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2021eko azaroak 25

Euskalduna Jauregia, Bilbo

IDAZKARI NAGUSIRAKO BERRIRO HAUTATU ONDORENGO HITZALDIA

Eskerrik asko denoi.

Eskerrik asko gugan jarritako konfiantzagatik. 

Hau da ELA. Indarra, kohesioa, pasioa eta elkartasuna. Euskal Langileen Alkartasuna.

Hemendik metro gutxitara orain dela 110 urte jaio zen proiektua.

Gaur  XV.  kongresu  honekin  beste  pauso  bat  eman  dugu  historia  luze  eta  emankor
honetan.  Hamaika  militanteren  konpromiso  eta  borrokarekin  eraikitzen  da  egunero
sindikatuA. Zorionak denoi proiektu zoragarri honi jarraipena emateagatik! 

Zuzendaritza  berri  bat  aukeratu  duzue.  Etengabe  berritzen  doana.  Gazteagoa,  eta
lehendabiziko aldiz parekidea. Orain bai, ongi etorri Batzorde Eragilera: ANE, LEIRE eta
ALAZNE; aurreratzen dizuet ez zaretela aspertuko, orain arte aspertu ez zareten bezala,
baina aurreratzen dizuet ere taldearen babesa ez zaizuela faltako. 

6 emakume, 6 gizon, baina azken finean 12 militante; ez gehiago, ez gutxiago, horrela ikusi
nahi  dugu  gure  burua.  Ardura  ezberdinetan,  baina  denak  talde  baten  parte,  helburu
berdinarekin, Euskal Herriko langileriaren beharrak erdigunean kokatzea.

Kongresu honetan aipatutako ideia eta erronka batzuk ekarri nahi ditut gogora ondorio
moduan.

Lehendabiziko ideia.

1.- Sindikatua funtsezko tresna da 

Benetan  garrantzitsuak  diren  gauzak.  Lo  esencial,  lo  más  importante.  Borrokatu
beharreko gauzak dira horiek; bestelako zaintza sistema, kalitatezko zerbitzu publikoak,
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hitzarmen eta lan baldintza hobeak, lan osasuna... horiek guztiak defenditzeko sindikatua
ere esentziala da.

Bestalde,  kapitalismoak  eragiten  duen  indibidualismoa,  teknologiek  bultzatzen  duten
isolamendua  eta  sortu  nahi  den  mundu  birtual  horren  aurrean,  pertsonen  arteko
deskonexio eta despolitizazio horren aurrean, sindikatuak badu zer eskeini.

Isolamenduaren aurrean elkartu. 

Mundu birtual horren aurrean emozio errealak partekatu.

Etsipenaren aurrean militatu, borrokatu eta amestu. 

Horretarako  dugu  sindikatua,  amets  horiek  egia  bilakatzeko.  Lurrean  oinak  ditugun
ameslariak gara. 

2.- Sindikatuak egon behar du gehien sufritzen dutenen esanetara.

Hori da gure aukera estrategikoa. Gure helburua da sindikatua jartzea egoera okerrenean
daudenen esanetara. Egia da langile askorengana iristen ari garela, baina prekaritateak ez
du atzera egin. Soilik egiten du atzera guk geldiarazten dugunean. 

Horregatik iritsi egin behar da eta botere sindikala eraikitzen jarraitu, lantoki bakoitzean.
Zer  da  sindikalizatzea?  Boterea  oinarritik  eraikitzea,  antolatzea,  ahul  dagoen  jendeari
indarra ematea. Eta horretarako hauteskundeak irabazten jarraitu behar dugu, afiliatzen,
hitzarmen onak lortzeko antolatzen. Izan ere, gure kartel batek zioen bezala, “hitzarmenak
ez dira zerutik erortzen”.

Hau da sindikatuak datozen urteetan duen eginbehar nagusietako bat. Prekaritatearen
kontrako  borroka  hori  areagotu,  bereziki  soldata  arrakalaren  kontra.  Hau  da  aukera
eragingarri  bakarra,  aukera  duin  bakarra.  Beste  aukera  da  ezkutatzea,  elkarrizketa
sozialeko mahaietako gezurren  atzean. Mahai  horiek  tranpa bat  dira.  Gure  arazoak  ez
daude  mahai  horietan.  Zer  espero  dezakegu  mahai  horretatik,  bertan  eseritzen  den
patronalak  ETArekin  edo  Siziliako  mafiarekin  konparatzen  gaituenean?  Aldioro
patronalaren eta botere ekonomikoen alde agertzen den gobernu batekin? Herri honetako
langileen borrokak jende horren ustez fama txarra dakar. 

Fama  txarra,  Tapia  anderea,  etekinak  izan  eta  langileak  kaleratzen  duten  enpresek
irabazten dute;  bizi  dugun egoeran negozio  oparoa egiten duten konpainia elektrikoek
hartzen dute; zergarik ordaintzen ez duten enpresek, edota gure gazteei etxetik ateratzeko
aukera gero eta beranduago ematen dien etxebizitza politikak... Horrek ematen du fama
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txarra!

3.- Greba eta mobilizazioa defendatu

Herri honetan egindako hamaika grebek agerian utzi dute grebak ez direla beste garaiko
gauza  bat.  Oso  bizirik  daude,  zorionez.  Behin  eta  berriz  esango  dugu  grebak
ezinbestekoak direla hitzarmen onak lortzeko eta, bereziki, prekarietatearekin bukatzeko.

Guretzat konfrontazioa ez da sekula hitz zakar bat izango. Gure hiztegian oso presente
dugun hitza da. Azpimarratu beharrekoa. 

Konfrontazioak politizatu egiten du. Kontzientzia hartzen laguntzen gaitu: Nor garen, zein
dugun aurrez aurre. 

Aspaldian ikasi genuen soilik entzuten gaituztela borrokatzen garenean. Hain zuzen ere,
negoziazio kolektiboaz hitz egiten badugu 2022ko urte intenso baterako prestatu behar
dugu; hitzarmen asko errebisatu behar dira eta soldatak murriztu nahiko dizkigute.

Grebari buruz ari naizela, agur bat bidali nahi diet greban dauden CADIZeko metalgileei.
ELAren besarkada solidarioa haientzat. Pauso bat ere ez atzera, lagunok. Jo eta ke, irabazi
arte!

4.- ELA etengabe eraldatzen ari den sindikatu bat da. 

Kongresu  honetan  aipatutako  erronkek  eta  hartutako  konpromisoak  egia  bilakatzeko
barne aldaketak eta berrikuntzak ezinbestekoak dira. Ezin gara immobilismoan erori. 

Sindikalizazioan  sakontzeko,  negoziazio  kolektibo  potentea  egiteko,  militantzia  soziala
antolatzeko  edo  sindikatu  feminista  bilakatzeko...  plangintza  behar  da.  Egiten  ditugun
gauza  guztiak  logika  koherente  batean  lerrokatu;  lehentasunak  ongi  ezarri,  gaien
jarraipena egin, baloratu, sindikatua eraginkorragoa egin.

4.- ELA sindikatu eraldatzailea da 

Gure  kezkak  eta  borrokak  ez  dira  lantokietan  bukatzen.  Langile  klasearen  defentsa
ezinbestean  lotuta  dago  bestelako  politika  publikoekin,  femininismoarekin  edo
ekologismoarekin. 

Erronka  hauek  guztiak  sindikatuaren  erronkