E hemendik aurrera) IV. Kongresuan (Bilbo, 1986), gainontzeko aktore 
sozialei buruz esanikoak: "Para nadie es un secreto que CONFEBASK es una Patronal 
inspirada desde el poder político del País Vasco con la voluntad de acallar las opiniones 
discrepantes existentes en dicho colectivo y ejercer un control sobre el mismo además, 
naturalmente, de mantener una actitud beligerante con la UGT de Euskadi con la clara 
voluntad de restarle protagonismo en beneficio de ELA-STV (...) El sindicalismo 
nacionalista mantiene una estrategia de rechazo a la negociación colectiva de ámbito 
estatal. En la práctica se trata de un sindicalismo de signo conservador y tradicional, 
puramente contractual, corporativo y gremial y en absoluto operativo frente a la crisis (...) 
Todo este esquema se ve favorecido circunstancialmente por las actitudes irracionales de un 
Sindicato de Estado como CCOO, cuyas discrepancias y frustraciones sufridas en aquel 
ámbito, trata de superarlas en la Comunidad Autónoma asumiendo planteamientos y 
defendiendo opciones de Relaciones Laborales (se rompe el marco unitario estatal (...) En 
conclusión, podemos afirmar que en Euskadi se está operando y realizando una real y 
efectiva concertación institucional de signo nacionalista y de carácter exclusivo y 
excluyente, a la vez que se crean instituciones sociolaborales de fuerte carácter 
neocorporativo y de permanente ataque al pluralismo sindical y al libre ejercicio de la 
acción sindical" (UGT-E, 1986: 31). 

                                                 
96 Zentzu honetan (neoliberalismoaren kritika) kuriosoa iruditu zait UGTko idazkari nagusiak 
2001ko irailak 11ko New York-eko atentatuei buruz eginiko azterketa, atentatu horrek ezkerreko 
ikuspegitik "zerbaitetarako balio izan duela" adieraziaz: "El déficit público ya no es ahora una 
preocupación central; la no intervención del Estado en la economía se deja de lado. Además, los 
portavoces del neoliberalismo constatan cómo la 'flexibilidad' en la contratación y el ahorro de 
costes laborales tiene graves inconvenientes, pues hay analistas que atribuyen los graves fallos de 
seguridad de los aeropuertos norteamericanos, entre otros factores, a las lamentables condiciones de 
contratación de los trabajadores encargados de vigilancia. Ha caído también el mito de que 'no era 
posible' luchar contra los paraísos fiscales y los centros de lavado de dinero, pues las medidas 
extraordinarias que ha adoptado el gobierno norteamericano para cercenar las bases financieras de 
los terroristas supone un antes y un después. Es decir, que se destruyen las certezas que el 
pensamiento neoliberal había creado y defendido con intransigencia" ("Circular de Cándido Méndez 
sobre la situación actual", Unión, 201 zbka., 2001ko iraila-urria). 
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 UGTren ustez, abertzaletasunaren arazo handiena da abertzaleek baztertu egiten 
dituztela eurek bezela pentsatzen ez dutenak ("el nacionalismo político y sindical no 
vertebra sino que excluye"): 
La UGT viene rechazando la ideología que distingue a los trabajadores y ciudadanos en función de 
su noción de país. La UGT de Euskadi considera que se puede ser igual de vasco hablando en 
euskera o en castellano o en los dos idiomas (...) Consecuentemente, el permanente reproche de la 
UGT hacia el nacionalismo político, se basa en que esta ideología no vertebra, excluye a todos 
aquellos vascos que entienden otras maneras de ser vasco o simplemente no les preocupa la manera 
de serlo. Igualmente, el nacionalismo sindical, trata de vendernos la idea de que la consecución de 
la independencia de País Vasco, va indisolublemente ligada a la consecución del pleno empleo, a 
una sociedad más justa e igualitaria. La UGT de Euskadi ha considerado y sigue considerando que 
con independencia o sin ella, por muchos fueros o derechos históricos que se reconozcan, el 
desempleo va a seguir estando ahí. Singularmente en el País Vasco el nacionalismo político y 
sindical trata de erradicar nuestra centenaria presencia en Euskadi identificando estos modos de ver 
los problemas sociales como algo ajeno a la "identidad vasca". Po ello nos combate con dureza 
(UGT-E, 1998: 49).97 

 Eta abertzaletasuna orokorrean kritigarria bada ere, UGTren ustez ideologia horren 
barnean indarkeriaren eta borroka armatuaren erabilera da gauzarik kritikagarriena, XXI. 
mende hasieran onartu ezin dena. UGTren ustez, eskubide kolektiboen izenean ezin dira 
eskubide indibidualak zanpatu, eta eskubide horien artean lehendabizikoa, bizitzeko 
eskubidea da. Giza eskubideen ikuspegi liberal eta modernoa da hau, baina Euskal Herrian 
beste mota bateko iritziak ere badira, eta UGTek jasan izan ditu "beste ikuspegi" horren 
erasoak. Abertzale/ez abertzale banaketa honek Euskal Herriko bizitzako eztabaida asko 
bitan banatzen ditu beraz, eta printzipioz "arazo nazionaletik" urrun dagoen lan banaketa 
bezalako gaietaraino ere iristen da. Adibidez, UGTren ustez, Karta Soziala bezalako 
eztabaida sozialak ere nazionalizatu egiten dituzte sindikatu abertzaleek, eta ondorioz UGT 
bigarren maila batetan geratzen omen da, nahiz eta sindikatu hau izan mugimendu honi 
hasera eman zion erakundeetako bat (Karta Sozialari hasera eman zion Herri Ekimen 
Legegilea Bilboko UGTren egoitzan aurkeztu zen 1997an) (UGT, 2000a).  

 UGTren ustez, sindikatu abertzaleen erruz, Euskadin langilegoa batu beharrean, 
banatu egiten da, eta ondorioz zailagoa da borrokatzea eta zerbait lortzea. Banaketa 
sindikalak langileei kalte egiten die, eta enpresariei mesede, sindikatuak langileen alde 
egon behar luketela suposatzen delarik. Sindikatu abertzaleek langileen interesak bigarren 
mailan jarri omen dituzte, lehendabiziko helburua "Lan Harremanen Euskal Esparrua" 
lortzea delarik. UGTren ustez ELA eta LAB politizatuegiak daude, radikalizatuegiak: "La 
ruptura es producida por unos objetivos exclusivamente políticos, donde ELA y LAB, 
priorizan tales objetivos detrayendo fuerzas frente a los problemas de rostro humano, cuya 

                                                 
97 2002an ospatutako UGT-E-ren 8. Kongresuan ere ideia berdinak topa genitzake: "En sana cultura 
y sensibilidad democrática, tenemos la obligación cívica, de rechazar ideas, que aunque no 
practiquen la violencia, no son democráticas si en su seno y en sus objetivos últimos se anula la 
libre expresión del otro y no respetan la libre voluntad de los ciudadanos (...) La UGT-E en su 
momento denunció que el Acuerdo de Estella no era un marco para la paz, sino para una 
construcción nacionalista que situaba una parte muy importante de la ciudadanía en la obligación de 
renunciar a sus señas de identidad" (UGT-E, 2002: 49). Ikuspegi abertzale batetik ordea, UGTek 
onartzen duen status quo-a da Euskal Herriko biztanle askoren "borondatea" errespetatzen ez duena, 
eta euren identitateari uko egin arazten diena. 
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solución, y más en las coordenadas mundiales en las que nos movemos, no viene dada por 
la creación de una frontera o por reivindicaciones lingúistico culturales, reivindicaciones 
respetables, pero baldías frente a los problemas laborales, desempleo, exclusión social, etc." 
(UGT-E, 1998: 45). 

 

2.- UGT ETA LANALDI MURRIZKETA 

2.1.- 1975-1994 

 UGT 1888an sortu zen, baina tesi honetan azterturiko gainontzeko agente sozialekin 
ezberdintasunik egon ez dadin, 1975-2005 tartea izango da kasu honetan ere kontutan 
hartuko duguna. Sindikatu batengan logikoa den moduan (langileen interesak defendatzen 
dituen erakundea delako), lanaldi murrizketa eskaera klasikoa da. 1972an langabezia ez zen 
oraindik arazo larria, baina orduan ere UGTek denbora libre gehiago eskatzen zuen, ez 
langabeziaren aurka borrokatzeko, baizik eta langileak hobeto bizi ahal izateko: "Los 
trabajadores deben determinar el máximo de satisfacción en el trabajo, el máximo de 
producción y de ganancia y el máximo de tiempo libre" (UGT, 1976: 24). Frankismoko 
azken urte hauetan 40 orduko lan astea eta 60 urterekin jubilatzea eskatzen zen (lehenengo 
eskakizuna, legez behintzat 1983an lortuko zen, baina jubilazioaren gaian, aurkako bidean 
goazela dirudi). 

 1980koa birmoldaketaren eta berrindustrializazioaren hamarkada da, lan banaketaren 
proposamena almazenean jasoko dutelarik sindikatuek 1990. hamarkada erdi alderarte. 
Beste gai batzuk zeuden modan urte haietan, aldaketa teknologikoari buruzko eztabaida 
zelarik gai horietako bat. Berrikuntza teknologikoek lan munduan aldaketa garrantzitsuak 
ekarriko zituztela somatzen hasiak ziren sindikatuak. UGTek perspektiba kritikoaren jarrera 
hartuko du gai honetan haseratik: kotxeei gasolina botatzea bezalako lan bat (gizakioi 
soldataren satisfakzioa bakarrik ematen dion lan bat) makina batek egin badezake, 
zertarako mantendu horrelako lanetan gizakiak? Egin beharko litzatekeena da, makina 
horiei esker aurrezten den giza-lana gasolindegi hortako (edo gizarte horretako) langileen 
artean banatu: 
Las consecuencias sobre el empleo de la introducción de técnicas informáticas hubieran podido ser 
muy distintas, si se hubiese realizado en el contexto de una política económica y social diferente y 
si no hubiera sido utilizada principalmente como un medio de acrecentar los beneficios (...) El uso 
que se haga de las nuevas tecnologías debe depender de lo que se considere como una vida 
decorosa, y no al contrario, como desgraciadamente ha ocurrido hasta aquí. Sociedades diferentes 
utilizarán de otra forma la nueva tecnología. Ciertas sociedades lo pondrán al servicio del 
humanitarismo, mientras que otras lo utilizarán para reforzar el dominio del individuo por las 
instituciones, incluidas las empresas consideradas como organizaciones (...) Debemos pues elegir 
entre los distintos modelos sociales implicados por la forma en que las nuevas tecnologías son 
aplicadas. La perspectiva futurista de una sociedad en que los poseedores del saber tecnológico 
controlan los aspectos más nimios de nuestra vida, puede hacerse realidad si no evitamos los 
procesos de concentración de poder de un desarrollo tecnológico que no tenga en cuenta los 
derechos del ciudadano y, específicamente del trabajador (UGT, 1983a: 99). 

 UGTek aldaketa teknologikoaren kontrol sozial eta politikoa proposatzen du beraz: 
langile eta sindikatuek teknologia berri hauek nola ezarriko diren jakiteko eskubidea eduki 
beharko lukete, produzitzeko modu berriak negoziatzeko eskubidea (enplegua, ordutegia, 
soldatak, prestakuntza..) eta aldaketa horien jarraipena egiteko eta kontrolatzeko eskubidea. 
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Aldaketa teknologikoa ez baita "zerutik datorren zerbait", euria bezela, zenbaitek hori 
sinestarazi nahi digun arren. Eta ondorioz, gezurra omen da aldaketa teknologikoaren 
aurrean geratzen zaigun aukera bakarra pasiboki moldatzea denik, euria ari duenean aterkia 
zabaltzen dugunean bezala. Ezin dugu erabaki euria noiz, nola edo non egingo duen 
(oraindik behintzat), baina teknologia berriaren kasuan bai: erabaki daiteke noiz, nola, eta 
non aplikatu, teknologia horrek izan ditzakeen ondorioak aztertu eta aurreikusi ondoren: 
"Sólo así podremos garantizar que la introducción de nuevas tecnologías no será un azote 
más para la clase trabajadora, ya que detrás de las nuevas tecnologías, no sólo están unos 
empleos más o menos, está todo un modelo de sociedad" (UGT, 1983: 100). Testu hauek 
idatzi zirenetik 20 urte pasa direnean ordea, ikuspegi kritiko batetik esan litekeena da, 
errealitateak ez dituela UGTren abisu hauek kontutan hartu, eta XX. mende amaieran, 
teknologi berrien ezarpena (eta beste gai gehienak), batez ere enpresaren interesak 
defendatzen dituen estrategia neoliberalak jarraituz egin dela. 

 Gure gaiari dagokionez, UGTren ustez 1980ko hamarkada hasieran lan denbora 
murrizteko oso garrantzitsua izan zen patronalarekin sinatutako "Acuerdo Marco 
Interconfederal"-a (AMI delakoa). 1980ko urtarrilean sinatu zuten CEOE eta UGTek 
akordio hau, eta ondorioz urteko lanaldia 126 ordu murriztu omen zen urtero 1980-82 
artean. Gainera, akordio  honek prestatu omen zuen 1983an onartutako "40 orduko astea"-
ren legea. Baina lanaldi murrizketa hoiek ez ziren nahiko 1980ko hamarkada hasieran batez 
ere industrian galtzen ari ziren enpleguak konpentsatzeko. Hamarkada honetan, UGT eta 
gainontzeko sindikatuen diskurtsoetan, "berrindustrializazioa" zen krisiaren kontako 
proposamen nagusia, lanaldi murrizketa eta banaketaren proposamena bigarren mailan 
geratzen zelarik. Industrian galtzen ari ziren enpleguak (1975-1982 tartean Espainiako 
industriak 780.000 enplegu galdu zituen), beste industriaren batean sortu behar omen ziren. 
Oraindik ez zen hain garrantzitsua bihurtu "informazioaren eta ezagutzaren gizartearen" 
teoria. Oraindik industrian galdutako enplegua industrian berreskuratu behar zela 
pentsatzen zen, ez zela posible zerbitzuek enplegu guzti hori berreskuratzea (1990eko 
hamarkadan AEBak lan merkatuaren ikuspegia hau aldatuko zuten, zerbitzuek eta 
"informazioaren gizarte" berri horrek enplegu asko sortu zezakeela frogatuaz).  

 Gainontzeko sindikatuen kasuan bezela, UGTek ere 1990eko hamarkada erditik 
aurrera ekingo dio gogor lanaldi murrizketaren aldeko kanpainari, bost bat urte iraungo 
dituelarik "ofentsiba" horrek (1995-2000). Baina aztertu ditugun gainontzeko sindikatuen 
kasuan ez bezala, UGTek 1980ko hamarkadan ere badu lan banaketari buruzko testu luze 
bat (15 orrialdetakoa), José María Zufiaur-ek idatzia (Zufiaur, 1986). Eta gainera, testu 
horretan sindikatua guk kritiko bezela definitu dugun jarrera horretan kokatzen da, geroago 
etorriko diren sindikatuaren beste dokumentu batzuk edukiko ez duten erradikalitate eta 
sakontasun puntu batekin (lanaldi murrizketa aurrerakoi baten hiru helburuak bereiztu eta 
defendatzen dira testuan: enplegu sorrera, langileen bizi kalitatea hobetzea, eta gizarte 
eredua aldatzen hastea). Zufiaur-en testua hamar urte aurreratu zela esan genezake beraz, 
orokorrean 1995tik aurrera iritsiko baizen sindikalismoa eztabaida honetara. Dena den, 
testu hori "alferrikakoa" izan dela ere esan dezake agian norbaitek, hurrengo urteetako lan 
munduko errealitateak ez baitie kasurik egin Zufiaurren gomendioei. Hona hemen 
gomendio horietako batzuk: 
Contrariamente a lo que es creencia aceptada, las dificultades, la oposición a la reducción de la 
jornada de trabajo y a su reparto no provienen en exclusiva de los empresarios, sino también de los 
propios trabajadores. La necesidad de una política activa de solidaridad, el difícil camino del 
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sindicato por privilegiar el empleo sobre el salario encuentra una piedra de toque esencial en la 
política de reparto del trabajo. Sin la elaboración de una estrategia sindical que sitúe el empleo 
como eje central de su actividad, la reivindicación de reducir el tiempo de trabajo no traspasa las 
fronteras de un eslogan (...) Es, asismismo, criterio general que para la reducción de la jornada 
tenga efectos positivos sobre el empleo, es decir, las empresas se vean impedidas a realizar nuevas 
contrataciones para mantener la producción, ésta ha de ser importante y rápida. Las típicas 
reducciones de un escaso número de horas al año, que se traducen en entrar al trabajo quince 
minutos más tarde o en salir antes, en aumentar algún día de descanso o en ampliar algunos fines de 
semana, son plenamente absorbidas por un incremento de la productividad, sin que, en general, se 
traduzcan en nuevos empleos (...) El recurso al tiempo parcial no puede ser la forma privilegiada de 
reducción del tiempo de trabajo, como pretenden algunos empresarios. La crítica sindical sobre este 
tipo de contratos es conocida: se trata de un semi-empleo, la mayoría de las veces sin ninguna 
perspectiva de promoción profesional, reservado casi en exclusiva a las mujeres, y que además 
perturba la negociación sobre la reducción de jornada (Zufiaur, 1986: 341-344). 

 2005tik begiratuta, sindikalismoak azken 20 urteetan ezin izan dituela gomendio 
hauek bete konturatzen gara. Beste gai gehienetan bezela, 1980 eta 90eko hamarkadetan, 
lanaldi murrizketari dagokionean ere, sindikalismoak ezin izan du langilegoaren interesak 
benetan defendatuko lituzkeen politika bat lortu. Sindikalismoa ez da gai izan Zufiaur-en 
gomendioak praktikara eramateko. 20 urte hauetan ez da ikusi autoreak eskatzen duen 
elkartasun harremana enplegua finkoa dutenen, behin-behineko kontratua dutenen, eta 
enplegurik ez dutenen artean. UGTren eta sindikalismoaren helburu nagusia oraindik ere 
soldatak izaten jarraitzen du (begiratu bestela CEOErekin sinatutako akordioak 2002,  
2003, 2004 eta 2005eko negoziazio kolektiborako), "enplegua" oraindik bigarren mailan 
geratzen delarik (langabezi tasa ez da %10tik jaitsi azken 20 urtetan, eta behin-
behinekotasun tasa ez da %30tik jaitsi azken 10 urtetan). Eta modu horretan, "lanaldi 
murrizketa eta banaketa", eslogan bat izatera mugatzen da, Zufiaur-ek dion moduan. 
Gainera, lanaldia murriztea lortu den enpresetan (enpresa pribatu handiak edo publikoak), 
urteko lanaldia pixkanaka murriztuz egin da, justu autoreak kritikatzen duen bidea jarraituz. 
Eta guzti hontaz gain, UGTek denbora partzialeko enplegua beste lanaldi murrizketa modu 
batzuk baino gehiago sustatu du gainera (1998an CCOO eta gobernuarekin sinatutako 
akordioaren bidez adibidez). Esan bezela, 1980 eta 90eko sindikalismoak justu Zufiaur-ek 
kritikatutako bidea jarraitu izan du kasu askotan. 

 1990eko hamarkadako UGTren lan banaketari buruzko lehenengo testu luzea ere J.M. 
Zufiaur-ena da, aurrekoa baino zortzi urte geroago argitaratutakoa, 1994an (Guy Aznar-en 
Trabajar menos para trabajar todos liburu ezagunaren amaierako epilogoetako bat). 
Dokumentu interesgarri honetan, Zufiaur berak onartzen du ordurarte sindikatuek ez diotela 
garrantzia gehiegirik eman lan banaketaren gaiari. 1994 arte, Alemaniako metaleko 
langileak bakarrik borrokatu zuten benetan 35 orduko lan astearen alde. Gainontzeko 
sindikatuak diskurtsoetan geratu omen dira, lan denbora pixkanaka eta progresiboki 
murriztuaz, modu horretan ez omen delarik enplegua sortzen (esan bezela, zazpi urte 
beranduago berdin jarraitzen dugula esan genezake). 1990an Europako langabezia tasa 
%8koa zen, eta 1993 amaieran %12ra igo zen. Espainian, bi urtetan (1992-93) 835.000 
lanpostu desagertu ziren, langabezi tasa %23ra iristen zelarik (eta horri gehitu beharko 
genioke gainera Espainiako jarduera tasa %39koa zela, Japonekoa adibidez %51,7 zen 
bitartean). Hazkunde ekonomikoak enpleguak sortzen ditu, baina krisi txiki batekin, 
aurreko hazkunde garaian sortutako enplegu guztiak baino gehiago desagertzen omen dira. 
Zufiaur-en ustez, egoera honetatik ateratzeko neoliberalismoak proposatzen digun bidea 



  

    435
 

aukeratzen badugu, langilegoa galtzen aterako da. Izan ere, AEBko ereduan oinarritzen den 
irtenbidean egia da enplegua sortzen dela, baina enplegu berri horietako gehienen kalitatea 
baxua da (eta gainera eredu horretan prestazio sozialak minimotara laburtzen dira, lan 
harremanak indibidualizatu egiten dira, langileak kaleratzeko gero eta erraztasun gehiago 
onartzen dira... Zufiaur-en datuen arabera, 1980ko hamarkadan AEBtan R. Reagan boterera 
iritsi zenetik, behe mailako langileen %60ak %20 gutxiago irabazten du eta kaleratuak izan 
diren langileen gehiengoak soldata askoz ere baxuagoak onartu behar izaten dituzte 
lanpostu berrietan, eskubide sozialak galtzeaz gain. UGTko ordezkariaren ustez, ez genuke 
bide hori jarraitu beharko, dualizazioa eta bazterketa soziala suposatzen dituelako. Horren 
ordez, lan banaketaren, berdintasunaren, justiziaren, eta solidaritatearen bidea hartzea 
proposatzen du. Lan denboraren murrizketa eta banaketaren eztabaida behintzat funtsezkoa 
omen da sindikatuentzat: "Para los sindicatos la reducción del tiempo de trabajo es una 
cuestión estratégica. Probablemente, el hilo conductor que le puede permitir al sindicalismo 
recuperar el protagonismo perdido y su razón de ser como fuerza de transformación social" 
(Zufiaur, 1994: 355). Hurrengo hamar urteetan ordea (1994-2003) justu aurkako bidea izan 
da hartu duguna, oraingoz behintzat borroka hauek langie mugimenduak beharrean 
neoliberalismoak irabazi dituelako. 

 Eta 1990eko hamarkadan bide neoliberal honetan emandako lehenengo pausu 
garrantzitsua, 1994ko lan erreforma, UGTren "anai zaharrak" emango du gainera, PSOEk. 
Sindikatuak gogor kritikatuko du "euren lagunek" onartutako erreforma hau, lan munduan 
hurrengo urteak baldintzatuko dituen erreforma. UGTren ustez erreformak lan merkatua 
desarautzea suposatzen zuen, babes soziala murriztea, lanaren prekaritateta, ABLEak 
legeztatzea... Azken batean, lan harremanetan boterea enpresariei ematea, langileen 
interesen aurka. Nola egin zezakeen hori bere burua sozialista bezela definitzen duen 
partidu politiko batek? Erreforma honek 90eko hamarkadan jarraitu beharreko ildoa 
finkatzen zuen (neoliberalismoaren bidea), eta PSOEk emango dio gainera hasera bide 
horri. 

 

2.2.- 1995-1999 

 1995eko maiatzean Europar Sindikatuen Konfederazioak (CESek) Kongresua 
ospatzen du Bruselasen, eta sindikatu parte hartzaileei (UGTri adibidez), 35 orduko lan 
astea eskatzen hastea gomendatzen zaie, eta posible balitz 32 ordukoa (lau lan eguneko 
astea)98. Lanaldi murrizketa eta banaketaren aldeko borrokaren lehenengo pausuak dira. 
Ekonomiaz aldizkarian, Confebask, ELA, LAB eta UGT-Ek 1994ko lan erreformari eta lan 
banaketari buruzko euren iritzia ematen dute. UGT-Eren izenean laister idazkari nagusi 
izango zen Carlos Trevilla-k erantzuten ditu galderak (Trevilla, 1995). Urte bereko urrian, 
Lan Sailak antolatutako lan banaketari buruzko lehenengo Nazioarteko Batzarra ospatu zen 

                                                 
98 CES osatu duten sindikatuen artean kokatzen da UGT, erakunde honen sorreratik bertatik (1973). 
2003an Pragan ospatutako X. Kongresuan, Europako sindikatuek UGTko idazkari nagusia, Cándido 
Méndez, aukeratu dute lehendakari. Sindikatu beretik, Carlos Trevillak artikulu interesgarria idatzi 
du El País-en (2003ko ekainak 29, "El futuro del sindicalismo europeo. Renovación y retos"). 
Trevillaren ustez, esfortzu handiagoa egin behar da lehenbailehen lan harremanen europear esparrua 
finkatzeko, lan legedia ere Europa mailan homogenizatuz. Eta prozesu horretan funtsezko agentea 
da noski Europako Sindikatuen Konfederazioa.  
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Bilbon, eta kasu hontan Javier Bermejo-k aurkezten zuen UGT-Eren testua (Bermejo, 
1996). Zufiaur-ek 1994an idatzitakoaren ondoren, lan banaketari buruz idazten diren 
lehendabiziko testuak dira99. Lehenengo testu hauetan, XXXVI. Kongresuan esandakoa 
jarraituz (UGT, 1994), lanaldi murrizketaren truke soldata murrizketak onartzeko prest 
agertzen da UGT. Lan banaketa enpresa, Estatua eta langileen artean ordaindu beharko 
omen litzateke: enpresariek, produktibitate irabazien zati bat enplegua sortzeko erabiliaz; 
Estatuak, langabeziko dirulaguntzatan aurreztutakoaren bidez, eta jende gehiagok 
kotizatuko lukeelako; eta baita gehien irabazten duten langileak ere, euren soldata 
murriztuaz.  

 Gai honi buruz ideia ezberdinak topa genitzake dena den: zenbaitetan  antzinatasun 
gehigarriak izoztea proposatzen da (antiguetate delakoa), diru kopuru hori enplegua 
sortzeko erabiliaz100; beste batzutan soldata igoerak moderatzea proposatzen da, igoera 
horietan aurrezten dena enplegua sortzeko erabiliaz; eta proposamenik ausartenetan, gehien 
irabazten duten langileen soldata murriztea proposatzen da (gehienez %10ko murrizketak), 
muga Gutxieneko Soldata Interprofesionalak (SMI) emango lukeelarik (gutxieneko soldata 
hori bi aldiz baino gutxiago irabazten dutenen soldata -1995ean 130.000 pezeta- ez 
litzateke ikutuko). Edozein modutan, azpimarragarria dena da, urte hauetan UGT prest 
agertzen dela lanaldi murrizketaren truke soldata murrizketak onartzeko, Volkswagen 
enpresak ezagun bihurtutako lan banaketa defentsiboaren ildotik (1994ko XXXVI. 
Kongresuan "contratos de solidaridad" izena emango zaio proposamen honi)101. 

                                                 
99 1995ean UGTko zuzendariek lanaldi murrrizketa eta banaketari buruz idatzitako iritzi artikuluak 
ere topa genitzake egunkarietan. Cándido Méndez idazkari nagusiak adibidez honelako gauza 
interesgarriak idatzi zituen: "El desempleo es una bolsa de tiempo de trabajo que, para producir a 
los niveles actuales y con la productividad presente, no es necesario utilizar" (Méndez, 1995). UGT-
Eko Ekintza Sindikaleko idazkariak, artikulu horretako zenbait parrafo erabili zituen berriro 
hilabete batzuk beranduago: "La cantidad de trabajo viene determinada por las condiciones 
tecnológicas y económicas de producción en cada momento. Pero esa cantidad de trabajo se 
distribuye según las convenciones sociales que se establezcan, dando lugar a un cierto volumen de 
empleo. Así pues, hay que debatir como distribuir tanto el trabajo como la productividad" (Bermejo, 
1995). 
100 Hori proposatzen da adibidez, 1996ko negoziazio kolektiboa prestatzeko UGT eta CCOOek 
batera prestatutako txostenean. 
101 Dena den, "lan banaketa nola ordaindu" erabakitzerakoan nahaste handia topa genezake UGTren 
proposamenetan. Zenbaitetan soldata murrizketak ez direla inolaz ere onartuko esaten da; bestetan 
murrizketa hoiek arazoak dituzten enpresatako enpleguak salbatzeko bakarrik onartuko direla; eta 
bestetan, lan banaketa ordaintzeko, gehien irabazten duten langileen soldata murriztu beharko 
luketeela. Zenbaitetan hiru ideiak dokumentu berean topa genitzake gainera. Lan Banaketari 
buruzko Nazioarteko Batzarrean aurkeztutako dokumentua (Bilbo, 1995eko urria) izan liteke 
adibidea: "Por lo tanto, no estamos dispuestos a permitir que la reducción del tiempo de trabajo 
conlleve reducción de los salarios, porque por esa vía, caeríamos en una falsa solidaridad de que los 
culpables del paro son los ocupados" (Bermejo, 1996: 217). "La UGT-E y como medida solidaria de 
todos los trabajadores, negociará un descenso en el salario acompañado de una reducción 
significativa de la jornada de trabajo, siempre y cuando se garantice, al menos, el mantenimiento de 
los empleos existentes (...) Solamente será aceptable en empresas que atraviesen una situación 
coyuntural especialmente difícil" (Bermejo, 1996: 218).  "En cualquier caso los costes de la 
reducción deben ser financiados por diversos medios: (...) los trabajadores con salarios más altos, 
moderando la evolución de sus retribuciones" (Bermejo, 1996: 220).  
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 Azpimarratu daitekeena da baita ere, txosten orokor hauetan idazten denaren eta 
urtean zehar praktikatzen den politika sindikalaren arteko ezberdintasuna. Gure gaiari 
dagokionean adibidez, UGTek gainontzeko sindikatuak bezela, enplegua sortu ahal izateko, 
lanaldia kolpetik asko murriztea proposatzen du bere txostenetan, pixkanakako murrizketa 
txikiak produktibitate hazkundeekin konpentsatuko liratekeelako, eta ondorioz ez 
litzatekeelako enplegua sortuko. Hori idazten da txostenetan. Baina gero, gobernuarekin 
edo enpresariekin sinatutako akordioetan, eta negoziazio kolektiboetan, murrizketa txiki 
hoiek onartzen dira (aurrerago hitz egingo dugu berriz honi buruz, Euskadin UGT baita 
gainera azken urteetan enpresarien eskeintzak beste inork baino lehen onartzen dituena, 
gainontzeko sindikatuen borrokari kalte handia eginaz).    

 UGTren ustez, enplegua sortzeko modu bakarra ez da asteko lanaldia murriztea: 
sindikatuaren 1996ko datuen arabera adibidez, Espainian 540 miloi aparteko ordu egiten 
ziren urtean, eta ordu horien truke 325.000 enplegu sortu omen zitezkeen (horietatik 15.000 
Euskadin sortuko liratekeelarik). Eta kontutan hartu beharko litzateke baita ere enplegu 
aztarnategi berrien aukera: 1996ko azaroan, PSOEk gai honi buruzko batzar bat antolatu 
zuen, eta bertan UGTko idazkari nagusia, Cándido Méndez, erabat ados agertu zen 
aztarnategi berri horietan enplegua sortzearekin (hortik aurrera, aztertu ditugun gainontzeko 
sindikatuak bezela, UGT ere proposamen honen alde agertuko da, gai honetan diskurtso 
kritikotik aldenduaz). 

 Urte hauetan, UGT-Ek lan banaketari buruz idatzitako testu interesgarrienetakoa, 
Carlos Trevillak emaniko hitzaldi batekoa da nire ustez (1996ko uztailean Menendez 
Pelayo Unibertsitatean Udako Kurtsoen barnean). Trevillarentzat, enplegua sortzeko bi 
modu daude: lan denbora luzatuaz edo lan denbora murriztuaz. Lehenengo kasuan, gehiago 
lan eginez, produktuaren lan kostua murriztu egiten da, eta ondorioz, produktua merkeago 
saldu daiteke, enpresen lehiakortasuna hobetu egiten da, gehiago saltzen da, gehiago 
produzitu behar da, eta ondorioz enplegua sortzen da. AEBek jarraituriko bidea litzateke. 
Jarrera honen aurrean, Europan beste bide bat hartu omen da, produktibitatea 
hobekuntzaren bidea, berrikuntza teknologikoaren bidez. Baina teknologiari esker 
irabazitako produktibitatearen truke lan denbora ez denez murriztu, langabezia agertzen da. 
Trevillaren proposamena garbi dago beraz: langabeziari aurre egiteko lan denbora 
murriztea (Trevillaren datuen arabera, XIX. mende erditik hona lan denbora %41 murriztu 
da. Hau da, orain dela 150 urte lan egiten zuten denboraren erdia lan egitean dugu. Eta 
1960. hamarkadatik hona lan denbora murriztu ez balitz, Espainian enpleguaren %18 
soberan legoke 1996an. 1995eko BPGa 1990eko produktibitatearekin produzitu behar izan 
balitz, 1.400.000 enplegu gehiago beharko lirateke Espainian). Beraz, gertatu dena da, justu 
gehien behar zenean (1980 eta 1990 hamarkadetan), lan denbora murriztu beharrean, lan 
denboraren malgutasunaren bidea aukeratu dela. Eta ondorioz, EBko langileen %23k 45 
ordu edo gehiago lan egiten dituela astean, %10ak 50 ordu edo gehiago, eta %41ak 
gehiegizko erritmoan lan egiten duela (1996ko datuak). Gainera, 1994ko PSOEren lan 
erreformak ez omen die inolako mesederik egiten langileei: lan denboraren murrizketa eta 
banaketa bultzatu beharrean, lan merkatuaren eredu anglosaxoniarra eredutzat hartuz, lan 
denboraren malgutasuna bilatzen da, negoziazio kolektiboan abantaila eta boterea 
enpresariei emanez (Trevilla, 1996).  

 Egoera aldatzen hasteko aukera ikusi zuen UGTek 1997ko apirilean CCOO eta 
enpresariekin sinatutako akordioari garrantzitsuari esker ("Acuerdo para la Estabilidad en el 
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Empleo y la Negociación Colectiva"). Akordio honetan lan denboraren murrizketa eta 
banaketa orokorki bakarrik aipatzen zen arren, UGTren ustez akordioak enpleguaren egoera 
hobetzea suposatuko zuen, behin-behinekotasun datuak adibidez murriztuaz ("tendremos 
más contratos fijos y acabará la precariedad" esan zuen Candido Mendez UGTko idazkari 
nagusiak akordioa sinatzean). Sei urte pasa ondoren ordea, Euskadin kontratuen %90 baino 
gehiagok behin-behinekoa izaten jarraitzen du, eta behin-behinekotasun tasa ez da %30tik 
jaisten. UGT eta CCOOentzat ilusioa pizteko moduko akordioa zen arren, hurrengo 
urteetan gertatutakoak ilusio hori itzaldu du, akordioak ez duelarik suposatu sindikatuek 
espero zuten aldaketa. UGTek behintzat onartu du porrota: UGT-Eren datuen arabera, 
1999an adibidez 655.945 lan kontratu sinatu EAEn, baina biztanleria okupatua edo landuna 
28.900 pertsonetan bakarrik hazi zen. Hau da, lanpostu berri bakoitzeko 23 kontratu sinatu 
ziren, izugarrizko errotazioa adierazten duelarik datu horrek. 2000. urtean, 698.179 
kontratu sinatu ziren EAEn, horietatik 632.266 behin-behinekoak zirelarik. Eta behin-
behineko enplegua batez ere administrazio publikoetan hazi da gainera. 1997ko 
akordioaren porrota onartu beharra dago beraz: "Parece que todo el país está en obra y 
servicio. La tasa de temporalidad está llevando a que existan pobres con trabajo, 
fundamentalmente jóvenes que son utilizados como mano de obra de usar y tirar. Son los 
excluidos con trabajo" (Trevilla, 2000a)  

 1997an "Karta Soziala"-ren aldeko mugimendua pizten da Euskal Herrian, eta 
lehenengo momentuetan UGT-E borroka horren alde agertzen da. Dena den, haseratik 
bertatik zalantzak agertu ziren sindikatuan, kapitala eta merkatuak gero eta 
globalizatuagoak ziren bitartean, ez omen zelako logikoa langilegoa gero eta lokalistagoa 
izatea: "El reparto del tiempo del trabajo, de la riqueza... no es un problema de coordenadas 
territoriales, de una dialéctica geográfica, es un problema de coordenadas económico-
sociales (y por tanto universales) entre el capital y la fuerza del trabajo" (Cobo, 1997). 

 Azaroan EBak enpleguari buruzko batzarra ospatu zuen Luxenburgon, eta Espainia 
bertan onartutako akordioetatik kanpo geratu zen, bere langabezi tasa altuaren ondorioz 
ezin omen zituelako akordio hoiek bete (EBko gainontzeko herrialdeek bost urtetan 
langabezia erdira murriztu nahi zuten, 1997ko %11ko batezbestekotik gutxienez %5-6ra 
jaitsiaz). UGTren ustez, J.M. Aznar-ek ridikuloa egin zuen bilera honetan: justu 
langabeziaren aurka borrokatzeko behar gehien duen herrialdea, langabeziaren aurka 
borrokatzeko akordiotik kanpo geratzen da. EBaren gainontzeko helburuak txintxo-txintxo 
betetzen saiatzen den bitartean, enpleguaren gaian beste alde batetara begiratzen du, 
hazkunde ekonomiko gehien duen herrialdea dela kontutan hartuaz gainera. "Zergatik ez da 
erabiltzen hazkunde hori enplegua sortzeko?" galdetzen du UGTek. 

 1998, lan banaketaren aldeko borrokaren urtea da UGTren kasuan ere (batez ere 35 
orduko lan astean zehazten den borroka). Frantzian 1997ko udazkenean Aubry legea onartu 
ondoren (35 orduko lan astea ezartzen zuen legea), UGTek egoera aprobetxatu nahiko du 
Espainian ere lanaldia murrizteko. 1998ko martxoan ospatutako 37. Kongresuan adibidez, 
lanaldi murrizketa izan zen gairik garrantzitsuenetakoa, beste edozein Kongresuetan baino 
garrantzitsuagoa ("Por las 35 horas. Empleo y Solidaridad" izan zen Kongresuaren lema). 
1998an biderkatu egiten dira lan banaketaren aldeko (batez ere 35 orduko lan astearen 
aldeko) prentsaurrekoak, mobilizazioak, dokumentuak... Lan honetan ez daukat lekurik 
ekimen guzti hoiek aipatzeko, eta ikerketa honen helburua ez denez kronika historiko bat 
egitea, nire ustez interesgarrienak izan daitezkeen momentu eta gaiak aipatzera mugatu 
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beharko dut102. UGTek nahiko garbi edukiko du Frantziako eredua jarraitu beharko 
litzatekeela Espainian, hau da, 35 orduko lan astea legez ezarri beharko litzatekeela. Baina 
CCOOek negoziazio kolektiboaren bidea nahigo zuenez, bi sindikatuen artean eztabaida 
sortuko da gai honen inguruan103. UGTren ustez (puntu hontan ados nagoelarik 
sindikatuaren iritziarekin), lan munduari dagokionean Europa hegoaldea eta iparraldea 
bereiztu beharko lirateke. Iparraldean sindikatuak indartsuagoak dira, eta gauzak 
negoziazio kolektiboz eztabaidatu eta lortzeko tradizio handiagoa dago. Hegoaldean ordea, 
sindikatuak ez dira hain indartsuak (1980 eta 1990eko hamarkadetan oraindik gutxiago 
gainera), eta ondorioz Estatuak parte hartu beharko luke104. Esan bezela, nire ustez 
eztabaida honetan arrazoia dauka UGTek, eta ez bakarrik aipaturiko ipar/hego 
ezberdintasunagatik. Helburu nagusia enplegua sortzea denean, berdin dio enplegu hori sor 
dezakeen lan denboraren murrizketa konbenio kolektiboz edo legez lortzen den. Nire ustez, 
azken batean CCOOen jarreraren atzean protagonismo arazo bat legoke: 35 orduak legez 
ezartzen badira, badirudi sindikatuek ez dutela nahiko indarrik murrizketa hori lortzeko 
("lan harremanak legeetan oinarritzen badira, jendeak sidikatuak alferrikakoak direla pentsa 
dezake"). 

 1998ko maiatzean UGTek lan denbora murrizteko dokumentu bat prestatzen du 
Frantziako eredua jarraituz. Hurrengo asteetan dokumentua CCOOkin eztabaidatu ondoren, 
ekainean, gai honetan oraindik ere Espainiako bi sindikatu nagusientzako erreferentzi den 
testua zabalduko dute: Propuesta unitaria de CCOO y UGT sobre 'reducción y 
reordenación del tiempo de trabajo como política de empleo'. Por las 35 horas (UGT-
CCOO, 1998). Bai legea eta bai negoziazio kolektiboaren beharra aipatzen dira 
dokumentuan ("ez zuretzat eta ez niretzat" beraz, bi ikuspegiak onartzea erabakitzen 
delarik). Enplegua sortzeko lan denbora murrizteaz gain (35 orduko lan astea, aurre-
jubilazioak...), aparteko orduen aurka borrokatu beharra azpimarratzen da. Eta guzti 
honetaz gain, "borondatezko eta eskubidedun denbora partzialeko enplegua" sustatzea 
proposatzen da. Dokumentu hau idatzi zenetik bost urte pasa direnean, 35 orduko lan astea 
oraindik urruti dago langile gehienentzako, jubilazioa aurreratu beharrean atzeratu egingo 
dela dirudi, eta aparteko ordu ugari egiten jarraitzen da. Ez dirudi beraz gai honetan 
Espainiako sindikalismoak gauza gehiegi lortu dituenik.  

                                                 
102 1998ko uztailean, UGT-Eko idazkari nagusiak honelakoak idazten zituen: "¿Se puede seguir 
trabajando la misma jornada que hace 20 años cuando la productividad en el trabajo se ha 
duplicado? Las 35 horas hoy, y mañana las 32, y pasado mañana las 30, es simplemente adaptarnos 
a los tiempos. El trabajo se está ya repartiendo a través del libre juego del mercado. La mitad de los 
que están en edad de trabajar o están en paro o son trabajadores precarios. Nos estamos jugando el 
modelo de sociedad, con ciudadanos con derechos o exclusión social. Sólo los defensores de la 
competitividad salvaje, los del sálvese quien pueda, los privilegiados del empleo seguro son los que 
se oponen a la reducción del tiempo de trabajo. Hagamos realidad una sociedad vertebrada y 
cohesionada de ciudadanos con derechos y en consecuencia con empleo en el siglo XXI. Es un 
compromiso de todos los que no nos resignamos a la actual fractura y dualización social" (Trevilla, 
1998). 
103 UGTen lan banaketaren gaia gehien landu duenetakoa den Antonio Ferrer-ek Temas aldizkarian 
azaltzen du UGTren jarrera, "Las 35 horas, ley y convenio" artikuloan (Ferrer, 1999).  
104 Ideia honetan oinarrituz Carlos Trevilla UGT-Eko idazkari nagusiak emendakin bat aurkeztu 
zuen UGTren izenean Europear Sindikatuen Konfederazioak (CESek) 1999ko ekainean Helsinkin 
ospatutako IX. Kongresuan. 
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 1998ko urrian CCOO eta UGTek "Denbora Partzialeko Kontratu Finkoaren 
Akordioa" sinatzen dute Espainiako gobernuarekin, sindikatuen ustez akordio horrek 
ordurarteko denbora partzialeko enpleguen arazo nagusiak konpontzen zituelarik (eskubide 
arazoak, egonkortasun arazoak...). Aurretik, udaberriko lan banaketari buruzko CCOO-
UGT dokumentu amankomun horretan ere, denbora partzialaren aldeko apustua egiten zen. 
Baina, ez ote da oraindik ere funtsean baliogarri hiru urte lehenago UGTtik bertatik 
Bermejok gai honi buruz eginiko kritika?  
En primer lugar, conviene denunciar la frivolidad y actitud interesada de quienes traducen el debate 
en términos de reparto del empleo y del salario. Me explico, para algunos, el problema se reduce 
aquí y ahora a fomentar el trabajo a tiempo parcial (media jornada), medios salarios y medios 
derechos sociales y laborales, extendiendo su aplicación para trabajos de baja cualificación y 
mujeres. Desgraciadamente, la modalidad actual de trabajo a tiempo parcial refleja en mayor 
medida la necesidad que tienen los patronos, de empleos flexibles, de carácter atípico, a bajo coste, 
más que la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras de un empleo digno, con menos 
horas de trabajo, libremente elegido, y con el mismo nivel de seguridad y de oportunidades y de 
igualdad de trato que tienen aquellos que trabajan a jornada completa (...) Esta sería la vía del 
reparto del salario; con el mismo volumen de salarios se retribuyen a más trabajadores (Bermejo, 
1996: 216-217). 

 %10ko langabezi tasa mantentzen denean, denbora partzialeko kontratu gehienak ez 
dira borondatezkoak; oraindik ere behe mailako enpleguetarako eskaintzen dira gainera 
kontratu hauetako gehienak, eta batez ere emakumeentzako; eta azken batean, hau ez da 
benetan aurrerakoi eta ausart den sindikatu batek proposatu beharko lukeen lan banaketa, ez 
baita aberastasuna banatzen ("Fomentar el trabajo a tiempo parcial es fomentar medios 
salarios: con el mismo volumen de salarios de retribuyen a más trabajadores". Denbora 
partzialarekn langileen artean ordaintzen da beraz langabezia, kapitalak ez duelarik esfortzu 
horretan parte hartzen). 

 UGTrentzat Frantzia dela eredua esan dut, baina hurbilago etorriaz, UGT-Eri 
Nafarroako kasua ere gustatzen zaio: administrazio nafarreko langileak 35 ordu lan egiten 
dituzte 2000. urtetik aurrera, eta Nafarroan lan denbora murriztuz enplegua sortzen duten 
enpresak dirulaguntzak jasoko dituzte. Frantziako legea lortu bitartean, eska daitekeen 
egoerarik hoberena omen litzateke (UGT, 1999105). UGT-Eren ustez, EAEn gauzak hobeto 
egin zitezkeen, baina oztopo ugari zeuden: batetik, ELA eta LABen jarrera, helburu 
politikoak helburu sindikalen aurretik jarriz (horregatik ez omen ditu fruitu gehiago eman 
LHKan 1999ko urtarrilean lortutako Enpleguaren aldeko Akordioak). Bestetik, Confebask, 
35 orduko lan asteari ezezko borobila emanez (1999ko maiatzak 21ko greba orokorrak izan 
zuen arrakasta kontutan eduki gabe). Eta azkenik, Gasteizko gobernua, ez omen duelako 

                                                 
105 Txosten honetan (UGT, por las 35 horas. Situación actual y avances registrados en el proceso 
de Reducción del Tiempo de Trabajo) Autonomi ezberdinetan azken aldian lortutako lanaldi 
murrizketa neurriak aztertzen dira, gehienak arlo publikokoak: Extremadurako administrazioko 
langileek 35 ordu lan egiten zituzten 1999ko urtarrilak 1tik aurrera, Andaluziakoak 1998ko 
maiatzetik aurera eta Nafarroan 2000ko urtarriletik aurrera. Aragonen osasun arloan bakarrik zuten 
35 orduko lan astea (urtean 1.500 ordu), gainontzeko funtzionariek 37,5 ordu lan egiten zituztelarik. 
Errioxan ere osasun arloko langileek zuten lanaldi txikiena (1501 ordu urtean), administrazioaren 
gainontzeko arloetan 1.551 lanordu egiten zirelarik. Kataluinan, administrazio eta udal askotan 35 
orduak onartuak zeuden txosten hau idazterako (1999ko martxoa). Euskadiko administrazioan, 35 
orduko akordioa 2000. urtean sinatuko zen, 2001tik aurrera ezarriko zelarik. 
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nahikoa egiten lan banaketaren alde. CCOO bakarrik salbatzen da kritiketatik (ziurrenik 
UGTren lagun zirelako garai horretan). 

  

2.3.- 2000-2005106 

 Aztertu ditugun gainontzeko sindikatuen kasuan bezela, UGTren diskurtsoan ere 
lanaldi murrizketa eta banaketaren gaiak indarra galtzen du 2000tik aurrera. Oraindik 
aldarrikapen garrantzitsua izango da urte hauetan, baina jadanik ez zaio eskeiniko 1995-99 
tartean eskeini zitzaion arreta. Lehenago ere aipatu dut nire ustez aldaketa horretan eragin 
dezakeen arrazoi nagusietako bat zein den: UGTek, eta orokorrean sindikalismoak, 
1990eko hamarkadaren bigarren erdian lanaldi murrizketa enplegua sortzeko eskatu zuten, 
baina justu urte horietan, neoliberalismoa gai izan zen lan denbora murriztu gabe enplegua 
sortzeko, eta modu horretan, sindikatuak argudiorik gabe geratu ziren. 2000tik aurrera, 
neoliberalismoak sortutako enplegu berri horren kalitatea bihurtuko da pixkanaka lan 
munduko eztabaidagai nagusi (enpleguaren egonkortasunik eza, batez ere), eta lanaren 
banaketa bezalako gaiak bigarren plano batetara itzuliko dira. Marko teorikoan aipatu 
dugun moduan ordea, ikuspegi kritikoaren ustez, egoera berrian ere berdin jarraitzen du 
izaten baliogarri lanaldi murrizketa eta banaketaren aldeko proposamenak.  

 Gainera, 2000tik aurrera, lanaldi murrizketarako proposatzen den moduan ere 
aldakteak gertatuko dira. Sindikatuak oraindik 35 orduko lan astea eskatuko dute, baina era 
berean, lanaldi murrizketarako erreferentzia gisa urtea erabiltzea onartuko dute ("lan 
denboraren anualizazioa"). Modu horretan "35 orduko lan astea" erreala ez den 
batezbestekoa bihurtzen da, eta ondorioz, ikuspegi kritikoak proposatzen dituen helburuak 
lortzea (enplegu sorrera, bizimoduz aldatzen hastea...) ia ezinezkoa gertatzen dira. 2000tik 
aurrera, urteko lanaldia pixkanaka murriztuko da negoziazio kolektibo bidez, eta murrizketa 
hori sektore publikoko langileek edo enpresa pribatu handietakoek lortuko dute batez ere. 
Gainontzeko sindikatuen kasuan bezela, UGT ere gertuago kokatu beharko dugu beraz guk 
sozialdemokrata bezela definitu dugun perspektibatik, benetan kritiko eta aurrerakoi den 
batetik baino. 

 2000. urte hasieran, oraindik ere lanaldi murrizketa eta banaketaren aldeko apustu 
indartsua mantentzen zuen UGTek. Urtarrila eta otsailean adibidez, hiru komunikatu 
bidaliko ditu komunikabideetara (www.ugt.es/comunicados de prensa). Lehenengoan, 
Espainian urtero 70 miloi aparteko ordu aitortzen direla salatzen da (eta ondorioz, benetan 
egiten direnak ziurrenik askoz gehiago direla). UGTren ustez, 1997an patronalarekin 
sinatutako akordioan aparteko orduen gaia "aipatzen zen" ("se plasmó el compromiso de los 
agentes sociales de instar al Gobierno a iniciar el período de consultas previsto en el 
artículo 35.2 del Estatuto de Trabajadores para limitar o reducir las horas extraordinarias"), 
baina ez patronalak eta ez PPren gobernuak ez omen dute konpromiso hori bete. 
Sindikatuaren proposamena urtean gehienez egin ditezkeen aparteko orduen muga 80tik 
60ra murriztea da (sindikatu batek ez al luke gehiago eskatu behar?). Eta hontaz gain, 
martxoko hauteskundetarako programan 35 orduko lan astearen aldeko legea aurkeztu 
                                                 
106 Ikerketa amaitu eta argitalpenerako zuzendu dugun artean pasa diren hilabeteetan, UGTek 
baiezko botoa eskatu du Europako Konstituzioari buruzko erreferendumean (2005ko otsaila), eta 
Alemaniako IG Metall-ekin akordio batetara iritsi da deslokalizazioaren aurka borrokatzeko 
(2004ko abendua). 
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dezatela eskatzen die komunikatu honetan UGTek partidu politiko guztiei (Los excesos de 
jornada impiden crear empleo, 2000.01.04). Bigarren komunikatuan, jubilazio adina 
aurreratzea eskatzen zen (Adelantar la edad de jubilación, una oportunidad para los 
jóvenes, 2000.01.19), eta hirugarrengoan, lanaldi murrizketari buruzko inkesta baten berri 
ematen zen (La mayoría de los españoles a favor de las 35 horas, 2000.02.28): Espainian, 
biztanleriaaren %60 35 orduko lan astearen alde omen dago, gainera aurka %20 bakarrik 
dagoelarik (PPri botoa ematen diotenen artean ere %54 aldekoa omen da)107.  

 UGTren helburuak oraindik itxaron egin beharko zuten ordea (jubilazio adina 
aurreratzea, 35 orduko lan astearen legea, ea.), 2000ko hauteskunde orokorretan (martxoan) 
Partidu Popularrak gehiengo absolutoa lortu baizuen, eta partidu honek ez baizuen inongo 
asmorik ildo hori jarraitzeko. Gainera, neoliberalismoa ez Espainian bakarrik, baizik eta 
mundu osoan ari zen nagusitzen. Baina ez zen hori lanaldi murrizketaren proposamenak 
indarra galdu izanaren arrazoi bakarra. Lehenxeago aipatu dugu beste arrazoi posible bat 
(Europako sindikalismoak lan denboraren murrizketa enplegua sortzeko tresna gisa 
proposatu zuenez, 1995-2000 tartean langabezia jaitsi ondoren, indarra galtzen du 
argudioak). Arrazoi ezberdin hauen ondorioz, garbi dagoena da 2000tik aurrera aztertzen 
ari garen gaiak garrantzia galduko duela, baita sindikalismoaren baitan ere. Europako 
Sindikatuen Konfederazioak adibidez (CESek), lanaldi murrizketa ez zuen aipatu ere egiten 
2000ko abenduan EBko buruzagiek Nizan ospatuko zuten bileraren aurkako manifestaldia 
deitzean. Lanaldi murrizketa aipatu beharrean, horrelakoak idazten ziren deialdi horretan: 
"La Confederación Europea de Sindicatos cree firmemente que en Europa se dan todas las 
condiciones previas para avanzar hacia una política de pleno empleo, basada en un 
crecimiento duradero y sostenible, apoyada por una política coordinada en materia de 
inversión pública, impuestos, innovación, aprendizaje a lo largo de toda la vida, e igualdad 
de oportunidades" (Unión-Digital, 7). 

 UGTren kasuan ere nabarituko da noski esaten ari garena. 2000-03 tartean gutxi eta 
eskasak dira lanaldi murrizketaren aldeko testuak eta ekimenak. 2000ko abenduan adibidez, 
administrazio publikoko langileen greba deitzen dute Espainia mailan UGT eta CCOOek, 
eta greba horren helburuen artean lanaldi murrizketa ez da aipatu ere egiten: "subida del 
nivel salarial superior al 2% establecido por el Gobierno; reconocimiento de la negociación 
colectiva y de la cláusula de revisión salarial; oferta de empleo público que cubra las bajas 
vegetativas; rechazo a la movilidad geográfica no negociada" (Unión-Digital, 8).  

 Testu idatzien artean, 2000. urtean bi azpimarra genitzake. Uztailean aurkezten duen 
ikerketa batean, Espainiako langileek EBko beste langileek baino ordu gehiago lan egiten 
dituztela azpimarratzen du UGTek. Espainiako legediak urtean 30 egun naturaleko 
atsedenaldia finkatzen duen bitartean, Alemania, Austria, Frantzia, Italia, Luxenburgo, 
Finlandia eta Holandan bost aste edo gehiagoko oporrak dituzte (Irlanda eta Portugalek 
bakarrik omen dituzte Espainiako langileek baino opor egun gutxiago). Lan egindako 
orduen kasuan ere, Erresuma Batuak eta Portugalek bakarrik lan egiten dituzte Espainiako 
langileek baino ordu gehiago. Gainera, kontutan hartzen badugu zenbatek lan egiten duen 
egun osoko kontratuarekin, Luxenburgo eta Sueziak bakarrik irabazten diote Espainiari, 

                                                 
107 1999ko irailean "Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales"-ek eginiko inkesta (UNEDeko 
soziologia katedradun den José Felix Tezanosek zuzentzen duen taldea). 
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gainontzeko herrialdeetan denbora partzialeko kontratuen portzentaia handiagoa delarik 
(UGT, 2000b). 

 Hontaz gain, UGT-Eko idazkari nagusiak, Carlos Trevillak, "El reparto del trabajo en 
el marco de la integración europea" artikulua idazten du Herria-2000 aldizkarian. Eta 
bertan modu honetako gauzak esaten ditu: "Tenemos que ganar en primer lugar la batalla 
de las ideas", edo "Tenemos que ser sujetos sociales alternativos" (ikuspegi kritiko batetik 
ordea zalantzan jar liteke 2000ko UGT sujetu alternatibo denik: sujeto sozial alternatiboa al 
da, helburu garrantzitsuenen artean funtzionarien soldata %2 beharrean %4 igotzea 
eskatzen ari den sindikatua?). Trevillaren datuen arabera, Espainian 2000. urtean batezbeste 
1.741 ordu lan egiten diren bitartean, EB-11ko (eurozona) batezbestekoa 1.671 ordukoa da. 
Ondorioz, 35 orduko lan asteak (urtean 1.598 lanordu), 600.000 lanpostu sortuko omen 
lituzke (azkeneko 14 urtetan lan ordutegia %1,6 bakarrik murriztu da Trevillaren datuen 
arabera, 1984an 1.798 ordu lan egiten baitziren urtean, eta 1998an 1.769). 35 orduko lan 
astearekin batera, aparteko orduak ezabatzea eta aurrejubilazioak dira lan denbora murriztu 
eta banatzeko Trevillaren proposamenak. Aparteko orduen kasuan, 1996ko lehenengo 
hiruhilabetean langile bakoitzak 24,8 aparteko ordu egin zituen bitartean (batezbestekoa), 
1998ko lehenengo hiruilabetean batezbesteko hau 28,2 ordutara igo omen zen. Negoziazio 
kolektiboetan ahalik eta gehien murriztu beharko litzateke ordu hauen erabilera, baldintzak 
zehaztuz eta gogortuaz, gehienezko kopuruak murriztuaz, atsedenaldiarekin ordainduaz... 
Gainera, sindikatuek informazio eta kontrol eskubide gehiago eduki behar omen lukete gai 
honetan. Espainiak EBko langabezia eta prekaritate zerrenda guztietan lehenengo postua 
betetzen du. Trevillaren ustez hori da gure gizarteetako arazo nagusia, enpleguak 
eskaintzen baiditu gizarte honetan gainontzeko eskubideak (etxebizitza, pentsioak...). 
Gainontzeko aldagai makroekonomikoak asko zaintzen diren bitartean (inflazioa, defizit 
publikoa, interes tipoak..), enplegua bigarren mailan geratzen da. Eta enplegurik gabe, 
enplegu duinik gabe, ez dago gizarte berdintasunik, ez da hiritartasunik, ez dago 
demokraziarik (Trevilla, 2000b). 

 Esan bezela, 2000tik aurrera gero eta arreta gutxiago eskeiniko zaio aztertzen ari 
garen gaiari. 2001-03 tartean adibidez, 35 orduko lan asteari buruzko bi dokumentu txiki 
bakarrik topatu ahal izan ditut web orrian, biak 2002koak. Lehenengoan, El avance de las 
35 horas en España izenekoan, 1998tik aurrera Espainian lortu diren lanaldi murrizketa 
garrantzitsuenak errepasatzen dira. UGTren datuen arabera, 2001ean, 1.350.000 langilek 
zeukaten 35 orduko lan astea, horietatik  700.000 administrazio autonomikoetakoak 
zirelarik. Arlo pribatuan, 1997ko datuekin konparatzen aldaketa nabaritzen da, baina 
ikuspegi kritiko batetik, oraindik oso gutxi da lortu dena: 1997an 76 konbenio kolektibo 
omen ziren 35 orduko lan astea onartzen zutenak, 79.000 langilerengan zutelarik eragina 
konbenio hoiek; 2001ean, 400 konbenio eta 341.000 langile ziren lanaldi murrizketa hori 
lortu zutenak108. Esan bezela, benetan kritiko den ikuspegi batetik oso gutxi da oraindik 
arlo honetan egiten ari dena (gogoratu Espainiako biztanleria landuna 16 miloi pertsonakoa 
dela), eta horregatik, zalantzan jartzeko modukoa iruditzen zaigu UGTek egiten duen 

                                                 
108 Asturiaseko "talleres y concesionarios de automóviles" omen da 35 orduko lan astea finkatzen 
duen sektore mailako lehenengo konbenioa (2000an sinatutako konbenioa, 35 orduko lan astea 
2003rako finkatzen duelarik. Unión, 196 zbka.). Euskadin, nire datuen arabera, garbiketakoak izan 
dira lehenengoak, Bizkaian 2003an eta Gipuzkoan 2005rako (Gipuzkoako akordioa 2001ean sinatu 
zen, 43 eguneko grebaren ondoren) 
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azterketa: "Los datos sobre evolución de la negociación colectiva demuestran que se está 
avanzando de forma rápida en la implantación de la jornada de 35 horas y confirman que la 
actuación sindical de UGT es la adecuada para lograr los objetivos señalados en nuestro 
último Congreso: reparto del trabajo, creación de empleo estable y mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores" (UGT, 2002a). Gainera, behin eta berriz errepikatzen ari garen 
bezela, azken urteetako lan denbora murrizketen erreferentzia urteko lanaldia da, ondorioz, 
35 orduko lan astea batezbeste bat besterik ez delarik. 2002ko bigarren dokumentuan, 
Frantziako Aubry Legea defendatzen du UGTek, Jean Pierre Raffarin-en gobernu berriaren 
helburuetako bat legea baliorik gabe uztea dela susmatuz: "La reducción de la jornada y las 
35 horas siguen y seguirán vivas. Se han constituido ya en un referente sindical 
insoslayable, en una opción política real alternativa a las tendencias desreguladoras y 
precarizadoras, y en una vía de conciliación de trabajo y ocio, de más productividad y 
menos tiempo de trabajo, de equilibrio entre vida profesional y vida privada. Para UGT, el 
conjunto del mundo sindical y de las fuerzas de progreso son un referente reivindicativo 
permanente, que no vamos a abandonar, y un instrumento de futuro para mejorar la calidad 
de vida en el contexto social y económico del mundo actual" (UGT, 2002b). 

 Dokumentu hauetaz gain, 2001ko udazkenean "Enplegu Egonkorraren eta Ziurraren 
aldeko Herri Ekimen Legegilea" aurkezten du UGTek, bertan enpleguaren egoera 
hobetzeko zenbait neurri proposatzen direlarik. Lanaldi murrizketari dagokionean adibidez, 
denbora partzialeko kontratuei espazio dexente eskaintzen zaie testuan, eta hortaz gain 
errelebo kontratua gehiago sustatu beharraz ere hitz egiten da. Baina 35 orduko lan asteari 
dagokionean, bereziki arriskutsuak diren lanetarako bakarrik eskatzen da (UGT, 2001a: 
13). Eta ondorioz, berriro ere zalantzan jar genezake UGTrena benetan diskurtso 
aurrerakoia ote den: horrenbeste urtez 35 orduko lan astea eskatzen aritu ondoren, nola da 
posible gero lan arriskutsuetarako bakarrik proposatzea?109 

 Kongresuei dagokienean, aztertzen ari garen urte hauetan, Espainia mailako 38.a eta 
Euskadiko 8.a ospatzen dira, biak 2002an (UGT-E, 2002). Eta Kongresuko testuak aztertu 
ondoren, sensazio bikoitza geratzen dela esan genezake. Batetik, zuzendarien 
adierazpenetan eta komunikabideetara bidalitako laburpenetan, lanaldi murrizketa 
sindikatuaren lehen mailako helburutzat aurkezten jarraitzen da. Zentzu honetan, epe 
motzean 35 orduko lan astea aldarrikatzen jarraitzen da, eta epe luzerako (25-30 urtetan), 
lau lan eguneko astea. Gainera, hortaz gain, amatasun baja, gaur egungo lau hilabetetik 
urtebeteraino luzatzea proposatzen da, eta opor asteak, lautik bostera luzatzea. Baina 
bestetik, Kongresuko testu ofizialak aztertuaz, lanaldi murrizketari adierazpenetan baino 
garrantzia gutxiago eskaintzen zaiola ohartzen gara, beste gai batzuk baino espazio 
gutxiago eskaintzen zaiolarik eta beste gai asko baino beranduago aipatzen delarik gainera. 
"Programa de Acción" delakoaren laburpenean adibidez (hurrengo lau urteetarako 
sindikatuaren estrategia finkatzen duen dokumentua), nik ez dut lanaldi murrizketari 
buruzko aipamenik topatu (UGT, 2002c).   

                                                 
109 Espainian mailan mota honetako Herri Ekimen bat kongresura iritsi dadin 500.000 sinadura bildu 
behar dira. UGTek 800.000 bildu zituen 2001ko udazkenean, eta 2002ko otsailean aurkeztu zuen 
legebiltzarrean. 2002ko azaroak 19an PPren gehiengo absolutoak ez zuen onartu ekimen honen 
ondorioz lege proposamenik prestatzen hasterik. Gainontzeko partidu politiko guztiek UGTek 
aurkeztutako proposamenaren aldeko botoa eman zuten (Coalición Canaria-ren salbuespenarekin, 
partidu honetako diputatuek ez baizuten botorik eman). 
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 Lanaldi murrizketaren aldeko UGTren jarrera zalantzan jartzen ari gara beraz, 
2000tik aurrera gainera, jarrera hori ahuldu egin dela azpimarratuaz. Eta ideia hori 
oinarritzeko erabili genezakeen azken adibidea, negoziazio kolektiboaren azterketa da. 
2000-04ko negoziazioa prestatzeko sindikatuak zabaltzen dituen txostenak aztertuaz, 
lehentasuna soldata igoerari ematen jarraitzen zaiola ikusi genezake. Lehendabizi aipatzen 
den helburua, beti, soldata igoerarena da (zenbait kasutan lanaldi murrizketa aipatu ere egin 
gabe geratzen delarik; ikusi adibidez 2001ko negoziazio prestatzeko CCOOekin batera 
sinatutako akordioaren laburpena, Unión 198 zenbakian). Hontaz gain, aipatu dugu 2001-
03 urteetan Euskadin, ordezkaritza sindikalaren zati txiki bat bakarrik eduki arren, UGT 
prest agertu izan dela patronalak eskeinitakoa lehenbailehen sinatzeko, modu horretan 
gainontzeko sindikatuen borroka ahulduaz110. Eta batez ere azpimarratzekoa dena da, 2000-
05 tartean sinatzen diren akordio garrantzitsuenetan, 2002, 2003, 2004 eta 2005eko 
negoziazio kolektiborako UGT eta CCOOek patronalarekin sinatutakoetan ("Acuerdo 
Interconfederal para la Negociación Colectiva 2002, 2003, 2004 y 2005"), lanaldi 
murrizketa ez dela aipatu ere egiten, soldata igoera arautzea delarik akordio horien helburu 
nagusia. Beraz, batetik lanaldi murrizketa sindikatuaren helburu nagusitzat aurkezten da, 
baina bestetik, sindikatuak sinatutako akordio garrantzitsuenetan (1997, 2001, 2002 eta 
2003), ez da agertzen. Gainera, 2000tik aurrera negoziazio kolektibo bidez lortzen diren 
murrizketak (sektore publikokoak edo enpresa handietakoak), urteko lanaldiaren 
pixkanakako murrizketa txikiak dira, enplegu sorrerarik edo aldaketa garrantzitsurik 
suposatzen ez duten murrizketak, sindikatuek beraiek 1995-99 tartean onartzen zuten 
bezela (UGTren datuen arabera, 2001-03 tartean konbenioen %30tan bakarrik murriztu da 
lanaldia, eta kasu horietan, batezbesteko murrizketa, urteko 5-10 ordukoa izan da; ikusi 14. 
taula). Ze sinesgarritasun dauka orduan, guzti hau ikusirik, UGTren diskurtsoak? Benetan 
kritiko eta aurrerakoi izan nahi duen ikuspegi batetik behintzat (sindikatu bati suposatzen 

                                                 
110 Hona hemen UGTren azken urteetako "traizio" hori salatzen duen artikulu bat ("Manifestación 
pro-patronal o el mundo al revés"): "Resultaba insólito. 75 personas se manifestaban por las calles 
de Trintxerpe (Pasaia) tras una pancarta en la que podía leerse: 'Casimiro estamos contigo. Zurekin 
gaude' y, también, 'apoyamos los despidos'. Casimiro Martínez, empresario del sector de limpieza 
ha despedido a cinco trabajadoras tras la huelga de 43 días del sector en Gipuzkoa. La 
manifestación que relatamos trataba de contrarrestar la acampada que están realizando las 
despedidas, y las manifestaciones y actos de solidaridad que se vienen realizando por delegadas y a 
afiliadas de ESK, LAB, CCOO y ELA, a favor de su readmisión. Cuando esperábamos ver a 
empresarios 'solidarios' sacar la cara a su colega, nos encontramos con que al frente de la 
manifestación se encontraba la delegada de UGT de la empresa y conocidos miembros de su 
sindicato. Tal vez, aunque no ocultamos que puede ser una interpretación malévola, su presencia 
sea debida a un acto de agradecimiento. Agradecimiento por no haber despedido a la delegada de 
UGT, o agradecimiento por consierar que con esos despidos les deja el camino libre para ampliar su 
representación (teniendo en cuenta que de las cinco despedidas tres son miembros del Comité de 
Empresa). Frente al derecho a la huelga que reclaman las despedidas y los sindicatos que les 
apoyamos, que está siendo conculcado por los despidos, esa manifestación parecía reclamar el 
derecho a la explotación (C. Martínez emplea en la actualidad a 80 trabajadoras, con un sinfín de  
condiciones laborales a cada cual peor: por horas, a tiempo parcial, para la limpieza de un portal, 
etcétera. Mujeres en su inmensa mayoría, cuyos 'contratos por obra' dependen de la buena voluntad 
de Casimiro). Lo dicho: el mundo al revés. Una pena. Pero también un acto que pone a cada cual en 
su sitio. Y UGT ha perdido definitivamente el suyo" (Marian Esnaola eta Angel Abalde, miembros 
de ESK, Gara, 2001.10.15). 
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zaion ikuspegitik), gai honetan gehiago eska dakioke UGTri (aztertu ditugun gainontzeko 
sindikatuei bezela). 

 

 

 

 
20. TAULA. Espainiako negoziazio kolektibo bidezko lanaldi murrizketa, 2001-2003. 

  Enpresa Sektorea Denetera 

2001 Konbenioak 2.512 882 3.394 

 Langileak 704.904 6.260.750 6.965.654 

 Lanaldia 1.716 1.770 1.765 

2002 Konbenioak 1.901 739 2.640 

 Langileak 770.618 5.778.524 6.549.142 

 Lanaldia 1.712 1.761 1.755 

2003 Konbenioak 2.460 793 3.253 

 Langileak 690.321 4.686.147 5.376.468 

 Lanaldia 1.688 1.763 1.753 

ITURRIA: UGT, Avance de la Negociación Colectiva (2001, 2002 eta 2003) (ugt.es) 

 

 Gainera, zenbaitetan kontraesan handiak topa genitzake UGTren enpleguari buruzko 
diskurtsoan: batetik, gainontzeko “ezkerreko” erakundeak bezala, UGT ere iritsi da 
globalizazio neoliberala salatu eta beste mundu bat aldarrikatzen duen diskurtsora (mundu 
mailako desberdintasun sozialak eta arazo ekologikoa kontutan hartzen dituen diskurtsora); 
baina bestetik, oraindik ere diskurtso kapitalista-ofiziala topa genezake sindikatuaren 
dokumentu askotan. Horrela, zenbaitetan benetan kritiko eta aurrerakoi bezela definitu 
genezakeen diskurtso bat erabiltzen da, baina gehienetan, enplegua sortzeko etengabeko 
hazkundea defendatzen jarraitzen da: “El Gobierno Vasco no debería de contaminarse por 
la obsesión por el déficit cero. No hay incrementos de puestos de trabajo si la economía no 
crece. Si las empresas no venden dejarán de invertir, y las ventas serán debiles si el 
consumo es débil como consecuencia de pérdidas de poder adquisitivo. Las continuas 
políticas restrictivas impiden un crecimiento económico rápido y estable” (UGT-E, 2002: 
59). Benetan kritiko eta aurrerakoi izan nahi duen erakunde batek ez luke hazkunde eta 
kontsumo gehiago defendatu beharko. 

 Sozialdemokrata gisa definitu genezake beraz askotan UGTren (eta orokorrean, 
aztertu dugun sindikalismoaren) diskurtsoa. Eta lehenago ere aipatu dugun moduan, azken 
urteetan, diskurtso hori defentsiban dago, neoliberalismoaren erasoen aurrean, dagoenaren 
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defentsara mugatzen baita111. Baina hala ere (ikuspegi kritiko batetik “gehiago” eskatu 
geniezaiekeen arren), beharrezkoak eta eraginkorrak izaten jarraitzen dute sindikatuak 
zentzu askotan. Mezuak ez du erabat pesimista izan behar beraz. Espainiako sindikalismoak 
adibidez bere eragiteko gaitasuna eta indarra erakutsi ahal izan ditu 2002an: gobernuak 
langabeziaren erreforma dekretuz onartu ondoren, UGT eta CCOOek greba orokorra deitu 
zuten ekainaren 20rako, eta greba horren ondorioz, gobernuak atzera bota behar izan zuen 
erreforma udazkenean112. Candido Méndez idazkari nagusiak honela azaltzen du ideia hau: 
“Frente al modelo Mark&Spencer de capitalismo salvaje, necesitamos a los sindicatos para 
dfender el Estado de Bienestar, una de las grandes creaciones de la humanidad. El papel 
actual de las organizaciones patronales y sindicales no difiere esencialmente del que han 
desempeñado históricamente. Contribuyen, hoy como ayer, al mantenimiento de los 
grandes equilibrios sociales” (Méndez, 2001). 

 

3. ONDORIOAK 

 Historikoki UGT sindikatuak PSOErekin lotura handia izan du, baina 1986tik aurrera 
harrreman hori ahuldu egin zen, Espainiako gobernura iristean partiduak hartu zuen bide 
neoliberalaren ondorioz. Bestetik, aztertu ditugun diskurtsoen artean, abertzaletasun 
euskaldunaren aurkako jarrera gogorrena duena UGT da. 

 Gure gaiari dagokionean, 1980 eta 1990 haserako zenbait dokumentuetan, UGT prest 
agertzen zen lanaldi murrizketaren truke soldata murrizketak ere onartzeko. Murrizketa 
lortzeko moduari dagokionean, UGTek haseratik legearen bidea proposatuko du (lanaldia 
legez murriztu beharko litzateke), eta aukera horren ondorioz, eztabaida sortuko da zenbait 
momentutan, sindikatu honek negoziazio kolektiboaren bidea nahiago baizuen. 

 Dena den, garrantzitsuena ez da hori. Kapitulu honetan azpimarratu dugun ideietako 
bat izan da, UGTek 1980 eta 1990eko hamarkadetan, politika “bigun eta defentsiboa” egin 
duela, baita lan denborari dagokionean ere. Sindikatuei suposatzen zaien jarrera kritikoan 
kokatu beharrean, UGT ere sozialdemokrazian kokatu genezake askotan. Sindikatuko 
zuzendarietako batek arrazoia ematen digu lehenago ere erabili dugun zita honetan: 
La necesidad de una política activa de solidaridad, el difícil camino del sindicato por privilegiar el 
empleo sobre el salario encuentra una piedra de toque esencial en la política de reparto del trabajo. 
Es, asismismo, criterio general que para la reducción de la jornada tenga efectos positivos sobre el 
empleo, es decir, las empresas se vean impedidas a realizar nuevas contrataciones para mantener la 
producción, ésta ha de ser importante y rápida. Las típicas reducciones de un escaso número de 
horas al año, que se traducen en entrar al trabajo quince minutos más tarde o en salir antes, en 
aumentar algún día de descanso o en ampliar algunos fines de semana, son plenamente absorbidas 
por un incremento de la productividad, sin que, en general, se traduzcan en nuevos empleos (...) El 

                                                 
111 Pentsioen gaia ere izan daiteke esaten ari garenerako beste adibide bat: UGT oso kritiko agertu 
zen 2001ko apirilean CCOO, Madrileko gobernua eta CEOEk sinatutako akordioarekin, baina era 
berean, UGTren proposamena ez da oso ezberdina (nahi dutenentzat, erretiro adina atzeratzeko 
aukera defendatzen baitu proposamen honek ere, eta aurrejubilazioa enplegu arriskutsu edo 
neketsuentzat bakarrik defendatzen baita) (UGT, 2002d). 
112 UGTek greba deitu nahi izan zuen 2001ko martxoan PPren gobernuak onartutako lan 
erreformaren aurka ere, baina kasu hartan CCOOek ez zion baiezkoa eman, eta ez zen aurrera atera. 
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recurso al tiempo parcial no puede ser la forma privilegiada de reducción del tiempo de trabajo, 
como pretenden algunos empresarios (Zufiaur, 1986: 341-344). 

 Benetan kritiko eta aurrerakoi izan nahi duen jarrera batetik salatu beharko 
litzatekeena da, UGTek azken urteetan ez duela praktikatu lanaldi murrizketaren aldeko 
benetako politika bat. Azken urteetako akordio garrantzitsuenetan adibidez, CCOO eta 
enpresariekin sinatutako 1997, 2002, 2003, 2004 eta 2005ko negoziazio kolektiborako 
akordioetan, lanaldi murrizketa ez da kontutan hartzen. 

 Gainontzeko sindikatuen kasuan bezela, UGTren lanaldi murrizketaren ladeko 
kanpaina 1995-99 tartean izango da bereziki indartsua (urterik azpimarragrriena 1998 
delarik). Eta gainontzeko sindikatuen kasuan bezela, 2000tik aurrera indarra galduko du 
proposamen horrek. Indar galtze hori azaltzeko arrazoi ezberdinak aipatu ditugu: 2000ko 
martxoan PPek gehiengo absolutua lortzen duela izan daiteke adibidez arrazoietako bat; eta 
hortaz gain, sindikalismoak agian gehiegi murriztu izan duela lanaldi murrizketa enplegu 
sorreraren helburura, eta ondorioz, 1995tik aurrera neoliberalismoa enplegua sortzen hasten 
denean (lan denbora murriztu gabe), argudio horrek indarra galtzen duela. Marko teorikoan 
aipatu dugu ordea, ikuspegi kritiko batetik, “enpleguaren kalitateari buruzko eztabaida 
berrian” ere, lanaldi murrizketak baliogarri izaten jarraituko lukeela, eta ondorioz, 
sindikalismoak berreskuratu beharreko estrategia bat litzatekeela, estrategia horren helburu 
guztiak kontutan hartuaz (enplegu sorrera, langileen bizi kalitatea hobetzea, eta gizarte 
eredu aldaketa). 

 Hortaz gain, UGTrena oraindik zenbaitetan diskurtso ofizial-kontserbadorea dela 
ikusi dugu: soldata gehiago, kontsumo gehiago, hazkunde gehiago… Bere burua kritiko eta 
aurrerakoitzat duen erakunde batek diskurtso hori gainditzen hasi beharko lukeela esan 
dugu. Marko teorikoan kritiko bezela definitu dugun ikuspegi horretatik, esfortzu 
handiagoa eska dakioke beraz UGTri. Baina langile mugimenduarentzako positiboak diren 
albisteal ere topa daitezke, eta albiste horietako batekin amaitu dugu kapitulua, 
sindikalismoak oraindik mantentzen duen garranzia eta indarra azpimarratuz: UGT eta 
CCOO gai izan dira 2002an, greba orokor baten bidez, Espainian gehiengo absolutua zuen 
PPren azken lan erreforma neoliberala (langabeziarena) atzera botatzeko. 
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9. CONFEBASK 
 

1.- SARRERA. 

 Aurreko lau ataletan, euskal sindikalismoak lan banaketari buruz dioena aztertu dugu. 
Sindikatuekin batera, eztabaida honetan (eta orokorrean enplegua eta ekonomiarekin 
zerikusia duten eztabaida guztietan) parte hartzen duen (eta ondorioz aztertu beharreko) 
bigarren agente soziala enpresariak dira113. Euskadin Confebask elkarteak hitz egiten du 
beraien izenean, eta horregatik, erakunde horren diskurtsoa aztertuko dugu114. 1983an 
sortutako enpresari elkarte hau Gipuzkoako Adegi, Bizkaiko Cebek eta Arabako Sea-k 
osatzen dute (era berean, Confebask-ek, Espainiako CEOE patronalean parte hartzen 
duelarik).115 

                                                 
113 Enpresariei eta enpresari elkarteei buruz zerbait gehiago irakurri nahi duenak, Faustino Miguélez 
eta Carlos Prietoren, Las relaciones de empleo en España liburuko bigarren zatia begiratu dezake 
("Empresas y empresariado"), eta bereziki, zati horretako lehenengo eta bigarren kapituluak ("Las 
organizaciones empresariales en la etapa de la consolidación democrática, 1986-1997" eta 
"Organización del trabajo y nuevas formas de gestión laboral") (Miguélez eta Prieto, 1999: 23-101). 
114 Atal honetan Jon Bilbao-ri eman behar dizkiot eskerrak (Confebask-eko Lan Harremanetako eta 
Zerbitzu Juridikoetako arduraduna), orrialde hauek idazteko erabili ditudan dokumentuetatik asko 
berak utzitakoak baitira. www.confebask.es orria ere oso interesgarria da erakundearen azken 
urteetako testuak lortu ahal izateko. 
 
115 Confebask-ez gain, "Circulo de Empresarios Vascos" da ziurrenik enpresari elkarte 
garrantzitsuena, 1976an sortutako erakunde hau Euskadiko 57 enpresa garrantzitsuenetako 



  

    452
 

 Enpresarien lan banaketari buruzko diskurtsoa, argi eta garbi, guk marko teorikoan 
neoliberal bezela definitu dugun horretan kokatu beharko genuke: lanaldi murrizketa eta 
banaketaren aurka agertzen dira, eta lan denborari buruzko eztabaidan, denbora horren 
berrantolaketa bakarrik onartuko dute. Honela azaltzen du enpresarien planteamendua 
Euskadiko patronalaren idazkari nagusiak, Confebask aldizkarian: "El problema ya no 
reside en trabajar menos para que otros puedan trabajar más, ni siquiera en trabajar más o 
menos; sino en trabajar mejor, distribuyendo los tiempos de trabajo de otra manera (...) De 
reorganización del tiempo de trabajo, que no de reparto del trabajo, los empresarios 
estamos dispuestos a seguir hablando" (Zubia, 1995: 42).116 

 Berdin dio 1990 edo 1980ko txostenak aztertzea (eta ziurrenik, berdina litzateke XIX. 
mende amaierako testuak aztertzea ere): lan banaketaren aurkako arrazoi, datu eta 
adibideak behin eta berriz errepikatzen dira (sindikatuek ere lan banaketaren aldeko "euren" 
arrazoi, datu eta adibideak -enpresariek aipatzen ez dituztenak- behin eta berriz 
errepikatzen dituzten moduan). Marko teorikoan aipatu dugun moduan, eztabaida hau 
kapitala eta lanaren arteko borroka klasikoaren atal bat litzateke: talde bakoitzak interes 
batzuk dauzka, eta interes hoiek askotan kontrajarriak direnez, talde bakoitzak interes 
horien aldeko borroka egin beharko du (nik aztertzen dudan mailan, borroka hori 
diskurtsoetan geratzen delarik). Lan banaketaren eztabaidan, lan denboraren eta orokorrean 
lanaren kontrola dago jokoan. Garrantzitsua da beraz jokoan dagoena. Garrantzitsua da 
beraz borroka dialektikoa, lan banaketari buruz esaten dena. Ezin da onartu beraz beste 
aldeak ere arrazoi puska bat baduela. Ideiak, datuak eta adibideak ongi aukeratu beharra 
daude beraz, beste ideia/datu eta adibide batzu baztertuaz. Horrela, enpresariek "enplegua 
sortu egiten da, ez banatu" esaten dutenean, arrazoia dute, enplegua sortu egiten baita, baina 
beste aldetik, ez dute arrazoia, banatu ere egin baidaiteke. Edo, "lan banaketak gure 
lehiakortasuna arriskuan jartzen du" diotenean, arrazoia dute enpresariek (gutxiago lan 
egiteagatik berdina irabazten bada, garbi baitago kasu horretan enpresariek ordaintzen 
dutela lan banaketa), baina ez dute esaten agian badagoela margenik horretarako, 
1983/2003 tartean produktibitateak hazten jarraitu duen bitartean, epe horretan lan denbora 
ez baita modu esanguratsu batean murriztu. Edo, nola da posible bestela Euskadin baino 
ordu gutxiago lan egin eta soldata altuagoak dituzten herrietan (Frantzia eta Alemania 
adibidez), gu baino "aberatsagoak" eta lehiakorragoak izatea? Zergatik ez dute esaten 
enpresariek, Euskadiko kanpo komertzio gehiena Europa barruan egiten dela, euskal 
enpresetako langileek baino gehiago irabazi eta gutxiago lan egiten duten langileekin 

                                                                                                                                                     
zuzendari eta presidenteek osatzen dutelarik. Elkarte honi buruz zerbait irakurri nahi duenarentzako 
gomendioak: Círculo de Empresarios Vascos, 1991, Círculo de Empresarios Vascos, 1976-1990. 
Lugar de encuentro, reflexión y opinión empresarial; eta Círculo de Empresarios Vascos, 1998, Un 
Marco para la creación de empleo, Documentos Círculo, 1998ko ekainak 9. 
116 Antzeko testu ugari topa genitzake noski. Hona hemen adibidez, eztabaidaren hasieran, gai 
honetan Confebaskeko aditu nagusietako bat den Jon Bilbaok idazten zuena, hurrengo urteetarako 
enpresarien jarrera finkatuaz: "El empleo se crea, se destruye o se transforma, pero, desde luego, no 
se reparte. La reducción de la jornada de trabajo no puede configurarse, en este sentido, como un 
instrumento de creación de empleo, sino, a lo sumo, como una fórmula más de mantenimiento del 
empleo existente, tal y como se demuestra en aquellos casos puntuales en que esta fórmula se ha 
aplicado. El reparto del trabajo podría resultar válido como medida de emergencia aplicable a 
empresas y empleos muy concretos y, desde luego, siempre que haya una proporcionalidad entre la 
disminución de la jornada y la disminución de los costes" (Bilbao, 1995). 
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lehiatuz? Zergatik jartzen dituzte adibide moduan AEBak eta Japon bezalako lurraldeak, eta 
ez Frantzia edo Alemania?. Enpresarien diskurtsoa interesatuak eta partziala delako, 
sindikatuena bezela, eta ziurrenik, diskurtso guztiak bezela.  

 Azken batean, arrazoietaz baino gehiago talde interes borrokaz ari baikara, gizarte 
eredu ezberdinez. Baina langileen ordezkariak ukatu ezin dutena enpresarien koherentzia da 
(gehienetan behintzat): Confebask-en helburu nagusia euskal enpresen lehiakortasuna 
mantendu eta areagotzea da, enpresen irabaziak mantendu edo gehitzea, eta ez enplegua 
sortzea, elkartasuna, berdintasuna, justizia, ea. Langileen elkarteei zenbaitetan gauza hauek 
ahaztu egiten zaizkiela iruditzen zait. Sistema kapitalistaren oinarrizko printzipioen aurka 
baitoa ekonomia kontrolatzea eta planifikatzea. Sistema honen barnean aldaketak proposatu 
daitezke, baina urrutiegi joan gabe (ezinezkoa litzateke adibidez nire ustez perspektiba 
kritikoak proposatzen duen lan banaketa erradikala kapitalismoaren barnean). Edo bestela, 
proposatu dezagun sistema aldatzea. Baina ez dauka zentzurik enpresariei enplegua sortzea, 
elkartasuna, lana eta irabaziak banatzea ea. eskatzea, ez baita hori euren helburua. 
Kapitalaren logikak eskatzen duen merkatu askearen egoera idealean, gehiago saltzen duen 
enpresak, gehiago ekoizten du, eta modu horretan lehiakorragoa bihurtzen da, gehiago 
ekoiztean merkeago produzitu baidezake (produktu bakoitzaren kostu unitarioa jaitsi 
egingo baita). Beraz, azkenean, hazkundea, bitarteko beharrean helburu bihurtzen da. 
Gehiago saldu behar da, gehiago produzitu. Bidean zenbait enpresa geratuko dira. 
Gainontzekoek irabaziak berrinbertituko dituzte (enpresariek diotenez, horra doa, 
1983/2003ko produktibitate hazkundearen zati handi bat. Beste zati bat soldata igoeretara 
joango litzateke, eta azken zatia, enpresarien poltsikoetara, beraiek baitira dirua arriskatu 
dutenak). Perspektiba kritikoaren planteamenduarekin zerikusirik ez daukan logika bat da, 
logika enpresarial-kapitalista. Gizarte aldaketa ez baino, gizarte eredu bera mantendu eta 
indartzea eskatzen duen logika bat. Merkatuak zabaltzea, eta ondorioz gehiago ekoiztea eta 
gehiago kontsumitzea eskatzen duen logika. Kapitalismoak irabaziak sortzen, hazten 
jarraitu behar du, bizirik mantendu ahal izateko. Eta hor ez dago lekurik lan denbora eta 
aberastasun banaketa erradikaletarako.117 

 Lanaldi murrizketari buruzko eztabaida "kapital/lana gatazka"-ren borroka 
klasikoetako bat dela esan dut, baina aztertzen ari garen epe historikoan, batez ere 1990eko 
hamarkadan hartzen du indarra (autore frantzesen eskutik, Confederación Europea de 
Sindicatos-en erabakiekin, Alemaniako metalaren akordioarekin, Ramon Jáureguik 
zuzentzen zuen Lan Sailaren propagandarekin...) Confebask-ek 1995eko "Orientaciones de 
Negociación Colectiva" txostenean gai honen garrantzia azpimarratzen du: "Sin duda 
alguna la jornada laboral va a ser uno de los temas más controvertidos en la negociación 
colectiva en nuestra Comunidad Autónoma. Tanto las resoluciones de la CES (reducción de 
jornada sin reducción de salarios), como la actitud adoptada por el Departamento de 
Economía y Trabajo del Gobierno Vasco, con sus tesis y Conferencia Internacional sobre el 
'reparto de trabajo', van a ejercer una fuerte presión sobre la parte empresarial en la 
negociación colectiva, más cuando se plantea demagógicamente como un medio de 
generación de empleo" (Confebask, 1995a: 12). 

                                                 
117 Ideia honi buruz gehiago irakurri nahi duenak, honako liburua begiratu dezake: A. Cortina, eta 
beste batzuk, 1999, La empresa ante la crisis del Estado de Bienestar. Una perspectiva ética 
(Cortina, 1999). 
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 Lan banaketari buruzko "azken eztabaida" 1995 inguruan hasten da beraz 
Confebaskentzat, eta 1999an amaitzen da (hori dio behintzat erakundean gai honetaz 
arduratzen den Jon Bilbao-k). Eta sindikalismoaren diskurtsoa aztertu ondoren, agian ez 
zaio arrazoirik falta. Baina ikuspegi kritiko batetik, 1999tik aurrera gertatzen den 
eztabaidaren epeltzearen arrazoia, ez da enpresariek errepikatzen dutena (errealitateak 
arrazoia eurei eman diela), baizik eta oraingoz behintzat pultsua enpresariek irabazi eta 
langileek galdu dutela. Momentuz behintzat enpresarientzat pasa da arriskua.  

 

2.- CONFEBASK ETA LANALDI MURRIZKETA  

2.1.- 1995-1999. 

 1995ean Ekonomiaz aldizkariak (31-32 zenbakia) eragile sozialei zenbait galdera 
luzatzen dizkie, eta hor topa genezake bere txosten guztietan Confebask-ek enplegua 
sortzeko errepikatzen duen proposamen bateria (Hernández Bilbao, 1995): langileak 
kaleratzea erraztu behar da, soldata igoerak "moderatu" behar dira, negoziazio kolektiboak 
enpresa mailaraino deszentralizatu behar dira, eta "ultraaktibitatearekin" amaitu behar da 
(hau da, konbenio kolektibo bakoitzean gauza guztiak zerotik eztabaidatzen hasi beharko 
lirateke, aurreko hitzarmenetako akordioak betirako minimo moduan geratu gabe, orain arte 
funtzionatu den bezela) 

  Ikuspegi kritiko batetik, guzti honetatik gehien azpimarra litekeena da, enpresarien 
diskurtso honetan, enplegua faktore ekonomiko bat gehiago dela, lan merkatuaren teoria 
liberala jarraituz. Diskurtso kirtikoarentzat ordea, patatak saltzea eta pertsonak saltzea ez 
dira gauza bera. Enplegua ez da faktore ekonomiko bat gehiago, edo ez luke behintzat izan 
behar (begiratu marko teorikoan honi buruz esanikoa, "diskurtso kritikoa-enplegua" 
puntuan).  

 Enpresariek proposatzen duten neurri bateria horrek enpresarien interesak adierazten 
ditu, eta kapitala/lana borroka horretan kapitalaren alde  jartzen da (logikoa den moduan). 
Arrazoiak eta azalpenak “a posteriori” pentsatu eta aukeratzen dira. Lehendabizi interesak 
begiratzen dira. Eztabaidaren muina interes borroka hori da. Lan banaketa txarra dela esan 
beharrean beraz, kapitalaren interesentzat txarra dela esan beharko litzateke (benetan 
jokoan dagoena garbi erakutsiaz). Honek ez du esan nahi enpresariak berekoiak edo 
"gaiztoak" direnik. Baina esan daitekeena da, lehenago ere esan dudan moduan, kapitalaren 
logikarentzako, enplegua sortzea ez dela helburu garrantzitsu bat. Horregatik pozten dira 
adibidez 1994ko lan erreformak gutxieneko baldintza legalak ezabatu eta enpresari-langile 
akordioei ematen dielako garrantzia: 
Nada menos que en 37 materias la Reforma Laboral remite a lo que las partes hayan acordado, en 
unos casos de modo colectivo y en otros de modo individual. Ello quiere decir que en un buen 
número de materias, que afectan directamente a la capacidad competitiva de las empresas, es 
susceptible de ser regulada de modo negociado, sin sujeción a condicionamientos o mínimos legales 
(...) Es el mundo empresarial precisamente el más interesado en esa regulación negociada, por la 
flexibilidad y capacidad de adaptación que la misma proporciona, frente a una regulación legal. La 
consecuencia directa de lo anterior es que la actitud de las empresas, ya no debe limitarse a esperar 
la petición o plataforma sindical, para admitir algunos puntos y rechazar otros, sino la de plantear 
los temas que conviene a la empresa que sean regulados de un modo distinto, al que la Ley o el 
convenio, regulaban hasta ahora (Confebask, 1995a: 7; Kurtsibak nireak dira) 
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 Badakigu, hor "gutxieneko baldintza legalik gabeko negoziazioa" proposatzen ari 
direnean, zer esan nahi den (zer negoziatu behar du langabezian dagoen gazte batek lan 
eske doanean?). Badakigu zer espero daitekeen "gai batzuk, orain arte legeak edo 
konbenioak esaten zutena jarraituz arautu beharrean, 'modu ezberdin batean' arautzea" 
proposatzen denean. Ikuspegi kritiko batetik, zaila da enpresarien jarrera hortatik 
langileentzako zerbait ona ateratzea, enpresa eta langileen interesak gehienetan 
kontrajarriak baitira. Horregatik da gogorra langileen interesentzako, Confebask-ek 
negoziazio kolektiborako enpresei ematen dizkien proposamenak irakurtzea:  
En este sentido, la normativa laboral amplía de modo importante las posibilidades tanto de 
aumentar la jornada diaria como de aplazar y acumular descansos (...) En ese aspecto recordamos 
que, por convenio colectivo o acuerdo con los representantes de los trabajadores, se puede: a.- 
establecer una distribución irregular de la jornada; b.- establecer una jornada ordinaria de hasta 12 
horas. En este aspecto, los Convenios de sector deben abordar el establecimiento de este tipo de 
jornadas o, en último caso, remitirlos expresamente, posibilitando su regulación en la empresa. En 
este capítulo, deberemos tener en cuenta que la mayor capacidad del empresario, de organizar el 
tiempo de trabajo repercutirá directamente en un menor número de horas extraordinarias. Por 
último, suele ser conveniente el tener acordada la modificación de esas cuestiones sea por la vía de 
establecer un "bolsín" o reserva de horas disponibles de modo unilateral en su distribución por el 
empresario o por la vía de un consentimiento anticipado a la modificación del horario o turnos, con 
unos plazos inferiores a los establecidos legalmente (Confebask, 1995a: 14. Kurtsiba berriro ere nik 
jarri diot). 

 Lan denboraren murrizketa eta banaketa ukatzeaz gain beraz (produktuaren kostu 
unitarioak igoko lituzkeelako, lehiakortasuna zalantzan jarriz), gehiago lan egitea 
proposatzen da ("una jornada ordinaria de hasta 12 horas"), irregularki antolatuaz lana, 
enpresaren beharren arabera. Modu horretan aparteko lanorduak lanordu arrunt bihurtu 
daitezke, enpresariak dirua eta arazoak aurreztuaz: "La recomendación en este punto es 
que: no se aborden negociaciones sobre horas extraordinarias sin abordar simultáneamente 
negociaciones sobre la capacidad empresarial de distribuir la jornada de trabajo. Se debe 
tener en cuenta que las horas extraordinarias compensadas por tiempo de descanso dentro 
de los cuatro meses siguientes a su realización no computan a efectos de los topes legales". 

 Hona hemen beraz zer den lanaren berrantolaketa enpresarientzat: lan denbora euren 
modura antolatzeko gaitasuna, aparteko orduak ordaintzea eta arazo legalak aurreztuaz. 
"Por lo que se refiere a la retribución o compensación de las horas extraordinarias se debe 
tener en cuenta: que la retribución mínima es la de una hora ordinaria; que la compensación 
mínima de descanso es de hora por hora. Lo anterior implica la posibilidad de renegociar la 
retribución establecida con arreglo a la normativa anterior". Enpresariak eta sindikatuak 
hizkuntza ezberdinak hitz egiten dituzte, elkarrekin nahastea ezinezkoak diruditen 
hizkuntza ezberdinak. Hona hemen txosten horretako azken adibide bat: "En cuanto a la 
prestación de las horas extraordinarias, aunque siguen siendo voluntarias, puede pactarse 
su obligatoriedad en Convenio Colectivo o en contrato individual, por lo que sería 
recomendable que se hiciera uso de esta posibilidad" ("en contrato individual" beraiek 
azpimarratzen dute). Soberan daude azalpenak. "Aspectos como la clasificación 
profesional, la movilidad funcional o la modificación de condiciones sustanciales de 
trabajo, no deben ser sometidas a negociación colectiva como no sea para ampliación de 
sus posibilidades o para limitar el poder jurisdiccional sobre las decisiones empresariales 
(...) Bajo este punto de vista, se deben suprimir a través de la negociación colectiva 
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referencias a las derogadas Ordenanzas laborales, que corresponden al ordenamiento 
jurídico anterior y que constituye en buena manera un obstáculo al desarrollo de la labor 
organizativa". Enpresarien ustez, lan denborari buruzko (eta gainontzeko gaiei buruzko) 
erabakiak enpresarien eskuetan egon behar dute beraz. Lan denboraren antolaketaren 
kontrola eta orokorrean, lan harremanetan jokoan dagoen botereak, kapitalaren eskuetan 
egon behar du, horretarako aurreko legediak ezartzen dituen oztopoak ezabatuz. 

 Bilbon 1995eko urrian ospatutako Lan Banaketari buruzko Nazioarteko Biltzarrean, 
gai honi buruzko euren iritzia ematen dute berriro enpresariek (Ekonomiaz, 34: 155-197). 
Mondragón Corporación Cooperativa-ko (MCC) Jesús Goienetxe-k adibidez, enpresa 
horretan erabilitako "defentsazko lan banaketa neurriak" azaltzen ditu (1990/95 tartean, 
MCCek lan denboraren murrizketa eta banaketa erabili baizituen langileak ez kaleratzeko). 
Ikuspegi kritiko batetik ordea, MCC bezalako enpresa bati agian gehiago eska dakioke: 
langile aldetik, administrazio publikoaren ondoren, MCC Euskadiko enpresa handiena da 
(1980an 18.733 langile zituen, eta 2003an, 68.260, horietatik 33.450 Euskadin bertan. Hau 
da EAEko enplegu guztiaren %3,8 MCCen dago, eta enplegu industrialaren %8. Honi 
gehitu beharko litzaioke gainera zeharka taldearekin lotuta dagoen enplegua, beste 14.000 
lanpostura iritsi daitekeena118). Eta enpresa berezia da gainera, kooperatiba sisteman 
antolatzen baita, "ekonomia sozialeko" enpresa bezela definitu genezakeelarik (Fagor, 
Danobat, Irizar, Orbea, Orona, Orkli, Eroski, Caja Laboral, ea. bezalako enpresa ezagun eta 
garrantzitsuek osatzen dute MCC). Zenbait berezitasun eta ezberdintasun suposatzen 
zaizkio beraz gainontzeko enpresa pribatu-kapitalistetatik. MCCren helburu nagusi eta 
bakarrak ez direla lehiakortasuna eta irabaziak suposatu genezake, eta enplegua aldiz beste 
enpresa batzuk baino gehiago zaintzen dutela. Honela dio adibidez kooperatiba arautzen 
duten 10 Oinarrizko Printzipioetatik hirugarrenak: "La Experiencia Cooperativa de 
Mondragón considera que el Trabajo es el principal factor transformador de la naturaleza, 
de la sociedad, y del propio ser humano, y por consiguiente: Manifiesta su voluntad de 
ampliar las opciones de trabajo a todos los miembros de la sociedad" (Goienetxe, 1996: 
156). Ikusten denez, printzipio teoriko aldetik behintzat, gure gizartean nagusi diren 
gainontzeko enpresetan baino garrantzi handiagoa ematen zaio enpleguari MCCen119. Eta 
izpiritu hori jarraituaz, MCC izan zen Euskadin lan banaketa neurriak ezarri zituen 
lehendabiziko enpresetako bat, eta Lan Sailaren 1996ko dekretuan oinarritutako akordioa 
sinatu zuen lehendabizikoa120.  

 Baina kasu askotan gertatzen den bezela, MCCen ere, gehiago da diskurtso eta 
borondate mailan geratzen den ezberdintasuna, erreala baino. Goienetxe berak ematen dit 
arrazoia bere artikuloaren amaieran: "Nuestra experiencia, a pesar del espíritu de los 
Principios Básicos que establecen en la creación de empleo la misión fundamental de 
nuestro quehacer empresarial, no supone aportaciones transcendentes en el sentido de este 

                                                 
118 BPGari dagokionean, MCCek Euskadiko ekonomia osoaren %4 suposatzen du, eta industriaren 
%7 (Eustat eta MCCren datuak). 
119 Estatu Batuetako Fortune aldizkariaren ustez, MCC da Europan lan egiteko aukeratu litekeen 
hamar enpresa onenetako bat (2003ko urtarrila). Arrazoiak: erakundearen izaera demokratikoa, krisi 
garaian duen elkartasunerako politika eta berdintasunerako joera (beste enpresatan baino soldata 
ezberdintasun txikiagoak mantenduaz eta langileek irabazietan parte hartuaz). 
120 MCCez gain, Sidenor, Mercedes Benz, BH, CAF, Alfa-Lan eta Asle bezalako enpresek sinatu 
zuten akordio hau 1997ko udaberrian.  
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criterio de Reparto del Trabajo, para conseguir el pleno empleo en nuestras comunidades. 
No podemos pretender diferenciarnos netamente en este aspecto de nuestro entorno 
competitivo" (Goienetxe, 1996: 160). Teoriatik praktikara pasatzen garenean, errealitatera 
"jaisten" garenean, ingurune kapitalista/lehikor honek gauzak zailak jartzen dizkio MCCri, 
eta gainontzeko enpresak bezela, "lehiakortasuna/irabaziak" logika horretan sartu beharra 
dauka. Hori da behintzat zuzendaritzak dioena. Aitzakiak edo egiak? Gehiago eska ote 
dakioke? Ba ote dago gauza ezberdinak frogatzeko aukerarik gure merkatu ekonomian?121 

 MCCko lehendakariak behintzat, Antoni Cancelo-k, ez du uste lan banaketa bide 
egokia denik enplegua sortzeko. Canceloren datuen arabera, 1996an Euskadiko biztanleria 
landunaren portzentaia %47 zen, EBko batezbestekoa baino bi puntu baxuagoa, AEBko 
batezbestekoa baino hogeitalau puntu baxuagoa eta Japon-ekoa baino hogeitazazpi puntu 
baxuagoa. Irtenbidea ez omen da beraz lana banatzea (jende gutxiegik egiten baitu lan 
oraindik Euskal Herrian, gure inguruko herrialde aberatsekin konparatuz), baizik eta 
lanpostu berriak sortzea. Gainera, Canceloren ustez ez dago garbi lanordu gutxiagok 
lanpostu gehiago suposatuko luketenik: Estatu Batuak, Bretainia Handia, Japon edo eta 
Corean adibidez, gu baino ordu gehiago lan egiten dituzte, biztanleria landunaren 
portzentaia Euskadin baino handiagoa da, eta gainera langabezia tasa baxuagoa daukate. 
Beraz MCCko lehendakariak ere azken batean diskurtso enpresarial-ofiziala jarraitzen du, 
ideia, adibide eta datu berdinak erabiliaz (zergatik ez ditu adibidetzat Frantzia eta Alemania 
jartzen?). Ez dirudi beraz ezberdintasun gehiegi dagoenik, diskurtso aldetik behintzat, 
gainontzeko enpresa kapitalista-pribatuekin. Eta diskurtso mailatik hasita ezberdintasunak 
txikiak baldin badira... (Cancelo, 1997). 

 Bilboko Biltzarrean enpresariek aurkeztutako testuekin jarraituz, Fasa-Renault-eko 
J.A. Fernández Sevilla-ren ustez, Europan gehiegi eskatzen ari gara: "Todos los países, 
incluso en épocas de crecimiento económico, tienen limitados el total de los bienes públicos 
que pueden ofrecer a la población gratuitamente o a bajo precio y a la vista del distinto 
volumen que las prestaciones por desempleo tienen en distintos países, dichos limites se 
han sobrepasado en muchos países europeos" (Fernández Sevilla, 1996: 166. Ikusi 11. 
grafikoa).   

 Benetan gomendagarria da Fernández Sevillaren testua, enpresariak malgutasuna 
eskatzen dutenean zertaz ari diren ulertzeko ere. Lehenago esan bezela, badirudi bai 
sindikatuek eta bai enpresariek badaukatela errezeta magikoa langabeziaren arazoa 
konpontzeko: 1996an, sindikatuen proposamena lana banatzea zen, eta enpresariena 
malgutasuna. Eta, lehenago ere esan dudan moduan, bi proposamenetan dago arrazoi eta 
mito pixka bat, ziurrenik bai lanaldi murrizketa eta bai malgutasun neoliberala tresna 
egokiak izan baidaitezke enplegua sortzeko (gertatzen dena da, erabiltzen den bidearen 
arabera, ondorio sozialak ezberdinak izango direla). Edozein modutan, ez da ahaztu behar 
kapitalismoan, kapital pribatuak sortzen duela batez ere enplegua, eta ondorioz, kapital 
horren interes eta borondatea oso kontutan hartzeko faktoreak direla. Eta kapitalak aukeratu 
                                                 
121 Arrasate Unibertsitateko irakasle den Joseba Azkarraga eztabaida honi buruzko doktorego tesia 
egiten ari da. Ea zeintzu diren bere ondorioak. Oraingoz baikor dabilela esan liteke: 
"Kooperatibetan parte-hartze integralerako aukerak agertzen dira, dagoeneko langile-bazkideek 
jabetzan, emaitzetan eta erabakietan parte hartzen baitute. Kooperatibek beste inork baino 
koherentzia handiagoz ibili dezakete benetako enpresa-demokraziarako bidea" (J. Azkarraga, 
"Management by stress", Berria, 2004.01.22: 6).  



  

    458
 

duena, malgutasunaren bidea izan da, estrategia horrek bere interesak hobeto ziurtatzen 
dituelako. Malgutasuna lan harremanetan orokorrean, eta malgutasuna lan denborari 
dagokionean. Fernández Sevillaren ustez adibidez, enplegua sortzeko, jarrera aldatu behar 
omen dugu denok. Lanaren berrantolaketak adibidez, "simplemente, la pérdida de un cierto 
confort de vida" suposatuko omen luke ("Como decimos a nuestros trabajadores, se trata de 
considerar seguridad versus confort"). Lanaren berrantolaketarekin, aparteko orduak 
desagertuko omen lirateke, enpresariek aparteko orduak lan egunaren "jarraipentzat" 
onartzea eskatzen dute. Legez, Espainian lan eguna (aparteko ordurik gabe) gehienez 
bederatzi ordukoa izan daiteke. Enpresarien ustez, muga hori ezabatu beharko litzateke, 
lanorduak urteko edo hilabeteka zenbatuaz, eta hilabete batzutako "gehiegikeriak" 
hurrengoetan denbora librean kobratuaz (jadanik enpresa askotan erabiltzen den sistema). 
Marko teorikoan aipatu dugun moduan, ez da hori guk kritiko bezela definitu dugun 
perspektibak defendatzen duen lan denboraren murrizketa eta banaketa (lan gutxiago egin 
beste lanpostu bat sortzeko), baizik eta enpresaren beharretara egokituriko lan denboraren 
berrantolaketa, makina eta langileen gehienezko errentagarritasuna lortu nahian 
(kapitalismo intensiboa). Ikuspegi kritiko horretatik, "berrantolaketaren eredu" honetan, 
enpresariak dirua aurrezten du, eta langileriak ordaintzen du lan denboraren berrantolaketa, 
aparteko orduak arrunt bihurtzen baitira, eta langileen aisialdia ekoizpen beharren menpe 
geratzen baita.  

 

 

 Malgutasuna da enpresari eta zuzendaritzetako diskurtsoan azken urteetan 
kontzepturik errepikatuenetarikoa, eta hona hemen diskurtso horretan kontzeptu horrek 
adierazten duenaren beste adibide bat (FlexiPlan, Espainiar "Aldi Baterako Lan Enpresak" 
enpresarientzat prestatutako propagandan irakur genezakeena): 
Ser flexible le permite obtener todos los beneficios de disponer del personal cualificado que 
necesita, y sólo cuando lo precisa. Las ventajas de ser flexible: 1.- Cambie costes fijos por gastos 
variables: adáptese al mercado, disminuya sus costes fijos en épocas de recesión o escaso negocio; 
2.- Incremente la productividad: abone sólo el coste de las horas de trabajo realmente necesarias, y 
olvídese de tener que conceder vacaciones o permiso legal retribuído alguno; 3.- Evítese vínculos 

11. Grafikoa: Langabeziako dirulaguntzetarako erabiltzen 
zen BPGaren portzentaia 1995an.
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laborales: no se complique con obligaciones laborales, tanto durante la prestación del servicio, 
como con posterioridad a la misma (Seguridad Social, indemnizaciones, incapacidad temporal, 
excedencias, etc); 4.- Cuente con profesionales motivados: no derroche esfuerzos en la formación 
continua del trabajador; 5.- Simplifique su gestión de recursos humanos: ahorre a su empresa costes 
estructurales con la externalización de servicios administrativos: elaboración de nóminas y abono de 
salarios, gestión de bajas y altas, cotizaciones, retenciones, etc. (FlexiPlan, 1999). 

 Enpresariek malgutasuna eskatzen dutenean nahi dutena egiteko askatasuna eskatzen 
ari dira beraz, enpresaren interesak kontutan hartuaz. Dena den, ez ahaztu sistema 
kapitalista batean gaudela, kapitalak "bere dirua arriskatzen duela", eta sistema horretan 
inbertsio pribatua dela ekonomiaren motorra. Logika horretan jarraitzen dugun bitartean, 
enpresariak inbertitzen du dirua, eta berak sortzen du enplegua. Kritika puntu batera iritsi 
ondoren, pareta batekin topo egiten du beraz. Confebask-eko Jon Bilbaok modu honetan 
azaltzen du ideia hau: "Primera condición, pues: entender cabalmente dónde estamos, 
cúales son las características de nuestra época, no vaya a ser que el tiempo que nos ha 
tocado vivir vaya más rápido que nuestra capacidad de adaptación" (Bilbao, 1996: 186). 
Marko teorikoan ikusi dugun bezela ordea, gure garaira egokitzea ez da geratzen zaigun 
aukera bakarra. Jarrera kritiko batetik, "gure garaia aldatzea" ere posible dela aldarrikatzen 
da. Jon Bilbao-k "así pues, hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿dónde estamos y cúales 
son las reglas de juego en este momento?" esaten duenean, "ahaztu" egiten du beraz 
jokoaren arauak aldatu ere egin daitezkeela gehitzea. Jon Bilbao-k I. Zubero-k "jarrera 
kapitalista" deitzen duen horretatik hitz egiten du: "Una postura que acepta acríticamente el 
cambio tecnológico, y que por lo tanto sólo llega a preocuparse por lograr un cierto control 
sobre las consecuencias de dicho cambio, tratando de paliar sus efectos más sangrantes, 
siempre desde la convicción de que tales consecuencias son inevitables y, a la larga, 
desembocaran en una mejor situación para toda la sociedad" (Zubero, 1993: 116). Dena 
den, gehienetan sakoneko eztabaida ezkutatu egiten duten arren, enpresariek eta euren 
gerenteek ere badakite jokoan dagena zer den: "El reparto generalizado de trabajo procede 
de la misma lógica, para 'escapar' del desempleo, que el reparto de la penuria. Su 
generalización tendría un efecto similar que empujar a nuestras sociedades a una recesión 
más severa (a no ser que sea el medio para desembocar dialécticamente en otro tipo de 
sociedad) (Garamendi, 1996: 193. Kurtsiba nirea da). 

 Lan banaketa ez da beraz enplegua sortzeko bidea Confebask-en ustez. 1995ean, 
enplegu sortzeko Confebask-en proposamena "kontratu egonkorra" zen ("contrato 
estable"): "Un contrato estable, sujeto a la rescisión por decisión empresarial, con una 
indemnización de 20 días por año de servicio, y con el tope de una anualidad del salario en 
la que el Magistrado lo único que puede examinar es si la decisión extintiva vulnera alguno 
alguno de los derechos constitucionales fundamentales" (Confebask, 1995b: 12)122. Nabaria 
denez, ikuspegi kritiko batetik behintzat, Confebask-ek lan banaketaren ordez proposatzen 
duen kontratu egonkor honekin, langileak ateratzen dira galtzen, proposamen honen 
oinarrian dagoen ideia bakarra, enpresariak langileak kaleratzeko erreztasun gehiago 
edukitzea baita. 

                                                 
122 1996ko martxoak 29an ospatutako Enpleguari buruzko Osoko Bilkuran, PPek kontratu mota hau 
onartzea proposatu zuen Gasteizko Legebiltzarrean, baina gainontzeko alderdi politiko guztiak 
aurka agertu ziren. 
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 Enpresarien ustez, langileen kaleratzea merketzeaz gain, enpleguaren sorreran lan 
banaketak baino eragin gehiago izan dezakeen beste aldagai bat, lan kostua merketzea da. 
Lanaren kostua (soldatak+lanpostu bakoitzagatik ordaintzen dituzten zergak) garestiegia 
ateratzen omen zaio enpresariari (batez ere kualifikazio gutxi eskatzen duten lanpostuetan), 
eta horregatik ez omen da enplegu berririk sortzen. Langileek soldata igotzeko eskakizunak 
epelduko balituzte, eta Estatuak enpresariek lanpostu bakoitzarengatik ordaindu beharreko 
zergak murriztuko balitu, enpresariek enplegu gehiago sortuko omen lukete. 1996an 
"Círculo de empresarios vascos" elkarteak Los horizontes del empleo liburua argitaratzen 
du, eta bertan, beste aditu batzuekin batera, CEOEko Ekonomi Zuzendariak, José Folgadok, 
enplegua eta lan kostuaren arteko harreman hau aztertzen du123. Zergei dagokienean 
adibidez, Folgado-k ematen dituen datuen arabera, goi-mailako tituludun bat 5.906.266 
pezeta kostatzen zitzaizkion enpresari 1996an, 4.500.000 pezetako soldata gordina eta 
1.442.204 pezeta zergetan. Langileak ordea 3.320.179 pezeta eramaten zituen etxera, 
1.179.821 pezeta ordaindu behar baizituen berak ere zergetan. Beraz "brecha fiscal" 
delakoa 2.586.087 pezetakoa zen, hau da langilea enpresariari 5.906.266 pezeta kostatzen 
zaio, baina langileak 3.320.179 pezeta "bakarrik" eramaten ditu etxera (2.856.087 pezeta 
zergetan geratu dira). Hau da, langileak etxera eramaten dituen 100 pezetako, beste 77,9 
pezeta ordaintzen dira zergetan (ikusi 15. taula).  

 Gertatzen dena da, zerga hoiek ez dituela enpresak bakarrik ordaintzen, Folgado-k 
dion bezela: "En definitiva, por cada 100 pesetas que el trabajador se lleva a su casa la 
empresa paga 177,9 pesetas, siendo esa diferencia la brecha fiscal" (Folgado, 1996: 252). 
Folgado tranpetan dabil: enpresak 177 pezeta ordaintzen ditu (5.906.266 pzta.), eta 
langileak 100 pezeta eramaten ditu etxera (2.856.087 pzta.), baina 77 pezetako 
ezberdintasun horretatik (zergak), 35 langileak ordaintzen ditu (1.179.821 pzta.), bere 
soldata gordina 135,5 pezetakoa baita (4.500.00 pzta.). Enpresariak beraz 43,4 pezeta 
ordaintzen ditu zergeten, ez 177,9 Folgado-k dion bezela (eta ezberdintasuna garrantzitsua 
da). Tarte fiskala 77,9 pezetakoa da beraz, horietatik 43,3 enpresariak ordaintzen dituelarik, 
eta 35,5 langileak. Harrapatzeko errezegia den tranpa bat. Tarte fiskal osoa ("enpresak 
ordaintzen duena-langileak jasotakoa", taulan I-II) ez du enpresak ordaintzen Folgado-k 
esaten duen bezela, baizik eta erdia bakarrik (%55a, 77,9 pezeta horietatik, 43,4). Gezurra 
da beraz enpresariak langileek baino askoz ere diru gehiago kotizatzen dutela gastu 
sozialetarako. 

 Dena den, lehenago ere aipatu dudan moduan, enplegua sortzeko, lanaren kostua, 
malgutasuna edo lan banaketa baino garrantzitsuagoa, borondatea da, enplegua sortzeko 
borondatea. Honela adierazi zuen ideia hau MCCko lehendakariak, Antonio Cancelo-k, 
Donostiako Lan Banaketari buruzko II. Nazioarteko Biltzarrean (1996ko ekaina): 
Ya sé que los empresarios a los que acabo de hacer referencia que piensan que su objetivo no es 
crear empleo, acaban creándolo, si las condiciones son favorables en su afán de satisfacer las 
necesidades del mercado. Pero en este caso el empleo sería un resultante y no un objetivo, lo que a 
mí me parece rotundamente insuficiente, porque seguramente no tendremos dificultades en aceptar 
que para alcanzar algo lo primero que hay que hacer es proponérselo, después plantearlo como 

                                                 
123 Gogoratu marko teorikoan esandakoa: José Folgado, 1996ko apirila arte CEOEko Ekonomi 
zuzendaria zen, eta ondorioz, patronalaren ideologo nagusietako bat. Maitzetik aurrera PPren 
gobernuko "Secretario de Estado de Presupuestos y Gasto Público" bihurtu zen, eta 2000-04 artean, 
"Secretario de Estado de Economía" izan da. 
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objetivo, es decir cuantificarlo y fecharlo, y finalmente poner los medios necesarios para 
conseguirlo. (...) La experiencia nos dice que el factor determinante en la creación de empleo es la 
voluntad, es decir si verdaderamente se quiere se puede generar empleo neto (Cancelo, 1997: 23-
24. Kurtsiba nirea da). 
   

 

21. TAULA: TARTE FISKALA (1996) 

GOI-MAILAKO TITULATUA (ERREGIMEN OROKORRA, G-1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Pezetak % 

I. ENPRESARI KOSTATZEN ZAIONA 

 1.- Soldata gordina 4.500.000 135,5 

 2.- Enpresak zergetan gastatzen duena 1.442.204 43,4 

  -Giz. Seg. (%23,6 s/4.498.560) 1.061.660 

  -Langabezia (%6,2)    260.363 

  -Fogasa (%0,4)           6.798 

  -Lan istripuak (%2,1)      88.187 

  -Lanbide Heziketa (%0,6)      25.196 

 DENETARA LANGILEA ENPRESARI    

 KOSTATZEN ZAIONA 5.906.266 177,9 

 

II.- LANGILEAK JASOTZEN DUENA 

 1.- Soldata gordina 4.500.000 135,5 

 2.- Kenkariak    279.721 

  -Giz. Seg. Erreg. Orok. (%4,7 s/4.498.560)    211.432 

  -Langabezia (%1,6)        7.190 

  -Lanbide Heziketa (%0,1)        4.199 

 3.- Atxikipenak (%20)    900.000 

  Kenkari eta atxikipenak GUZTIRA 1.179.821 35,5 

 LANGILEAK ETXERA DARAMANA 3.320.179  100,0 

 

III.- TARTE FISKALA (I-II) 

 Enpresarentzako kostua-langileak jasotakoa 2.856.087 77,9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Iturria: J. Folgado, 1996. 
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 Confebask ez dago ados ordea Cancelo-rekin. LHKko Enplegu Batzordean 1997ko 
azaroan aurkeztutako "Aportaciones Empresariales para un Debate en torno al Empleo" 
txostenean adibidez honela erantzuten diote: "La generación de empleo no es un hecho 
voluntarista que dependa del deseo o no del empresario" (Confebask, 1997a: 56). Nork 
dauka orduan arrazoia? Ziurrenik, bi ikuspegietan dago arrazoi pixka bat, baina ikuspegi 
kritikoak, Canceloren planteamendua azpimarratuko luke. Izan ere, egia da kapitalismoaren 
barnean beharrezkoak direla hazkundea, lehiakortasuna, ea., baina horrek ez du esan nahi 
enplegua sortzeko modu posible bakarrak direnik (gogoratu bestela Frantziako 35 orduko 
legea). "Borondatea" ere funtsezko garrantzia duen faktorea da beraz eztabaida honetan. 
Izan ere, askotan ahaztu egiten zaigu, bai enplegua, bai ekonomia eta bai gizartea 
orokorrean, gizakien eraikuntza kulturalak direla, ez errealitate natural eta aldaezinak.  

 Marko teorikoan aipatu dugun moduan, "borroka sinbolikoetan", borrokan parte 
hartzen duen talde bakoitzak errealitatearen bere ikuspegia, ikuspegi legitimo eta posible 
bakarra bezela inposatzen saitzen da, gizarteak errealitatearen azalpen hori sinistu eta 
barneratzea delarik helburua. Eta lan banaketaren eztabaidan ere hori da gertatzen dena. 
Enpleguaren eztabaidan "borndatearen" garrantzia azpimarratu dugu aurreko parrafoan, 
baina ez da nahikoa hori esatea. Ezin da ezkutatu behin eta berriro aipatu dudan moduan, 
lan banaketaren oinarrian dagoen interes borroka. 1997an LHKan aurkeztutako txosten 
horretan adibidez, egoeraren azterteketa egiterako orduan, Confebask-ek gaur egungo 
ekonomiak bizi duen globalizazio egoera azpimarratzen du, eta euskal enpresen 
lehiakortasun gero eta zailagoa dela. Egoera horretan, gutxiago lan egin eta berdin irabaztea 
proposatzeak ez omen dauka beraz zentzurik. Enpresarien ustez, alderantzizkoa da hartu 
behar den bidea: "La mano de obra no cualificada de un país desarrollado no podrá ser 
retribuida mucho más que la de un país no desarrollado, inadecuación ésta que nos está 
costando en términos de empleo seguramente mucho más de lo que creemos" (Confebask, 
1997a: 58). Ikuspegi kritiko batetik ordea, onartezina da planteamendu hori (nabaria denez, 
langileen interesen aurkakoa den planteamendua). Ikuspegi kritiko batetik, Euskal Herriko 
ekonomiaren lehiakortasuna ez litzateke lan kostuetan oinarritu behar, horrek amaierarik 
gabeko bizitza-kalitate galera prozesu batetara eraman gaitzakeelako (beti egongo baita 
norbait gu baino merkeago lan egiteko prest). Horren ordez, kalitatea, espezializazioa, ea. 
bezalako faktoreak dira Europa iparreko herri aberatsetako lehiakortasunaren oinarri. 
Confebask-eko idazkari nagusia ez da ordea iritzi berekoa: "Este incremento de la 
competencia, se produce no solamente con los países del tercer mundo, sino también con 
los países del primer mundo. El mayor competidor que tiene un trabajador de una 
multinacional es, de este modo, otro trabajador de esa misma multinacional en otro país" 
(Zubía, 1998: 84).124 

                                                 
124 Zentzu honetan, lehendabiziko "euskal enpresa multinazionalak" sortzen ari direla esan 
genezake, nagusiki euskal kapitalak kontrolatzen dituen enpresak (MCC, CIE Automotive...) 
lantegiak irekitzen hasi baitira Euskadin baino eskulan merkeagoa dagoen lekuetan (Hego Amerika, 
Ekialdeko Europa, Txina...). Azken aldian lan munduko albiste nagusietako bat "deslokalizazioena" 
izan da, lan kostu merkeagoak bilatuaz EB osatuko duten ekialdeko herrietara (Txekia, Eslobakia...) 
edo Asiara (Txina...) "alde egiten" ari diren enpresena. Neoliberalismoak eta kapitalak gertaera 
hauek erabili dituzte berriro "lehiakortasunaren arazoa" azpimarratu, eta lanaldi ezin dela murriztu 
errepikatzeko. Perspektiba kritikotik ere betiko erantzunak errepikatzen dira: 1. Produktu edo 
zerbitzu motarekin, eta ekoizpen estiloarekin (garapen teknologikoa, produktibitatea) lehiatu behar 
dugula, Europa iparraldeko Estatuen kasua begiratuaz (gu baino gutxiago lan egin eta gu baino 
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 Aztertzen ari garen borroka dialektiko honetan, interesatuak eta partzialak dira beraz 
diskurtsoak. Eta logikoa den moduan, enpresarien diskurtsoak enpresarien interesak 
zerbitzatzen ditu. Gertatzen dena da, askotan interes hoiek langileen interesen aurkakoak 
direla, lan denborari buruzko eztabaida honetan gertatzen den bezela. Horrela, ikuspegi 
kritiko batetik, zalantzan jar litezke enpresarien diskurtsoak errepikatzen dituen ideia 
gehienak: "Si se tiende a trabajar menos horas es forzoso que la remuneración percibida sea 
menor" adibidez (marko teorikoan aipatu dugun moduan, lanaldi murrizketaren truke ez 
dago zertan erosteko gaitasuna murriztu beharrik); edo "tanto los expertos como los 
diferentes organismos nacionales e internacionales que han analizado la medida” (aditu eta 
erakunde zehatz batzuk dira lanaldi murrizketaren aurka agertu direnak, baina beste batzuk 
alde agertu dira).  

 Ikuspegi kritiko batetik, zalantzan jar liteke baita ere enpresariek 1984ko Espainiako 
lanaldi murrizketari buruz egiten duten azterketa, 44 orduko lan astetik 40 ordukora 
pasatzeak langabezia igotzea suposatu zuela diotenean: langabezia ez zuen lanaldi 
murrizketak eragin, baizik eta krisi industrialak (mundu aberats guztian gertatu zen krisia, 
baita lanaldi murriztu ez zuten lekuetan ere). Ziurrenik, lanaldi murrizketarengatik izan ez 
balitz, langabezia handiagoa izango zen. Zalantzan jar liteke baita ere, "lan denboraren 
murrizketa ezin dela orokorki ezarri" esatea, Frantziak aurkakoa frogatu baitu. Zalantzan jar 
liteke, "ingenieri baten bost orduk eta eraikuntzako langile baten bost orduk, ez dituzte 
irakasle baten hamar ordu egiten" esatea, ofizio gehienetan nahiko langabetu bai baitago, 
"gremioaren" barnean lanaldia murriztu eta banatu ahal izateko. Zalantzan jar liteke baita 
ere "tamainuaren argudioa" ("Euskadiko enpresen %90 ertaina edo txikia izanik, oso zaila 
da lanaldia murriztu eta banatzea"), enpleguaren zati handi bat 20 langile baino gehiagoko 
enpresetan kokatzen baita. Eta zalantzan jar liteke baita ere "ezberdintasun geografikoaren" 
argudioa ("Goierrin murrizten den lan denborak ez du Ezkerraldean enplegurik sortzen"), 
nahikoa langabezi eta prekaritate bai baitago bailara gehienetan, lan denbora murriztu eta 
bertan banatu ahal izateko. 

                                                                                                                                                     
gehiago irabazten duten tokiak). Lehiakortasuna lan kostuetan oinarritzen bada, gero eta gehiago lan 
egin eta gero eta gutxiago irabazi beharko baigenuke, beti egongo baita norbait gu baino merkeago 
lan egiteko prest. 2. EBko lan baldintzak (lanaldia, soldata...) armonizatzea proposatu beharko 
lukete aurrerakoiak izan nahi duten diskurtsoek (txanponarekin egin den bezela), bestela langileen 
arteko lehiakortasuna sustatzen baitu kapitalak. 3. Epe luzeko lan merkatu, ekonomia eta gizarte 
proiektu ezberdin bat eduki behar du perspektiba kritikoak, kapitalak inposatzen dion estrategia 
jarraitzera mugatu beharrean. Bestela, oraintxe esan dugun moduan, aurrera joan beharrean, atzera 
joango ginateke (lanaldi luzeagoak eta soldata baxuagoak), beti egongo baita norbait gu baino 
merkeago lan egiteko prest (orain Europa Ekialdea eta Asia, gero Latinoamerika…). 
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12. GRAFIKOA. Europako enpresen tamaina, langile kopuruaren arabera.
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 Orokorrean, geratzen dena da enpresariak lan harreman eredu "berri" bat proposatzen 
ari direla, malgutasunaren estrategia neoliberalean oinarritutako eredua, eta langilegoari 
mesede gutxi egiten dion eredua. Sindikatuak lan denboraren eta aberastasunaren banaketa 
handiagoa eskatzen ari diren bitartean, enpresariek aurkakoa aldarrikatzen dute. Ekonomi 
eta gizarte eredu ezberdinen arteko borroka dago beraz oinarrian. 

 Langileen interesak kontutan hartzen dituen ikuspegitik, ez da ulertzen beraz 
manager eta gerentzietako diskurtsoetatik sindikatuen "konpromisoa" eskatzea. 
Enpresetako zuzendaritzak lehendabizi langileen interesen aurkakoak diren neurriak 
proposatzen dituzte, eta ondoren neurri hoiek ezartzeko langileen laguntza eskatzen dute. 
Nabaria denez, horrek ez dauka logika gehiegirik. Langilegoarekiko horrenbesteko 
"sensibilitate" falta agertu ondoren, ez dauka zentzurik gero "elkarlana" ea. aipatzeak. 
1997ko negoziazio kolektiborako proposamenak biltzen dituen dokumentua erabili 
genezake esaten ari garena ilustratzeko adibide gisa: hasteko, soldata igoeren moderazioa 
proposatzen da, igoera hori IPC-KPI indizearengatik bereiztuaz, eta antiguetatea eta 
gainontzeko plus-ak desagertzea proposatuaz ("Como complemento personal y consolidado 
supone un lastre para la capacidad de competir de las empresas. De ahí que una vez que ha 
dejado de ser obligatorio, su supresión constituye un objetivo empresarial esencial de la 
política salarial"); gainera, "enpresaren interesen" aurkakoak  baldin badira, enpresa 
mailatik gora dauden konbenioei kasu ez egitea gomendatzen da ("clausula de descuelgue" 
delakoa erabiliaz); lanaldiari dagokionean, atsedenak ezabatzea da gomendioa, eta aparteko 
orduak defendatzea; kontratuei dagokienean, ABLEen eta malgutasunaren beharra 
defendatzen da (Confebask, 1997b). Mota horretako proposamen multzoaren ondoren, zaila 
dirudi langileek euren elkarlana eskeini ahal izatea. 

 Sindikatuen diskurtsoa aztertu dugun kapituluetan errepikatu dugun moduan, 1998 da 
lanaldi murrizketa eta banaketaren aldeko kanpainaren urte garrantzitsuenetako bat. 
LHKan, Confebask eta Euskadiko lau sindikatu handienak "enpleguari buruzko akordio" 
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baten bila hasiko dira, sindikatuen ustez akordio horren puntu garrantzitsuenetako bat 
lanaldi murrizketa izan beharko lukeelarik. Sindikatuaren barne txosten batean, CCOOek 
honela aztertzen ditu eztabaida horren lehenengo momentuak: 
Los primeros contactos para negociar un "Acuerdo Vasco por el Empleo" se dan entre ELA y 
Confebask, actuando de puente la Consejería de Trabajo, inmediatamente después del acuerdo 
alcanzado en el ámbito estatal por CCOO, UGT y CEOE (1997ko udazkena). El rechazo de ELA y 
las reservas de Confebask al acuerdo interconfederal lleva a estas organizaciones a iniciar contactos 
con vistas a un acuerdo vasco que les permita la capitalización de empleo que se vaya a crear, así 
como el aumento de la estabilidad del mismo (...) La reacción social al asesinato de Miguel Angel 
Blanco altera profundamente las previsiones (servir a CCOO y UGT el plato frío de un acuerdo ya 
hecho) y a escenificar en el CRL una negociación que persiguiendo el mismo objetivo ofrezca una 
presentación más plural y socialmente más digerible que el acuerdo entre Confebask y la "mayoría 
sindical vasca-vasca" (CCOO, 1998: 1) 

 LHKko eztabaida horietan, nolabaiteko lanaldi murrizketa eta banaketa neurriren bat 
onartzea ezinbestekoa izango zela ohartuaz, Confebask-ek "ordezkapen kontratuaren" 
aldeko apustua egingo du, aipatzen ari ziren neurrien artean, enpresarien interesak gutxien 
kaltetzen zituena hori zelako ziurrenik (60 urteko langileak aurre-jubilatu eta haien ordez 
langile gazteak kontratatzea suposatzen zuen "ordezkapen kontratuak"). 35 orduko lan 
asteari dagokionean ordea, enpresariek argi eta garbi utzi zuten ez zeudela prest eskaera 
sindikal hori onartzeko. Bilera ugari ondoren, 1998ko udazkenean, ELA eta LABek 
oraingoz 35 orduko lan astea ezin zela lortu erabakitzen dute, eta horrela, 1999ko 
urtarrileko akordioan, errelebo kontratua, aparteko orduak eta ABLEak bakarrik aipatuko 
dira (Confebask, ELA, CCOO, LAB eta UGT, 1999). 

 Euskadin azken urteetan enpresari eta sindikatu artean sinatu den makro-akordio 
bakarrak ez zituen beraz enpresaren interesak bereziki kaltetzen. Baina hala ere, hurrengo 
hilabete eta urteetan, enpresariek ez zuten inolako borondaterik erakutsi akordio hori 
praktikan jartzeko. Errelebo kontratuari dagokionean adibidez, berehala hasi ziren 
enpresarien kexa eta aitzakiak: dirulaguntza gehiago behar zituztela, ez zutela gazte 
prestaturik bilatzen... Begira zer dion Confebask-eko lehendakariak, Roman Knörr-ek, 
akordioa sinatu eta hilabete gutxitara: "Me parece que lo lógico y normal es que un 
trabajador se jubile a los 65 años. Otra cosa es que por necesidades de las propias empresas 
recurran a la jubilación anticipada. Este planteamiento, en el fondo, no es bueno ni para la 
sociedad ni para los trabajadores. Además es negativo para el sistema de la Seguridad 
Social. Espero que esta tendencia a ese tipo de prejubilaciones se modere porque, en caso 
contrario, podría llegar un momento en que el sistema no lo pudiese soportar" (Knörr, 
1999).  

 Eta berdina gertatzen da akordioaren gainontzeko neurriekin: aparteko orduei 
dagokienean ere, ez da inor behartzen (enpresa eta sektore mailako paktuak sinatzea 
gomendatzera mugatzen da). LHKko negoziazioen hasieran (1997-98 negua), Confebaskek 
aparteko orduei buruzko testu bat aurkeztu zien sindikatuei, eta hona hemen proposamen 
horri buruz ikuspegi kritiko batetik esan litekeena: 
En un documento que presentó a los sindicatos en febrero, Confebask propone: (1) Que las 
empresas puedan elaborar un calendario anual en el que el horario se irá concretando con una 
periodicidad mensual, pudiéndose distribuir irregularmente hasta el límite de las 9 horas diarias    
(2) Que teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de producción, la patronal pueda contar 
también dentro de la jornada anual con una bolsa horaria de 100 horas por trabajador/a, que las 
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podría utilizar en jornadas diarias de hasta 12 horas o en días señalados como no laborables (...) Con 
los pactos sobre las horas flexibles, estamos asistiendo al hecho de que las horas que se trabajan por 
encima de la jornada de 8 horas, o en sábados, le cuestan menos a la patronal. Y la posibilidad de 
aplicación obligatoria a todo el personal permite a las empresas imponer a todos los trabajadores/as 
la realización de unas horas que antes trabajaban unos pocos, o nadie. Además, los avisos para 
trabajar esas horas, incluso en sábados, se llevan a cabo con uno o dos días de antelación. Por otra 
parte, los acuerdos sobre horas flexibles no impiden la realización de las horas extras. La ley 
permite a las empresas reservarse el derecho a éstas cuando han agotado las flexibles, disponiendo 
así de un potencial de horas anual, aplicable según le interese, muy superior al antiguo. En 
conclusión, la flexibilidad horaria posibilita reducir costos a las empresas y disponer de una 
capacidad de aplicación mayor de mano de obra, con una plantilla igual o menor. Así mismo, 
subordina aún más la vida de los trabajadores/as a las necesidades de fabricación e intereses de los 
empresarios (Fano, 1998). 

 2001ean, Confebask-ek onartzen du ez direla aparteko orduak murriztu, eta 
ondorengo arrazoiak ematen ditu: 1. Ekonomia asko hazi da, eta ondorioz, enplegua sortu 
arren, beharrezkoa izan omen da aparteko orduak egiten jarraitzea 2. Lana antolatzeko 
modu berriek erabakiak oso azkar hartzea eskatzen dute, eta ondorioz, askotan ez omen 
dago denborarik langile berriak aukeratu eta kontratatzeko 3. Ez omen dago negoziaziorako 
jarrerarik enpresa askotan, ondorioz ezinezkoa bihurtzen delarik aparteko orduen truke 
onartu beharko litzatekeen lanaren berrantolaketa aztertzeko 4. Eskulan espezializatua falta 
omen denez, ezin da zenbait lanpostutarako jende berria kontratatu, eta horren ordez 
aurretik dauden langileek aparteko orduak egin behar dituzte (Confebask, 2001a:  23).  

 1999ko akordioan aipatzen den "enpleguaren ziurtasun eta egonkortasunari" 
 dagokionean, LHKko eztabaidetan Adegiren izenean parte hartu zuen Arturo García-k zera 
zion akordioa sinatu ondoren: "En cuanto a la estabilidad, seguimos apostando por el 
contrato fijo, con mecanismos de resolución rápida cuando las condiciones de la empresa 
así lo exijan o, lo que es lo mismo, que se pueda rescindir dicho contrato cuando la empresa 
lo decida" (García, 1999). Kaleratze librea eskatzen ari da beraz García, langile 
mugimenduak XIX eta XX. mendeetan lortutako babesak ahazteko eskatzen. Zer nolako 
sinesgarritasuna eduki dezake beraz sindikatu eta langileen partetik, mota honetako gauzak 
pentsatu eta defendatzen dituztenek sinatutako akordioak? Ikuspegi kritiko batetik, 
alferrikakotzat definitu genezake beraz 1999ko urtarrileko akordioa, ondorio praktiko 
txikiegiak izan baititu, 1996ko urriko dekretuak bezela: paperean geratu diren hitzak eta 
ideiak, kapitalismoan enpresarien borondatea oso garrantzitsua dela frogatuaz ("Pocas 
oportunidades de éxito tendrá cualquier política de empleo que no cuente de modo muy 
especial con quienes contratan, es decir, con los empresarios" onartzen zuen Confebask-ek 
1999an Gasteizko Legebiltzarrean ospatutako Enpleguari buruzko Osoko Bilkuran). 

 Enpresarien ustez, 1999 ondoren ez dauka zentzurik berriro lanaldia murrizteko 
makro-akordio bat edo lege bat eztabaidatzen hastea (1999ko uztailan eten ziren LHKko 
gai honi buruzko Confebask eta sindikatuen arteko bilerak, maiatzak 21an "35 orduko lan 
astearen aldeko" greba gertatu ondoren). Confebask-en gai honi denbora gehien eskeini 
dion pertsonak, Jon Bilbao-k, Lan Harremanak aldizkarian argitatu zuen berak gai honi 
buruzko bere azken lan gisa definitzen duen artikulua. Testuaren ondorioa honakoa da: 
enpresariak lan denboraren murrizketaren aurka daude, eta lan denboraren 
berrantolaketaren alde. Hau da, gainontzeko arloetan bezela, lan denborari dagokionean ere, 
enpresariek eskatzen dutena malgutasuna da (gainontzeko arloetan bezela, ikuspegi kritiko 
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batetik malgutasun horrek azken batean langileentzako prekaritatea suposatzen duelarik). 
AEBko eredu neoliberala jarraituz, malgutasuna da beraz berriro enpresariek proposatzen 
diguten formula. Azpimarragarria iruditzen zait adibidez Bilbaok nola aztertzen duen 
1997ko Lan Erreforma: "UGT eta CCOOek langile kaleratze merketzea onartu behar izan 
zuten enplegua sortu ahal izateko, baina enpresarien ustez, merketze hori ez da oraindik 
nahikoa" (azpimarragarria iruditzen zait, UGT eta CCOOek beste irakurketa oso ezberdin 
bat egin zutelako):  
Tras la Reforma de 1997 se ha producido una aminoración de los derechos que tenían reconocidos 
los trabajadores en un despido improcedente, buscando potenciar la creación de empleo y la 
estabilización de la contratación (...) Ese es el sentido de la última reforma laboral de 1997 pactada 
entre CEOE-CEPYME y CCOO y UGT. Ya se presente como una fórmula para crear empleo o para 
estabilizar la excesiva contratación temporal, el hecho final es el mismo: ser el titular de un derecho 
de indemnización de 45 días por anualidad con el tope de 42 mensualidades, dificulta, la 
contratación estable. En consecuencia se adapta o, peor, se rebaja a 33 días por anualidad con el 
tope de 24 mensualidades. No deja de ser un proceso costoso y hasta doloroso el mantener que es 
necesario "empeorar" las condiciones de trabajo de las que se disfruta, para que otros tengan la 
oportunidad de trabajar (Bilbao, 1999: 155-156). 

 Bilbao-rentzat, enpleguaren arazoentzako, irtenbidea ez da gutxiago lan egin eta lana 
banatzea, alderantzizkoa baizik: "En las naciones como en las familias, cuando las cosas no 
van bien, por lo general, se resuelven apretando el cinturón y no aumentando las 
vacaciones" (Bilbao, 1999: 157). Enpresarien izenean, Jon Bilbaok, ezinbesteko bezela 
aurkezten digu "malgutasunaren bidea". Marko teorikoan ikusi dugun bezela ordea, 
ikuspegi kritiko batetik, "ezinbestekotasun" hori zalantzan jarri liteke, enpresariek eta 
neoliberalismoak aurkezten dizkiguten "egiak" ere azken batean interes zehatz batzuk 
ordezkatzen dituzten aukera politiko-ideologikoak baitira. Enpresarien proposamenak 
errealitatean frogatu daitezkeen aukerak dira, baina ez frogatu daitezkeen aukera bakarrak. 
Errealitate soziala errealitate kultural-eraikia dela onartzen badugu, errealitate hori nola 
antolatu erabakitzeko garaian ezin dugu onartu egia absolutoen existentziarik. Gainera, 
ikuspegi kritiko batetik, "malgutasunaren estrategia enpresarialak", kasu gehienetan lan 
baldintzen prekarizazioa suposatzen du langileentzat.  

 Ikuspegi kritiko batetik, malgutasunari buruzko eztabaida honetan jokoan dagoena 
lanaren kontrola da azken batean. Adibidez, Bilbao-k "diluir la diferencia entre el tiempo 
ordinario y extraordinario" proposatzen duenean, azken batean esaten ari dena da, 
hemendik aurrera langileak edozein momentutan egon beharko duela prest lan egiteko. 
Lehenago ere aipatu dugun garraio enpresen kasua izan liteke lan denbora antolatzeko 
enpresariek proposatzen diguten paradigma horren adibide: lanaldia goizeko zortzitan hasi 
eta arratsaldeko zazpitan bukatzen da, zenbait larunbatetan ere lan egiten delarik. Langileak 
telefono mugikorrarekin itxaroten du lanerako deia. Egun guztian egon behar du agintzen 
dizkioten bidaiak egiteko prest. Eta arratsaldeko bostetan Bartzelonarako dei bat jasotzen 
badu, zorte txarra. Hori da lan denbora arrunt eta apartekoaren arteko mugak ezabatzeko 
enpresariek egiten diguten proposamena: lanordu berdinak edo gehiago egitea, denak 
arruntak balira bezela. Ikuspegi kritiko batetik, hori da neoliberalismoak proposatzen digun 
lan denboraren malgutasuna. Horrela, azkenean, langilearen denbora osoa, bizitza osoa, 
enpresaren beharren menpe geratzen da: "Lo que se persigue en definitiva, es ir 
construyendo un contrato indefinido cuyo atractivo se viera significativamente aumentado 
con la posibilidad de incrementar o disminuir su duración en función de las necesidades de 
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la empresa" (Bilabo, 1999: 176). Enpresarientzako, denbora partzialeko kontratua ere, ideia 
hauek gauzatzeko beste bitarteko bat litzateke: "La otra vía la constituye el contrato a 
tiempo parcial con tiempo de prestación variable. Se trata de la vía contraria a la expuesta 
en primer lugar; en vez de un contrato a tiempo completo reductible, se trataría de un 
contrato a tiempo parcial de jornada ampliable" (Bilbao, 1999: 176). Jokoan dagoena 
interes ekonomikoak dira, boterea, kontrola, gizarte eredua. 

 Lanaldi murrizketaren aurkako euren jarrera indartzeko, enpresariek lanaren aldeko 
diskurtso liberal-burgesa erabiltzen dute, gizakiak bere bizitzaren zentzua lanean bilatu 
dezakeela eta bilatu behar duela defendatuaz:  
Las nuevas tecnologías permiten formas organizativas del trabajo que están democratizando 
progresivamente el trabajo en cuanto medio de realización personal. Los nuevos trabajos que 
aparecen en la sociedad postindustrial, con su mayor dosis de cualificación (la teoría el siglo pasado 
de la creciente descualificación del "proletariado" se ha demostrado como errónea) y la flexibilidad 
organizacional que permite (trabajo en equipo, polivalencia, rotación,...) hace que un progresivo 
número de trabajadores desarrollen empleos con una mayor dosis de realización personal. En este 
sentido, las nuevas tecnologías y la globalización no sólo han "democratizado" el mercado de 
productos y servicios (y la posibilidad de acceder al "status" de empresario), sino también 
progresivamente el mercado de trabajo, haciéndolo menos "clasista" en cuanto fuente de actividades 
laborales enriquecedoras para la personalidad (Bilbao, 1999: 158-159). 

 Kasu honetan ere, marko teorikoan aipatu dugun moduan, ikuspegi kritiko batetik 
zalantzan jarri liteke noski Bilbaoren idea. Batetik, norberaren lana asko gustatu arren, 
beste gauza batzuk ere egiteko denbora edukitzea positiboa delako. Bestetik, errealitatean 
ez direlako ikusten Bilbaok aipatzen dituen lanaren demokratizazioa, birkualifikazioa, ea. 
(gogoratu adibidez gai honi buruz Arturo Laherak Deba bailaran eginiko ikerketa). 

 Eta ikuspegi kitiko batetik, zalantzan jar liteke baita ere enpresarien diskurtsoak 
lanaldi murrizketaren aurka erabiltzen duen beste argudioetako bat: "errealitateak arrazoia 
eurei ematen omen diela". Aipatu dugu lehenago nola modu negatiboan interpretatzen 
duten 1983an PSOEk ezarritako 40 orduko lan astearen legea, eta nola azalpen hori oso 
partziala eta interesatua den. Aipatu dugu baita ere nola enpresariak, AEBak eta Japon 
hartzen dituzten adibidetzat (gu baino ordu gehiago lan egiten dituzten lurraldeak, eta ia 
langabeziarik ez dutenak), Alemania eta Frantziara begiratu beharrean (gu baino gutxiago 
lan egiten duten Estatuak, langabezia tasa gure berdina edo baxuagoa izanik, eta materialki 
behintzat gu baino aberatsagoak izanik). "Errealitateak arrazoia enpresariei ematen die" 
argudio honekin jarraituaz, Frantziako 35 orduen legearen kasuan, 1999an jadanik legeak 
ez zuela emaitza onik eman errepikatzen hasi zen enpresarien diskurtsoa, oraindik ere 
indarrean sartu gabe zegoenean. Metaleko Lantegien Bizkaiko Federakuntzak, Frantziako 
enpresariek 35 orduko lan astearen aurka prestaturiko txosten bat argitaratu zuen 1999an 
(Metaleko Lantegien Bizkaiko Federakuntza, 1999). Bertan, Frantziako enpresariek lan 
denboraren murrizketari ikusten dizkioten bi arazo nagusiak azaltzen dituzte:                    
(1) Lanpostuak sortu beharrean, desagertu egingo omen dira, Frantziako enpresak 
lehiakortasuna galduko baidute, beste toki batzuetara mugituaz (2) Jadanik, astero lan 
egiten den benetazko ordu kopurua 40 baino baxuagoa omen da (ikuspegi kritiko batetik 
ordea, legea mantendu den bi urteetan, 2000/01, Frantziak ez du lehiakortasun arazo 
berezirik somatu. Bestetik, dagoeneko 40 ordu baino gutxiago lan egitea ez da lanaldia 
murrizteko arazoa, alderantziz, abantaila baizik, modu horretan errazagoa baita 35 ordu 
hoietara iristea). 
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2.2.- 2000-2005125 

 Enpresarien ustez, 2000tik aurrera gero eta zentzu gutxiago dauka lanaldi murrizketa 
eta banaketari buruz hitz egiteak, 1990eko bigarren hamarkadan langabezia asko murriztu 
baita Euskadin, eta XXI. mende hasieran ere enplegua sortzen jarraitzen baita. 1970eko 
krisiaren ondorioz sortutako langabeziaren amaiera gertu egongo litzateke beraz. 2003ko 
negoziazio kolektiboa prestatzeko dokumentuan adibidez, honakoa dio Confebask-ek:  
Tras ir perdiendo fuerza, el planteamiento de la reducción de jornada, concretada en las 35 horas, 
como una manifestación del reparto del trabajo e instrumento de creación de empleo, éste ha 
terminado de desvanecerse aplastado por el peso de la realidad. La derogación de estas medidas en 
Francia ha dado también carpetzao final a una iniciativa que chocaba frontalmente contra la lógica 
económica. Sin embargo, el valor desmesurado que algunas centrales sindicales otorgaron en su día 
a esta iniciativa (que en la CAPV provocó una huelga general) hará que siga manteniendo la 
reivindicación, al menos, con carácter testimonial. Este planteamiento se hará más patente en las 
plataformas sectoriales que en las de empresa donde, en términos generales, nunca ha constituido 
una reivindicación sentida (Confebask, 2003a: 3). 

 Enpresariek egiten duten gaur egungo lan merkatuaren irakurketa baikorra da, 
neoliberala, eta ondorioz, lan denbora murriztea eta banatzea eskatzen jarraitzeak ez omen 
dauka zentzurik. Jon Bilbao-k adibidez 1994 eta 2001 artean Euskadiko lan merkatuak 
jasandako aldaketak aztertzen ditu Confebask aldizkarian, eta azterketa honen ondorioak 
honakoak dira: (1) Zazpi urte horietan 158.000 lanpostu sortu dira, biztanleria landuna 

                                                 
125 Aurreko kapituluetan esandako gauza bera esan beharra dago hemen ere: kapitulua 2004ko 
hasieran itxi genuen, eta urtebete pasa da orduz geroztik. Hona hemen hilabete horietako laburpena 
enpresariei dagokienean: 2004an, enpresariek betikoa eskatzen jarraitzen dute (kaleratzearen 
merketzea, zergak jaistea, konbenioetan sinatutakoak konbenioa amaitzean balioa gal dezala, eta 
abar). Martxoan, EBaren ekialderako zabaltzea aztertzen zuen txosten bat aurkeztu zuen Confebask-
ek. Bertan esaten dena da, Txekiar Errepublika, Hungria eta Polonia direla Euskadirentzat lehia 
gehiena suposatzen dutenak, lan kostu merkeagoak dituztelako, gure sektore antzekoetan lan egiten 
dutelako, eta geografikoki Europa erdian daudelako. Gainera, euskal enpresen tamaina txikiegia 
omen da Europa mailako merkatu berri honetan lehiatzeko: 2002an, 35 euskal enpresek bakarrik 
zeuzkaten 500 langile baino gehiago, eta hamarretik zortzik, 20 langile baino gutxiago zituen. 
Ekainean, “Encuentro 2004 de la Economía de Euskadi” ospatu zen Bilbon, Foro de la Nueva 
Economía, The Wall Street Journal Europe eta Círculo de Empresarios Vascos-ek antolatuta. 
Ekaina amaieran, Confebask-en Kontseilu Orokorrak urteroko bilera ospatu zuen, eta bertan 
aurkeztutako txostenean, deslokalizazioa eta ez-lokalizazioen arriskua aipatzen zen (ez bakarrik 
enpresak beste nonbaitera joatearen arriskua, baizik eta kanpoko eta bertako enpresak Euskadin ez 
inbertitzearen arriskua). Abenduan, urteko balantzea eta 2005ko aurreikuspenak aurkeztu ziren: 
2004 urte ona izan omen da, eta 2005 ere antzekoa izango omen da (baina horretarako sindikatuek 
gehiegizko eskaerak ahaztu eta enpresekin elkarlana egin behar omen dute). Horregatik, eta gero eta 
gogorragoa den nazioarteko lehiari aurre egin ahal izateko, 2005ko negoziazio kolektiboan lanaldia 
ezin dela gehiago murriztu esan du Confebask-ek, eta ez hori bakarrik: agian lanaldia luzatu ere 
egin beharko litzatekeela, Frantzian eta Alemanian egin den bezela. Sindikatuei erantzunez, 2004an 
Confebask-ek esan du baita ere 1993-2003 tartean, Euskadiko langileek erosteko gaitasuna irabazi 
dutela, tarte horretan soldatak %45,4 igo omen baitira, inflazioa %36,3 igo den bitartean. Eta 
enpresariek irabazten dutenaren zati handi bat (2002an %89) enpresan berrinbertitzen dela. 
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850.000 langiletaraino iritsi delarik, inoiz baino gehiagok duelarik beraz enplegu bat        
(2) Langabezia, %25ko tasetatik, %10raino murriztu da, bailara zehatz batzutan 
konzentratzen delarik gainera: Ezkerraldea, Donostiako periferia, Aialako Bailara...         
(3) Jarduera tasa oraindik baxuegia da EBko batezbestekoarekin konparatuz gero: 1994an, 
lan egiteko adinean zegoen biztanleriaaren %52,5 bakarrik zegoen prest enplegu bat 
lortzeko, eta 2001ean %53,4raino bakarrik igo da tasa hori (955.900 pertsona, biztanleria 
landuna gehi langabetuak). EBko batezbestekoa %57 da, Dinamarkan %67koa delarik, eta 
Holanda eta Finlandian %64koa. Lanaldia murriztu eta banatzea baino lehentasun gehiago 
edukiko luke beraz enpresarien ustez tasa hau igotzeak, oraindik etxean geratzen jarraitzen 
duten pertsonk (emakumeak batez ere) lan merkatura sartzera animatuaz (Bilbao, 2002). 

 Bere 20. urteurrena ospatzeko prestatutako aldizkari berezian ere, Confebask-ek bat 
egiten du euskal gizartearen eta ekonomiaren azterketa baikor honekin:  
Si se mira el PIB per capita de la economía vasca en el 2000, se comprueba que es un 545% 
superior al que teníamos en 1980. En concreto, frente a un PIB per capita de 3.012 euros en 1980, el 
País Vasco hoy presenta un PIB per capita de 19.445 euros, es decir, casi siete veces más. Basta 
recordar que si bien en 1980 el nivel de prosperidad económica del País Vasco, medido en términos 
de PIB per cápita, sólo representaba el 72% de la media de los países que formaban la Comunidad 
Económica Europea, en el año 2000, el País Vasco había alcanzado el estándar de vida medio 
europeo. En concreto, disponemos de un nivel de vida equivalente al 101% de la media europea. A 
esta convergencia real con el nivel de prosperidad europeo, conseguido en los últimos veinte años, 
hemos de añadir el diferencial de prosperidad económica que el País Vasco sigue manteniendo 
respecto al conjunto del Estado. Diferencial que ya manteníamos de partida, pero que se ha 
incrementado en estos veinte años. Así, frente a nuestra situación de partida en 1980, donde el PIB 
per capita del País Vasco era el 114,2% de la media del Estado, en el año 2000, el mismo epígrafe, 
representaba el 127,3%. Además, en el año 2000 la economía vasca emplea 125.600 personas más 
que en 1980, viendo descender la tasa de paro desde el 21,1% existente en 1985 al 12% de 2000. En 
definitiva, han sido veinte años en los que hemos prosperado económicamente y socialmente 
(Confebask, 2003b: 5).126 

 Egia esan, 2000tik aurrera, enpresariek nabaritzen dutena ez da enplegu falta, baizik 
eta, zenbait arlotan behintzat, aurkakoa, hau da langile falta. Horrela, Confebask-ek La falta 
de profesionales en el mercado laboral vasco txostena argitaratzen du 2000. urtean 
(Confebask, 2000). Txosten horretan irakurri genezakeenez, Euskadiko zenbait eskualdetan 
jadanik nahi duen jende guztiak lortzen omen du enplegu bat, eta zenbait lanpostutarako 
(kualifikazio altuko eta baxuko lanpostuak) zailtasunak dituzte jendea bilatzeko 
(Confebask-en datuen arabera, 2000. urtean 18.000 ziren enpresariek bete ezin zituzten 
lanpostuak). Kualifikazio altuko lanpostuen kasuan, arazoa prestakuntza omen da, ez 
dagoela jenderik lanpostu hoietarako beharrezko den prestakuntza mailarekin. Kualifikazio 
baxuko lanpostuen kasuan berriz, bertakoek ez omen dituzte lanpostu hoiek nahi, 
"nekosoak" direlako, eta soldatak baxuak direlako. Egoera honen aurrean, enpresariek 
kanpoko eskulana ekartzea, kontratu hauen kotizazioak murriztea eta prestakuntza 
proposatzen dute. Azken urteetan Langile Heziketa ikasten dutenen portzentaia %30tik 
%44ra igo den arren adibidez, enpresarien ustez oraindik gehiago hazi beharko luke. 

                                                 
126 Marko teorikoan aipatu dugun moduan, ikuspegi kritiko batetik zalantzan jar litezke lan 
merkatuaren azterketa baikor hauek, langabezia oraindik garrantzitsua baita, eta azken urteetan 
sortu den enpleguaren zati handi bat kalitate txarrekoa baita (I. Zuberoren "del pleno empleo al 
pleno sub-empleo" tesia). 
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Gainera, langabetu gehienak emakumeak izanik, Langile Heziketako ikasleen %40 bakarrik 
dira emakumeak, unibertsitatean aldiz (irteera profesional gutxiago dagoen tokian) %54,1 
direlarik (guzti honi gehitu beharko genioke, justu irteera gutxien daukaten ikasketetan 
konzentratzen direla).  

 Enpresarien datuen arabera, unibertsitarioen %45 etorkizun profesional gutxi edo oso 
gutxi duten ikasketetan daude (soziologia eta zientzia politikoak hor barnean daude, 3.099 
ikaslerekin, unibertsitarioen %3,5, eta irteera profesional baxuarekin). Lanbide Heziketa 
ikasten dutenen %14ak bakarrik dauka ordea arazo hori (hau da, etorkizunik gabeko 
unibertsitate ikasketetan jende gehiegi dago, eta etorkizun handiko beste ikasketa batzutan 
ordea, ez da nahiko jende matrikulatzen. Esan bezela, genero ezberdintasunak ere 
garrantzitsuak dira gainera, enpleabilitate baxuko ikasketetan %68 emakumeak baitira eta 
enpleabilitate altuekoetan ordea %11). Egoera hau esplikatzeko arrazoiak ezberdinak izan 
litezke enpresarien ustez: lanpostu batzuk fama txarra daukatela, mugikortasun geografiko 
baxua, Lanbide Heziketaren desprestigio soziala... ("los datos desmienten rotundamente 
esta impresión. A modo de ejemplo, un recién licenciado en Económicas o Derecho, 
después de muchas incertidumbres en su búsqueda de trabajo, cobrará alrededor de las 
120.000 pesetas netas en su primer empleo, mientras que un oficial matricero, además de 
no necesitar apenas tiempo para encontrar empleo, recibirá nada más entrar una retribución 
de 200.000 pesetas y su contrato será indefinido"). 

 
22. TAULA. Euskadiko enpresen pertsonal falta sektoreka 

SEKTOREA Enpresariek bete ezin dituzten lanpostuak 

Enpresentzako zerbitzuak 4.000 

Telekomunikazioak eta Elektronika 3.000 

Industria metalurgikoa eta Makinaria. 4.000 

Eraikuntza 4.000 

Zerbitzu domestikoa 1.000 

Hostalaritza 1.500 

Nekazaritza eta arrantza 55-1.000 

DENETARA 18.000-18.500 

Teknologia berriak (2001-03 beharrak urtero) 2.000/urtero 

Iturria: Confebask, 2000: 11. 

 

 Ondorio berdinera iritsi da Euskadiko enpresariek enpleguaren aurrean duen jarrera 
aztertu duen ikerketa taldea (Egile Ugari, 2001: 275-325): enpresarientzat, lanaldi 
murrizketa eta banaketak ez dauka zentzurik, gure lan merkatuaren arazo nagusia ez baita 
enplegu falta, baizik eta eskeintza eta eskaeraren arteko kualifikazio ezberdintasuna 
(irtenbidea prestakuntza litzateke beraz). Ikerketa horretan Jon Bilbaori eginiko elkarrizketa 
batetik honakoa azpimarratzen da adibidez: 
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Hasta ahora la contratación de inmigrantes se ha limitado a norteafricanos e iberoamericanos con 
baja cualificación para cubrir puestos de trabajo por la banda baja, trabajos que nosotros no estamos 
dispuestos a hacer; pero el problema mayor es que existen otra serie de trabajos por la banda 
media/alta que nuestros desempleados no saben hacer, trabajos para los que se requiere una 
Formación Profesional que nuestros parados no tienen. Nuestros empresarios pueden empezar a 
cubrir estas carencias con trabajadores de Europa del Este. En el País Vasco todavía no hemos 
empezado, pero en Cataluña las organizaciones empresariales hartas de no conseguir la gente que 
necesitan, han establecido un acuerdo con el INEM para incorporar trabajadores de países del Este 
(Polonia, Hungria, Chequia), gente que tiene una buena preparación técnica, que trabaja muy bien y 
se adapta muy rápido al país. Vienen con un contrato de tres meses, el INEM les da alojamiento, les 
enseña el idioma, les contrata una empresa por tres meses y en la mayor parte de los casos se les 
renueva con un contrato normal español, formalizando los papeles... (AA. EE., 2001: 295). 

  Zentzu honetan, Confebask kritiko agertzen da instituzio publikoen enplegu 
politikarekin ere, politika hori dirulaguntzak ematera mugatzen baita, prestakuntza on 
batean inbertitu beharrean (egoera ekonomikoa ona baldin bada, enpresariek jendea 
kontratatzen dute, dirulaguntza publikoen zai egon gabe; eta alderantziz, egoera txarra 
denean, alferrikakoak dira laguntzak): "Los puestos de trabajo intervenidos (aquellos que 
han recibido alguna subvención o los creados por las ayudas al reparto del trabajo) por el 
Gobierno Vasco, probablemente se hubieran creado (J. Bilbao). Por tanto, los esfuerzos de 
la Administración Pública debieran ir orientados a mejorar la empleabilidad de los parados 
y los jóvenes, y no tanto a subvencionar la contratación en un momento en que las 
empresas necesitan contratar tanto si se subvencionan los contratos como si no" (AA.EE, 
2001: 294). 

 2000tik aurrera, Confebask-entzat ez dauka beraz zentzurik 35 orduko lan asteari 
buruz eztabaidatzen jarraitzeak. Kontutan izanik gainera, Euskadiko lan merkatua 
Espainiako garestiena dela, gutxien lan egin eta gehien kobratzen den tokia: "Es habitual 
que los aumentos salariales en la CAPV sean superiores a los del resto del Estado (durante 
el 2001 el aumento salarial estatal fue de un 3,48% y en la CAPV ascendió al 4,24%). 
Además, mientras en la CAPV se trabajan 1.714 horas anuales, en el Estado se trabajan 
1.759, lo que encarece adicionalmente el mercado laboral vasco" (Bilbao, 2002: 3127). 
Teoria liberalaren tesi klasikoak jarraituz, enplegua banatu ez baino sortu egin beharko 
omen da beraz XXI. mendean ere, eta horretarako, "Informazioaren Gizartea" izango da 
enpresarien proposamen nagusietako bat. Ikuspegi kritiko batetik ordea, aipatu dugu 
proposamen horren garrantzia oraingoz behintzat zalantzan jar litekeela, eta gauza bera 
gertatuko litzateke prestakuntzaren gaiarekin (marko teorikoan ikusi dugun moduan, 
perspektiba kritikoaren ustez arazoa ez baita prestakuntza falta, baizik eta enplegu duinen 
falta -"silla jokuaren" metafora-). 

  

                                                 
127 Lehenxeago aipatu dugun moduan, 2004 hasieran, EBko kide izango diren 10 Estatu berriek 
suposatu dezaketen lehiakortasunaren areagotzea erabili dute enpresariek behin eta berriz argudio 
hau indartzeko, horietako asko geografikoki oso ongi kokatuta baitaude, eta lan kostu oso baxuan 
pertsonal kualifikatua eskaintzen baidute (ikusi 13. grafikoa. Hor soldatak agertzen dira. Erosteko 
Gaitasun Estandarrari dagokionean, Luxenburgo dago lehenengo postuan, 34.200 eurokin, 
Alemania bigarrenean, 33.500 eurokin eta Erresuma Batua hirugarrenean, 31.500ekin. Adierazle 
horri dagokionez, Espainiako batezbestekoa 2002an 22.500 eurokoa zen. Azken postuetan Estonia, 
8.500, Lituania, 7.300, eta Letonia, 6.400 agertzen dira). 
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13. GRAFIKOA. Soldatak EBean, 2002 (industria eta zerbitzuak, eurotan)
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 2000ko ekainean, EAEko administrazioan 35 orduko lan astea onartzen da, eta 
enpresariak oso kritiko agertuko dira administrazioak sindikatuekin sinatutako akordio 
horrekin128. "Es un acuerdo ideologizado, inaudito, irresponsable, e inadmisible" esan zuten 
akordioa aztertzeko ekainaren 29an emaniko pentsaurrekoan (20.000 miloi pezeta 
kostatuko omen zen gutxi batzuren mesedetarako sinatutako akordio hau, administrazioko 
langileen gastua %6an igotzen zelarik). Ikuspegi kritiko batetik ordea, akordioa 
gehiengoarentzako izango zen mesedegarri (jende gehiagok edukiko baitu enplegu bat, 
modu horretan langabezia murrizten delarik. Azken batean gizarte berdinago bat lortzen da 
modu horretan). Eta akordio "ideologizatua" dela? Erabaki politiko guztiak dira 
ideologikoak, baita enpresarien proposamenak ere (beste edozein proposamen bezela, ideia 
zehatz batzutan oinarritzen direlako). Kostuari dagokionean, Confebask-ek ez du kontutan 
hartzen langabezia murriztean aurrezten den dirutza eta jende gehiagok lan egitean jende 
gehiagok kotizatzen duela (gainera, bestela ere administrazioak badu margenik ikuspegi 

                                                 
128 Gasteizko gobernuak aurkeztutako "Enpleguaren 2003-06 Plan Interistituzionalarekin" ere 
kritiko agertu da Confebask: "Patronalaren ustez, planak ez du gauza berririk planteatzen, 
eraginkorrak ez diren jokaera tradizionalak mantentzera mugatzen delarik. Profesional falta 
konpondu, enplegu eskatzaileen prestakuntzaz arduratu, bitartekaritza eraginkorra antolatu eta 
enpresariei lagundu beharrean, trextaketa laboral zaileko taldeei asistentziazko neurriak 
proposatzera mugatzen da. Ez du funtsezko gaia den politika aktiboen transferentzia planteatzen, eta 
ezta instituzioen arteko koordianzioa ere, ondorioa egituren bikoizketa delarik" (2003.7.30ko 
prentsa oharra, "Confebaskek Euskal Enplegu Plana amaitu gabe dagoela, gaizki enfokatu dutela eta 
ez dela berritzailea uste du", www.confebask.es). 
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aurrerakoi batetik sozialki positibotzat definitu genezakeen mota horretako neurri bat 
ordaintzeko).129 

 2000. urtean baita ere, José Miguel Zaldo, Narvaiza ehungintza enpresa 
gipuzkoarraren lehendakari eta Deustoko unibertsitateko irakasleak, El paro. Causas, cómo 
evitarlo y propuestas de solución liburua argitaratzen du Fernando Maura-rekin batera. 
Liburuak tarte zabala eskaintzen dio lan denboraren murrizketa eta banaketari, neurri honen 
aurkako arrazoiak emateko batez ere. Zaldo eta Maura-ren ustez, lan denboraren murrizketa 
eta banaketak enplegua sortzeko, sobera irabazten duten enpresetan ezarri beharko 
litzateke, eta beti ere lan denbora berrantolatzeko malgutasunarekin batera. Baina enpresa 
gehienak ez omen dira irabazi gehiegirekin ibiltzen (zenbat da "irabazi gehiegi"?). Errelebo 
kontratuaren formula ere ez zaie gustatzen: "La fórmula va a consistir una vez más en la 
conocida y mala solución de acortar la vida laboral a costa de más gastos sociales, más 
impuestos y menos competitividad" (Zaldo eta Maura, 2000: 209)  

 Zaldo eta Maurak ematen duten langabeziaren arrazoi eta irtenbideen zerrendak 
liberalismoaren doktrina jarraitzen du: hazkundearen eta malgutasunaren beharra; 
lehiakortasunaren eta prestakuntzaren garrantzia; gutxieneko soldata inposatzeak eta 
gehiegizko gastu sozialak eragiten dituzten arazoak; enplegua eta inflazioaren arteko 
harremana... Autoreen ustez, langabezia jadanik lanean ari direnen errua ere bada: "Es 
significativa e importante la falta de solidaridad que existe por parte de los que tienen 
empleo que, probablemente mal aconsejados, mal informados, o simplemente dirigidos por 
pensamientos egoístas, no suelen estar dispuestos a renunciar siquiera sea una pequeña 
parte de su bienestar para que las empresas crezcan y generen empleo" (Zaldo eta Maura, 
2000: 26). Orokorrean, Zaldo eta Maura-k, enpresarien diskurtsoa errepikatzen dute: 
gehiago lan egin behar dugu, gehiago ekoiztu, gehiago saldu, gehiago hazi, lehiakorragoak 
izan, enpresa eta enplegu gehiago sortu... (marko teorikoan aipatu dugun moduan, guk 
kritiko bezela definitu dugun perspektiba, logika kapitalista honen aurka agertzen da, 
mundu mailako ezberdintasun sozialak eta arazo ekologikoak kontutan hartuz, ez duelako 
uste hori denik gizadiaren arazoentzako irtenbidea). 

 Zaldo eta Maura-k "balore etikoak" berreskuratu beharraz ere hitz egiten dute: "En el 
mundo actual uno de los mayores secretos de la competitividad consiste en ser capaz de 
unir a todas las personas hacia un objetivo común e ilusionante. Para eso es preciso contar 
con determinadas características, como son la entrega, desear el bien común..." (Zaldo eta 
Maura, 2000: 174. Kursiba nik jarri diot). Baina, lehenago ere aipatu dugun moduan, nola 
eska dezakete enpresariak elkarlana, orokorrean langileengatik ahalik eta errentagarritasun 
handiena lortzen saiatuz jarraitzen dutenean? (hau da, ahalik eta gehien lan egintea, ahalik 
eta soldata baxuenaren truke). Nola hitz egin genezake orduan "helburu amankomunez"? 

                                                 
129 ELA sindikatuak hurrengo egunean erantzun zion Confebask-i: "La reacción de Confebask, 
además de dura y de mal tono, supone una injerencia en un marco de negociación en el que ellos no 
pintan nada, no representan a nadie. Es insólito que precisamente la patronal apele a la cuestión de 
los contribuyentes, cuando precisamente si por algo se caracteriza la política de las haciendas 
vascas es por favorecer a los empresarios. Quienes sostienen básicamente el erario vasco somos los 
trabajadores (...) La reacción de la patronal vasca sólo se explica porque ha quedado en evidencia su 
posición ante el debate de las 35 horas. El hecho de que se alcancen acuerdos importantes en 
campos en los que ellos no intervienen les deja en evidencia (Diario Vasco, 2000.7.1: 47). 
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 2001ko Negoziazio Kolektiborako Irizpideak finkatzen dituen txostena har genezake 
esaten ari garenaren adibidetzat (Confebask, 2001a). Egoeraren azterketa egiten denean, 
2000. urtea ere ona izan dela onartzen dute, aurreko sei urteak bezela. Baina enpresariak 
lanaren kostuak murriztea proposatzen jarraitzen dute. Zazpi urte on hauetan, soldata igoera 
moderatu behar zen, hazten jarraitu ahal izateko. Eta hazkundea zalantzan jartzen hasten 
denean ere, soldatak ez omen dute gehiegi igo behar, ekonomiaren moteltzea gainditu ahal 
izateko. Non geratu dira orduan zazpi urte horietako hazkundea, eta enpresariek onartzen 
dituzten emaitza onak? Ikuspegi kritikoaren ustez, geratzen dena da enpresariek ez dituztela 
irabaziak langileekin konpartitu nahi. 

 "Euskal gatazkari" dagokionean, Confebaskek gogor hitz egin izan du ETAren aurka, 
baina bere barne pluralitatea errespetatuz, ez du adierazpen garbirik egin ohi izan euskal 
abertzaletasunari buruz. Ohitura hori aldatu egin da ordea "Ibarretxe planaren" aurrean, 
kasu honetan euskal enpresariak Gasteizko gobernuaren proposamenaren aurka agertu 
direlarik zalantzarik gabe:  
Los empresarios vascos pensamos que la propuesta del lehendakari en un momento tan difícil y 
delicado como el que hemos descrito, y especialmente cuando es planteada desde la unilateralidad y 
el sometimiento a un plazo, corre el riesgo de ahondar en la crispación y la división actualmente 
existentes a nivel político e institucional y coloca a la ciudadanía frente a la necesidad de optar por 
un determinado modelo de país que podría desembocar en la fractura y el enfrentamiento social. En 
cuanto al impacto económico-empresarial concreto de la propuesta efectuada por el lehendakari 
quisiéramos destacar que lo que se abren con ella son nuevas incertidumbres en una situación donde 
éstas son ya muchas. De todos es sabido que la inestabilidad, la división, el mantenimiento de la 
violencia y el cuestionamiento del marco jurídico, no son, en modo alguno, propicios para el 
desarrollo de la actividad económica y la creación de empleo (Confebask, 2001b).130 
                                                 
130 Hilabete batzuk lehenago, 2001ko azaroan, "Círculo de Empresarios Vascos" erakundeak, "el 
coste de la no España" ideia plazaratu zuen. Alejandro Echevarría, elkarte horren presidenteak 
modu honetan laburtzen zuen gai honi buruzko enpresarien jarrera: "Miramos con ojos críticos 
cualquier cosa que produce alteraciones. Nos movemos mejor en un entorno amable, donde no haya 
conflictos. Los empresarios huimos de la incertidumbre" (Diario Vascon eginiko elkarrizketa, 
2003.9.24: 31). Mikel Buesak zuzendutako Las empresas del País Vasco ante la secesión 
ikerketaren arabera (2004an argitaratu du liburu moduan ikerketa hori, Economía de la secesión 
izenburuarekin), Ibarretxe planaren ondorioz, Euskadiko enpresen lautik bat kanpora aldegitea 
pentsatzen ari da (EHU-UPVko irakasle talde batek honela erantzuten zion inkesta horri: "Las 
presiones para desanimar la inversión en Euskadi proceden de muchos frentes, siendo el intelectual 
uno de ellos y no el menos importante. Una muestra de ello son los trabajos que, periódicamente, 
publica el profesor Buesa. Con afán de desacreditar el Plan Ibarretxe, hemos conocido los 
resultados de una encuesta realizada entre empresarios vascos por el citado Sr. Buesa. A casi 1.200 
empresarios, menos del 10% del censo empresarial vasco, se le preguntaba si abandonarían Euskadi 
caso de aprobarse el Plan Ibarretxe. La gran mayoría, el 93% de la muestra, no contestó, por lo que 
la fiabilidad de la investigación es más que cuestionable, puesto que para realizar el estudio sólo se 
utilizaron las respuestas de 78 empresarios de más del millar de encuestados", Egile Ugari, "La 
economía vasca, presionada", Diario Vasco, 2003.11.29: 26-27). LABeko idazkari nagusiaren 
ustez, Confebask erakunde "españolista" da: "Confebask pertenece a la CEOE, y la CEOE es hoy 
uno de los puntales de ese patriotismo constitucional que está determinando la política, la economía 
y la información que transmiten los medios de comunicación en el Estado español. Ensalzando la 
'estabilidad' como falso argumento, apuesta por el marco constitucional-estatutario vigente 
enfrentándose a los sectores políticos, sindicales y sociales que reclamamos un cambio. La apuesta 
de estas organizaciones ha sido siempre la misma: dar cobertura al Estado español" (R. Díez, "Una 
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 2001tik aurrera, sindikatuek negoziazio kolektibo bidez bilatuko dute 35 orduko lan 
astea. Baina berriro ere, enpresariek erasoa geratu eta euren interesak babestea lortu dute. 
Lehenago aipatu dugun moduan, lanaldi murrizketaren aldeko lehenengo momentuan, 
euskal sindikatuek makro-akordio bat bilatuko dute LHKan (1998-99), baina enpresariek 
akordio horrek ahalik eta eduki gutxien edukitzea lortuko dute131 (1999ko urtarrileko 
Enpleguari buruzko Euskal Akordioa litzateke eztabaida horien ondorioa). Bigarren 
momentu batean, 2001tik aurrera, 35 orduko lan astea lortzeko negoziazio kolektiboaren 
bidea frogatuko dute sindikatuek. Horrela, 2001ko negu eta udaberri partean metala 
(100.000 langile), papergintza, garbiketa ea. greban jarriko dira. Confebask-ek bere historia 
(1983-2003) errepasatzen duen dokumentuan, gogor kritikatzen du bere ustez estrategia 
aldaketa honen arduradun nagusi izan den ELA sindikatua: 
Este viaje de casi 25 años arranca desde la confrontación y la tensión extrema de la Transición y 
pasa por el diálogo, la transacción y la construcción institucional para recalar, de nuevo, en la 
confrontación. La activación de los mecanismos centralizadores contenidos en el Estatuto de los 
Trabajadores en el cambio de década (1980-90), supondrá un cambio radical en las relaciones 
laborales vascas. ELA romperá la unidad sindical que, aunque tímida, mantenía con CCOO y UGT 
y abrirá una línea de colaboración con LAB. Desde este momento se abrirá una sima en las 
relaciones sindicales vascas, cuya razón de ser principal no serán modelos políticos o sindicales, 
sino, sobre todo, el modelo de los ámbitos de la negociación colectiva. Los nubarrones 
centralizadores que se desactivaron con la Reforma laboral de 1994 (por una conexión afortunada 
de circunstancias, entre las que no es ajena la labor y el apoyo de Confebask), reaparecen en 1997 a 
raíz del Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, que no tiene carácter obligatorio, pero que 
transmite a ELA la sensación de precariedad sobre la efectividad de la salvaguarda que supone el 
art. 84 ET que, con la misma facilidad que se pone en vigor, puede, igualmente derogarse 
dependiendo de las cambiantes mayorías políticas en el parlamento. Además, la política de diálogo 
y negociación desarrollada por ELA a finales de los 70 le ha llevado a un límite de implantación, 
alrededor del 40%, que se empieza a mostrar difícil de superar. Ante un panorama de estas 
características ELA considera que después de dos décadas de andadura sindical, es un sindicato 
fuerte y bien organizado y mantiene una alianza con LAB que le otorga una mayoría sólida. Con 
estas apoyaturas decide un doble cambio: (1) Aquel marco constitucional-estatutario desfavorable, 
pero inicialmente inocuo, ya no lo es. Y es el momento de cambiarlo declarando expresamente que 
el Estatuto de Autonomía ha muerto (2) Cambiará la táctica de implantación. La transacción ya no 
produce réditos suficientes o ya no produce los réditos que se persiguen, por ejemplo, las 35 horas. 
A partir de 2000, apostará por una táctica de confrontación convencida de que en la radicalidad y el 
maximalismo, el sindicato más fuerte, el mejor organizado, es el que se impone (Confebask, 2003b: 
1-4).132 

                                                                                                                                                     
necesaria reflexión", Gara, 2003.7.6). Hala ere, Espainiako Gorengo Epaimahaiak 2005ko 
urtarrilean Euskadiko enpresen zergako (Impuesto de Sociedades delakoaren) 10 artikulu baliorik 
gabe utzi dituenean (Errioxako Gobernuak jarritako salaketari arrazoia emanez), Confebask 
Kontzertu Ekonomikoaren eta euskal sistema fiskalaren defentsan atera da, interes ekonomikoak 
ideologien aurretik eta gainetik daudela erakutsiaz. 
131 Iñaki Uribarrik arrazoia ematen dit puntu honetan: "Intuyo que los empresarios están esperando a 
que escampe. Seguramente creen que lo que les ha venido encima con la reducción de la jornada, es 
una nube veraniega" (Uribarri, 1998). 
132 Honela erantzuten die enpresariei ESKako Angel Abaldek: "En la mejor de las sintonías con el 
'pensamiento único', la patronal vasca quiere dar por finalizada la lucha de clases. Para Confebask la 
confrontación entre la patronal y la clase obrera es una reliquia del pasado que no tiene ningún 
sentido. Por lo que, tal y como lo expresaron en su última aparición pública, no entienden cómo es 
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 Baina esan bezela, berriro ere eraso hau geratzea lortuko du Confebaskek. UGT eta 
CCOO izango dira enpresarien proposamenak onartzen lehenak, euren ustez, euskal 
enpresarien eskeintzak beste edozein lurraldetakoak baino hobeak direlako, eta gehiago 
eskatzea gehiegi eskatzea omen litzatekeelako, lurralde arteko ezberdintasunak areagotuz. 
Sektoreko konbeniorik gabe geratu eta enpresaz enpresa negoziatu beharraren arriskua 
ikusiz, LAB izan zen atzera egiten hurrengoa133. Enpresariek lortua zuten beraz nahi 
zutena. Sindikatuak banatuta indarra galtzen zuten, eta enpresarien eskeintzak onartzeko 
prest agertzen ziren: hurrengo urteetan, urteko lanaldia pixkanaka murrizten joatea. 
Horrela, "ostiral arratsaldeak libratzea lortu dugu" beharrean, "urteko 1.750 orduko lanaldia 
hamar ordutan murriztuko da" bezalako esaldiak errepikatuko dira hemendik aurrera. 
Enpresariak lortua zuten beraz berriro eztabaida eurek nahi zuten lekura eraman eta euren 
arauekin jokatzea: lan denbora neurtzeko urtea erabiltzea erreferentzia moduan 
(anualizazioa), eta lanaldi murrizketak enpresa mailan, edo gehienera sektore mailan 
negoziatzea (negoziazioaren deszentralizazioa). Enpresaren interesak ateratzen ziren berriro 
ere irabazten, eta ezinezkoak bihurtzen ziren ikuspegi kritikoaren ustez lanaldi 
murrizketaren helburuak direnak (murrizketaren truke lan denbora banatuz enplegua 
sortzea, eta kontsumoan oinarritzen ez den aisialdia zabalduaz, gizarte eredua aldatzen 
hastea). 

                                                                                                                                                     
posible que haya sindicatos que fomenten la confrontación. El modelo de negociación colectiva 
fomentado por ELA, LAB y ESK no encaja en esa visión idílica de las relaciones de clase. Las 
reivindicaciones que buscan mejorar la condición obrera se oponen al paradigma del capitalismo: 'el 
mayor beneficio, al menor coste posible'. Y, lógicamente, se rebelan ante este modelo. No tanto por 
el coste que les puede suponer como por el cuestionamiento de su paradigma actual: 'la muerte de la 
lucha de clases'. Tal vez, ésta sea la mejor virtud de la nueva forma de encarar la negociación 
colectiva. Que haya puesto sobre el tapete lo que muchos quieren ocultar: los intereses 
contrapuestos de la gente trabajadora frente a los intereses de la clase empresarial" (A. Abalde, 
"Ladran,luego...", Arian, 46 zbka., 10-11 orr.).  
133 Confebask haserre agertu izan da Eusko Jaurlaritzako Lan Sailarekin, ordezkaritzaren gehiengoa 
ez duten sindikatuekin lortutako akordio hauek ez dituelako EAEko Boletin Ofizialean argitaratzen 
(legeak, ordezkaritzaren gehiengoa duten sindikatuekin sinatutako konbenioak argitaratzera 
bakarrik behartzen baitu administrazioa). Enpresarien ustez, "boikot" horrekin, EAko Joseba 
Azkarragak zuzentzuen duen Saila ELAren alde jartzen da. Baina badirudi kasu honetan 
Confebaskek ez duela asmatu, 2003ko abenduan Jaurlaritza bera izan baita mota hontako akordio 
bat sinatu duena (administrazioko langilen 2003 eta 2004ko konbenio kolektiboa ordezkaritzaren 
gehiengorik ez duten CCOO eta UGTrekin sinatu du). LAB eta batez ere ELA, haserre agertu dira, 
konbenio hortaz gain, administrazioko langileentzako pentsio fondo berri bat ere adostu baitu 
Jaurlaritzak CCOO eta UGTrekin, eta Ibarretxe Planak ez omen diolako Lan Harremanen Euskal 
Esparruari behar adinako garrantzia ematen. Andoni Kaieroren ustez gertatzen dena da, bai 
enpresariak eta bai administrazioak aprobetxatu egiten dutela banaketa sindikala. 1980ko 
hamarkadan, UGT lan harremanak Madrilen zentralizatzen saiatzen da, baina CCOOek ez dio jokoa 
jarraitzen, eta akordio ezberdinetara iristen da ELA eta LABekin. 1990eko hamarkadan ordea 
gauzak aldatzen dira. ELA gogorrago hasten da Lan Harremanen Euskal Esparruaren alde, eta 
CCOO ordea UGTrengana hurbiltzen da lan harremanen zentralizazio estrategian sartuaz (1997ko 
Negoziazio Kolektiborako Akordioan adibidez). Confebaskek gustora hartzen du banaketa, langile 
mugimendua ahultzen duelako, eta azken aldian ikusitakoaren arabera, Jaurlaritza ere bide berdina 
hartzen hasi da (A. Kaiero, 2004, Sindikatuak eta patronalak, negoziazio kolektiboa eta lan 
harremanen euskal esparrua, Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbo). 



  

    478
 

 Baina ez da hau enpresariek irabazi duten borroka bakarra. Egia esan, azken urteetako 
borroka gehienak beraiek irabazi dituztela esan liteke. Beraiek onartzen duten moduan, 
1994ko PSOEren erreformak malgutasuna eskeini zien, eta 1997an Espainia mailan 
sindikatuekin sinatutako akordioak ere ildo bera jarraitzen zuen, kaleratzea merketuaz 
adibidez, lehenago aipatu dugun moduan (lan egindako urte bakoitzagatik 45 egun ordaindu 
beharrean, 33 ordainduko ziren hortik aurrera egindako kontratu finkoak etetean). 2001ko 
martxoan PPek dekretuz onartu zuen erreforma ere enpresarien gustokoa dela dirudi, ez 
baitira kexatu: malgutasun gehiago ematen zaie, denbora partzialeko kontratuetan adibidez, 
eta lan egindako urte bakoitzeko 33 egun ordaindu behar den kaleratzea ("1997ko 
akordiokoa") jende gehiagori ezarri ahal izatea onartzen da. "La reforma aprobada por el 
Gobierno constituye un paso adelante en la dirección correcta, pero limitado e insuficiente" 
esan zuen Confebask-ek (Diario Vasco, 2001.3.7).134 

 2002ko udaberrian PPek dekretuz onartu zuen "langabeziaren erreforma", eta berriro 
ere enpresariak gustora agertu ziren erreforma horrekin. Baina ekainak 20ko greba 
orokorraren ondoren gobernuak erreformako puntu garrantzitsuenak aldatu zituenean, 
enpresariak oso haserre agertu ziren. Confebasken ustez, gobernuak atzera pauso bat eman 
zuen. J.M. Cuevas, CEOEko presidentearen kritikak gogorragoak izan ziren: "Los 
beneficiados son millón y medio de parados que no quieren trabajar" esan zuen ("Esta 
actuación del Gobierno supone un grave precedente, y quiebra su bien ganado prestigio de 
hacer lo que debe sin atender a presiones. Seguramente este comportamiento se debe a 
motivos políticos, propios de los últimos periodos de una legislatura". Diario Vasco, 
2003.10.18. Kurtsiba nirea da). 

 2002, 2003, 2004 eta 2005 urteetarako CCOO eta UGTrekin Espainia mailan 
negoziazio kolektiborako sinatutako akordioan ere ikuspegi kritiko batetik enpresariak atera 
direla irabazten esan liteke, "soldata igoeren moderazioa" baita puntu garrantzitsuena. 
2003rako akordioa adibidez, lan denborari buruz honakoa esatera mugatzen da: "La gestión 
del tiempo de trabajo, la duración y redistribución de la jornada, incluso su cómputo anual 
y su distribución flexible, son elementos que pueden contribuir a una mejor evolución del 
empleo, y a incrementar la productividad del trabajo. Además, esa adecuada gestión, 
permitiría aumentar el grado de utilización del equipamiento productivo. La utilización de 
sistemas flexibles de jornada debe ir acompañada, en los correspondientes procesos de 
negociación, de las condiciones de su realización. El objetivo de este consejo es conciliar 
las necesidades de las empresas con las de los trabajadores, haciendo compatible su vida 
laboral con la personal y familiar. La limitación de las horas extraordinarias que no sean las 
estrictamente necesarias también contribuye a la creación y mantenimiento del empleo" 
("Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003", www.ccoo.es). Esan 
bezela, ikuspegi kritikoaren ustez, gustora egon litezke beraz enpresariak. 

 
                                                 
134 Enpresariek bide horretatik jarraitzea eskatzen dute. Espainiako "Cículo de Empresarios" 
elkartearen Una reforma laboral para seguir creando empleo txostenean adibidez (2003ko uztaila), 
kaleratze guztietan lan egindako urte bakoitzagatik 20 egun ordaintzea proposatzen da (gobernuak 
onartu behar omen luke gainera neurri hori, elkarrizketa soziala defendatzen dutenei kasurik egin 
gabe). 2003ko abenduan, Espainiako enpresarien presidente den José María Cuevas-ek 1996tik 
aurrera PPek eginiko lana goraipatu du, baina pauso gehiago ematea ere eskatu du, enpresariek 
ordaintzen dituzten kotizazio sozialak murriztuaz adibidez, eta langile kaleratzea merketuaz. 
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3.- ONDORIOAK 

 Historikoki enpresariak lanaldi murrizketaren aurka agertu izan dira, sindikatuek 
planteatzen duten moduan, murrizketa horrek enpresarien interesak kaltetzen dituelako. 
Euskadin 1990eko hamarkadaren erditik aurrera sindikatuak lanaldi murrizketaren aldeko 
kanpaina martxan jartzen dutenean, enpresariek eraso horri aurka egiten saiatuko dira, eta 
kapitulu honetan ikusi dugun moduan, euren helburua lortuko dute. Lehendabizi, 1998an 
Lan Harremanetako Kontseiluan sindikatuekin eztabaidatuko dute gaia, eta 35 orduko lan 
astea "momentuz" atzeratzea lortu ondoren, eztabaida horien emaitza nagusia izango den 
1999ko urtarrileko akordioan, errelebo kontratua onartuko dute lanaldia murrizteko eta 
banatzeko formula nagusi gisa (hortaz gain, aparteko orduei buruzko akordio bat ere 
sinatuko da). Ikuspegi kritikoaren ustez, lau urte hauetan (1999-2003), akordio horrek ez du 
fundamentuzko emaitzik eduki (ez errelebo kontratuei dagokionean, eta ez aparteko orduei 
dagokionean ere. Errelebo kontratuaren kasuan, neoliberalismoa jubilazioa aurreratu ez 
baino atzeratu egin behar dela errepikatzen ari da gero eta indartsuago, eta botere 
harremanak nola dauden ikusita, zaila dirudi diskurtso horri aurre egin ahal izatea). 

 2000tik aurrera, sindikatuak negoziazio kolektibo bidez saiatuko dira lanaldia 
murrizten eta 35 orduko lan astera iristen, baina berriro ere enpresariek euren interesak 
defendatzea lortuko dute: sindikatuek, lanaldia murrizteko erreferentzia moduan urtea 
erabiltzeko enpresarien proposamena onartuko dute (anualizazioa), 2001tik aurrera urteko 
lanaldi hori pixkanaka murriztuko delarik, enpresariek beraien dokumentuetan 
aldarrikatzen zutena lortuaz (lan denbora ahalik eta gutxien murriztea, eta horren ordez, lan 
denboraren berrantolaketa erabiltzea, gai honetan ere "enpresaren interesak zerbitzatzen 
dituen malgutasunaren estrategian" oinarrituaz).  

 Diskurtso orokorrari dagokionean, enpresariena zalantzarik gabe diskurtso neoliberal 
gisa definitu genezake. Sindikatuen diskurtsoak perspektiba sozialdemokrata eta kritikoaren 
artean kokatu ditugun bitartean, enpresariena monolitikoagoa dela esan genezake, 
gainontzeko filosofiekin jolastu gabe, garbi baitauka zer den bere interesentzako hoberena: 
merkatu eta ekonomia askea, hazkunde ekonomikoa, lan merkatuaren malgutasuna... 
Enpleguari dagokionean ere, Confebaskek neoliberalismoak proposatzen dituen neurriak 
aldarrikatuko ditu: lan kostuen merketzea (soldata moderazioa eta zergak murriztea), 
negoziazio kolektiboaren deszentralizazioa (enpresa edo langile indibidual mailaraino), 
kaleratzearen merketzea, ultraaktibitatearekin amaitzea (hau da, negoziazio bakoitzean 
zerotik hastea, aurrekoa konbenioan lortutakoa betirako minimo moduan geratu beharrean), 
ea. Kapitulu honetan ikusi dugun moduan, ikuspegi kritikoaren ustez enpresariek zentzu 
honetan ez daukate kexatzeko arrazoirik, azken urteetako Espainiako lan merkatuko 
gertakari garrantzitsuenek mesede gehiago egin baidiote enpresari langileari baino (1994ko 
lan erreforma, 1997ko negoziazio kolektiborako akordioak, 2001ko lan erreforma eta 2002, 
2003 eta 2004 negoziazio kolektiborako akordioak). 
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10. EUSKO JAURLARITZAKO LAN SAILA 
 

1.- SARRERA 
 Administrazio publikoarena izango da aztertuko dugun azkenengo diskurtsoa, 
sindikatuekin eta enpresariekin batera, administrazioa baita lan harremanetan parte hartzen 
duen hirugarren pertsonai garrantzitsua, langile eta patronalaren artean bitartekari lana 
eginez (Miguélez eta Prieto, 1999: 239-325; Egile Ugari, 2001: 169-219). Gainera, 
administazioa da mendebaldeko gizarte aberatsetan enpresarik handienetarikoa langile 
kopuruari dagokionez. Euskadin adibidez, 80.000 langile inguru ditu administrazioak 
2005ean, 800.000 pertsonak lan egiten duten herrialde batetan. Hau da, langileen %10ak 
administrazioan lan egiten du. EAEko  enpresa handiena da beraz enpleguari dagokionean 
(administrazio zentralak 16.000 langile ditu, eta gainontzekoak euskal administrazioak: 
gobernua, diputazioak, udaletxeak, erakunde publikoak... Osakidetza-k adibidez 22.000 
pertsonari ematen die lana, eta hezkuntzan beste 25.000 pertsonak egiten dute lan). 

 Euskadiko administrazioaren lan banaketari buruzko diskurtsoa aztertzerakoan Lan 
Saila da noski erreferentzi moduan hartu beharreko instituzioa135. Sail honetan, 1980ko 
hamarkadan Eusko Alderdi Jeltzaleak aginduko du (Mario Fernandez, Javier Caño, Jon 
Imanol Azua eta Jose Ignacio Arrieta izango direlarik hamarkada honetako Lan sailburuak), 

                                                 
135 Atal hau idazterako orduan oso baliogarria izan zaizkit Lan Saileko Jose Solé eta Carlos 
Villalvak utzitako materialak. Hortaz gain, honako web orri hauek izan litezke interesgarri: 
www.euskadi.net/entesinstitucionales/dpto_justicia (Justizia, Gizarte Segurantza eta Lan Saila), 
www.lanbide.net (lan merkatuaren berri emateko eta bertan sartzeko Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu 
publikoa), www.egailan.es (prestakuntza eta enplegua sustatzeko sozietate publikoa), eta 
www1.euskadi.net/ekonomiaz (Ekonomiaz aldizkaria, batez ere 1. zenbakia -Crisis y mercado de 
trabajo-, 31-32 zbka. -El reto del empleo- eta 34 zbka. -El reparto del trabajo-) 
 



  

    483
 

eta 1990eko hamarkadan berriz PSE-EEkoak izango dira sailburuak, EAJ eta EArekin 
osatutako gobernu hirukoitzaren ondorioz (Paulino Luesma, Ramón Jáuregui eta Francisco 
Egea izango direlarik sailburu 1991/98 tartean. Luesma-ren aurretik Euskadiko Ezkerrako 
Martin Auzmendi ere izan zen Lan sailburu hilabete batzutan). 1998an EAk hartuko du 
txanda, 1998-2005 artean Sabin Intxaurraga, Anjeles Iztueta eta Joseba Azkarraga izango 
direlarik sailburuak.  

 Lan denboraren murrizketa eta banaketari dagokionez, Lan Saila 1995tik aurrera 
hasten da gai honi buruz hitz egiten, Ramón Jáuregi eta Francisco Egearen taldea izango 
delarik eztabaida hori bereganatu eta zabalduko duena (aurrerago ikusiko dugun moduan, 
nire ustez gai honen propaganda lanetan oso garrantzitsua izan zelarik Jáureguiren taldea). 
1980ko hamarkadan industri birmoldaketa eta berrindustrializazioa dira ekonomia eta lan 
munduan gehien aipatzen diren gaiak. Adibide moduan Un compromiso para el empleo. 
Orientaciones generales para una política de empleo para Euskadi (1986-1988) txostena 
hartzen badugu (Lan Saila, 1986), garbi ikusten da esandakoa. Txosten horretan, lanaldi 
murrizketa eta banaketaren gaia ia ez da aipatu ere egiten: "Resulta esencial dar un salto en 
el modelo y marco de nuestras relaciones laborales, sobre todo, en conceptos como reparto 
del trabajo disponible unido a la reorganización y redistribución del tiempo de la jornada 
laboral (...) El Gobierno Vasco debe favorecer y potenciar desde las instituciones vascas 
toda actuación pactada entre empresas y sindicatos que contemplen medidas de reparto del 
trabajo" (Lan Saila, 1986: 10 eta 51). Bi esaldi hoiek dira txosten osoan lan banaketari 
buruz egiten diren aipamen bakarrak. Askoz ere garrantzia gehiago ematen zaie ordea beste 
neurri mota batzuei (krisia sendatzeko dikursto ofizial-dominanteak errepikatzen duen 
errezeta multzoari): lan harremanen malgutasuna, hazkunde ekonomikoa, prestakuntza, 
autoenplegua...  

 Izan ere, nire ustez 1980 eta 90eko hamarkadetan, enpleguari buruzko euskal 
administrazioaren diskurtsoa neoliberalismoaren eta sozialdemokraziaren artean kokatu 
genezake136. Aipatzen ari garen txostenean adibidez honelakoak irakurri daitezke: 
"Instamos al Gobierno de la Nación la adopción de medidas que restrinjan el 
intervencionismo y potencien el marco requerido para el crecimiento de la inversión y, a 
través de ésta, la creación de empleo; procurando la modificación del entorno social, hostil 
al empresario; manteniendo e incrementando los estímulos para la contratación flexible de 
jóvenes (...) Las medidas concretas que se proponen son: simplificar las políticas y 
procedimientos laborales y en especial en lo concerniente a expedientes de regulación de 
empleo, en la línea de una mayor flexibilización del mercado de trabajo; impulsar la 
subcontratación... (Lan Saila, 1986: 20 eta 48). Esan bezela, guk neoliberal eta 
sozialdemokrata bezela definitu ditugun diskurtsoen artean kokatzen da beraz 
administrazioa autonomi aroan, eta marko teorikoan ikusi dugun moduan, zaila dirudi 

                                                 
136 Esaten ari garena frogatu ahal izateko beste bi dokumentu: Lan Sailak Papeles de Economía 
Española aldizkariarentzako eginiko lan merkatuaren azterketa (Lan Saila, 1990), eta SPRIko 
zuzendari orokorrak 1980-96 artean Euskadik jasandako desindustrializazio prozesuaren, eta 
prozesu horren aurrean Jaurlaritzak eginikoaren azterketa (Cobanera, 2002). Bi dokumentu horietan  
lanaldi murrizketa eta banaketa ez dira aipatu ere egiten (nik begiratutako materialen artean, 1994an 
topatu dut lehendabiziko aldiz Lan sailburu bat, Paulino Luesma, lan banaketaren aldeko 
adierazpenak egiten).  
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jarrera hori perspektiba kritikoak proposatzen duen lanaldi murrizketa eta banaketarekin 
bateragarria izatea (hurrengo orrialdeetan sakonduko dugu ideia hau). 

 Autonomi aro honetan azpimarratu litekeen beste puntuetako bat euskal abertzaleen 
eta Espainiako Estatuaren arteko gatazka da, eta gai horrek tesi honen esparrua gainditzen 
duen arren, aipatu behintzat egin beharra dago, enpleguaren arloan ere islatuko baita 
gatazka hori: abertzaleak boterean egon diren bakoitzean, Madrilek transferitu gabeko 
konpetentziei buruzko eztabaida izango da enpleguaren arloan ere eztabaidarik 
garrantzitsuenetakoa (partidu abertzaleen eskuetan egon denean, Lan Sailak behin eta berriz 
salatu izan du oraindik Madrileko gobernuaren eskuetan daudela Gasteizen egon beharko 
luketen gai asko: lanaren ikuskapena edo inspekzioa, INEM, gizarte segurantza...). Esan 
bezela, sakonean dauden gatazka "politiko" eta "nazionalak" oso garrantzitsuak dira noski, 
baina tesi batean ez dago lekurik gure gaiarekin lotuta dauden adar guztiak sakon 
aztertzeko. Adar hoiek aipatzera mugatuko naiz beraz.  

 Azkenik, kapitulua kokatu eta 1995 baino lehenagokoa parrafo gutxi batzutan 
laburtzeko saiakera hau amaitzeko, oinarrizko errentaren gaia ere aipa genezake, Gasteizko 
gobernuak oso goiz agertzen baitu proposamen horren aldeko interesa. 1988an prestatzen 
du Jaurlaritzak lehenengo "Euskadiko Pobreziaren aurkako Plana", eta plan horren 
ondorioz, 1990eko hamarkadan EAEn Gizarteratzeko Gutxieneko Dirulaguntza sortuko da. 
1990an, Lan sailburuak, honakoa idazten duen gai honi buruz:  
Permítanme que reitere nuestro convencimiento de que una medida como el Salario Social, 
diríamos indiscutible e inevitable, forma parte de un plan integrador, a riesgo de no caer en 
planteamientos asistenciales o de caridad y desde los que articular un proyecto de inserción que, 
siendo consecuente con la finalidad del Salario Social, permitiera que los beneficiarios accedieran a 
mecanismos específicos o inespecíficos de inserción. A quienes han pretendido negar la utilidad 
social de nuestro Plan, alegando la necesidad y la prioridad de programas de empleo, de formación 
ocupacional, etc., respondería que ha sido, desde esta responsabilidad, desde donde constatamos la  
importancia de seguir impulsando y desarrollando nuestra política de formación para el empleo, 
política que no sólo no ha decrecido ni un ápice en sus aspectos cuantitativos, sino que hemos 
impulsado cualitativamente (Arrieta, 1990: 325) 

 Ikuspegi kritiko batetik ordea, zalantzan jar liteke gai honetan gobernuaren 
borondatea, urte batzuk geroago Gizarte-Eskubideen Gutunaren aldeko Herri Ekimenari 
esker ("Karta Soziala"-ren mugimendua), oinarrizko errentaren eztabaida Gasteizko 
parlamentura iritsi zenean, EAJak eztabaida blokeatu eta boikoteatu baizuen, tesi honetan 
lehenago ere aipatu dugun moduan.  

 Gainera, zalantzan jar liteke baita ere Pobreziaren aurkako Planen eta oinarrizko 
errenta horien helburua, gizarteratzea, lortu denik, 1988-96 tartean pobrezia murriztu 
ondoren, 1996-2004 mantendu edo okerragotu egin baita (2004an pobrezia tasa orokorra 
%5,2an dago -110.000 pertsona, horietatik 10.000 pobrezia larrian bizi direlarik-).137  

 

 

                                                 
137 Joseba Azkarraga sailburuak berak onartu du 2004an, oinarrizko errenta jasotzen dutenak ez 
direla ari lan merkatuan sartzen, eta errenta hori kobratzen dutenen kopurua hazten ari dela (1989an 
4.000 etxetan ordaintzen zen, eta 2003an 22.000 etxetan). 
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2.- LAN SAILA ETA LANALDI MURRIZKETA 

2.1.- 1995-1998  

 Euskadiko administrazioak lan banaketari buruz esan duena aztertu nahi badugu, 
PSE-EEko Ramón Jáureguik zuzenduriko taldearen lana aipatzea ezinbestekoa da nire 
ustez. EAEko lan denboraren murrizketa eta banaketari buruzko eztabaida talde honek piztu 
zuela  esatera ausartuko nintzateke (Jáuregui 1995-96 artean izango da Lan sailburu, 97an 
lehendakari-orde izatera pasatzen delarik. 1997-98 artean partidu bereko Francisco Egea 
izango da sailburua, baina nire ustez aldaketa nabarituko da, Egearen taldeak ez baitu lan 
banaketaren aldeko jarrera hain garbia agertuko. 1980-83 artean Jáuregui UGT-Euskadiko 
idazkari nagusi izana zen, eta datu hori garrantzitsua da guretzako, berak zuzendu zuen Lan 
Sailaren proposamen nagusietako bat lanaldi murrizketa eta banaketa izango baita, bere 
iragan sindikalistaren eraginez ziurrenik). 

 Jáureguiren taldea 1995eko urtarrilean iristen da Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailera (autonomi aroko V. Legislaturarako EAJ-EA-PSE akordioari esker), eta 
jadanik udaberri horretan lan banaketaren aldeko propaganda egiten hasiko da Lan Saila. 
Urrian "Lan Banaketari buruzko I Nazioarteko Biltzarra" antolatzen dute Bilbon (Egile 
Ugari, 1996), eta 1996ko ekainean Donostian ospatuko da bigarrena (Egile Ugari, 1997). 
Biltzar hauetan lanaren inguruko mundu mailako aditu ezagunenetarikoak parte hartzea 
lortu zuten: Jeremy Rifkin, Andre Gorz, Alain Touraine, Wassily Leontief, Paul Krugman, 
Michel Rocard... 1998an, PSE-EE Lan Sailetik ateratzen den urte berean, lan banaketari 
buruzko liburu bat argitaratu zuten Jáuregui eta Egeak, Javier de la Puerta-rekin batera: El 
tiempo que vivimos y el reparto del trabajo (Jáuregui, Egea eta De la Puerta, 1998). 1995-
98 tartean behin eta berriz agertu ziren gainera komunikabideetan lanaldi murrizketa eta 
banaketaren alde hitz egiten (batez ere lehenengo bi urteetan, 1995 eta 1996an. Lehenago 
aipatu bezela, 1997ko Jáuregui-Egea aldaketa nabaritu  egin baizen). Kritikak ere planteatu 
litezke noski: adibidez, agian gehiago zela esaten zena egiten zena baino. Baina orokorrean, 
nire ustez, talde hau izan da Euskadin lan banaketari buruzko eztabaida piztu duten 
eragileen artean garrantzitsuenetako bat, eta hori ez da gutxi. Ordurarte ez zuen Lan Saileko 
inork horrenbeste propaganda egin gai honi buruz, eta 1998an iritsiko den Eusko 
Alkartasunako taldeak ere, ez du horrenbeste gogo eta indar jarriko gai honetan (aurretik 
onartutako erabakiak mantenduko dituen arren, zenbait kasutan lanaldi murrizketa eta 
banaketaren aldeko diru laguntzen kopurua gehituaz). 

 Esan bezela, Jáureguiren taldea 1995eko urtarrilean iristen da Lan Sailera, eta 
udaberrirako jadanik lan banaketaren aldeko txostenak prestatu eta zabaltzen hasten da. 
Adibidez, Enplegua sortzeko eta euskal ekonomia modernizatzeko. Kontratu Sozial berri 
bat Euskadirentzat (Lan Saila, 1995). Txostenaren izenburuak berak adierazten digu 
testuaren filosofia: langabezia eta bazterketa soziala ez dira arazo tekniko edo ekonomikoak 
bakarrik, arazo sozial orokorrak baizik. Ondorioz, arazo horiei aurre egiteko erabaki 
politikoak behar dira, kontratu sozial berri bat behar da, gizartea antolatzeko modu berri 
bat. Oinarrizko erabaki sakon eta orokorrak behar ditugu beraz. Guk marko teorikoan 
kritiko bezela definitu dugun diskurtso horren ideiak jarraitzen ditu beraz hemen Lan 
Sailak. 
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 Baina proposamen kritiko eta aurrerakoi hoiek egungo gizarte antolaketarekin 
kontraesanetan sartzen dira askotan, eta kapitulu honetan behin eta berriz ikusiko dugun 
moduan, gatazka momentu horietan, PSE-EE ez da ausartuko egungo status quoa zalantzan 
jartzen: "El reparto del trabajo se basa en dos claves: el incremento de la productividad y la 
flexibilidad. Y solamente si se aplica con estos principios en mente, se convierte en un 
instrumento que redunda en la modernización de la empresa y su mayor capacidad de 
adaptación a las exigencias del mercado" (Lan Saila, 1995: 30). Esan bezela, hau da 
kapitulu honetan gehien errepikatuko dugun ideietako bat, ikuspegi kritiko batetik, 
Jáureguiren taldearen ezaugarri nagusietako bat bere "kontraesan sozialdemokrata" baita: 
sistema ekonomikoa bera zalantzan jartzen ez den bitartean, kontratu sozial berri bat 
eskatzea ea. diskurtso hutsean geratzen diren indarrik gabeko proposamenak bihurtzen dira.  

 Modu honetan hasten da komentatzen ari garen txostena: 
Kennedy presidenteak gustokoa zuen Liautey mariskalaren pasadizo bat kontatzea. Azken honek, 
atzerritik itzuli zenean, lorazainari zuhaitz exotiko baten haziak eman zizkion, hurrengo egunean 
landa zitzan. Honek adierazi zionean zuhaitz-mota horrek ia mende osoa behar duela hazteko, 
mariskalak, zera erantzun zion: "Orduan landa itzazu gaur arratsaldean". Ondorioa, mende 
amaierako euskal erronkari egokituz gero, oso argia da: etorkizunerako lanaren arazoa konponduko 
duen gizarte baten oinarriak landatzeak nahitaezko du dagoeneko lurra jorratzen hastea. Egungo 
ekonomi susperraldiaren emaitza eskasa eta gehiegizko moteltasunagatik kritika latzak egitea ez da 
nahikoa. Ez du balio konponbidea bilatu gabe kexuka aritzea, ezta geure ardurari (gure zorigaitz 
guztien eragilea hemendik kanpo dagoela aitzakiatzat hartuz) uko egitea ere (Lan Saila, 1995: 1)138 

 Ondoren, egoeraren azterketa dator: 1971ean euskal ekonomiaren errenta per capita 
EBko batezbestekoaren %106 zen, eta langabezi tasa %0,7koa; 1995ean, gure errenta EBko 
batezbestekoaren %90 da, eta langabezia tasa %24koa. Lan Sailaren ustez, langabezi honen 
zati handi bat (%16, 160.000 pertsona), estrukturala da gainera, Euskadin beste inon baino 
modu larriagoan jasandako krisi industrialaren ondorioa, eta sendatzen zailagoa dena 
(1970eko hamarkadatik hona, ziklo ekonomikoez aparte hazi edo mantendu dena). Eta 
1986-94 artean ekonomia hazi egin zen arren (Euskadin %31,6), hazkunde horrek ez du 
enplegurik sortu. Lan Sailaren ustez honakoak dira egorea negatibo honen arrazoiak:        
(1) Nazioarteko kontestuaren aldaketa (EBan sartzea, globalizazioa...) (2) Geure desoreka 
ekonomiko-produktiboa (sektore zehatz batzuetan gehiegizko ezpezializazio historikoa, 
ondorioz produkzio-sarea ez delarik nahikoa dibertsifikatu; atzerriko inbertsio urria; 
menpekotasun teknologikoa...) (3) Lan harremanen zurruntasuna eta lan kualifikazio 
desegokiak (4) Indarkeriaren itzala, blokeo politikoa eta gizarte nahiz kultura mailako 
zatiketa. 

 Irtenbideei dagokienean, Lan Sailak lau azpimarratzen ditu txosten horretan: 
elkarrizketa soziala, prestakuntza, elkartasuna eta lan banaketa. Lan banaketaren kasuan, 
testua perspektiba sozialdemokrataren barnean kokatu genezake, mota ezberdinetako ideia 

                                                 
138 Jáureguiren taldeak erabilitako testu "literario" horietako batzuk askotan errepikatu izan dira gero 
Euskadin lanaldi murrizketari buruz hitz egitean, honakoa adibidez: "Estamos ante una sociedad en 
la que unos se drogan con el trabajo, y otros porque no lo tienen. Unos angustiados porque no tienen 
tiempo para nada y otros porque no tienen nada que hacer con su tiempo. El futuro pasa por un 
nuevo equilibrio entre el tiempo de trabajar y el tiempo de vivir" (Jáuregui, 1996: 13). Niri 
behintzat, 2003an baliogarria iruditzen zait oraindik ideia hau, bai egungo egoera azaltzeko, eta bai 
proposamen moduan. 
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eta proposamenak batzen saiatzen baita: batetik, lanaldi murrizketa, errelebo kontratua, 
aparteko orduen aurkako borroka, ea. proposatzen dira; baina bestetik, lan denboraren 
malgutasuna, enplegu aztarnategi berriak, denbora partzialeko kontratuak, ea. defendatzen 
dira. Marko teorikoan ikusi dugun moduan, ikuspegi kritiko batetik zaila dirudi 
sozialdemokraziak egin nahi duen zubi lan hau ongi ateratzea, perspektiba ezberdinak 
integratzea ezinezkoa baidirudi askotan. Jáureguiren ustez ordea, posible da: 
El reparto del tiempo de trabajo no es una medida unilateral ni aislada contra el paro. Haremos muy 
mal si pensamos que el reparto del trabajo es la fórmula que resuelve un problema estructural al que 
el crecimiento económico y otro tipo de medidas estructurales no dan solución. Es sólo una parte de 
lo que es una estrategia global, en la que ciertamente la expansión de las empresas, la conquista de 
los mercados, su internacionalización, su mejora productiva, tecnológica, organizativa, la formación 
profesional de directivos y de empleados etc. son necesarias. Pero no es incompatible crecer y 
crear empleo con repartir. Se puede compaginar la política expansiva de país, la mejora 
competitiva y de conquista de mercados y el reparto del empleo como una nueva fórmula de 
organización social y cultural en un nuevo mundo (Jáuregui, 1996: 15. Kurtsiba nirea da). 

 Ikuspegi kritikoaren ustez ordea, zalantzan jar liteke Jáureguik dioena, eta lehenago 
esan bezela, zalantza hori litzateke kapitulu honetako ideia garrantzitsuenetako bat. Izan 
ere, zaila dirudi ikuspegi kritikoak gizartea aldatzeko proposatzen duen "lan eta aberastasun 
banaketa" eta Jáureguik proposatzen dituen "ekonomi hazkundea, merkatu berrietara 
zabaltzea, lehiakortasuna", ea. bezalako ideiak batu ahal izatea. Zaila dirudi elkartasuna, 
banaketa, justizia soziala ea. bezalako baloreak, egungo sistema ekonomiko eta sozialarekin 
bateragarri izatea. Sozialdemokraziak kapitalismoan nagusitu diren logika ekonomiko eta 
sozial hoiek zalantzan jartzen ez duen bitartean, zaila dirudi gauzak aldatzea, benetako lan 
banaketa lortzea. Benetako lan eta aberastasunaren banaketak, arauak behar ditu, erabaki 
politikoak, ekonomiaren kontrola. Eta ideia hoiek elkartezinak dira "merkatu askea, 
ekonomiaren lehentasuna, lehiakortasuna" ea. bezalako ideiekin (gaur egungo gure gizarte 
kapitalistetako ardatz bihurtu diren ideiekin). Zaila da "aldaketa kulturala, balore berriak..."  
eta "hazkunde ekonomikoa, merkatu berrien konkista..." bateragarriak direla sinistea. 
Marko teorikoan ikusi dugun moduan, kontsumoa eta indibidualismoa bezalako baloreak 
behar ditu gaur egungo gure gizarte aberatsetako sistema ekonomikoak; perspektiba 
kritikoaren proposamenak ordea justu aurkako baloreak eskatzen ditu. Gizartea 
ekonomiaren zerbitzura dago gizarte aberats hauetan, politika ekonomiaren menpe. Lan eta 
aberastasun banaketa erradikalak ekonomia gizartearen zerbitzura jartzea eskatzen du 
ordea, ekonomia politikaren menpe egotea. Eta zaila da hori ekoizpen bitartekoak pribatuak 
diren sistema ekonomiko batetan, merkatuaren eta ekonomiaren nagusitza horrenbestekoa 
den sistema batetan. Oinarrizko ideia guzti hauek zalantzan jartzen hasten ez den bitartean, 
zaila da sozialdemokraziaren proposamenak betetzea.139 

 Lan Sailak 1995eko urrian Bilbon antolatutako "Lan Banaketari buruzko Nazioarteko 
I. Batzarrean", R. Jauregui berak aurkeztu zuen sei puntutan antolatutako lan banaketari 
buruzko sailaren negoziazio kolektiborako proposamena (Jáuregui, 1996): (1) Aparteko  
orduen murrizketa eta pixkanakako desagerpena, bitartean denbora librearekin ordainduko 
direlarik (2) Ordutegi eta egutegien malgutasuna (3) Lanaldi partziala sustatzea (4) 
Laguntza fiskalen bidez errelebo kontratua sustatzea (5) Kaleratzeak ekiditeko, "lan 

                                                 
139 Esan bezela, kapitulu honetako ideia nagusietako bat da hau. Ideiaren oinarri teorikoa marko 
teorikoko bigarren atalean ("sozialdemokrazia") sakontzen dut. 
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banaketa defentsiboa" erabiltzea (6) "Lan banaketa ofentsiborako" (lanaldia murriztu eta 
berrantolatzeko) laguntzak onartzea. 

 Ikuspegi kritiko batetik, berriro ere zalantzak planteatu litezke Bilbon aurkeztutako 
testu honekiko. Jáureguiren proposamenean, lan denboraren murriztu arren, makinak 
gehiago erabiltzea proposatzen denean adibidez (langile bakoitzak gutxiago lan egingo 
luke, baina horren truke, lan-txanda berriak sortuko lirateke). Benetan aurrerakoi izan nahi 
duen diskurtso batetik ordea, ideia hori zalantzan jar liteke: batetik, turno berriak sortzea 
langabeziaren aurka borrokatzeko baliogarria izan daitekeen arren, produkzio hazkunde 
hori saltzeko gaitasuna eduki beharko litzatekeelako (gainera, zer gertatuko litzateke 
jadanik euren produzitzeko gaitasuna topera erabiltzen duten enpresetan?); bestetik, posible 
izan arren, mundu mailako ezberdintasunak eta arazo ekologikoa kontutan hartuaz, gehiago 
produzitu eta gehiago kotsumitzea ez delako bide gomendagarria. Marko teorikoan aipatu 
dugun moduan, ez da hori behintzat elkartasunaren aldeko ikuspegi aurrerakoi batek 
defendatu beharko lukeena.  

 Zalantzan jarri liteke baita ere Jáureguiren taldeak egiten duen denbora partzialaren 
apologia. Eta zalantza hori esplikatzeko Jáureguiren zita bat erabili genezake gainera, nahiz 
eta berez zita hori ez izan denbora partzialari buruzkoa: "Desgraciadamente es mucha la 
opinión pública que interpreta que el reparto del trabajo es la sencilla fórmula del dos por 
uno a mitad de salario. Es decir, sustituir un puesto de trabajo en el que hay una persona por 
dos y que ganen la mitad de los trabajadores" (Jáuregui, 1996: 14). Esan bezela, Jáuregui 
denbora partzialaren alde agertzen da, eta guk berez zuzenean gai horrekin zerikusirik ez 
duen zita erabili dugu jarrera hori zalantzan jartzeko. Izan ere, Jáureguik hor planteatzen 
duena ez al da justu denbora partzialeko kontratuek suposatzen dutena? Amarru bera 
erabiliz, Egearen zita bat ere erabili genezake helburu berdinarekin (Lan Sailaren gai 
honekiko jarrera zalantzan jartzea): "Los costes de la aplicación del reparto del trabajo no 
deben recaer en exclusiva ni sobre los trabajadores ni sobre las empresas ni sobre los 
poderes públicos. Deben ser el resultado de un reparto  equitativo de las ganacias de 
productividad. Hablar de reparto de trabajo es hablar del reparto de las mejoras de 
productividad" (Egea, 1996: 341). Marko teorikoan aipatu dugun bezela, ikuspegi 
kritikoaren ustez, denbora partziala ez da "lan banaketa", "langabezia langileen artean 
banatzea" baizik, justu Egeak planteatzen duenagatik (benetako lan denbora eta 
aberastasunaren banaketan, lanaldia murrizten da, baina soldata murriztu gabe, 
industrializazioaren haseratik gertatu izan den bezela). 

 1995eko udaberri hortan, Francisco Egeak zuzentzen duen "Ekonomia eta 
Planifikazio Sailordetzak" ere lan banaketari buruzko makrotxosten oso interesgarri bat 
prestatzen du, eta sindikatu eta enpresariei bidaltzen die, eztabaida prestatzen hasteko. 
Makrotxosten horretan, lan banaketari buruzko datuak ematen dira, Europan jadanik  
martxan diren esperientziak azaltzen dira, autore ezberdinek lan banaketari buruz 
esandakoak laburtzen dira (Vidal Ruiz, Guy Aznar, Michel Husson,...). Ezinezkoa 
litzatekeenez txostenean esaten den guztia laburtu edo azaltzea, interesgarri iruditu 
zaizkidan bi taula komentatzera mugatuko naiz. Lehenengoan, Euskadin "pleno empleo" 
delakoa lortzeko lan denbora zenbat murriztu beharko litzatekeen agertzen da. Hau da, 
1990an, Euskadin jende guztiak lanpostu bat eduki ahal izateko, urteko lanaldia %20 
murriztu beharra zegoen Lan Sailaren kalkuluen arabera, 1.486 ordu hoietaraino (17. taula).  
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 Hurrengo taula (18.a), Guy Aznar-en Trabajar menos para trabajar todos liburuko 
ideietan oinarritutako aurreikuspen bat litzateke (Hoac, Madrid, 1994). Hau da, zenbat 
enplegu sortuko luketen Euskadin Aznar-ek proposatutako lan banaketa modu ezberdinak 
(EBak prestatutako eta Frantzian probatutako eredu bat erabili zuen Lan Sailak kasu 
honetan).140 
 

23. TAULA. Euskadin guztiontzako enplegua ziurtatuko lukeen lan kopurua (1979-90 konparaketa)  

  1979 1990 

 Urteko lanaldia (*) Urteko Lanaldia (*) 

Alemania 1721 91,6 1582 88,7 

AEB 1711 85,5 1684 85,8 

Frantzia 1708 90,0 1527 85,6 

Italia  1649 90,4 1537 86,9 

Japon 2066 90,3 2037 89,4 

Erresuma Batua 1691 86,7 1541 81,3 

Suezia 1427 87,0 1458  89,5 

Euskadi   1486  80,9 

Europa  1683 89,5 1544 85,8 

Guztira 1775 88,1 1707 86,5 

(*) Benetako lanaldiarekiko potzentaia. Iturria: Lan Saileko, Ekonomia eta Planifikazio Sailordetza, 
1995: 18. 

 

 1996an bi gertaera azpimarratuko nituzke: batetik, martxoan Gasteizko 
Legebiltzarrean ospatzen den "Enpleguari buruzko osoko bilkura", eta bestetik, lan 
banaketa sustatzeko urriko dekretua (hortaz gain, ekainean, lehenago ere aipatu dudan "Lan 
Banaketari buruzko Nazioarteko II. Biltzarra antolatu zuen Lan Sailak ekainean).  

 Martxoak 29ko osoko bilkurarako, Jáureguik zuzendutako Sailak bi dokumentu 
prestatu zituen:  "Comunicación al Parlamento vasco relativa al empleo en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco" (Lan Saila, 1996a), eta argitaratuta dagoen, "Discurso del 
Consejero de Trabajo sobre empleo. Resoluciones" (Lan Saila, 1996b). 

                                                 
140 1996an berriro errepikatzen da simulazioa (kasu honetan "Isere eredua" jarraituz), eta antzeko 
emaitzak lortzen dira: bost urtetan Euskadin lanaldia %10 murriztuko balitz, 59.000 lanpostu 
sortuko lirateke (eta urtean batezbeste 1.710 ordu lan egin beharrean, 1.539 egingo lirateke). Baina 
1995ean esaten ez zen gauza bat eransten du Lan Sailak 1996an, aurreikuspen hauetan soldata 
murrizketak erabiltzen baitira baldintza moduan. Horrela, urtean 3 miloi irabazten dituen langile 
batek, 2.790.000 pezeta irabaziko lituzke kalkulu hauen arabera (%10 gutxiago lan egingo luke, eta 
%7 gutxiago irabazi). Eta enpresak  langile bakoitzagatik Gizarte Segurantzara kotizatzen duena ere 
%13,3an murriztuko litzateke. 
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24. TAULA. Enplegua banatzeko proposamenen aplikazioa 1995eko Euskadira.  

Irtenbide mota Sortuko litzatekeen lanpostu kopurua 

1.Lau eguneko astea  6.000 

2.Jubilazio aurreko egun-erdiko kontratua (ordezkapen 
kontratua) 

4.350 

3.Umeak edukitzeagatik  egun-erdiko kontratua 2.600 

4.Adineko pertsonak zaintzeko egun-erdiko ordutegia 3.400 

5.Prestakuntzarako egun-erdiko ordutegia/urte sabatikoa 3.150 

6.Funtzionarientzako egun-erdiko ordutegia 4.250 

7.Gazteentzako egun-erdiko ordutegia 7.900 

Guztira 31.650 

Iturria: Lan Saileko, Ekonomia eta Planifikazio Sailordetza, 1995: 26. 
  

  Egoeraren azterketa egiten da lehendabizi txosten horietan: 1975-95 tartean Euskadik 
150.000 lanpostu galdu ditu (batez ere industrian), eta hori asko da 800.000 pertsonako 
biztanleria aktiboa duen herri batentzako (langabezi tasa %5tik %25ra igotzea suposatzen 
du adibidez). Krisiaren arrazoiei dagokienean, honakoak aipatzen ditu Lan Sailak: 1970eko 
petrolioaren prezio gorakada, baby-boom-ean jaiotakoak lan merkaturatzea, gehiegizko 
espezializazioa industri arlo zehatz batzuetan... Dena den, krisiaren arrazoi guzti hauek 
bitan laburtu omen daitezke: globalizazioa eta aurrerapen teknologikoa (marko teorikoan 
aipatu dugun moduan ordea, ikuspegi kritikoarentzat hoiek diskurtso ofizialak erabilitako 
bigarren mailako arrazoiak dira, eta "aldaketa" hoiek kudeatzeko moduak oso ezberdinak 
izan litezke). 

 Egoera aztertu ondoren, proposamenak datoz: agente sozialei gonbidapena luzatzen 
zaie, elkarrizketa bidez enpleguari buruzko akordioak lortzeko. Ikuspegi kritiko batetik, 
hemen ere zalantzak agertzen dira. Izan ere, gurea bezalako "lan harreman eredu latinoan" 
sindikatu eta enpresari arteko elkarrizketa posible ote da? Langabezia %20an, langileen 
%30 behin-behineko kontratuekin, afiliazio tasa baxuak, enpresaren interesak zerbitzatzen 
dituzten politika neoliberalak... Egoera horretan enpresariak du abantaila, eta desoreka 
horren ondorioz, zaila gertatzen da elkarrizketa 

 Estatutoaren garapena eta transferentzi gehiago ere eskatzen dira bi txosten horietan: 
"El conjunto del área de Trabajo y Seguridad Social es prioritaria en la negociación de las 
transferencias pendientes" (Lan Saila, 1996a: 12). Eta berriro ere kritiko jar gintezke. 
Zeren, 1982-1996 artean Espainian R. Jáureguiren partiduak agindu duela kontutan izanik, 
zeren zain egon dira orduan transferentzi hoiek eskatu eta emateko? ELAren ustez, gai 
hontan eta gainontzekoetan, faltsua da Lan Sailaren jarrera: "Txosten hauek Jauregiren 
irudia garbitzeko kanpaina baino ez dira. Ordua iristen denean abuztuko izozki bat bezela 
urtzen da. Jauregi ez da fidagarria" (Enpleguari buruzko osoko bilkura ondoreneko German 
Kortabarriaren hitzak. Egunkaria, 1996.3.30). Gainera, Partidu Sozialistarekin batera 
EAJak osatzen zuen Gasteizko gobernua, eta partidu honen izenean bilkuran hitz egin zuen 
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Juan Maria Ollora eszeptiko agertu zen lanaldi murrizketa eta banaketari dagokionean. 
"Todo quedó en buenas intenciones" zion Egin egunkariak hurrengo egunean. 

 Eta behin eta berriz sozialdemokraziari buruzko zalantzak agertarazten dituzte 
gainera txosten hauek. "A juicio de la Comisión Europea, es preciso reanudar el camino 
hacia un crecimiento fuerte y sano" bezalako gauzak esaten direnean adibidez (Lan Saila, 
1996a: 173. Kurtsiba nirea da). Posible ote da hazkunde kapitalista era berean sendo eta 
osasuntsua? Ikuspegi kritiko batetik zalantzan jar litezke mota horretako proposamenak. 
Gaur egun hazkunde eredu honek gero eta Abiadura Handiko Tren gehiago, gero eta 
errepide gehiago, gero eta energia gehiago eskatzen ditu. Non dago hor osasuna? 
Lehendabizi hazkundeak eskatzen duena egiten da, eta gero saituko gara gaizki egindakoak 
konpontzen. Hazkunde eredua bera zalantzan jartzen ez den bitartean, zaila dirudi benetan 
aurrerakoi eta alternatiboak diren politikak frogatzea. Lan Sailaren ustez, lan banaketa 
lortzeko mentalitateak aldatu behar dira. Baina bestetik, txosten berean gehiago produzitu 
eta gehiago kontsumitu behar dugula esaten zaigu (hori baita "hazkunde indartsua", 
kapitalismoak eskatzen duen garapen eredua). 

 Lan Sailaren txostenetan errepikatzen denez, beharrezkoa da "kontratu sozial berri 
bat", eta kontratu horren oinarrietako bat lan banaketa izan daiteke. Lan banaketaren 
eztabaida, eztabaida tekniko-ekonomiko bat baino gehiago litzateke beraz, azken batean 
gizarte eredua baitago jokoan. Baina ere berean, enpresaren beharretara egokitu beharra 
defendatzen da, lan-txanda berrien bidez gehiago produzitzea... R. Jáuregui berak onartzen 
du kontraesan hau Maiatzak 1an argitaratutako iritzi artikulu batetan: ""Escandalizarse 
porque los empresarios vascos aumentan sus beneficios pero no crean empleo no es más 
que un vano exorcismo del capitalismo o, quizá, una ingenuidad revolucionaria por 
contagio ¿Descubrimos ahora el vacío moral del sistema económico?" (El Correo, 
1996.5.1.: 34). Zertarako eskatzen ditu orduan aurrerago elkarrizketa soziala, elkartasuna, 
kontratu sozial berri bat, garapen sustengarria, ea.? Posible al dira ideia hoiek 
kapitalismoaren barnean? Eta posible badira, lortu al daitezke "elkarrizketa baketsu" bidez, 
kapitala presionatu eta behartu gabe? F. Egeak baietz pentsatzen du. Jarraitu beharreko 
eredua Alemania litzateke, enpresari eta sindikatuen arteko akordioetan oinarritutako 
sistema bat: "Los alemanes acuñaron el término economía social de mercado y pusieron en 
práctica, después de la Segunda Guerra Mundial, un modelo de consenso en el que los 
gobiernos, los sindicatos y los empresarios están comprometidos desde entonces. Pactos 
salariales, acuerdos en las jornadas laborales, mínimas expresiones huelguísticas, en 
definitiva un modelo basado en el pacto para ir dando pequeños pero firmes pasos hacia el 
bienestar y el progreso, evitando saltos en el vacío. Con esta cultura del pacto, Alemania ha 
logrado uno de los mayores niveles de bienestar del planeta" (Diario Vasco, 1996.02.11: 
30). Lehenago ere esan dugun bezela, Euskal Herria ez da Alemania (hemen sindikatuen 
indarra txikiagoa da), eta gainera, Alemanian bertan ere, 35 orduko metaleko akordioa 
zazpi asteko greba luze baten ondorioz lortu zen (1995). Egea "despistatuta" dabil beraz 
"mínimas expresiones huelguísticas" dioenean.   

 Ikuspegi kritiko batetik modu honetan aztertzen da hemen esaten ari garena: 
Los burócratas y tecnócratas, vascongados o europeístas, socialdemócratas reconvertidos o 
conservadores, están demasiado pillados por las dinámicas neoliberales para que ofrezcan 
alternativas viables. Sus propuestas son, en el mejor de los casos, parcheos tácticos y, en general, se 
mueven en la línea de sustituir trabajo fijo por precario (flexibilidad, movilidad, contrato a tiempo 
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parcial, "contrato estable", reducción de jornada y merma salarial, llamamiento testimonial a reducir 
horas extras...). Ramón Jáuregui, en su comparecencia en el Parlamento, abogó por fórmulas 
participativas, previo acuerdo entre sindicatos y empresarios, para aplicar mejor las recetas 
propuestas. El que a estas alturas el consejero de Economía nos plante en cara posibles pactos para 
una "asociación" entre el trabajo y el capital, es no tener mucha idea de los rasgos dominantes de la 
estructura económica, el talante de los empresarios y la incapacidad de integración. El antagonismo 
de clase no es una formulación ideológica inventada o un capricho de los sindicatos: es una 
constatación de la realidad cada vez más negra, cuya responsabilidad, por mucho que se quiera 
difuminar, es de los que sustentan el sistema económico vigente y las estructuras de poder. En un 
contexto en el que la patronal está aplicando de forma salvaje la reforma laboral. Cuando los 
beneficios de las sociedades que cotizan en Bolsa crecen un 24% como lo hicieron en 1995, ¿qué 
hay de toda esa acumulación de riqueza? No contentos con ello, la otra rama de la familia, la Banca, 
gana 384.000 millones en 1995. Evidentemente este mundo no casa con los supuestos anclajes 
modernistas de Jáuregui (Goikoetxea, 1996). 

 Proposamen, ideia eta kontraesan hauetan oinarritzen da baita ere noski "Lanaldia 
banatzeagatik eta kontratazio mugagabeak egiteagatik eman daitezkeen laguntzak arautzen 
dituen" 232/1996 dekretua (Euskal Herriko Boletin Ofiziala, 1996ko urriak 18). 
Zenbaitentzat, administrazio publikoek Europa mailan lan banaketaren alde hartutako 
lehenengo neurritarikoa; beste batzuentzat, gezurrezko su artifizialak. Egia esan, dekretuak 
ez du inor behartzen. Gonbidatu bakarrik egiten du jendea lana banatzera. Dirulaguntzak 
zehazten dira lanaldia murriztu eta lanpostu berriak sortzen dituzten enpresentzako, honako 
kasu hauetan: erretiro partziala eta ordezkapen kontratua; borondatezko eszedentzia; seme-
alabak zaintzeko eszedentzia; pertsona nagusiak zaintzeko lanaldi murrizketa; prestakuntza 
sakontzeko lanaldi murrizketa edo baimena; aparteko lanorduak eta plusak denbora libre 
bihurtzea edo ez egitea; eta lanaldia murriztea (ikusten den bezela, Guy Aznar-ek Trabajar 
menos para trabajar todos bere liburu ezagunean aipatzen dituen lanaldi murrizteko 
aukeren kopia dirudi Lan Sailaren zerrendak).  

 Baina emaitzak ez ziren onak izan. 1997-2002 artean141, Eusko Jaurlaritzak urtero 
500 lanaldi murrizketa kasu inguru lagundu izan ditu diruz, eta kasu horietatik erdia baino 
gehiago, amatasunaren ondorioz eskatutako murrizketa edo eszedentziak dira gainera (1997 
urtean adibidez, diruz lagundu ziren 516 kasuetatik, 218 amatasun kasuak ziren. Amatasun 
baimenetaz gain, 32 langilek seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartu zuten; hamaikak 
borondatezko eszedentzia; zazpik erretiro partziala eta lauek lanaldi murrizketa; hamairuk 
soldadutza egiteko hartu behar izan zuten eszedentzia eta batek bakarrik kobratu zituen 
aparteko orduak denbora librean, trukean enpresak beste langile bat kontratatuaz).  

 Lan Sailak dekretuaren porrota onartu behar izan zuen. Lan banaketaren eztabaidak 
ez omen zuen oraindik langile eta enpresariengan behar adinako eraginik izan. Aparteko 
orduen kasuan adibidez, kasu askotan langile eta enpresarien interesak bat egiten omen 
dute. Arazo kulturala omen da, mentalitate arazoa. Egea-k Galbraith erabiltzen du ideia hau 
azaltzeko: "El mayor obstáculo son los prejuicios de los instalados, la 'cultura de la 
satisfacción' como la llama Galbraith" (Egea, 1996: 334). Gainera, sindikatuak ere, oraindik 
soldata igoerataz arduratzen omen dira batez ere (Lan Saila, 1996a: 9). Ikuspegi kritiko 
batetik, dekretuaren arazoak honakoak ziren: (1) Ez dirudi oso eraginkorra izan daitekeenik 
                                                 
141 2003tik aurrera datu hauek aldatu egiten dira (2002ko Familia Planaren barnean onartutako 
dirulaguntzen ondorioz agian), urte horretan 6.700 kasu izan baitira diruz lagundu direnak umeak 
zaintzeko eskatutako lanaldi murrizketa edo eszedentzien ondorioz. 
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lanaldiaren murrizketa indibidual eta borondatezkoa (2) Eredu honetan lanaldiarekin batera 
soldata murrizten denez, soldata dexentea dutenek bakarrik eskatuko dute murrizketa 
(gainera pentsiorako kotizazioa ere murriztu egiten zen, dekretuan ez baizen aurreikusten 
inolako konpentsaziorik) (3) Dekretuak ez zuen ezer esaten langileek eskatutako baino 
enpresariek ukatutako lanaldi murrizketari buruz. Langileen Estatutoak kargu publiko edo 
sindikal bat betetzeagatik edo umeak zaintzeagatik harturiko baimenetan bakarrik 
ziurtatzen du lanpostu berdinera itzultzea baimenaren ondoren. Gainontzeko kasuetan 
dekretuak enpresarien eskuetan uzten zuen erabaki hori hartzeko eskubidea (4) Azkenik, 
xelebrea da neurri hauek administrazio publikorako debekatzea. Ikuspegi kritiko batetik 
funtzionariak adibide moduan erabili beharko lirateke (Peña, 1997). 

 1997an berriro ospatzen da Gasteizko Legebiltzarrean "Enpleguari buruzko osoko 
bilkura" (ekainak 5), eta berriro ere agerian geratzen dira Lan Sailaren kontraesan eta 
arazoak. Horrela, berriro ere eragile sozialak lana banatzera "gonbidatzen dira", 
enpleguaren sorrera azken batean enpresarien borondate onaren esku utziaz. Lan Saila ez da 
enpresariak legez behartzera ausartzen. Arrazoiak?: (1) Sindikatuak protagonismoa galduko 
omen luketeela: "Si llega una ley que resuelve el problema, mucha gente se preguntará para 
qué quiere el sindicato" (Jáuregui, 1998: 37) (2) "Segundo, porque la imposición por ley 
puede provocar situaciones muy contradictorias. La perdida de competitividad de muchas 
empresas puede provocar efectos negativos en las plantillas. Tenemos que ser conscientes 
de que el empleo puede resquebrajarse, disminuirse si se hace una imposición desde fuera. 
Creemos que hay que ir a su ritmo" (Jáuregui, 1998: 37. Kurtsiba nirea da). Ikuspegi 
kritiko batetik, bigarren arrazoi hau da azpimarragarriena. Jáureguiren Lan Saila ez da 
enpresariak haserretzera ausartzen. Merkatuaren, kapitalaren eta ekonomiaren erritmora 
joan behar dugu: "Hay que tener en cuenta algunas variables que los socialistas, los 
sindicalistas y los que tenemos interés por los trabajadores nunca debemos olvidar: el 
empleo depende de los empleadores" (Jáuregui, 1998: 37. Berriro ere kurtsiba nirea da). 
Sistema honetan langilegoa kapitalaren menpe dago, baina ez al ginen ari ba gizarte 
aldaketa proposatzen? "Ekonomia kapitalistaren erritmoak" hazten jarraitzea eskatzen du, 
gero eta gehiago produzitu eta saltzea. Kontraesan handia litzateke beraz aurrekoak 
bezalakoak esan ondoren, "creo que en la propuesta del reparto de trabajo hay un germen 
de cambio social, y de revisión del modelo social que ha regido en los últimos cincuenta 
años del siglo XX" (Jáuregui, 1998: 37). Zeren enpresaren interes eta erritmoak errespetatu 
behar baldin baditugu, ez dirudi "erritmo horrek" gizartea aldatzeko inolako intentziorik 
duenik, ez behintzat perspektiba kritikoak proposatzen duen moduan. Izan ere, ikuspegi 
kritikoak aldarrikatzen duena justu aurkakoa da: erritmo hori geratu eta aldatzea. Zaila 
dirudi beraz benetako aberastasun eta lan banaketa kapitalismo barnean ezarri ahal izatea, 
eta ez dirudi sozialdemokrazia sistema hori zalantzan jartzeko prest dagoenik. 

 Horregatik, lanaldi murrizketa legez inposatu beharrean, Lan Sailak Euskadiko 
zenbait enpresekin akordioak izenpetu zituen: MCC izan zen lehena 1997ko maiatzean, eta 
ekainean Sidenor, Mercedes Benz, BH, CAF, Gamesa, Galletas Artiach, Marcial Ucín, 
Smurfit Nervión, ea.kin izenpetu zen 1996ko urriko dekretuan oinarritzen zen akordioa 
(Euskadiko 300 enpresa handietatik 16k bakarrik izenpetu zuten akordioa). 

  1997ko Luxenburgoko bileran, Europar Batasunak langabeziaren aurkako borrokan 
zehaztasun falta zegoela erabaki zuen: handik aurrera EB osatzen zuten Estatu eta lurralde 
ezberdinek urtero euren enplegu plana aurkeztu beharko zuten. Francisco Egea hasi zen 
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prestatzen Euskadin plan hauetako lehenengoa (1997ko irailetik aurrera bera zen Lan 
sailburu berria), ordezkapen kontratua eta pixkanakako lanaldi murrizketa zirelarik 
neurririk aipagarrienak. Bost urtetan (1997-2001) lan denbora %10an murriztea 
proposatzen zen, baina urteko lan denbora kontutan hartuz, ez astekoa. Urteko lanaldiaren 
murrizketaren truke lana berrantolatzeko aukera emango zitzaien enpresariei, eta gainera, 
soldatak ere %7 murriztuko ziren. Guzti hau Lan Harremanetako Kontseiluan enpresari eta 
sindikatuek lortzen zituzten akordioen zain geratzen zen gainera, Lan Sailak ez baizuen 
ezer "inposatu" nahi (Egea, 1998).  

 1998ko uztailerarte Egeak zuzentzen zuen taldeak LHKko bileretara batez ere 
ordezkapen kontratuei buruzko txostenak aurkeztu zituen: zenbat kostatuko litzatekeen, 
nork ordainduko lukeen (aukera ezberdinak aztertuaz), zenbat langilerengan eduki ahal 
izango lukeen eragina...142 Interesatuta dagoenak taula, zenbaki eta kalkulo ugari bilatuko 
ditu txosten horietan. Jubilatu daitekeen langilearen perfila zehazten da adibidez: 35 urte 
kotizatu dituen eta urtean 3.350.000 pezeta irabazten dituen langilea 60 urterekin aurre-
jubilatuko balitz, 65 urterekin jubilazioaren %100 kobratuko luke, eta 81 urterekin hilko 
litzateke (bai, dirua tartean dagoenean, noiz hilko garen ere kalkulatu beharra dago 
nonbait). Bere ordezkoa izango den langile gaztearen soldata berriz urteko 2,7 miloi 
pezetakoa litzateke. Ordezkapen kontratu bakoitzak 17 miloi pezeta balioko lituzke: 
horietatik INEM-ek 5,5 miloi ordainduko lituzke, Eusko Jaurlaritzak lau, enpresariak lau, 
eta langileak hiru. Enpresariak bi miloi inguru aurreztuko lituzke errelebo kontratu 
bakoitzean antiguetatea, kategoria eta horrelakoekin, eta beraz, azkenean lehenago aipatu 
ditugun lau miloi hoiek bitan geratuko lirateke, produktibitate hazkundeetatik ordaindu 
beharko liratekeelarik. Langilearen kasuan, 60-65 urte artean ez luke soldataren %100 
kobratuko, eta hortik aterako lirateke berak ordaindu beharreko hiru miloiak. Bost urtetan 
(1999-2003) 40.000 langilek beteko lituzkete 60 urteak, eta administrazioaren 1998ko 
kalkuluen arabera horietatik 15.000ak eskatuko omen zuten euren borondatez.143  

 Aparteko orduei dagokienean, Egearen Lan Sailak hiru enpresa mota bereiztea 
proposatu zuen LHKko eztabaidetan: 100 langile baino gehiagoko enpresetan, ordu hoiek 
debekatu beharko lirateke; 50-100 langileko enpresetan, urtean gehienez 80 aparteko ordu 
onartu beharko lirateke, denbora librearekin ordainduko liratekeelarik; eta 50 langile baino 
gutxiagoko enpresetan, malguagoak izan beharko genuke, enpresa hauek zailtasun 
handiagoak dituztelako gai hauetan. 

 Lan sailburu bezela Egearen azken ekitaldi garrantzitsua 1998ko "Enpleguari buruzko 
osoko bilkura" izango da (ekainak 30), eta bertan sindikatuei kritika gogorra egingo die: 
"La reducción de la jornada, a palo seco, sin recorte de salario, no se la cree nadie" (El 
Mundo, 1998.7.1). Ikuspegi kritiko batetik, adierazpen tamalgarriak hiru urte lanaldi 
murrizketa eta banaketaren alde aritu den partidu sozialista bateko goi kargu batentzat 

                                                 
142 Ikuspegi kritikoaren ustez aipagarria da Lan Sailak neurri hori lantzea, justu enpresarien 
gustokoa zen neurri bakarra (Egea enpresarien mundutik iritsi zen Lan Sailera, eta agian 
zerikusirik bazuen bere iraganak bere zenbait adierazpen eta erabakietan). 
143 Azkenean, hau (errelebo kontratua) izan da Euskadin azken urteetan gehien erabili den lanaldi 
murrizketa eta banaketa modalitateetako bat (umeak zaintzeko hartutako lanaldi murrizketa eta 
eszedentziekin batera). 2001-03 artean urtero 1.500 errelebo kontratu sinatu dira, eta 2004an 3.000 
(inem.es). 
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(batez ere Frantzia edo Alemania bezalako esperientziak ikusirik). Handik hilabete 
gutxitara (azaroan), R. Jáureguirekin batera aurkeztuko zuen lehenago aipatu dugun lan 
banaketari buruzko liburua, zita filosofiko progresistaz betea, lan gutxiago egin behar dela 
eta aberastasuna hobeto banatu behar dela esanez... 

 

2.2- 1999-2005 

 1998ko uztailean PSE-PSOEek EAJ eta EAkin zuen gobernu akordioa hausten du, eta 
Eusko Alkartasunako Sabin Intxaurraga bihurtzen da Lan sailburu (2001ko maiatzeko 
hauteskundeen ondoren, M. Anjeles Iztuetak hartuko dio txanda, baina urrian IU gobernura 
sartzean, Iztueta hezkuntzara pasako da eta Joseba Azkarraga bihurtuko da Lan sailburu).  

 Nire ustez, Lan Sail berri honek PSOEk aurreko garaian finkatutako "estilo 
sozialdemokrata" jarraitu duela esan liteke: diskurtso progresista, lan banaketaren aldeko 
apustua, ea., baina era berean, "inor behartzera" ausartu gabe, pixkanakako aldaketa 
defendatuaz, sindikatu eta enpresarien arteko elkarrizketa eta akordioa bilatuaz... Eragile 
sozialak lana banatzera "gonbidatzen" dira, dirulaguntzen bidez lan denbora murriztea eta 
banatzea "bultzatuaz". Gainera, nire ustez talde berriak aurrekoak baino lan banaketaren 
aldeko propaganda ahulagoa egingo du (zenbaitentzat, Jáuregui eta Egearen taldea lanaldi 
murrizketaren aldeko propaganda egitera mugatu zen, kritika moduan esaten delarik hori. 
Baina hala ere, "propaganda lan hori" gainontzeko Lan Sailek egin dutena baino gehiago da 
ziurrenik).144 

 EA 1998ko uztailean iristen da Lan Sailera, eta handik hilabete gutxitara, 1999ko 
urtarrilean, tesi honetan dagoeneko askotan aipatu dugun "Enpleguari buruzko Akordioa" 
sinatzen dute enpresari eta sindikatuek Lan Harremanetako Kontseiluan (1999ko otsailan 
2an argitaratu zen Euskadiko Boletin Ofizialean). Akordio honen ondorioz, Lan Sailak 
1999ko ekainak 29an 267/1999 dekretua onartuko du, aztertzen ari garen gaierako, 1996ko 
dekretuarekin batera, ziurrenik administrazo publikoaren bi dekretu garrantzitsuenak145. 

                                                 
144 1998ko uztailean gertatu zen gobernu aldaketa, baina gure gaiari dagokionean, ekainean ere 
azpimarratzeko moduko bi gertaera badira: lehendabizi, ekainak 5an, IUren lan banaketaren aldeko 
proposamena bozkatu zen Gasteizko Legebiltzarrean, eta PSE-EE, EA, UA eta IUk baiezkoa eman 
zioten. PP eta EAJak aurka bozkatu zuten eta HB ez zen agertu (udaberri osoa lan banaketaren 
aldeko propaganda egiten aritu ondoren). Hiru botogaitik, EAJ eta PPek proposamena ez onartzea 
lortu zuten. Ondoren, ekainak 30ko "Enpleguari buruzko Osoko Bilkuran", berriro ere berdina 
gertatu zen: IU eta UAk lanaldia legez murrizteko epeak zehaztea proposatu zuten (lau urtetan 
enpresari eta sindikatuen artean akordiorik lortzen ez bazen, lanaldia legez murriztuaz). PSE-EEek 
eta EAk proposamena defendatu zuten (kuriosoa datu hau, ordurarte PSE-EE egon baizen Lan 
Sailean, eta hortik aurrera EA egongo baizen, eta ez batak ez besteak ez baitu lege hori martxan 
jartzea lortu). EAJ eta PP berriro ere aurka azaldu ziren (PP, ez omen dagoelako frogatuta lan 
banaketak enplegua sortzen duenik, eta hazkunde ekonomikoa delako enplegua sortzeko bide 
bakarra. EAJ, ezin omen delako horrelako neurri bat orokorki jende guztiarentzako inposatu, 
enpresa bakoitza mundu ezberdin bat baita). HB berriro ere ez zen bozketara azaldu. 
 
145 EAk enplegu aztarnategi berrietan enplegu sorrera sustatzeko bi dekretu ere onartuko ditu: 
1998ko urriko 279/1998 dekretua eta 1999ko uztailak 29ko 199/1999 dekretua. Hontaz gain, Lan 
Sailak 1996an gai honi buruzko txosten bat ere argitaratu zuen: CIDEC (1996), Nuevos yacimientos 
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Baina PSE-Eeko Lan Sailaren dekretuarekin gertatu zen bezela, nire ustez 1999ko 
dekretuak ere ez ditu bere helburuak bete (aurreko ataletan ere komentatu dugu ideia hau). 
Errelebo kontratuari dagokionean adibidez, Eusko Jaurlaritzak 2000 urterako 
aurrekontuetan 2.500 miloi pezeta aurreikusi zituen kontratu hauentzako, mota honetako 
5.000 borondatezko kontratu sinatuko zirelakoan. Baina lehenago ere ikusi dugun moduan, 
ez da horrelakorik gertatu (1999-2001 artean, 3.000 errelebo kontratu bakarrik sinatu dira). 
Hasera batetan, kontratu bakoitzeko Jaurlaritzak gehienez miloi eta erdi pezetako 
dirulaguntza emango zuela esan zuen. Aurrerago, gehienezko kopururik ez zela egongo 
onartu zen. Baina hala ere emaitzak ez dira izan espero zirenak (gainera, marko teorikoan 
ikusi dugun moduan, 1999ko urtarrilean akordio hori sinatu zenetik, gero eta ozenago 
entzuten dira jubilazioa aurreratu ez baino atzeratu egin behar dela defendatzen duten 
ahotsak). Aparteko orduei eta ABLEei dagokienean ere ezin esan liteke akordioak aldaketa 
gehiegi suposatu zuenik. Badirudi "dirulaguntzen eta gonbiteen" politikarekin ez dela 
emaitzarik lortzen. 

 1999ko martxoan 5an "lanaldi murrizketa eta banaketa"-ren gaia eztabaiatu zen 
Gasteizko legebiltzarrean. ETA su etenean zegoen "Lizarra Garaziko Akordioa"-ren 
ondorioz, eta egoera horrek eragina izan zuen lanaldi murrizketari buruzko eztabaidan ere. 
Euskal Herritarrok partiduak adibidez, gobernuan zeuden EA eta EAJaren proposamena 
defendatu zuen, oposizioak aurkeztu zuena baino "kontserbadoreagoa". Oposizioak, 35 
orduko lan astea legez eta lehenbailehen ezartzea eskatu zuen, alderdi abertzaleek uko egin 
ziotelarik aukera horri, lan denbora pixkanaka eta eragile sozialen akordioen ondorioz 
murriztea onartu zutelarik. Partidu gehienak euren ohizko jarrera erabat aldatu zuten beraz 
pleno honetan, ziurrenik benetan jokoan zegoena "beste gauza" bat zelako. Horrela, Euskal 
Herritarrok partiduak adibidez, ordurarte defendatu izan zuen jarreraren aurkako botoa 
eman zuen. Gara egunkariak honela justifikatu zuen boto hori: "Los partidos abertzales 
aprobaron por mayoría una iniciativa que insta a la Administración pública a iniciar un 
proceso de negociación con los sindicatos para la consecución de una jornada laboral con 
un máximo de 35 horas, mientras que PSE, PP, UA e IU apoyaron la iniciativa que dejaba a 
un lado el protagonismo que han de tener los agentes sociales" (Gara, 1999.03.06: 17). 
Egunkari berean, Juanjo Basterrak ere alderdi abertzaleen jarrera defendatzen zuen: 
"Mientras que PNV, Euskal Herritarrok y EA cedieron el protagonismo a los agentes 
sociales para que sean ellos quienes negocien los distintos mecanismos para la creación de 
empleo y la reducción de jornada, el resto (PSE, PP, IU y UA) no habilitó ninguna salida en 
esa dirección tan clara como el bloque abertzale" (Gara, 1999.03.06: 17). Nire ustez ordea, 
EAJek, gobernuko alderdi indartsuenak inposatu zuen abertzaleen jarrera, eta EA eta EHek 
onartu egin zuten erabakia, lehentasuna "Lizarrako Akordioa" salbatzea zelako. Horrela, 
aurreko urteak lanaldi murrizketa legez ezarri behar zela defendatzen pasa ondoren, aukera 
iristi zenean EHek justu aurkakoa bozkatu zuen. Baina azpimarratzeko modukoa da era 
berean oposizioko alderdien jarrera ere. Partidu Popularrarena adibidez, Gasteizen lanaldia 
legez murrizteko eskatzen (betidanik aurka agertu baitira, eta Madrileko gobernuan 
murrizketa hori gauzatzeko aukera zutenean gainera). Eta baita PSE-EErena ere, aurreko 
lau urteak aurkakoa esaten pasa baizituzten Lan Sailean (lanaldia ez zela legez murriztu 
behar). Nola esplikatu orduan alderdi hauen jarrera aldaketa? Ziurrenik, bazekitelako 

                                                                                                                                                     
de empleo, colección Cuadernos de Trabajo, num. 19 (iniciativa promovida por el departamento de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social). 
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proposamenak ez zuela bozketa irabaziko, eta helburua ez zelako lanaldia murriztea, baizik 
eta gobernu abertzalea zirikatzea.  

 EAren Lan Sailak aurreko taldearen "estilo" bera erabiliko du beraz: batetik, 
diskurtso orokor progresista, justizia, berdintasuna, elkartasuna, ea. behin eta berriz 
errepikatuaz; bestetik, "praktika" ez hain progresistak, oraintxe aipatu dugun 1999ko 
martxoak 5ko plenoan bezela. Agian bi ezberdintasun aipa daitezke Jáuregui-Egea 
taldearekiko: lan banaketaren alde horrenbeste eta hain garbi ez hitz egitea, eta 
"konpetentziei buruzko eztabaidari" garrantzi gehiago ematea146. 

 1999ko "Enpleguari buruzko Osoko Bilkura" urriak 28an ospatzen da, eta bilkura 
horretan EAk aurkeztutako txostena Joserramon Bengoetxea sailburuordeak Lan 
Harremanak aldizkarian argitaratu eta komentatzen du (Bengoetxea, 2000). Txostenaren 
oinarriak hiru dira: dagoen enplegua mantentzen saiatzea, eta enpleguaren kalitatea 
zaintzea; enplegu berria sortzeko ahalegina; eta lan banaketa. Azken honi dagokionez, 
lehenago esan bezela, PSE-EEren filosofia berarekin jarraitzen da: Lan Sailaren ustez 
eragile sozialen (enpresari eta sindikatu) arteko akordioaren bidez lortu beharko litzateke, 
inposaketarik gabe, dirulaguntzak emanez. Eta gainera, lan denboraren murrizketaren truke 
lan denboraren berrantolaketa eta lan txanda berriak sortzea onartu beharko litzateke. 
Legebiltzarrak bilkura horretan onartutako 29 erabakietatik 21.a da lan denboraren 

                                                 
146 Ikuspegi abertzale batetik, gai honi buruzko adibide ugari jarri litezke. Hona hemen lau:             
(1) INEM, lanaren ikuskapena edo inspekzioa eta Gizarte Segurantza bezalako konpetentzi 
garrantzitsuak Madrilen eskuetan jarraitzen dute, urtero 700.000 miloi pezetako aurrekontua duten 
arloak (2) Osakidetzako lan baldintzak arautzen zituen 1998ko dekretuaren erabaki batzuk 
(borondatezko eszedentzia eta umeak zaintzeko eszendentziei buruzko erabakiak adibidez) 
baliogabetu egin zituen Euskadiko Auzitegi Gorenak 2001ean, Eusko Jaurlaritza bereak ez ziren 
konpetentzietan sartu zelako (3) PPek 2000ko hauteskundeak gehiengo absolutoz irabazi ondoren, 
Hobetuzentzako (etengabeko prestakuntzarako euskal erakundearentzako) hitzartutako urteroko 
10.000 miloiak ukatu zituen, orduz geroztik gai hau bihurtu delarik gure lan harremanetako 
eztabaida nagusietako bat (4) PPek 2004an onartu nahi duen Enplegu Legeak (PSOE eta IU ere 
legearen alde agertu direlarik), "armonizatu" eta "batu" egin nahi ditu lurralde ezberdinetako lan 
araudi eta politikak (Euskadiko eta Kataluinako abertzaleen ustez, lege proiektu honek azken batean 
lan harremanen zentralizazioi bidean pauso bat gehiago ematea suposatzen duelarik). 

 "Ibarretxe Planean" Lan Harremanen Euskal Esparrua aldarrikatzen da, EAJ, EA, IU-EB eta 
Sozialista Abertzaleak-en botoekin dagoeneko Gasteizko Legebiltzarrak onartu duen aldarrikapena 
(2003ko azaroak 20an, "Lan Osasuna eta Segurtasunareko Plana" eztabaidatzeko eginiko plenoan). 
Zenbaiten ustez, guzti honek ez dio batere mesederik egiten ekonomia eta enpleguari. Atzerriko 
inbertsioa adibidez, 326 miloi eurokoa izan zen 2001ko lehen erdian, 92 milioikoa 2002an, eta 17 
milioikoa 2003an (izugarri jaitsi da beraz). "¿Es esto culpa del plan Ibarretxe" galdetzen du Correo-
Vocento taldeko ekonomia adituak "En mi opinión, es tan injusto y arbitrario atribuirle la 
responsabilidad total de la situación, como exonerarle de ella por completo. El plan Ibarretxe ha 
añadido unas perjudiciales dosis de incertidumbre e indefinición a un panorama al que la excesiva 
crispación de los sindicatos nacionalistas y la intolerable pervivencia del terrorismo habían 
convertido ya en muy poco atractivo para las inversiones extranjeras" (Diario Vasco, 2003.11.13: 
36). Lan sailburuaren ustez ordea, independentziak ez luke inongo eragin negatiborik izango 
ekonomian eta lan merkatuan: "ze arazo dauka Luxenburgok" erantzuten dio kazetariari (Azkarraga, 
2002). 
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murrizketa eta banaketari buruz hitz egiten duena, eta hiru parrafo motzetan laburtzen da 
gainera (horregatik esaten dut, ziurrenik PSE-EEk indar handiagoz defendatzen zuela gai 
hau, soinu gehiago atereaz). Bilkura honetan berriro ere azpimarratzekoa dena da EH eta 
PSE-EEren jarrera: EHek orain gobernuak aurkeztutako txostena defendatzen zuen (ez 
ahaztu "Lizarra-Garaziko Akordioaren" garaian gaudela), urteetan estilo bereko PSE-EEren 
txostenak kritikatu ondoren. PSE-EEren kasuan, justu aurkakoa gertatzen zen ordea: 
aurreko urteetan eduki aldetik EAk aurkeztutako txosten oso antzekoak aurkeztu ondoren, 
orain, oposizioan egonik, gobernuaren proposamena kritikatzen zuen. 

 Azpimarratzeko modukoa da baita ere nire ustez Lan Sailak 2000ko ekainean 
aurkeztu zuen  Enplegua Sustatzeko Erakunde arteko Plana 2000-2003, dokumentu honetan 
finkatzen baita hiru urte horietan administrazio publikoak enpleguaren arloan jarraituko 
duen filosofia. Lehenago ere aipatu dudan moduan, Europar Batasunak urteroko enpleguari 
buruzko planak egitea eskatu zuen 1997ko Luxenburgoko bileran, eta Euskadik eskaera 
horri erantzuten zion 2000ko ekainean aurkeztutako planarekin (EBan aurkezten zen 
lehenengo plan erregionala izan zelarik). Ekainak 22an aurkezten zen Legebiltzarrean 
(IUuk 35 orduko lan astearen aldeko proposamen bat aurkeztu zuen, baina berriro ere ez 
zen onartu, mota horretako neurrriak LHKko akordio bidez lortu behar omen direlako). 
Planean lanaldi murrizketa eta banaketari ez zaio garrantzia gehiegi ematen, EBak 
finkatutako ildoak zintzo jarraituaz. Asteko lanaldia murriztea, errelebo kontratuak 
sustatzea, aparteko orduen aurkako borroka, ea. aipatzen dira, baina beste neurri askoren 
artean, Jáuregui-Egea taldeak gai honi ematen zion garrantzia eman gabe. Planaren ardatz 
nagusiak beste batzuk dira: lehenengoa, lan merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten taldeen 
aldeko ekintzak bultzatzea da, eta honekin lotuta, prestakuntza; bigarrena enpresa-
izpirituaren garapena eta enpresak sortzeko laguntzak ematea; eta hirugarrena, dagoen 
enplegua sendotzea, haren kalitatea hobetzea eta enplegu berria sortzea (hemen joango 
litzateke lan denboraren murrizketa eta banaketaren proposamena, beste neurri batzuen 
artean). Ikusten denez, perspektiba guztietako proposamenak hartzen dira, baina 
prestakuntza, autoenplegua, enpresa-izpiritua, hazkunde ekonomikoa, lehiakortasuna, ea.-i 
lehentasuna emanaz. Aurrekontuei begiratzen badiegu, lanaldi murrizketarentzako oso diru 
gutxi aurreikusten dela ohartuko gara. Diru gehien errelebu kontratuak darama: 2.000 miloi 
pezeta 2000 urtean, 2001ean eta 2002an 1.700, eta 2003an 1.600 (datu horietan ikusten 
denez, urtetik urtera diru gutxiago aurreikusten da gainera); lanaldi murrizketa eta 
banaketarentzako urtean 100 miloi aurreikusten dira147 eta aparteko lanorduak ezabatu eta 
murriztearen ondorioz sortutako kontratazioetarako 20, 25, 30 eta 35 miloi pezeta urte 
bakoitzerako (Lan Saila, 2000). 

 2000ko ekainean, EAEko administrazio publikoan 35 orduko lan astea ezartzeko 
akordioa sinatu zuten lau sindikatu nagusiek eta Idoia Zenarruzabeitia lehendakari-ordeak. 
Bi hilabete lehenago, apirilean, udaletxe eta diputazioetako langileek lortu zuten akordioa, 
PPren esku zegoen Arabako aldundia akordiotik kanpo geratzen delarik (lehenago ere 
zenbait udaletxek bere kabuz onartuak zituzten jadanik 35 orduak). Apirileko akordioa  
sinatzerakoan, lanaldi murrizketaren ondorioz 4.000-5.000 enplegu berri sortu zitezkeela 

                                                 
147 Lehenago aipatu dugun moduan, amatasun kasuetan eskatzen dira lanaldi murrizketa gehienak. 
2002ko EAEko aurrekontuetan, 5 miloi euro (830 miloi pezeta) aurreikusten dira amatasunaren 
ondorioz eskatutako lanaldi murrizketa kasuak diruz laguntzeko, eta 500.000 euro (83 miloi pezeta) 
eszedentzietarako. 
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esaten zen. Santurtziko udaletxean adibidez, 262 langile izanik akordio aurretik, langile 
bakoitzak urtean 72 ordu gutxiago lan eginez, hamar lanpostu berri sortzeko aukera omen 
zegoen148.  

 Ekaineko akordioa 2001ko urtarrilean sartuko zen indarrean, eta administrazioko 
60.000 langileetatik 35.000rengan izango zuen eragina, hezkuntzan (25.000 langile) 
lehenago lortu baizen akordioa (25.000 langile). Ertzantzan (8.000 polizia) akordioa 
2002tik aurrera ezarriko zen. Kasu honetan ere, lan denboraren murrizketaren truke 
lanpostu berriak sortu beharko liratekeela suposatzen zen, baina akordioa sinatzerakoan ez 
zen datu garbi eta finkorik eman. 3.500-4.000 lanpostu berri sortu zitezkeen: 1.000 
administrazio orokorrean, 1.000 hezkuntzan, 2.500 Osakidetzan, eta 100 Ertzaintzan. Baina 
lanpostu hauetako asko eskatuak zeuden jadanik akordioa sinatzerako, hau da lanaldi 
murrizketak ez zituen horrenbeste lanpostu sortzen. Gainera, leku askotan asteko lanaldia 
ez baino urtekoa murrizten zen (1.592 ordutan geratzen zena). Horrela, langileek astean 
lanordu berdinak egiten dituzte, baina urtean zazpi opor-egun gehiago dituzte. Gertatzen 
dena da, opor-egun horietan beraien artean txandatzen direla, edo asko jota, egun 
hoietarako kontratatzen dela norbait, hau  da, azken batean ez dela espero zitekeen adina 
enplegurik sortzen. Laister hasi  ziren kritikak. ELAk adibidez Gipuzkoako Foru Aldundia 
kritikatzen zuen 2000ko abenduan, enplegua sortzearen truke lan baldintzak eta egutegiak 
aldatu nahi zituelako. ELAren ustez aldundia txantaia egiten ari zen, lanaldi murrizketaren 
akordioa trukean ezer eskatu gabe bete behar baizen.  

 Ez zen mota honetako kritika bakarra izango gainera: Osakidetzako Medikuen 
Sindikatuak ere antzeko zerbait kritikatu zuen. Ez zela asteko lanaldia murrizten, baizik eta 
urtekoa, eta ondorioz lanpostu berririk ez zela sortzen. Akordioa sinatu arren, sendagileek 
astero ordu kopuru berdinak edo gehiago lan egiten jarraitzen omen dute, eta trukean opor-
egun solteak edo ordu-libreak ematen omen zaizkie (EBko legediak asteko gehieneko 48 
orduko lanaldia finkatzen duen arren, Euskadin ez omen da betetzen). Medikuen ustez, 
modu honetan osasun zerbitzuak kalitatea galtzen du, opor-egun horietan gaixoa beste 
medikuren batek ikusi behar baitu (ziurrenik lehendik ere nahikoa lan baduen mediku 
batek), edo bestela zitak atzeratu egiten baitira. Azkenean, 35 orduko lan asteak, 
sendagileen lan baldintzak eta zerbitzuaren kalitate galtzea suposatu dezake beraz. 
Osakidetzan sortzen ari diren lanpostu bakarrak gestio postuak dira sindikatu honen ustez, 
eta ez gaixoekin harreman zuzena duten lanpostuak, benetan behar direnak (gainera, ustez 
berriak diren lanpostu horietako batzuk lehendik ere ba omen zeuden. Aldatzen den gauza 
bakarra da beraz Osakidetzak lanpostu berri bezela definitzen dituela, hori egia ez den 
arren).149 

 2000ko abenduan Gasteizko Legebiltzarrak "oinarrizko errenta berria" onartzen du, 
azken batean ordurarteko "Gizarteratzeko Gutxieneko Soldata" 11.000 pezeta igotzera 

                                                 
148 Bilboko udaletxean, sindikatu guztiek, PP, PSE, IU eta ICVek sinatu zuten akordioa (35 orduko 
lan astea, errelebu kontratua sustatzea, aparteko ordurik ez egitea, ABLEen bidez jendea ez 
kontratatzea...), EAJ eta EA bakarrik geratu zelarik akordiotik kanpo. 
149 Osakidetza-k, 2001ean, 702 lanpostu finko eta 118 behin-behineko sortuko zirela erantzun zuen, 
horietako gehienak gaixoekiko laguntza zuzenekoak, eta mediku bakoitzak zaindu beharreko gaixo 
batezbestekoa murriztu egingo zela. Neurri hauen balioa 4.300 milioikoa litzateke. 
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(hortik aurrera hilean 61.845 pezeta, urtean hamabi soldata) eta soldata horren izena 
aldatzera mugatzen den erabakia ("gizarteratzeko gutxieneko soldata" izatetik "oinarrizko 
errenta" izatera pasako da dirulaguntza hori). Lehenago ere aipatu dugu nola iritsi zen 
"Gizarte-eskubideen Gutunerako lege-proposamena" (Karta Soziala) Legebiltzarrera, baina 
azkenean bertan onarturikoak dexente aldatzen zuen Herri Ekimenak eskatzen zuena. EAJ, 
PP, PSE-EE eta UA-k eman zioten babesa azkenean onartu zen proposamenari, EA-k 
70.680 pezetako errenta proposatu zuen, eta EH ez zen azaldu. IU-k bakarrik defendatu 
zuen Karta Sozialaren mugimenduak eskatu zuena (urtean 70.680 pezetako hamalau soldata 
ordaintzea, hau da, errenta soziala Gutxieneko Soldatarekin parekatzea. Onartu zen errenta 
Gutxieneko Soldataren %75 zen150).  

 Errenta sozialaren gai honetan ere, lanaldi murrizketaren gaian bezela, nire ustez Lan 
Sailaren "kontraesan sozialdemokratak" azpimarra litezke. Sail horretan teknikari moduan 
lan egiten duen Luis Sanzo-k gai honi buruz idatzitakoak izan litezke esaten ari garenaren 
adibide (Sanzo, 2001). Sanzok, Philippe Van Parijs filosofo belgikarrak gidatzen duen 
"Oinarrizko Errentaren Europar Mugimendua" (Basic Income European Network) eta 
Euskal Herriko "Karta Sozialaren mugimendua" konparatzen ditu, eta bien artean 
ezberdintasun garrantzitsuak daudela azaldu ondoren, lehenengoaren alde agertzen da. 
Baina sozialdemokraziaren ohizko kontraesanetan eroriaz nire ustez. Lehendabizi, diskurtso 
teoriko aurrerakoia aurkezten da: elkartasuna, berdintasuna... Sanzoren ustez, 2001ean 
posible da oinarrizko errenta bat ordaintzea (1980ko hamarkadan adibidez, alderdi politiko 
askok zalantzak omen zituen gutxieneko soldata bat ordaintzea posible ote zenari buruz -eta 
posible izanda ere, egin behar ote zenari buruz-, baina 1990eko hamarkadan, Euskadin 
adibidez, frogatu omen da posible eta beharrezkoa dela. Errenta soziala pausu bat gehiago 
bakarrik litzateke, pausu posible eta positiboa). Diskurtso teoriko progresista beraz. Baina 
diru kontuak zehazterakoan zalantzak agertzen dira:  
En cambio, al menos en lo relativo al planteamiento de Van Parijs, la Carta Social introduce un 
planteamiento más rígido en cuanto a las cuantías, insistiendo claramente en la referencia del 
Salario Mínimo, una cuantía realmente importante en comparación con la mayor parte de las 
propuestas formuladas por los teóricos de esta corriente en Europa o América del Norte. Esta 
confusión de ideas y el excesivo énfasis en la dimensión económica de la prestación que la 
convertían en económicamente inasumible en el actual modelo de recaudación, han acabado 
favoreciendo un tratamiento convencional  de la renta Básica en la nueva Ley 10/2000 (Sanzo, 
2001: 121. Kurtsiba nik jarri diot). 

 Lehendabizi goxokia erakusten zaigu, eta gero ezin dugula ordaindu esaten zaigu. 
Lehendabizi, lanaldi murrizketa onuragarria eta posible dela esaten da, baina merkatuaren 
                                                 
150 2000ko abendutik, portzentai hori pixkanaka igotzen joan da: 2002an, oinarrizko errenta 
Gutxieneko Soldataren %79 arte igotzea onartu zen, 2003an %81raino igo da, eta 2004rako 
aurrekontuetan, %83rainoko igoera onartu da (helburua 2006an %86raino iristea da). 2003an 
24.000 pertsonari ordaindu zaie errenta hau, eta 2004an 28.000 izango omen dira (2004ko 
aurrekontuetan, 125 miloi euro -20.750 miloi pezeta-, aurreikusten dira oinarrizko errentarentzako). 
2003ko ekainean, errenta hau kobratzeko gutxieneko adina 25 urtetik 23ra murriztea onartu du 
legebiltzarrak, EAJ, EA eta IUren botoekin (PSE eta Sozialista Abertzaleak partiduek gutxieneko 
adin hori 18 urte arte jaistea eskatu zuten). Hontaz gain, 2003ko uztailean, "Gizarteratze Plana 
2003-05" onartu du Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, plan horren helburu nagusietako bat 
oinarrizko errenta kobratzen ari diren 24.000 kasu horien %50ari enplegu bat bilatzea delarik. 
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legeak errespetatuz egin behar dela (lehiakortasuna...), eta ondorioz, agian itxaron egin 
beharko dela. Lehendabizi oinarrizko errenta ere posible eta beharrezko dela esaten da, 
baina gero, ezin dela ordaindu eransten da. Karta Sozialaren proposamena ezin bada 
ordaindu, nola defendatu dezake gero Sanzok Van Parijsen proposamena? Proposamen 
horretan, errenta sozialak hiritarrei askatasuna eta gutxieneko bizi-baldintzak ziurtatu behar 
dizkiela esaten da. Eta Eusko Jaurlaritzaren ikerketek diotenez, 2001ean Euskal Herrian 
bakarrik bizi ahal izateko hilean 150.000 pezeta behar dira. Sanzo ados dago ideia honekin:  
bakarrik bizi nahi dutenei ere (edo beste aukerarik ez dutenei) oinarrizko errentak bizitzeko 
adina eman beharko lieke. "Si se quiere ser coherente con una formulación que pretende 
garantizar la libertad de las personas, también en este caso deberían pensarse fórmulas que 
facilitaran la autonomía real de decisión de las personas, con independencia de su opción 
por una vida solitaria, en pequeños grupos o en comunidad" (Sanzo, 2001: 125). Nola 
ulertzen da orduan oinarrizko errenta ezin dela Gutxieneko Soldataren pare (2001ean 
70.000 pezeta) jarri esatea? Nola da posible Van Parijsen proposamena defendatzea 
(oinarrizko errenta jende guztiarentzako), Karta Sozialak eskatzen duena (oinarrizko errenta 
zailatasun ekonomikoak dituztenentzako) ordaindu ezin bada? Esan bezela, gai honek ere 
sozialdemokraziaren zailtasunak islatzen ditu nire ustez, sakoneko eztabaida eta aldaketak 
planteatzen ez diren bitartean (kasu hontan zerga sistema, aberastasunaren banaketa... 
gizarte eredua azken batean), zaila baitirudi diskurtso teorikoan defendatzen diren ideiekin 
koherente izatea.151 

 2002ko uztailean, Jaurlaritzak "Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Plana" 
onartu zuen (Lan Saila, 2002). Plan horretan, dirulaguntzak aurreikusten dira umeak 
izateagatik, eta baita umeak zaintzeko lanaldia murriztu edo eszedentziak hartzeagatik152. 

                                                 
151 Hika aldizkariaren 140 zenbakian (2003), Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko errenta kritikatzen 
duten bi artikulu daude (I. Uribarri, "El callejón sin salida de la política de pobres del Gobierno 
Vasco" eta A. Henares, "Para la administración vasca, todo va bien"). Autoreen ustez, egia da EAE 
izan zela 1989an mota hontako politikak ezartzen zituen lehenengo lurraldea Espainian, eta hemen 
ordaintzen diren dirulaguntzak gainontzeko autonomietakoak baino handiagok direla. Baina egia da 
baita ere, politika horrek ez duela balio izan azken 15 urtetan (1989-2003) pobrezia gutxitzeko. Ez 
dago aurrekonturik laguntza hoiek eskatzen dituzten denentzako, eta laguntza jasotzen dutenak ez 
dute lortzen enplegu bat bilatu eta gizarteratzea. Zentzu hontan, dirulaguntza hauek jasotzen 
dituztenak lan merkatuan sartzeko, Eusko Jaurlaritzak Auzolan programan jarri zuen martxan 2000. 
urtean. Erakunde publikoek edo dirua irabazteko helbururik ez zuten erakundeek kudeatzen dituzte 
proiektu hauek (ingurugiroa zaintzeko, kultura edo turismoko jardueretarako, adinekoak 
zaintzeko...). 1.500 pertsona pasa dira oraingoz programa hortatik, urtero 6 miloi euroko 
aurrekontua duelarik (2004ko urtarrilean 700 pertsona ari dira lanean). ELAk errekurtso bat jarri 
zuen 2002an programa hortan egiten ziren kontratuak prekarioak zirelako (sei hilabetetarako 
denbora partzialeko kontratua, soldata kalkulatzeko -denbora partzialeko-, Gutxieneko Soldata 
erabiltzen delarik erreferentzia moduan). Euskadiko Justizia Epaitegi Gorenak arrazoia eman dio 
ELAri 2004ko urtarrilean, eta kontratu hoiek baliorik gabe utzi ditu 
152 Umeak zaintzeko hartzen diren eszedentzia edo lanaldi murrizketa hoiek ordezkatzeko langile 
berri bat kontratatzen denean, Lan Sailak ordaintzen du langile berri horrengatik enpresak Gizarte 
Segurantzara kotizatu beharko lukeena. Hiru urterainoko eszedentziak eska litezke, urte bakoitzeko 
eszedentzia eskatu duen emakumeari 2.400 euroko laguntza ordainduko zaiolarik (400.000 pezeta), 
eta gizonezkoari, 3.000 eurokoa (500.000 pezeta). Kasu guztietan, eszedentzia eskatu duen 
pertsonari lanpostu berbera gorde behar zaio gainera lanera itzultzen denean. Egun erdiko lanaldi 
murrizketa eskatzen bada, emakumeari 1.800 euroko laguntza ordaintzen zaio, eta gizonezkoari 
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Lanaldi murrizketa sustatzeko 1996ko dekretuaren ondoren, dirulaguntza gehienak 
amatasunaren ondorioz eskatutako eszedentzia edo murrizketetara joaten ziren, eta 2002ko 
Plan hau kasu horientzako egina dago (gizonezkoei diru gehiexeago ordainduz, ea orain 
arte baino gehiago animatzen diren). Lan Sailak lanaldi murrizketa sustatzeko 
dirulaguntzen politika erabiltzen jarraitzen zuen beraz (gure gaiari dagokionean, 1996 eta 
1999ko dekretuak, eta 2002ko Plan hau liratekeelarik erabaki politiko garrantzitsuenak153). 
Ikuspegi kritiko batetik hori gutxi dela esan liteke, eta gainera, "Familiei Laguntzeko Plan" 
honetan, lanaldi murrizketa "lana eta familia bateragarri egiteko" neurri bezela saltzen zen, 
eta ez horrenbeste enplegua sortzeko tresna gisa (ikuspegi kritiko batetik, horrek ere 
atzerapausu bat suposatzen zuen PSEren Lan Sailarekiko). Baina Planaren emaitzak onak 
izan dira: 2003an 6.741 langilek eskatu dute eszedentzia edo lanaldi murrizketa (1.959k 
eszedentzia eta 4.782k lanaldi murrizketa -ikusi "Sarrera" ataleko 6. taula-), aurreko 
urteetako datuekiko gorakada garrantzitsua suposatzen duelarik horrek (500 kasu urtero 
1996-2002 artean). 

 2003ko udaran, "2003-2006 Enplegu Plana" aurkeztu du Lan Sailak, eta berriro ere, 
"2000-2003 Planean" bezela, lanaldi murrizketa sustatzea ez da lehen mailako neurrien 
artean aipatzen154: prestakuntza, kontrataziorako dirulaguntzak, denbora partzialeko 
enplegua, ea. dira garrantzi gehien hartzen duten ildoak. "INEM euskaldun" bat sortzea da 
adibidez Plan horren neurri garrantzitsuenetako bat ("Madrileko gobernuak INEMeko 
konpetentzia ematen ez digunez, haien zain egon beharrean, guk gurea sortu eta kitto". Hori 
da planteamendua). "Lanbide" da enplegu zerbitzu publikorako erakunde honek hartu duen 
izena (lanbide.net), eta 2005rako 30 bulego irekitzea espero du Lan Sailak (gaur egun 
INEMek 29 bulego ditu Euskadin). 150 pertsoneko plantilla aurreikusten da, eta 2003-06 
artean 22,8 milioiko aurrekontua edukiko du (horietatik erdia langileak ordaintzeko 
erabiliko delarik. 2006tik aurrera, urtean 10 miloi euroko aurrekontua izango du Lanbidek). 
Enplegu Zerbitzu Euskaldun berri honekin, eta Planean aipatzen diren gainontzeko 
neurriekin, Lan Sailak 33.000 lanpostu berri sortzea espero du, enplegu berri horien hirutik 
bi emakumeentzako izan beharko luketelarik (helburua langabezia tasa orokorra %7raino 
murriztea da, gazteena %13tik 9ra, emakumeena %11raino murriztea, eta epe luzeko 
langabezia %37tik %30ra murriztea).155  
                                                                                                                                                     
2.400 eurokoa. Eta lanaldiaren herena murrizten bada, emakumeei urtero 1.350 euro ordaintzen 
zaizkie, eta gizonezkoei 1.800.  
153 Neurri hoietaz gain, A. Iztuetak zuzentzen duen Hezkuntza Sailak, irakasleentzako urte sabatikoa 
arautzen duen akordioa sinatu zuen ELA, LAB eta STEE-EILASekin 2002an (hezkuntza ez 
unibertsitariorako): bost urtetan soldataren %84 irabaztea onartzen duten irakasleek, lau urte lan 
egingo dituzte, eta bat jai edukiko dute (urte sabatiko horretan ere soldataren %84 kobratuko 
dutelarik). Daturik ez daukagunez, oraingoz (2004ko otsaila) ezin dugu esan zein izan diren akordio 
honen emaitzak. 2004 hasera hontan iskanbila dexente sortu du nire ustez ikuspegi aurrerakoi 
batetik positibotzat hartu behar den erabaki honek. Zenbaitek diskriminaziotzat hartu du, berriro ere 
abantaila handienak lehendik ere ondo daudenei eskaintzen zaizkielako (funtzionariei). Egia da 
hori, baina beste era batetara ere azter liteke egoera: modu horretan adibide bihurtzen da 
administrazio publikoa, horretarako aukera duen enpresa garrantzitsuena. 
154 Hau idazten ari naizenean (2003ko azaroa) Plana oraindik ez denez argitaratu, 
komunikabideetako informazioarekin moldatu behar izan dut.  
155 2003ko abenduak 26an, Eusko Jaurlaritzak enplegua sustatzeko hiru dekretu onartu ditu, "2003-
06 Plana"-ren barruan. Ordurarte martxan zeuden programak berrantolatu eta gaurkotzera mugatzen 
dira dekretu hoiek, dirulaguntzen filosofian oinarritzen jarraitzen dutelarik: dirulaguntzak lanaldi 
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 Ikuspegi kritiko batetik, nahiko ofizial-kontserbadore bezela definitu genezake Plan 
berri hau, enplegu politika berri eta ezberdinik ez duelako aurreikusten. Abertzaleentzat 
pozgarria izan liteke Estatu paralelo bat sortzeko bidean "Enplegu Zerbitzu Euskalduna" 
martxan jartzea, baina kalitatezko enplegurik ez dagoen bitartean, alferrikakoak dirudite 
mota honetako bitartekaritza lanak (arazoa ez baita jendeak ez dakiela enplegurik bilatzen, 
baizik eta enplegu duin gutxi dagoela. "Silla jokoan" bezela, musika ixiltzean, lau hankako 
silla onak falta dira). Lan munduan parte hartzen duten aktore kolektibo guztiak ere Plana 
kritikatu dute. Lehenago ere aipatu dugu Confebaskek esandakoa: "Es un plan poco 
innovador, que no afronta el problema fundamental de la transferencia de las políticas 
activas ni la necesaria coordinación entre instituciones y que, por ello, acaba duplicando 
estructuras, con el consiguiente coste e ineficiencia. Nos parece erróneo que se insista en 
los planteamientos que han imposibilitado este traspaso durante veinte años y se pretenda 
desplegar un plan integral sin las competencias necesarias para llevarlo a cabo" 
(2003.07.30ko prentsa oharra, confebask.es). ELA eta LABek batera prestatutako erantzun 
bat eman zioten: "Es un plan limitado, insuficiente e ineficaz. En el 2000 el empleo se dejó 
en manos del crecimiento, y ahora se vueve a hacer lo mismo. En relación con la calidad de 
empleo, ni siquiera se especifican objetivos para reducir la temporalidad y la precariedad. 
Los objetivos del plan son copia fiel de las directrices europeas basdas en un carácter 
neoliberal (teletrabajo, autoempleo, desarrollo de la cultura empresarial, formación...). El 
plan no va más allá de una reordenación de las diferentes actuaciones existentes, y se limita 
a seguir gestionando el escaso margen competencial del que se dispone. De Inem paralelo 
nada de nada: no deja de ser una declaración de buenas intenciones para recomponer los 
chiringuitos existentes. El plan se reafirma en las estrategias de empleo vigentes que son las 
responsables de la precarización de las condiciones de trabajo". UGT eta CCOOek ere 
antzeko azterketa kritikoa egin zuten. Hona hemen adibidez CCOOek esandakoak: "Se 
pretende dar una imagen de colaboración entre instituciones que es falsa, ya que los tres 
niveles administrativos (Lan Saila, diputazioak eta udaletxeak), sin contar con el Inem, con 
el que no colaboran, están desarrollando iniciativas en muchos casos paralelas. "En Euskadi 
no hay modelos alternativos de hacer políticas de empleo. ¿A quién quieren engañar? Los 
trabajadores están aburridos de ir de una institución a otra" (Diario Vasco, 2003.07.30). 
Planak gutxienez agente sozial guztiak ados jartzeko balio izan du beraz. Horrela, Gizarte 
eta Ekonomi Arazoetarako Batzordeak ere (CES-Vasco delakoak), Planaren irakurketa 
kritikoa egin behar izan zuen (2003ko urriak 29an onartutako diktamena): Planaren 
helburua, Euskadin enplegu politika autonomo eta osoa egin litekeela erakustea da, baina ez 
ditu konpontzen horretarako beharrezkoak diren bi oinarriak, enplegu politiken 
transferentziak, eta enpleguaren arloan lan egiten duten instituzio publiko ezberdinen arteko 
koordinazioa. 

 "2003-06 Enplegu Planak" ez dio beraz lanaldi murrizketari garrantzia gehiegirik  
ematen, EAk 1998-2003 artean zuzendu duen Lan Sailaren filosofia orokorrarekin 
                                                                                                                                                     
osoko kontratu finko bakoitzeko (6.000 euro), behin-behineko kontratuak finko bihurtzeko (3.000 
euro), errelebo kontratuentzako (4.500 euro), umeak zaintzeko hartutako eszedentzietarako (urtean 
2.400 euro emakumeentzako eta 3.000 gizonezkoentzako), umeak zaintzeko hartutako lanaldi 
murrizketetarako, aparteko orduak egiten uzteko, enplegu bat bilatzeko arazoak dituzten pertsonak 
kontratatzen dituzten enpresentzako (epe luzeko langabetuak, 45 urtetik gorakoak, emakumeak...), 
enpresak sortzeko, prestakuntza programak antolatzen dituzten instituzioentzako (udaletxe, 
mankomunitate...), ea.  
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jarraituaz. Kapitulu honetan dagoeneko errepikatu dugun moduan, gure ustez PSE-EEk 
zuzendutako aurreko Lan Sailak propaganda lan handiagoa egin zuen gai hontan. EAko 
sailburuei eginiko elkarrizketak irakurtzen baditugu adibidez, kasu gehienetan lanaldi 
murrizketa ez dutela aipatu ere egiten ohartuko gara. Batetik, lehenago ere aipatu dugun 
moduan, eztabaida honek indarra galtzen duelako 2000tik aurrera. Bestetik, Lan Sailak 
azken urteetako lan merkatuaren azterketa baikorra egiten duelako, eta ondorioz enplegua 
sortzeko lanaldi murrizketa eta banaketa dagoeneko ez litzatekeelako beharrezkoa izango. 
"2000-2003 Enplegu Planak" adibidez, helburu gisa Euskadiko langabezi tasa %9,82ra 
murriztea aurreikusten zuen, eta 2003ko ekainean tasa hori %8,4an dago (zenbaki 
absolutotan, helburua 2003an 98.000 langabeturaino iristea zen, eta 2002an dagoeneko 
80.600eraino jaitsia zegoen kopuru hori). Lan Sailaren ustez beraz, 1990eko hamarkada 
erditik aurrera, Euskadiko lan merkatuak bilakaera postiboa izan du arlo guztietan (jarduera 
tasa, emakume eta gazte langabezia...), 2003an EBko batezbestekoetatik hurbil gaudelarik. 
Modu honetan, neoliberalismoak zabaldutako diskurtsoa jarraituz, azken aldian J. 
Azkarraga sailburua "dagoeneko langabezia ez dela arazo orokor bat" esaten hasi da, bere 
ustez arazo hori gizarteko sektore zehatz batzutara mugatzen delako (epe luzeko 
langabetuak, gizarteratzeko arazoak dituzten kolektiboak, ea.). 

 Ikuspegi kritiko batetik ordea ezin genezake irakurketa baikor honekin ados egon, 
marko teorikoan aipatu dugun moduan, baikorregia delako. Egia da 1990eko hamarkada 
erditik aurrera enplegua sortzen dela, baina enplegu horren zati handi bat kalitate txarreko 
enplegua da: enplegu berriaren %90 adibidez behin-behinekoa da; eta datu horri gehitu 
beharko litzaioke urte hauetan zabaldu den subkontratazioaren erabilera, soldata baxuko 
enpleguen ugalketa, lan denbora eta lan baldintza aldetik jasan den prekarizazioa...156 Eta 
enpeguaren egoerari buruzko datuei gehitu beharko genizkioke gainera etxebizitzaren 
garestitzea bezalako fenomenoak, guzti horren ondorioz arazo sozial ezberdinak sortzen 
direlarik (gazteak gero eta beranduago irteten direla gurasoen etxetik, jaiotze tasa baxua...). 
Lan Sailari autokritika egitea falta zaio beraz, eta egin beharko lukeen lehenengo kritika 
"enpleguaren kalitateari" buruzkoa da. Horrekin batera, gobernuak aipatzen ez duen eta 
ikuspegi kritiko batetik garrantzitsua den bigarren datua, aberastasun banaketari buruzkoa 
da: egia da azken urteak hazkunde ekonomiko urteak izan direla, baina aberastasun horren 
banaketa oso modu ezberdinean egiten da. Jaurlaritzan Ongizate Sozialeko zuzendari den 
Ángel Bao berak onartzen du ideia hau: 
Ha aumentado significativamente la población vasca que dispone de recursos suficientes para 
disfrutar del bienestar. Pero, junto a esto, también observamos un incremento destacable de la 
incidencia de las diversas formas de pobreza. Como consecuencia, se observa un incremento de las 
desigualdades en la sociedad vasca, favorecido por un cierto relajamiento en el diseño y la gestión 
de una política social acomodaticia. Este resultado contradictorio lo asociamos al proceso de 
desarrollo económico puesto en práctica en los últimos años. Este dinamismo económico ha 
"tirado" del empleo y ha tenido éxito en la consolidación de un núcleo de personas en situación de 
bienestar, pero también ha resultado escasamente eficaz en la lucha contra formas graves de 
pobreza. Las principales causas de este panorama habría que buscarlas en las situaciones de 
precariedad en materia de ocupación, así como las disfunciones en el modelo de protección social, 
sobre todo en la situación de las mujeres ocupadas. Otra causa es el problema de los bajos salarios, 

                                                 
156 2004ko lehenengo sei hilabetetan Eusko Jaurlaritzak prekaritatearen aurkako plan bat aurkeztu 
beharko du, "2003-06 Enplegu Plana" Parlamentuan eztabaidatzean, gobernuko partiduak (EAJ, EA 
eta IU) eta Partidu Sozialista akordio horretara iritsi baiziren.  
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que afecta fundamentalmente a generaciones de jóvenes de reciente incorporación al sistema 
productivo (Bao, 2002). 

 Jaurlaritzaren jarrera kontserbadoretzat definitu daiteke beraz ikuspegi kritiko batetik. 
Bai lan denborari dagokionean, bai enpleguari dagokionean157, eta baita beste gai askotan 
ere. Aurrekontuen kasuan adibidez, Frantzia eta Alemania bezalako Estatu garrantzitsuak 
azken urteetan Egonkortasun Paktua hautsi eta euren defizita BPGaren %3tik gora jarri 
duten bitartean, Gasteizko gobernuak arau neoliberala zintzo errespetatuaz jarraitzen du 
("defizit publikoa zero"). Modu hontan, gastu publikoa mugatu egiten da, eta ez da ahaztu 
behar zerga sistemarekin batera, gastu publikoa dela aberastasuna birbanatzeko eta 
gizarteari zerbitzu eta ondasun publikoak eskeintzeko tresna. Marko teorikoan ikusi dugun 
bezela, perspektiba kritikoarentzat beharrezkoa da partehartze publikoa ekonomian, baina 
Jaurlaritzaren Aurrekontuak puntu askotan gertuago daude neoliberalismotik filosofia 
honetatik baino (Noval eta Gabiola, 2004158). Eustat-en datuen arabera adibidez, 1997an 
Euskadiko gastu soziala BPGaren %21,4 zen bitartean, 1999an portzentai hori %20,1raino 
jaitsi zen, EBko batezbestekoa %27,6 zen bitartean (LAB, 2002159). 

 Hontaz gain, Jaurlaritza enpresa publikoak pribatizatzen ari da, 2003an kasu 
ezagunena Naturcorp gas enpresarena izan delarik (Gas de Euskadi, Bilbogas, Donostigas, 
ea. biltzen dituen enpresa). Pribatizazio polemikoa gainera, "etxeko" Iberdrolari beharrean, 
Hidrocantábricori saldu zaiolako (227 miloi eurotan). Jaurlaritzaren politika ez da asko 
ezberdintzen beraz munduan nagusi diren politika neoliberaletatik160. Pentsioei buruzko 
eztabaida izan liteke esaten ari garenaren beste adibide bat. Lan eta Gizarte Segurantza 
Saila azken aldian pentsio sistema pribatuen aldeko propaganda garbia egiten ari da: "El 
objetivo fundamental es que en diez años las Entidades de Previsión Social Voluntaria 
lleguen al 70% de la población, lo que supondría más que duplicar el actual grado de 
                                                 
157 2004ko abenduan aurkeztutako Lan Merkatuaren Zentsuan adibidez, langabeziaren errua 
langabetuei beraiei bota zien Joseba Azkarraga sailburuak, liberalismoaren tradizioa jarraituz, arazo 
sozial eta kolektiboa dena, indibidualizatuz (Azkarragaren ustez, enplegua bilatzeko arazo nagusiak 
mugikortasun geografikora ukatzea, amatasuna -!-, kualifikazioa, hizkuntzak eta esperientzia dira. 
Zentsu hau telefono bidezko inkestatan oinarritzen da, eta inkestatuak esaten badu bere amatasuna 
oztopo bat izan dela lan merkatuan, Lan Sailak ideia hori errepikatzen du inolako kritika edo 
azterketa sakonagorik gabe. Gainera, Azkarragaren ustez, horrela jarraitzen badugu, posible omen 
da Euskadin “pleno empleo” delakoa 2010an lortzea, baina hemen errepikatzen ari garen moduan, 
gaur egungo lan merkatu prekarizatuan, lortuko dena ez da “pleno empleoa”, “pleno sub-empleoa” 
baizik). 
158 ELAko Azterketa Bulegoaren ustez, 2005ko Aurrekontuei buruz ere antzeko zerbait esan 
genezake: superabita mantentzen da, gizarte premiak estali ordez; gizarte gastua, EBko azkenetakoa 
da; eta zerga iruzurraren aurkako borroka berriro ere “ahaztu” egiten da (ELAko Azterketa Bulegoa, 
2005ko Aurrekontuak: norantz garamatzate, Manu Robles-Arangiz Institutua). 
159 Gainera, LABen datuen arabera, Jaurlaritza gastu sozial bezela kontatzen ari da goi karguen 
soldata eta dietak, eta publizitate eta komunikazio instituzional gastuak (azken urteetan, Jaurlaritzak 
emaniko datuen arabera, Aurrekontuen %72 doa gastu sozialera). 
160 Josu Jon Imaz EAJko lehendakari izendatu ondoren, 2004ko urtarriletik aurrera Ana Agirre 
bihurtu da Industri sailburu. Bere lehenengo prentsaurrekoetako batean bere sailak Industri Lege bat 
prestatuko duela adierazi du, Lege horren oinarriak liberalizazioa eta parte-hartze minimoa izango 
direlarik: "El principio de libertad de empresa, única y exclusivamente, tendrá como limitaciones 
las derivadas de la seguridad en las instalaciones, aparatos y en los productos industriales" (Diario 
Vasco, 2004.01.24: 30). 
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implantación. Es totalmente imprescindible trabajar con tiempo suficiente en la previsión 
social complementaria, porque seguimos dudando mucho de la evolución futura de la 
Seguridad Social" (Azkarraga, 2002). Jaurlaritzako Gizarte Segurantza sailburuorde 
izandako Rafael Iturriagak honela erantzuten dio, "¿Qué miedo, abuelito!" izenburuko 
artikulu batetan: 
De modo recurrente vienen apareciendo noticias y comentarios más o menos avalados por informes 
elaborados "por los mejores especialistas" (en la terminología del propio Gobierno Vasco, en este 
caso) respecto de los problemas que para el futuro de nuestras pensiones ha de acarrear la baja 
natalidad en Euskadi. La trampa consiste en ir introduciendo la convicción de la inevitable quiebra 
futura del sistema público de pensiones a favor del fabuloso negocio de las pensiones privadas. La 
trampa política es la evidente dualización clasista que con ello se opera: una seguridad social para la 
gente bien instalada de base privada (libre, se dirá) y una seguridad social para pobres con cargo a 
los presupuestos públicos, que ofrezca mínimas prestaciones. La cuestión, que como tantas otras se 
nos ofrece envuelta en análisis y disquisiciones presuntamente técnicas y por lo tanto indiscutibles, 
aparece entonces como lo que realmente es, una cuestión política. Desde la revolución industrial 
sabemos que la productividad por trabajador ha crecido exponencialmente. La cuestión deja de ser, 
así, cuántas personas cotizan y cuántos están jubilados, y se convierte en otra: ¿Qué parte del PIB 
considera este país que merece la pena gastarse en que nuestros viejos vivan decentemente? ¿Cómo 
queremos repartir la carga de ese esfuerzo de financiación del sistema de pensiones? Y, sobre todo, 
¿qué nos puede hacer suponer que, si la economía vasca va bien, tan bien como demandar más y 
más mano de obra, ésta no acudirá veloz, en avión, en patera o en tren... como ha ocurrido siempre? 
(Iturriaga, 2003). 

 Kontserbadoretzat jo genezake beraz gure gobernuaren jarrera, sakoneko 
eztabaidetara iristen ez delako (pentsioei buruzko eztabaidan, gaur egungo aberastasun 
banaketa sistema zalantzan jartzera ausartzen ez delako). Jaurlaritzaren diskurtso orokorra, 
beste leku batzuetan entzuten den diskurtso neoliberala baino "ezkertiarragoa" dela esan 
liteke: "berdintasuna", "garapen jasangarria", ea. bezalako kontzeptuak askotan entzun 
genitzake diskurtso horretan. Baina erabaki politiko zehatzak hartzeko garaian, Abiadura 
Handiko Trenak, superportuak, ea. ezinbestekotzat definitzen dira. Ingurugiro sailburu den 
S. Intxaurraga berak onartu du euskaldunon kontsumo ohiturak ez direla jasangarriak, baino 
ahaztu egin zaio esatea, sistema honek bizirik irauteko beharrezkoak dituela kontsumo 
ohitura hoiek (bestela enplegu ugari eta gure erosotsun materiala zalantzan jarriko 
liratekeela). Sozialdemokraziaren tradizioa jarraituz, kritikaren lehenengo urratsean 
geratzen da, benetan zalantzan jarri beharko litzatekeena sistema bera denean, gure 
produkzio eta kontsumo eredua (horren ordez, marko teorikoan aipatu dugun moduan, 
Euskadin gero eta gehiago ekoizten eta kontsumitzen ari gara, mundu aberats guztian 
bezela. Energiaren kasuan adibidez, 2003an Euskadin sortzen den energiaren %4,3 bakarrik 
da berriztagarria -Jaurlaritzak 2010an kopuru hori %12raino igotzea nahi du, oraindik ere 
oso baxua den portzentaia, kontutan izanik gainera gero eta energia gehiago kontsumitzen 
ari garela-. Ingurugiro Sailaren datuen arabera, 2003an honako gai hauetan okerrera goaz: 
ur-kontsumoa, energia-kontsumoa, materialen kontsumoa, lurzoruen kontsumoa, berotegi-
efektua eragiten duten gasak igortzea eta mugikortasuna).161 
                                                 
161 Aurreko kapituluetan esandakoa errepikatu beharra daukagu hemen ere: tesia 2004ko hasieran 
aurkeztu genuen, eta urtebete beranduago argitalpenerako errebisatu dugu. Administrazioari 
dagokionean, hau da azken urtean azpimarratu daitekeena: Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzuak, 
bere hiru lehenengo bulegoak ireki ditu, Agurain (2004ko maiatza), Basaurin (2005ko otsaila), eta 
Irunen (2005ko apirila). 2006an 30 bulego irekita edukitzea omen da helburua. Azkarraga 
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3.- ONDORIOAK 

  1995-1998 artean, PSE-EEk zuzentzen zuen Lan Sailak propaganda asko egin zuen 
lanaldi murrizketa eta banaketaren alde. Gai honi buruzko bi Nazioarteko Biltzar antolatu 
zituen adibidez (1995eko urrian Bilbon, eta 1996ko ekainean Donostian), eta 1996ko 
urrian, lanaldi murrizketa sustatzeko dirulaguntzak aurreikusten zituen dekretua onartu 
zuen. 1998an Eusko Alkartasuna iritsiko da Lan Sailera, eta aurretik finkatutako ildoa 
jarraituko den arren, gure ustez hortik aurrera ez da lan banaketaren aldeko horrenbeste 
propaganda egingo. 

 Dena den, ikuspegi kritiko batetik zalantzan jar liteke PSE-EEren diskurtsoa, batetik 
lanaldi murrizketa eta banaketa defendatzen baitu, baina bestetik, ekonomi hazkundea, 
lehiakortasuna, merkatu berrietara zabaltzea, ea. bezalako ideiak ere ezinbestekotzat 
aldarrikatzen baitira. Sozialdemokraziaren tradizioa jarraituz, sistema bera zalantzan jarri 
gabe, sistemaren barnean hobekuntzak sartu nahi ditu, baina marko teorikoan aipatu dugun 
moduan, perspektiba kritikoaren ustez zaila da hori, beharrezkoak diren benetako 
hobekuntzek sakoneko aldaketak eskatzen baidituzte. Ramón Jáuregui sailburuak adibidez, 
lanaldi murrizketaren truke makinak gehiago erabiltzea proposatzen zuen (lan-txanda 
bakoitzean lanaldia murriztuko zen, baina horretarako margena zegoen tokietan, murrizketa 
horren truke, txanda berriak jarriko ziren martxan). Posible izanda ere, ikuspegi kritiko 
batetik, gehiago produzitu (eta ondorioz gehiago kontsumitu beharra) ez da bidea. PSE-
EEren jarrera "bigunegitzat" definitu liteke ikuspegi kritiko batetik, agente sozialak lanaldia 
murriztera "gonbidatzea" bakarrik onartzen baitu. 

 1998tik aurrera, EAk lanaldi murrizketa diruz laguntzen jarraituko du, baina esan 
bezela, proposamen honen aldeko horrenbeste propaganda egin gabe (beste gauza batzuren 
artean, 2000tik aurrera eztabaida honek indarra galtzen duelako leku guztietan, baita 
sindikatuen diskurtsoetan ere). Administrazio publikoak diruz laguntzen dituen lanaldi 
murrizketa neurrien artean, errelebo kontratua izango da garrantzitsuenetako bat (1999ko 
urtarrilean sindikatu eta enpresariek LHKan sinatutako akordioaren ondorio). Hortaz gain, 
1996tik aurrera eskatzen ziren dirulaguntza gehienak umeak zaintzeko lanaldi murrizketa 
                                                                                                                                                     
sailburuaren hitzetan, Eusko Jaurlaritzako Lan Sailak azken 25 urteetan egin duen aldaketarik 
handiena omen da. Askorentzat, gastu publikoa alferrik bikoiztea suposatzen du (Inem eta Lanbide, 
biak zerbitzu bera eskaintzen). Honekin lotuta, 2004ko ekainean Enpleguaren Euskal Kontseilua 
sortu zen, eta irailean ospatu zuen lehenengo bilera. 2003-2006 Enplegu Planaren barnean 
aurreikusten zen erakunde hau, enplegu politika ezberdinak aztertu eta enpresari-sindikatu 
elkarrizketa sustatzeko. ELA eta LAB oso kritiko agertu dira erakunde berri honekin: batetik, itxura 
egiteko bakarrik balio omen duelako, Jaurlaritzak enplegu arloko eskumenak lortzen edo bere kabuz 
hartzen ez dituen bitartean, gutxi egin dezakeelako arlo honetan; bestetik, erakunde berri honetako 
bozketa sistemak ELA eta LAB kaltetzen dituelako (bost boto dituzte Administrazioaren 
ordezkariek –Jaurlaritza, diputazio eta Eudel-, bost Confebaskekoek, eta bost ordezkari sindikalek –
ELAk bi, eta CCOO, LAB eta UGTek bana). 2005ko martxoan, Lan Sailak “Osasun eta Lan 
Baldintzei buruzko Euskadiko I. Inkesta”-ren datuak aurkeztu ditu: langileen %18ak astean 40 ordu 
baino gehiago lan egiten dituela esaten du. Industria Sailak, 2004ko ekainean eta 2005ko martxoan 
aurkeztutako txosten pare baten bidez etorkizunerako ildoak finkatzerakoan, lan kostuetan 
oinarritzen den eredua gainditu behar dela esan du, ikerketa honetan errepikatzen den ideietako bati 
arrazoia emanez (horren ordez, enpresa fusioak –egoera berrian, tamaina nahikoa edukitzeko-, eta 
balio erantsi handiko produktuetan lan egiten hastea bezalako bideak proposatzen dira) 
(politicaindustrialvasca.net). 
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edo eszedentziak kasuetarako zirenez, Lan Sailak kasu horientzako subentzio bereziak 
onartuko ditu 2002ko udan, "Familiei Laguntzeko Planaren" barnean. Urte berean, A. 
Iztuetak ikuspegi kritiko batetik oso interesgarria den urte sabatiko "berri" bat adostu zuen 
sindikatuekin irakasle ez-unibertsitario funtzionarientzat. 

 Ikuspegi kritiko batetik, gehiago eskatu geniezaioke botere publikoari (jakinik lan 
legedia Madrilen finkatzen dela, eta ondorioz Lan Sailak ez duela botererik lan denbora 
legez murrizteko): "Superar la crisis estructural del mercado de trabajo, exige un cambio de 
orientación de las políticas de intervención pública. Si se quiere ser respetuoso con el 
mandato constitucional, los poderes públicos están obligados a orientar su política 
económica hacia ese objetivo, en la comprensión de que conseguir una verdadera 
integración social pasa por disponer de un trabajo y,  para hacerlo posible, evitando la 
fragmentación de los mercados de trabajo, el dualismo y la desorganización social actual, 
es necesaria la intervención pública en aras de construir una sociedad en la que todos 
tengan la posibilidad de estar ocupados para conseguir no ser excluidos y obtener las rentas 
suficientes para la existencia. Es necesaria una reformulación del contrato social que ponga 
mayor énfasis en la idea de la justicia distributiva, y por la acción positiva de reparto. Hace 
falta más 'nación social' para consolidar el cemento político y menos 'nación económica' 
para desarrollar la economía (P. Rosanvallon). La disfuncionalidad del modelo actual exige 
arbitrar fórmulas más imaginativas de organización de la solidaridad que den lugar a la 
formación de un Estado del Bienestar más 'positivo' y 'activo', en el que una de sus bases 
sea la integración del ciudadano en la sociedad. La satisfacción de esos nuevos 'derechos de 
inserción social' no puede realizarse a través del contrato y del mercado sino que requiere 
necesariamente, una decidida intervención pública" (Medina, 1999: 538).  
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11. ONDORIOAK 
 

1. Ez dugu gainditu 1970eko hamarkadan hasitako enplegu krisia. 1970eko hamarkada 
amaieratik aurrera, langabezia bihurtzen da herri aberatsetako arazo ekonomiko eta sozial 
garrantzitsuenetako bat. 1980ko hamarkada guztian zehar, langabezi tasak oso altu 
mantentzen dira Europan, Euskadin 1994an tasa hori %25era iritsiko delarik (enplegu bat 
eduki nahi zuten lau pertsonetatik batek ez zuen topatzen). 

 1995etik aurrera langabezi tasak jaisten hasiko dira. Horrela, 2005 hasieran, diskurtso 
liberal eta sozialdemokratak enplegu krisia gainditu dugula esaten digute. Euskadin 
adibidez, hamar urte hauetan enplegu asko sortu da (biztanleri landuna 690.000 pertsonatik 
912.000raino hazi da), eta langabezia %23,8tik %7ra murriztu da. 

 Diskurtso kritikoaren ustez ordea ez dugu enplegu krisia oraindik gainditu: 68.000 
pertsona daude oraindik langabezian, eta ondorioz, ez gara oraindik 1976ko mailara itzuli 
(1976an langabezi tasa %3,94koa zen, 30.850 pertsona zeudelarik langabezian). Espainian 
langabezi tasa %10,38koa da (bi miloi langabetu), Frantzian %9,7koa, Alemanian 
%10ekoa… 

 Gainera, 1980 eta 1990eko hamarkadetan erabili diren enplegu politika neoliberalen 
ondorioz, XXI. mende haserako lan merkatuaren arazo garrantzitsu bakarra ez da jadanik 
langabezia. Azken bi hamarkadetan gertatutako aldaketen ondorio nagusietako bat 
enpleguaren prekarizazioa izan da. Horrela, ikuspegi kritiko batetik, 1995etik aurrera 
sortutako enplegu berriaren zati handi bat kalitate txarrekoa dela azpimarratzen da. Azken 
urteetako kontratu berrien %90 behin-behinekoa da adibidez, ondorioz 2005ean Euskadin 
lanean ari diren hirutik bat (%30) behin-behineko kontratu batekin ari delarik (gainontzeko 
herri aberatsetako tasa hirukoizten dugu arlo honetan). Datu horri gehitu beharko litzaioke 
subkontratazio eta autonomo faltsuen erabileran gertatu den gorakada. Adibide xelebre 
moduan "pilotaren mundua" erabili liteke: Asegarce-rekin batera eskupilota profesionaleko 
enpresa nagusia den Aspek bere plantilla murriztu du azken hilabeteetan, eta orain 
antolatzen dituen festibaletarako (astean bi-hiru) nahiko pilotari ez daukanez, pilotari 
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"autonomoak" kontratatzen ditu partidu zehatzerako. Modu horretan, enpresak ez dauka 
urte guztirako fitxa bat, oporrak, bajak, ea. ordaindu beharrik, eta pilotarien sindikatuekin 
negoziatzen ibili beharrik. Nabaria denez, pilotariak egonkortasuna galtzen du, eta 
negoziatzeko indarra, lan harremanak indibidualizatu egin baitzaizkio. 

 Prekaritatea hori baino gehiago da gainera. Soldata baxuak, lanaldi luze edo/eta 
traketsak, besterik topatzen ez delako borondatezkoa ez den lanaldi partziala onartu 
beharra... Guzti hori da prekaritatea: egonkortasunik eza, ofizio bat ikasi edo karrera 
profesional bat garatzeko inongo aukerarik ematen ez duten lanpostuen ugaritzea, duinki 
bizitzeko arazoak... 

 Lan merkatu neoliberal honen ondorio indibidualak ez dira noski positiboak (estresa, 
esperantzarik eza...). Ondorio sozialak dualizazioa eta ezberdintasun sozialen areagotzea 
dira. Eusko Jaurlaritzako Lan Sailean ari den Luis Sanzok honela azaltzen du egoera: "Un 
análisis objetivo de la realidad vasca muestra que la contradicción básica entre excluidos y 
no excluidos -en la que realmente fundamentó Marx el movimiento de la historia- sigue 
estando presente en sociedades como la vasca. Los datos existentes en nuestro país en 
relación a la incidencia de la pobreza, del desempleo y de la eventualidad en el empleo 
resultan, desde luego, reveladores de la existencia de una categoría básica de excluidos, 
cuantitativamente numerosa. Las personas que, o bien carecen de ingresos propios que les 
situen individualmente al margen del riesgo de pobreza o bien se encuentran desempleadas 
o en una situación laboralmente precaria, representan un significativo 44,9% de la 
población activa total vasca" (Sanzo, 2002: 103). 

 Gauza ez da optimista edo pesimista izatera jolastea, basoa erdi-hutsik edo erdi-beteta 
ikustea, baizik enpleguaren arloan oraindik asko dagoela hobetzeko esatea, eta lan 
merkatua hobeto antolatu litekeela aldarrikatzea. 

 

2. Lanaldi murrizketa eta banaketa. Enplegu krisia konpontzeko egiten diren proposamen 
alternatiboen artean, lanaldi murrizketa eta banaketarena topatzen dugu. Tesi honetan ikusi 
dugun moduan, proposamen hori ez da ziurrenik egoera konponduko lukeen neurri magiko 
posible bakarra ("arazo konplexuentzako ezin dira proposatu kasu eta egoera guztietarako 
balioko luketen irtenbideak"), baina baliagarri izan daiteke neurri multzo edo pakete baten 
barnean. 

 Zentzu honetan, ikuspegi kritikoaren ustez lanaldi murrizketa eta banaketari buruzko 
eztabaida baliagarria da oraindik. 1995-2000 artean lan harremanetan lehen mailako 
garrantzia izan ondoren, langabezia jaitsi denean, indarra galdu du eztabaidak. Diskurtso 
kritikoaren ustez ordea, proposamenak baliagarri izaten jarraitzen du, langabezia 
garrantzitsua delako oraindik, eta enplegu krisia oraindik gainditu ez dugulako (langabezia 
iceberg-aren punta bakarrik litzateke). Lan denbora murriztuz, enplegu duinak eta 
aberastasuna modu berdinago batean banatzea litzateke proposamena. 

 

3. Enplegutik haruntzago. Ikuspegi kritiko batetik lanaldi murrizketa proposatzen denean, 
helburu bakarra ez da enplegua. Lanaldia murriztuz, beste bi helburu ere lortu nahi dira: 
langileen bizi kalitatea hobetzea (Eurostat-en datuen arabera, 2002an 40 miloi langile 
estresatuta bizi ziren Europar Batasunean), eta gizarte aldaketa. 



  

    513
 

 Diskurtso kritikoaren ustez, beharrezkoak dira sakoneko aldaketak. Mundu guztiak 
ezin du gu bezala bizi. WorldWatch Institutuaren Informe sobre el estado del mundo 2004 
txostenean esaten denez, gizadia osatzen duten 6.000 miloi pertsonak herri aberatsetako 
hiritarrak bezela kontsumitzen hasiko balira, hiru mundu beharko genituzke. Funtsezko 
datua da hori. "Garapenaren Teoria" zalantzan jartzen du. Munduaren muga fisiko-
ekologikoak kontutan hartuaz, ez da posible Hirugarren Munduko herriak gure bizitza 
maila materiala lortzea. Horregatik, gure bizitza estiloa zalantzan jartzen hasi beharra dago. 

 Ezinbestekoa dirudi ikuspegi orokor bat edukitzea, eta XXI. mende haserako ikuspegi 
orokor horrek erakusten diguna da, oraindik gehiegizkoak direla munduan gosea, miseria 
eta ezberdintasun sozialak. Gainera, Nazio Batuen datuen arabera, egoera horrek hobera 
egin beharrean, atzera egin du kasu askotan. Zentzu honetan herri aberatsetako lan banaketa 
lehenengo pausu bat bakarrik litzateke, ondoren beharrezkoa litzatekeelarik eztabaida hau 
(aberastasunaren banaketa berdinago eta justuago bat) mundu mailara zabaltzea. 

 Gaur egungo egoera ikusita, ez dirudi epe motzean behintzat sistemaren aldaketa 
erradikal eta sakonak gertatu litezkeenik. Gaur egungo indar orekak nola dauden ikusita, ez 
dirudi posible denik gizarte ereduaren aldaketa sakona epe motzean (gosea pasatzen 
jarraitzen duen jendeak eta oreka ekologikoak asko itxaron ezin duten arren). Epe motzean 
ez da aldaketa garrantzitsurik aurreikusten, baina epe ertain-luzean sakoneko aldaketa 
erradikalak posible eta beharrezko ikusten ditu diskurtso kritikoak, modu honetan gaur 
egungo sozialdemokraziatik bereiztuaz (sozialdemokraziari ahaztu egin baitzaio egungo 
kapitalismo eredua gainditzea beharrezko eta posible dela). Horrela, kapitalismoaren muga 
eta etorkizunari buruzko eztabaida arlo akademikotik arlo publiko-politikora zabaltzea 
izango litzateke lehenengo zeregina. Propaganda eta eztabaidaren gizarteratze lana egin 
beharra dago. 

 Enpleguaren arloan, enplegua sortzen jarraitzeko diskurtso ofizialak (bai 
liberalismoak eta bai sozialdemokraziak) proposatzen diguten etengabeko hazkundearen 
logika zalantzan jarri beharko genuke. Oraintxe aipatu ditugun muga fisiko-ekologikoen 
ondorioz, ikuspegi aurrerakoi batetik kapitalismoarentzako beharrezkoa den logika hori ez 
da desiragarri. Postkapitalismoa imajinatzen hasi beharra dago, gizarte proiektu 
alternatiboak pentsatzen.  

 Tesi honetan ikusi dugun moduan, lanaldi murrizketa eta banaketaren proposamena 
izan liteke proiektu horretarako neurrietako bat. Programa alternatibo horren puntuetako 
bat. Alex Callinicos-ek adibidez, beharrezko eta posible den gizarte eredu aldaketarako 
trantsizio programa bat proposatzen digu, eta lanaldi murrizketa da programa horretako 
puntuetako bat (lanaldi murrizketaz gain, Hirugarren Munduko zorra kitatzea, Tobin Tasa, 
ea. bezalako neurriak sartzen dira programa horretan) (Callinicos, 2003).  

 Norbaitek, hori urrutiegi joatea dela pentsa dezake. Ikerketa honen eremua enplegua 
dela, eta ikerketa batean, gaiaren mugak definitu ondoren, muga horien barnean mugitu 
behar dela, hortik kanpora galtzeko arriskua daukagulako. Ados nago. Gertatzen dena da, 
lan honetan ikusi dugun moduan, enpleguari buruzko eztabaida konplexua dela, eta 
eztabaida hori sakonean aztertu nahi duenak, ikerketaren mugak zabaldu beharra daukala. 
Gure lehenengo helburua enpleguaren mundua da, baina mundu hori ondo aztertzeko, 
beharrezkoa zaigu eztabaida orokorrago batzuk ere ukitzea. 
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 Enplegua sortu, langileen bizi kalitatea hobetu eta gizarte eredua aldatzen hasteko, 
lanaldia murriztu eta banatzea proposatzen digu diskurtso kritikoak. Bizitza estilo ezberdin 
baten aldeko propaganda egiten du, aisialdi ez-kontsumista eta ez-ekonomiko baten aldeko 
propaganda (familia, lagunak, kirola, sormena, prestakuntza, artea, bizitza publikoan parte-
hartzea, ea. bezalako aukerak proposatuaz). Hezkuntza eta presio lan baten bidez, gauzak 
aldatzen hasi nahi du. 

 Zentzu honetan, lehendabizi aldaketa kultural baterako lana egin beharra dago 
ziurrenik. Hemen planteatzen diren bezalako aldaketa sakonek, mentalitate eta balore 
aldaketa bat eskatzen dute. Gizarte kapitalistarentzako funtsezkoak diren baloreak 
(indibidualismoa, produktibismo industriala, kontsumoa, ea.) zalantzan jarri eta balore 
alternatiboak proposatu behar dira (elkartasuna, komunitatea, aisialdi ez-kontsumista...). 
Hortik etorri liteke beharrezko eta posible den bizimodu eta gizarte aldaketa. Lanaldi 
murrizketa aldaketa horretarako tresnetako bat litzateke. 

 Orokorrean, diskurtso kritikoaren planteamendua diskurtso ofizialarena baino 
zabalagoa eta sakonagoa da. Hasteko, enpleguarena ez dela eztabaida tekniko-ekonomiko 
hutsa aldarrikatzen duelako. Enplegu politiken ondorio sozialak ere aztertu behar dira, 
politika horien atzean dauden interesak, aukera politiko-ideologikoak, botere-kontrol 
borrokak... Eta gainera, enpleguaz hitz egiteko beste eztabaida batzuk ere ukitu behar direla 
defendatzen duelako (gure bizimoduari buruzko eztabaida, gure gizarte ereduaren muga eta 
etorkizunari buruzko eztabaida...). 

 Liberalismoak kapitalismoaren logika defendatzen du. Gure garaiko 
sozialdemokraziak, logika kapitalista onartu du, eta sistema horrek sortzen dituen akatsak 
konpontzera mugatzen da. Aberastasuna sortzeko liberalismoak proposatzen duen bidea 
onartu du, eta aberastasuna beste era batera banatzera mugatzen da bere proposamena. 
Diskurtso kritikoaren ustez hori ez da nahikoa. Munduan azken mendeetan nagusitu den 
paradigma zalantzan jartzea proposatzen du diskurtso kritikoak. Etengabeko hazkundea 
beharrezkoa duen logika gainditzea. 

 Eztabaida honek eskatzen duen begirada zabalaren adibide gisa, enplegua eta lanaren 
arteko ezberdintasuna eta genero ezberdintasunak aipa genitzake. Emakumeek gizonezkoek 
baino zailtasun gehiago dituzte lan merkatuan (langabezia altuagoa, jarduera tasa baxuagoa, 
lanpostu okerragoak...), eta gainera, gizarte honetan ordaindu gabe egiten diren lanak 
(etxeko lanak, ume, gaixo eta adinekoak zaintzea, ea.), emakumeen esku egoten jarraitzen 
dute. Benetan aurrerakoi den diskurtso batek, enpleguaren banaketa bakarrik defendatu 
beharrean, lan guztien banaketa defendatu behar du beraz, gizon eta emakumezkoen artean 
modu orekatuago batean egin behar delarik banaketa berri hori. 

  

4. Nola murriztu eta banatu lan denbora. Tesi honetan ikusi dugu enpresariak lanaldi 
murrizketa eta banaketaren aurka daudela, batez ere proposamen horrek euren interesak 
kaltetzen dituelako. Baina aipatu dugu baita ere langile askok diskurtso ofiziala sinistu eta 
barneratu dutela: "nola lan egingo dugu ba gutxiago berdina irabaziaz?". Hori da gehien 
errepikatzen den galdera proposamen honen aurrean (begiratu laugarren kapitulua, eta batez 
ere “nola ordaindu lanaldi murrizketa” puntua). Garapen teknologikoaren ondorio den 
produktibitate hazkundeari esker gero eta gizakien lan gutxiago behar denez berdina edo 
gehiago produzitzeko, garapen teknologiko hori eta produktibitate hazkunde horiek lanaldia 
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murrizteko erabiltzea proposatzen da. Horren ordez, kapitalismoak egiten duena da behar 
berriak sortu, eta kontsumo eta produkzioaren gorakada bultzatu. Bide hori ekologikoki ez 
da ordea jasangarria, eta gainera gizakiari ez dio zoriontasunik ematen. Lehenago ere aipatu 
dugun WorldWatch Institutuaren Informe sobre el estado del mundo 2004 horretan aipatzen 
denez, 1957 eta 2003 artean Estatu Batuetako aberastasuna bikoiztu egin da, baina 
zoriontasun maila ez da aldatu (biztanleriaren herenak bakarrik esaten du "oso zoriontsu" 
bizi dela). Beharrezkoa da inora ez garamatzan lasterketa hau zalantzan jarri eta garapen 
teknologikoa gizakien bizitza errazteko erabiltzea. 

 Gure aiton-amonentzako ere harrigarria litzateke gure garaiko enplegu on batetan 
irabazten dena eta lan egiten dena jakitea. Gertatu dena da, produktibitate hazkundeari 
esker (eta hazkunde hori kapitalarekin banatzea eskatu, borrokatu eta lortu duen langile 
mugimenduari esker), industrializazio hasieratik ona asko murriztu dela lanaldia, bitartean 
erosteko gaitasuna ere asko hazi delarik (batezbeste, eta batez ere herri aberatsetan). 

 Gizarte guztietan banatu beharra dago lana. Baita gizarte neoliberalean ere. Gertatzen 
dena da, gizarte horretan merkatuaren esku uzten dela antolaketa hori. Horrela, gizartearen 
gero eta zati txikiagoak enplegu duin bat dauka, eta gainontzekoentzako enplegu prekarioak 
edo langabezia geratzen dira. Ikuspegi kritikoak proposatzen duena da, garapen 
teknologikoari esker irabazten den denbora publikoki antolatzea. Sinpleegia den adibide 
zehatz batekin esplikatu liteke ideia: gasolindegi batean autozerbitzuko makina bat jartzean, 
lehenengo aukera ordurarte makina hori zerbitzatzen zuen langilea kaleratzea da (irtenbide 
liberala), eta bigarrena, makina horri esker aurrezten den lan denbora gasolindegiko langile 
guztien artean banatzea (lanaldia murriztuz). 

 Zentzu honetan, neoliberalismoak eskatzen duen lan denboraren berrantolaketarekin 
argi ibili beharra dago, proposamen hori "enpresaren interesak zerbitzatzen dituen 
malgutasunaren estrategia"-ren barnean dagoelako. Lan denboraren kudeaketa neoliberalak 
lehentasuna enpresaren beharrei ematen die. Lanaldi murrizketaren helburuetako bat 
langileen bizitza kalitatea hobetzea bada, lanaldiaren berrantolaketa askotan helburu horren 
aurkakoa da. 

 

5. Denborari buruzko eztabaidaren garrantzia. Orokorrean, "denbora" gaiari gaur egun 
baino garrantzia gehiago eman behar zaio. Nabaria denez, denbora funtsezko elementua da 
gizakion bizitzan, eta agian oraindik funtsezkoagoa gainera gure garaiko gizarte 
aberatsetan, denbora "azeleratu" egin baita gizarte horietan (esan dugu 2002an Europar 
Batasuneko 40 miloi langile estresatuta bizi zirela). Eta denbora guztien artean, lan denbora 
da ziurrenik garrantzitsuena, denbora horren arabera antolatzen baitira gainontzeko denbora 
guztia. Horregatik, langile mugimenduak, eta orokorrean teoria eta mugimendu kritikoek, 
oso kontutan eduki beharko lukete denboraren gaia. Historikoki, bigarren mailako gai bat 
izan da lan harremanetan, soldata igoera izan delarik gai nagusia (eta horrela izaten 
jarraitzen du: begiratu 2002, 2003, 2004 eta 2005ean CCOO eta UGTek patronalarekin 
sinatutako Negoziazio Kolektiborako Akordioak). XXI. menderako gizarte proiektu 
alternatiboek oso kontutan eduki beharko lukete denbora, kapitala eta lanaren artean 
aberastasuna banatzeko modu bakarra ez baita soldata. 

 1995-2000 artean, lanaldi murrizketa bihurtzen da lan harremanetako gairik 
garrantzitsuenetakoa. Gertatzen dena da, sindikatuek enplegua sortzeko bakarrik 
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proposatzen dutela murrizketa hori, eta 1995etik aurrera hazkunde ekonomikoaren ondorioz 
enplegua sortu eta langabezia murrizten denez, sindikatuen proposamenak indarra galtzen 
duela 2000tik aurrera. Ikuspegi kritiko batetik ordea, lan denborari buruzko eztabaidak 
baliagarri izaten jarraitzen du baita ere XXI. mende haserako lan merkatu neoliberal 
prekarizatuan. 

 Boteretik behin eta berriz errepikatzen zaigun diskurtsoak ordea lanaldi murrizketaren 
beharrik ez dagoela esaten digu. 2000. urtean Lisboan ospatutako bileratik aurrera, Europar 
Batasunak adibidez "pleno empleo" delakotik hurbil gaudela errepikatuko du, eta hortik 
aurrera diskurtso hori zabalduko da Europa osoan. Horrela, 2000tik aurrera 
neoliberalismoak eraikitzen du Pierre Bourdieu-k "horizonte de expectativas" deitzen duen 
hori. Garai hartan Moneta eta Ekonomi Gaietarako Europako Komisarioa zen Pedro 
Solbesek adibidez honakoa zion 2004ko otsaileko elkarrizketa batean: "Por encima de todo, 
lo qe pasa es que en Europa se trabaja menos que en Estados Unidos. La tasa de actividad 
es menor que allí, nos retiramos antes... Todas esas opciones son opciones políticas y 
personales perfectamente válidas, pero lo que no puede ser es que trabajemos menos que 
los americanos, que produzcamos menos y que tengamos el mismo salario" (Expectativas, 
2004.02.01: 5). Orain Espainiako Ekonomia Ministro den Solbesen ustez beraz, lan 
denbora murriztu beharrean gehitu egin behar da. Erretiroaren gaian adibidez, aurre-
jubilazio, errelebo kontratu, ea.-i buruzko eztabaidatik, jubilazioa atzeratu beharrari buruz 
hitz egitera pasatzen gara denbora gutxian. Liberalen indarra ikusita, sindikalismoa eta 
orokorrean ezkerreko mugimendu asko, jarrera defentsibo batetara mugatzen dira 
(erretiroaren adibidearekin jarraituz, jubilazioa dagoen bezala mantentzera). Ikuspegi 
kritiko batetik ordea propaganda ofizialari aurre egin beharra dago, "pleno empleo" egoera 
batera beharrean "pleno sub-empleo" egoerara hurbiltzen ari garela esplikatuaz. Diskurtso 
kritikoaren ustez, gauzak aldatzen hasi beharra dago, neoliberalismoari erantzun egin behar 
zaio, lan denborari buruzko eztabaida, aberastasun banaketari buruzkoa, ea. oraindik 
beharrezko eta posible direla aldarrikatuaz. 

 

6. Sindikatuak. Ikuspegi kritiko batetik, esfortzu handiagoa eska geniezaioke 
sindikalismoari lan denboraren gaian eta beste gai askotan. Kapitalak diruari buruz bakarrik 
hitz egin nahi du langileekin, garapen teknologikoa, lan denbora, ea. erabat berak 
kontrolatu nahi dituelarik. Sindikatuak hortaz konturatu beharko lukete, XX. mende 
amaieran kapitalismo liberalak inposatutako joko arauak onartzera mugatu baitira askotan. 

 Sindikalismoa, beharrezko eta posible den proiektu historiko alternatiborako subjetu 
garrantzitsuenetakoa litzateke, aldaketa proposatu eta bultzatu behar duen aktore kolektibo 
funtsezkoa. Lan denboraren gaian, tesi honetan ikusi dugun moduan, kapitala murrizketa 
eta banaketaren aurka agertzen da, eta administrazioa (Lan Saila) dirulaguntzen politika 
sozialdemokratara mugatzen da (salbuespenekin: administrazioko publikoko langileentzako 
35 orduko lan astea lortu zuen 2000ko akordioa; irakasle ez-unibertsitario funtzionarientzat 
Hezkuntza Sailak 2002an adostutako sabatikoa...). "El reparto del trabajo no será sólo un 
reto de las sociedades del siglo XXI, es, al mismo tiempo, el reto fundamental del 
sindicalismo. Debilitados los partidos comunistas y vistas las transformaciones de los 
partidos socialdemócratas, no veo, por el momento, otra organización social que el 
sindicato con voluntad de acometer esta tarea" (Kaiero, 2000: 96). 
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 1994an Euskadiko langabezi tasa %25raino iritsi zen. 1995ean Bruselasen ospatutako 
Kongresuan, Europako Sindikatuen Konfederazioak 35 orduko lan astearen aldeko borroka 
piztu zuen. Urte berean PSE-EEko Ramón Jáuregui-ren taldea iritsi zen Lan Sailera, eta lan 
banaketaren aldeko propaganda egiten hasi zen (1996ko urrian lanaldia murrizteagatik 
dirulaguntzak ematen zituen dekretua onartuaz, mota horretako lehena Espainian). 
Euskadin indar handia hartu zuen eztabaida honek (bizilagun frantziarrek 35 orduko legea 
onartu zuten gainera 1997an). Sindikatuak lanaldia murrizteko akordio interprofesional bat 
lortzen saiatu ziren Lan Harremanetako Kontseiluan (1998), baina ez zen posible izan 
(indar falta?). 1999ko urtarrilean sindikatuek eta Confebaskek sinatutako Akordioan, 
errelebo kontratua bultzatzea eta aparteko orduen aurkako borroka onartu ziren. 2000ko 
maiatzak 21an 35 orduko lan astearen aldeko greba orokorra egin zen Euskadin, eta hortik 
aurrera, negoziazio kolektibo bidez bilatuko da lanaldi murrizketa. Baina bide honetatik ere 
oraingoz behintzat emaitza garrantzitsurik lortu gabe. Batetik, sindikalismoa banatu egin 
delako negoziazio garrantzitsu askotan. Bestetik, sindikatuak prest agertzen direlako 
enpresariek eskaintzen dien urteko lanaldia pixkanaka murriztearen metodoa onartzeko 
(anualizazioa), eta hori ez da perspektiba kritikoak proposatzen duen lanaldi murrizketa. 
Espainia mailan, CCOO eta UGTek enpresariekin sinatutako akordio garrantzitsuenetan 
(1997 eta 2002, 2003, 2004, 2005 Negoziazio Kolektibo Akordioak), lanaldi murrizketari 
ez zaio garrantzirik ematen. Kritikoen ustez, mota horretako akordioek sindikalismo 
profesional eta ekonomizista bat erakusten digute, aldaketa soziopolitikorako izan duen 
tradizioa ahazten duen sindikalismoaren ikuspegi estua. 

 Gertatzen dena da, lehenago aipatu dugun moduan, 1995-2000 artean sindikalismoak 
lanaldi murrizketa enplegu sorrerarekin lotzen duela, eta ondorioz langabezi tasak 
murrizten direnean, proposamena kajoian jasotzen duela. Ikuspegi kritikoaren ustez ordea, 
enplegu krisia (langabezia eta prekaritatea) ez dugu oraindik gainditu, eta gainera lanaldi 
murrizketa sindikatuek aipatu ez dituzten beste bi helbururekin lotu liteke: langileen bizi 
kalitatea hobetzea, eta gizarte aldaketa. Sindikalismoari ahaztu egin zaio denborari buruzko 
eztabaida ez dela enpleguaren arlora mugatzen, ikuspegi zabalagoa eduki behar dela (lana 
eta enplegua ezberdinduz adibidez, eta ondorioz genero ezberdintasunei buruzko 
eztabaidara iritsiaz). 

 Orokorrean, sindikatuen aldaketa oraindik motelegia dela esan liteke. Hasi dira Porto 
Alegreko bileretara joaten, baina gero etxean, urtean zehar esan eta sinatzen dituzten 
gauzetan ez dira betetzen han esandakoak. Ez dira hasi gure gizarte eredua zalantzan 
jartzen, ez dira hasi herri aberatsetako bizitza estiloa (euren afiliatuena) zalantzan jartzen. 
Ikuspegi kritikoaren ustez, XX. mendean zehar epelduz joango da sindikalismoa, 
kapitalismoa gainditu beharraz ahaztuko delarik. Gizarte berri batetarako propaganda egile 
eta bultzatzaile beharko lukete, hazi ereile, baina gaur egun ez dira ari lan hori egiten 
(Sarasua, 1996) "La Confederación Mundial del Trabajo ha decidido estar presente en el 
Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, considerando que el mundo sindical, antes de 
ser cogestor del sistema capitalista, está ante todo obligado a participar en un movimiento 
social de transformación del sistema económico dominante, en beneficio, esta vez, de la 
mayoría" (CMT, 2001). Horrelakoak esaten dira, baina esan bezala, urtean zehar, Lanaren 
Konfederazio Mundial hori osatzen duten sindikatu gehienak, sistemaren kudeaketara 
mugatzen dira, sozialdemokrazian kokatuaz. Herri aberatsetako langileria ez da ari 
elkartasuna praktikatzen, sindikalismoa ez da ari beharrezko eta posible diren sakoneko 
aldaketen propaganda egiten. Porto Alegren predikatzen dena ez da gero betetzen etxean 



  

    518
 

(Marxek orain dela urte asko esana da mundu pentsatzetik mundua aldatzera pasa beharko 
genukeela). 

 Egia esan, langileriaren zati handi bat oso diziplinatua dauka kapitalak langabezia eta 
behin-behinekotasunaren bidez (berriro ere Marx: "erreserba ejertzitoa"). Baina hala ere, 
herri aberatsetako langileriaren zati handi bat kontserbadoretzat definitu genezake, 
kapitalismoak bizirik irauteko beharrezkoak dituen baloreak (indibidualismoa eta 
kontsumoa adibidez) barneratu eta praktikatzen ditugularik: "A pesar de esta dura realidad 
(crisis de empleo en los países ricos, hambre en el mundo...), los mejores aliados del modo 
de producción capitalista somos los mismos trabajadores. La clase obrera estable, sigue 
concibiendo como única forma de pertenencia social una vida dedicada a la producción y el 
consumo de mercancías" (Morán, 2000: 37). 

 Sindikalismoa defentsiban dago, kapitalak lortu duelarik lan harremanetako boterea 
eta kontrola. Eta ondorioz, lan denborari dagokionean ere, estrategia enpresarialek markatu 
dute pausoa (malgutasuna, anualizazioa, berrantolaketa...). Sindikatuak pauso horiek 
jarraitzera mugatzen dira, eta ahal den heinean, langileria estrategia horien ondorio 
negatiboetatik babestera. Diskurtso kritikotik gehiago eskatzen zaie sindikatuei. Gizartearen 
gehiengoa langilea da oraindik. Langile mugimendua funtsezko subjetu politikoa izan da 
industrializazioaren hasieratik, eta garrantzia hori berreskuratu behar du. Langile 
borrokaren ondorio dira azken mendeetako lorpen sozial garrantzitsuenetako batzuk 
(batezbeste gure aiton-amonek baino gutxiago lan egin eta materialki haiek baino erosoago 
bizitzea adibidez), eta bada oraindik zer borrokatu. Horretarako indarrak batu beharra 
daude, gaur egun baino batasun maila altuagoa lortzen saiatuaz adibidez, aldaketaren alde 
dauden gainontzeko mugimendu sozialekin harremanetan jarriaz, eta orain arte 
sindikalismoan parte hartu ez duten taldeetara iristen saiatuaz (langabetu, behin-behineko 
langile, etorkin, jubilatu, ea.). Eta ziurrenik nazioartera ere (Europara adibidez), gehiago 
zabaldu beharko da hurrengo urteetan. Los lunes al sol pelikulako protagonistak, Santak, 
honakoak esaten dizkio bere lagun Lino-ri (esaldi batzuk gidoian bakarrik agertzen dira): 
"Australia sí que es la hostia. Son las antípodas. Allí hay curro, aquí no. Allí follas, aquí no. 
Y luego el agua, que gira al revés en los desagües. Por una cosa de la Física. Es la hostia, la 
Física también. A mí en el colegio se me daba muy bien. Newton, me acuerdo. Dijo que las 
cosas caen por su propio peso. Tienes razón, Newton. Las cosas caen por su propio peso. Y 
si no las sujetamos entre todos, se van a caer. Tan abajo que luego ya no va a haber quien 
las levante otra vez. Porque cuanto más abajo están las cosas más cuesta levantarlas, porque 
pesan más, eso lo dijo Newton también. Por eso le diría, toma, compañero, coge de ahí de 
ese lado, y tú también, Lino, vamos a coger esto bien entre todos, llama a Jose, que venga a 
sujetar su parte, que esto lo tenemos que sujetar entre todos. A pulso. Porque si se cae, 
estamos jodidos. Y es tan grande, y tan importante la historia que te estoy diciendo, Lino, 
que uno solo no puede sujetarla. Que tenemos que ser todos. Tú y Jose y Amador y Rico y 
todos". 

 

7. Aldaketa posible da. Soziologiak erakusten digun gauza garrantzitsuenetakoa da, 
errealitate sozialak (baita enplegua eta lan denboraren antolaketa ere) eraikiak direla, eta 
ondorioz aldatu daitezkeela. Gizartearen oinarrian kultura dago natura baino gehiago, 
boterea ebidentzi hori ezkutatzen saiatzen den arren. Botereak, berak eraikitako errealitatea 
"naturalizatu" eta "normalizatzeko" ahalegina egiten du boterean jarraitzeko. Teoria eta 



  

    519
 

mugimendu kritikoen lana, gauzak aldatu eta "hobetu" daitezkeela gogoraraztea litzateke. 
Zygmunt Bauman-ek honela esplikatzen du ideia hau: "La calificación de 'falta de 
realismo', de la que tanto se abusa en los choques políticos actuales para rechazar de plano 
una propuesta, demuestra ante todo la ausencia de voluntad y decisión. Como señaló 
Cornelius Castoriadis, la crisis del mundo occidental 'reside, precisamente, en el hecho de 
que dejó de cuestionarse a sí mismo'. Pero, 'el cuestionarse a sí mismo' fue el secreto más 
profundo en la búsqueda asombrosa y sin precedentes emprendida por el mundo occidental 
para mejorarse a sí mismo. Ese autocuestionamiento del mundo occidental parece haber 
desaparecido. Todo está subordinado a la eficacia; pero, ¿eficacia para quién, en vista de 
qué, con qué objeto? Se logra el crecimiento económico, es cierto; pero, ¿crecimiento de 
qué, para quién, a qué costo, para llegar a dónde?" (Bauman, 2000). 

 Utopia eta proiektu kolektiboetan sinistea ez dago ordea modan. 1980ko hamarkada 
hasieran Del paro al ocio liburuan lanaldi murrizketa eta banaketaren alde agertu zen Luis 
Racionerok adibidez, "mistika" (salbazio indibiduala) bakarrik geratzen zaigula 
defendatzen du bere azken elkarrizketetan: "Estamos en este sistema porque no hay otro 
mejor. Yo me he preguntado durante años cuál podría ser la alternativa al sistema, y no la 
he encontrado. Y si no puedes cambiar el sistema, la utopía de cambio se te queda en lo 
personal. La humanidad, con todo, ha mejorado muchísimo. La utopía del presente es la 
mística: llegar a estados de conciencia determinados, fuera de tiempo, notar que vas 
conectando con otros estados de conciencia" (Generación XXI, 59 zbka., 2001ko abendua, 
8-9 orr.). "Mistika" oso interesgarria izango da ziurrenik, baina diskurtso kritikoaren ustez, 
XXI. mende haserako gizadiak zerbait gehiago behar du. Racionerori ahaztu egiten zaio, 
gaur egun normaltzat dauzkagun gauza asko (hilabeteko oporrak, hamasei asteko amatasun 
bajak, bi eguneko asteburua, langabezi dirulaguntzak...) utopia izan zirela egun batean. 
Lehendabizi lorpen horiek babestu behar dira neoliberalismoaren erasotik, eta ondoren 
pauso gehiago eman behar dira bide horretan.  

 Aldaketa posible da. Frantzian adibidez ez da arazo berezirik gertatu 35 orduko 
"Aubry legearekin". Murrizketaren ondorioz ez da agian espero zitekeen enplegu kopurua 
sortu (350.000 enplegu Lan Ministerioaren ustez), beste gauza batzuen artean 
murrizketaren truke enpresariek lanaldi malgutasuna lortu dutelako. Zenbaiten ustez, 35 
orduen legea garesti atera zaio Estatuari, eta horregatik ezin izan du Europar Batasunaren 
egonkortasun ituna bete. Beste batzuen ustez ordea, horren errua ez da lanaldi 
murrizketarena, zerga jaitsierarena baizik. "Aubry legearen" aurkako eta aldeko argudioak 
entzun daiitezke, baina orokorrean lanaldia murriztuz izugarrizko lehiakortasun arazoak 
aurreikusten zituztenak ez dutela asmatu esan daiteke.  

 Zentzu honetan, ekonomia eta lan munduan azken aldian eztabaidagai nagusietako 
bat enpresen "deslokalizazioa" izan da. Maiatzetik aurrera Europar Batasunak hamar kide 
berri ditu, eta horren ondorioz lehiakortasun arazoak areagotu egingo omen dira. Gainera, 
Txina, India, Brasil ea. bezalako soldata baxuak dituzten herriak gero eta garrantzitsuagoak 
bihurtzen ari dira munduko ekonomian. Ikuspegi kritiko batetik hiru erantzun mota eman 
daitezke: (1) Euskadik ezin du lehiatu hilean 120 euroko soldata duten lurraldeekin. Beste 
zerbait, edo beste era batera ekoiztu beharko dugu. Hau da, lan kostuekin lehiatu beharrean, 
produktu motarekin, eta produzitzeko moduarekin (kalitatea, produktibitatea, garapen 
teknologikoa) lehiatu beharko genuke, Europa ekialdera edo Txinara begira jarri beharrean, 
Europa iparraldeko herrien eredua jarraituaz (2) Monetarekin egin den bezala, Europar 
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Batasuneko lan legedia ere armonizatu beharko litzateke (lanaldiari dagokionean adibidez), 
bestela langileen arteko lehiakortasuna sustatzen baitu kapitalak (3) Gizarte proiektu 
alternatibo bat eduki behar da, kapitalak inposatutako baldintzak jarraitzera mugatu 
beharrean. Bestela, gero eta gehiago lan egin eta gero eta gutxiago irabaziko genuke, beti 
egongo baita norbait prest gu baino merkeago lan egiteko (orain Europa Ekialdea eta Asia, 
gero Latinoamerika…). 

 Egia da mundu mailako berdintasuna nahi badugu, lan eta bizi baldintzak berdintzen 
diren bitartean, agian gure abantail batzuk (soldata, lanaldia…) “izoztu” egin beharko 
direla. Eta egia da baita ere, mundu mailako lanaren espezializazio jerarkikoa edo 
aberatsentzako protekzionismoa aldarrikatzea, ez dela elkartasun jarrera aurrerakoi bat, 
modu horretan herri aberats eta pobreen arteko ezberdintasunak berregiten ari baikara. 
Baina argi eduki behar dugu baita ere, globalizazio eta deslokalizazioen argudioarekin, zein 
den neoliberalismoak eta kapitalak inposatu nahi diguten gizarte proiektua: “behetik” 
berdinduko den mundu mailako homogenizazioa (hau da, denok lan gehiago egin eta 
gutxiago irabaziko dugun eredua, XX. mendeko langile mugimenduaren lorpenak 
desmontatuaz). Honen aurrean, aldarrikatu beharra dagoena da, hurrengo urte eta 
hamarkadetan, mundu mailako lan eta bizi baldintzak ahalik eta modu duinean berdintza, 
horretarako, langilegoa batu egin beharko delarik nazioarteko mailan. 

 Gertatzen dena da, errealitate soziala talde ezberdinen arteko interes gatazkaren 
ondorioa dela, eta borroka hori irabazten duenak, errealitate hori nola eraikia izan den 
ezkutatzen saiatzen dela, aldaketa ezinezkoa balitz bezala aurkezten zaigularik. 
Errealitatearen definizio zehatz bat baino ez dena, definizio posible bakarra bezala 
aurkezten da, egoera dagoen bezala mantenduz, euren interesak babesteko. Diskurtso eta 
ideologia borrokan nagusitzea lortzen duen taldeak, errealitatearen bere definizioa 
inposatzea lortuko du, modu horretan errealitatea talde horren interesen arabera antolatuko 
delarik. Sozialki eraikitako errealitate horretan, zer den posible eta zer ez den posible 
errealitatearen definizio dominanteak erabakiko du. Lan denboraren murrizketa eta 
banaketari buruzko eztabaida ere, gizarte eredu ezberdinen arteko borroka da azken batean, 
borroka ideologikoa. Neoliberalismoak sakonean dagoen arazo hau ezkutatu nahi du ordea, 
errealitate soziala "normal" eta "natural" bezala aurkeztuaz. Legitimitatea lortzeko, 
boterean mantentzeko,talde dominanteek euren interesen arabera eraikitako gizarte eredua, 
gizartearen gehiengoak onartzea lortu behar dute. Horretarako propaganda erabiltzen da, 
indarkeri sinbolikoa. Modu horretan, jendeari sinestarazten zaio ezinezkoa dela lan 
gutxiago egin eta berdina irabaztea (berdina pentsatuko zuten gure aiton-amonek). Botereak 
sortzen du errealitatea, baina gero errealitate hori objetibatu egiten da, errealitatearen izaera 
"artifizial" eta "behin-behinekoa" ezkutatuaz. Errealitate posibleetako bat bakarrik dena, 
errealitate posible bakarra bezala aurkezten zaigu. Kritikarako eta aldaketarako aukerak 
ukatzen dira. Estrategia posible bakarra errealitatera egokitzea dela erakusten zaigu. 

 Diskurtso kritikoak erakutsi nahi duena da, ez dela "normala" astean berrogei ordu, 
urtean hamaika hilabete eta bizitzan berrogei eta bost urte lan egitea. Prozesu historiko-
sozial baten ondorioa dela, borroka batzuen ondorioa dela, borroka batzuen ondorio, 
produktibitate eta aberastasun banaketa eredu zehatz baten ondorio. Erakutsi nahi duena da, 
kapitalismoa ere azken batean aldaketa kultural eta sozial baten ondorio dela. Erakutsi nahi 
duena da, gizartea, lana, ekonomia eta teknologia arteko harremana aztertzean, harreman 
horien izaera politiko eta ideologikoa ere kontutan hartu behar dela. 
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 Ikuspegi kritiko batetik, lan denboraren antolaketa ere merkatu "askearen" esku utzita 
(neoliberalismoak proposatzen diguna), ez da berez, automatikoki, antolaketa hobeago bat 
lortuko. Liberalen ustez, kapitala eta lanaren arteko harreman askearen ondorioz (eskaintza 
eta eskariaren arteko harremana), gai honetan ere azkenean denok aterako omen ginateke 
irabazten. Diskurtso kritikoa ez dago ados, aipatu dugunez zalantzan jartzen baititu teoria 
liberalaren oinarriak: "esku ikustezin bati esker auto-orekatzen den merkatua", "goteo hacia 
abajo", ea. Lan denbora sozialki antolatzen denez, eta ondorio sozialak (eta indibidualak) 
dituenez, sozialki, publikoki pentsatu eta antolatu behar da. Parte-hartze politiko 
beharrezkoa da beraz gai honetan ere. 

 Gure ikerketan eduki azterketa erabili dugu diskurtso ezberdinak aztertzeko, diskurtso 
borroka funtsezkoa baita aipatzen ari garen errealitatearen eraikuntza sozialean. Eztabaida 
honen oinarrian ere borroka ideologikoa dago, eta borroka hori irabazten duenak, bere 
interesen arabera eraiki ahal izango du errealitatea. Borroka hori ere aztertu beharra dago 
beraz (honi buruz Sarreran hitz egin dugu). Natur Zientzietan, "gertaerak" aztertzea nahikoa 
da (ez daukagu aztertu beharrik harriek zer pentsatzen duten euren bizitzari buruz), baina 
Gizarte Zientzietan pertsonak errealitateari buruz pentsatzen dutena aztertzea ere 
beharrezkoa da, "subjetibitate" horiek eragina baitute errealitate "objetiboan": "Hoy en día, 
la auténtica batalla a favor de la solidaridad, a favor de una vida decente para todas las 
personas, es ideológica. Esta batalla se centra en las ideas, las palabras, los símbolos, bases 
sobre las que se construyen nuestras visiones del mundo, nuestros sistemas de valores, y 
sobre los que se afirman y mueren nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras 
esperanzas y nuestras ambiciones" (Zubero, 2000: 281). Gure garaiko soziologo 
garrantzitsuenetakoa izan den Pierre Bourdieu-ren aztergai kutuna hori izan da adibidez 
("dominazio eta indarkeria sinbolikoa"). 

 Aldaketa posible da beraz. Baina eztabaida garrantzitsu guztietan, aldaketari diogun 
beldurra faktore garrantzitsua da. Beldur hori gainditzeko, itxaropen eta baikortasun usaia 
duten hiru aipamenekin amaituko dugu puntu hau: "Prever para prevenir, éste es el 
objetivo. Porque, a menudo, hay un periodo de tiempo muy largo entre el enunciado de una 
idea y su realización. Una generación, o varias, es a menudo el plazo mínimo para que una 
política fructifique. Como, en lo esencial, el corto y el medio plazo están ya 'en los raíles', 
el destino de las generaciones futuras dependerá cada vez más de nuestra aptitud al vincular 
la visión a largo plazo con las decisiones presentes" (Bindé, 2002). "Estudiar el futuro no es 
intentar adivinar qué es lo que pasará, sino intentar descubrir cuáles son nuestras 
posibilidades y, sobre todo, cuáles son nuestros riesgos y cuáles han de ser nuestros 
principios en la construcción del futuro. Por todo ello, proyectar el futuro no es una mera 
curiosidad, sino una cuestión de supervivencia colectiva" (Güell, 1997: 15). "Las Ciencias 
Sociales del Trabajo tienen que ser capaces de mostrar, contra las ideas hechas, contra la 
sociología de periódico o de tertulia radiofónica o televisiva, que las posibilidades de 
organizar el trabajo y la vida son hoy más ricas que nunca. Todo lo contrario de lo que las 
políticas empresariales quieren hacernos creer justificando un trabajo degradado, 
preámbulo de biografías rotas por doquier, como una imposición del mercado y de su 
supervivencia (la de las empresas). La 'flexibilidad sostenible' debe comenzar por colocar 
en el punto de mira, la felicidad de la mayoría como objetivo posible y razonable" (Castillo, 
1999: 10). 
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8. Neutraltasun etikoa? Gehiegi nabaritzen ote zaizkit tesi honetan nire ideiak? Zientziak 
etikoki neutrala izan behar duela suposatzen da (Weber). Baina Sarreran ikusi dugun 
moduan, badira ideia horrekin ados ez daudenak (Marx), eta gainera neutrala izatea ia 
ezinezkoa da (bereziki Gizarte Zientzietan). Gainera ustezko neutralitate hori ez da 
neutrala. Zer egin orduan? Metodo zientifikoa erabili (arrazoia, teoria, eta datuak), eta 
ikerketaren emaitzak komunitate zientifikoari erakutsi (zuzenketa eta kritikarako). Tesi 
honetan aukeratu den bidea, norberaren jarrera erakustearena izan da, jarrera hori 
ezkutatzen saiatu beharrean. Askok defendatzen duten "gaiarekiko distantzia" beharrean, 
inplikazioa dago hemen (batzuk ideologia eta moral gehiegi topatuko dute gure ikerketan). 
Zientzia "gogorrek" errealitatearekin duten harreman zuzena (asmakuntzak, proposamenak, 
patenteak...) nahi dugu Gizarte Zientzientzako ere. Gizartearentzako baliagarri den 
zientzia egin nahi da, errealitatearekin lotura duena. Ikerketa honen helburua ondorio 
"praktikoak" edukitzea litzateke. Alain Touraine-k honela amaitzen du bere liburuetako bat: 
"Aunque este libro no sea un panfleto, no es tampoco más neutral que el trabajo del 
médico, del enseñante o del jurista. El partido que tomo es el de querer que los hombres 
piensen y que sean protagonistas de su propia historia" (Touraine, 1999: 122).  

 Gizarte Zientziak errealitate sozialaren produktu eta produktore dira era berean. Ez 
dauka beraz zentzurik, ikerketa batek gizartean eragina eduki nahi izatea kritikatzeak. 
Errealitate soziala eduki material eta sinbolikoek osatzen dute, eta lan zientifikoak 
errealitate sinboliko garrantzitsu horren parte dira. Gizarteak oraindik zauri asko dauzka 
sendatzeko, eta zientziaren lehentasunetako bat gaixotasun horientzako terapiak 
proposatzea da (gure kasuan, enplegu krisia sendatzeko lan denbora kontutan hartzea 
proposatzen da). Gizakion bizitzan eragina duten instituzioak birpentsatu eta zalantzan 
jartzea da soziologiaren zeregina (tesi honen kasuan, lana birpentsatu eta zalantzan jartzea). 
Gai honetan liberalak ere ados daude gainera gurekin. Rafael Termes-ek adibidez honela 
defendatzen du propaganda: "La tercera regla estratégica es intentar modificar la opinión 
pública, sabiendo que ésta resulta de una serie de ideologías, creencias y principios, que se 
van infiltrando lentamente en el entramado social a través de una constelación de 
intermediarios ideológicos (intelectuales, novelistas, guionistas de películas, periodistas...). 
Se requiere por tanto, un gran esfuerzo y constancia dirigidos, sobre todo, y en primer 
lugar, a educar a estos intelectuales y divulgadores de ideas ajenas ganándolos para la causa 
científica y ética de la libertad que está perfectamente articulada a nivel teórico. A los fines 
de este propósito concurren actividades docentes y de formación (congresos, conferencias, 
jornadas, etc.); la publicación de libros y estudios relacionados con la idea liberal; la 
creación de institutos y 'tanques de pensamiento' de tendencia liberal (fundaciones, 
becas...).; y sobre todo, concurren al fin perseguido las actividades relacionadas con los 
medios de comunicación. En este último aspecto, se trata de imulsar la aparición de revistas 
que se especialicen en el estudio y aplicación del ideario liberal, de conseguir que 
publicaciones periódicas de prestigio adopten una línea editorial comprometida con la 
economía de mercado; de mantener buenas y constantes relaciones con los profesionales de 
la información; y, finalmente, lograr impactar en los medios de comunicación de masas 
que, como la radio y la televisión, hoy tienen más importancia" (Termes, 1996: 811). 

 

9. Jokoan gizarte eredua. Tesi honetan aztertu diren gaien atzean (enplegua, denbora...), 
gizarte eredua dago jokoan. Kapitala eta neoliberalismoa Estatu Batuetako lan merkatu 
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desarautua kopiatzen ari diren bitartean, langile mugimenduak, eta orokorrean diskurtso 
kritikoak bestelako lan merkatu eta gizarte bat proposatu behar dutela suposatzen da. Izan 
ere, neoliberalismoaren proiektuaren ondorioak egonkortasun eza, ezberdintasun sozialen 
areagotzea, prekaritatea, ea. dira. Gainera, munduaren muga fisiko-ekologikoak kontutan 
hartuz, gizarte aberatsetako bizitza estiloa zalantzan jarri behar da.  

 Beharrezko eta posible den gizarte proiektu alternatibo horren barnean, lanaldi 
murrizketa eta banaketaren proposamenak leku bat izan dezake. Kapitalismo liberalarekiko 
eta produktibismo industrialarekiko kritiko izan nahi duen proiektuaren helburuetako bat, 
merkatuan egiten den lanari (enpleguari), denbora lapurtzea izan beharko luke. Azken 
aldian gai honi buruzko eztabaidaren sugarra pixka bat itzali den arren, haize pixka bat 
bakarrik behar du berriro pizteko. Lanaldi murrizketa eta banaketaren proposamena P. 
Bourdieuk "proiektu iraultzaile" deitzen duenaren puntuetako bat izango litzateke: "...un 
proyecto revolucionario, es decir, una ambición razonada de transformar el presente en 
relación con un futuro proyectado" (Bourdieu, 1999: 123). Diskurtso eta mugimendu 
kritikoek oso kontutan eduki beharko lukete denboraren gaia. 

 Orokorrean, inora ez garamatzan lasterketa hau zalantzan jarri eta birpentsatu beharko 
litzateke. Gure garaiko sozialdemokrazia jokoan harrapatuta dagoela dirudi, beharrezkoak 
diren sakoneko aldaketak planteatzeko gai ez delarik. Ez da nahikoa Estatu Batuetako 
ereduaren aurrean Europako Ongizate Estatua defendatzea, Europako eredua ere ez delako 
jasangarria. Benetan kritiko eta aurrerakoi izan nahi duen diskurtsoak ordea, modernitatea 
birpentsatu beharko luke. Gure gizartearen oinarrian dauden baloreak (produktibismo 
industriala, arrazionalitate instrumentala, efikazia eta lehiakortasun ekonomikoa, ea.) 
zalantzan jarri beharra daude. 

 Modernitatea, gizaki eta gizarte hobeago batetarako proiektu bezala aurkeztu izan 
zaigu. Zentzu honetan, modernitatea orain dela 2.500 urte hasi zela esan liteke, Platonek 
koba ilunetik irten eta askatasunerako gonbitea egiten digunean (eta bere garaiko Grezian 
demokrazia frogatzen hasten denean). Baina orokorrean, XVII-XVIII. mendeetan jarri izan 
da modernitatearen abiapuntua: Ilustrazioa, A. Simth, industrializazio kapitalista, Estatu 
Batuetako Konstituzioa, Frantziako Iraultza... Erregimen Zaharra aldatzen hasten da, 
demokrazia parlamentarioak sortzen dira, "berdintasuna, elkartasuna eta askatasuna" 
aldarrikatzen dira. Ezagutzaren arloan, mundua esplikatzeko moduen artean, arrazoia eta 
zientzia nagusitzen dira. Esan bezala, orokorrean modernitatearen proiektua gizarte 
hobeago batetarako proiektu bezala jaiotzen da. 

 Baina kritikak ere berehala iritsiko zaizkio gizarte berri horri (Marx, Weber...). 
Ezberdintasun sozialak ez ziren desagertzen, arrazoi mota zehatz baten nagusitza 
gehiegizkoa zen... Kritikoen ustez, gizarte moderno-industrial-kapitalistaren helburuak eta 
oinarriak jarri behar dira zalantzan. Tradizio horren barnean kokatuko litzateke tesi hau. 
Nire ustez, beharrezko eta posible den modernitatearen birpentsatzen lan horretan, lanari 
eta denborari buruzko eztabaidak, funtsezkoak dira (Unzueta, 2000). 

 Puntu honetan, bereziki arduratzen naute teoria postmodernotik iritsi ahal zaizkidan 
kritikak. Oso kontutan hartzekoak iruditzen zaizkit 1970tik aurrera salbazio eta garapen 
Historia Handiei (kristautasuna, liberalismoa, marxismoa...) eginiko kritikak. Ez nuke erori 
nahi, Fernando J. García Selgas-ek "komiko" bezala definitzen duen jarrera horretan 
(lehenago ere frogatu diren eta funtzionatu ez duten formulak errepikatzera mugatzen 
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delako). Ez nuke erori nahi neomarxismo sinpleegi batetan. Etnozentrismo intelektual 
isolatu batetan. Teoria Kritikoak eskatzen dituen "praktika", inplikazio" eta "konpromiso"-
ak ez gaitzatela eraman demagogia edo propaganda errazegi eta merke batetara. Baina 
García Selgas berak onartzen duen moduan, jarrera "zinikoa" ere ez da baliagarri. Bizitzeko 
eta pentsatzeko modu berri bat behar ditugu (García Selgas, 2001). 

 Historia ez da amaitu. Egia esan, modernitatea (askatasuna, elkartasuna, 
berdintasuna) ez da oraindik hasi. Aztertu beharreko arazo sozial ugari topatu genitzake 
oraindik (lan merkatua adibidez). 2004an gehiegi dira gosea, miseria eta ezberdintasun 
sozialak. Eta Lurraren muga fisiko-ekologikoek ezinezkoa egiten dute diskurtso ofizialak 
proposatzen digun irtenbidea (etengabeko hazkunde kapitalista mundu guztiarentzako). 
Harremanetan dauden bi datu horiek (milioika direla miserian bizi direnak, eta hortik 
ateratzeko ezin dugula Iparralde aberatseko garapen eredua kopiatu) dira nire ustez gure 
garaiko Gizarte Zientzietako datu garrantzitsuenak, XXI. mendeko Gizadiak konpondu 
beharreko arazo sozial nagusia. Alternatibak pentsatzen hasi beharra dago beraz. 
Alternatibaren zenbait helburu entzuten hasiak dira: "duintasun minimo bat ahalik eta jende 
gehienarentzako", "garapen teknologikoa gizakien zerbitzura jartzea",... Azken mendeetan 
nagusitu den paradigma zalantzan jarri beharra dago.  

 Oinarrizko giza eskubideen artean, eskubide ekonomiko eta sozialak ere sartu 
beharko lirateke (T.H. Marshall), gure gizartean eskubide horietako asko enpleguak ematen 
dituela gogoratuaz (erretiroa, langabezi dirulaguntzak, gaixotasun bajak, oporrak...). Lan 
banaketari buruzko eztabaida, "eskubide osoko hiritartasun berriari" buruzko 
eztabaidarekin lotuta dago beraz. Lanaldia murriztu eta banatuaz, ahalik eta gehienentzat 
enplegu, soldata eta lanaldi duin bat lortzea litzateke helburua (denbora eta aberastasuna 
banatuaz, hiritartasuna ahalik eta gehienentzat). "El fondo de la cuestión es la necesidad 
que las sociedades pueden sentir por el planteamiento de las cuestiones capitales. Existen 
épocas de penultimidades, en que no se atiende a la raíz de los problemas. Si esto se 
prolonga, se produce un descenso de lo humano como tal. Cabe, sin embargo, que las 
sociedades conserven su vitalidad, que sean capaces de echar de menos lo que les falta. 
Esto hace que se pueda esperar un resurgimiento de lo que no se queda en la epidermis y va 
al fondo de las cosas. El hombre está constituido por lo que tiene y por lo que le falta, por 
lo que necesita y echa de menos. El balance vital y sobre todo histórico no incluye 
solamente lo que hay, sino muy principalmente lo que falta, lo que pide ser realizado y 
completado. En la época actual se tiende a contar con lo que se posee. Esa cuenta es falaz si 
no se la completa con lo que no se posee pero se necesita. Hay que contar con las 
necesidades y hasta con los defectos; los defectos son lo que falta, y si se los ve como una 
exigencia se convierten en un estímulo, un acicate" (Marías, 2003: 144). Lanaldi murrizketa 
eta banaketari buruzko eztabaida ez da enpleguari buruzko eztabaidara mugatzen, ez da 
eztabaida tekniko-ekonomikoa bakarrik. Proiektu sozial ezberdinen arteko borroka da 
azken batean jokoan dagoena. 
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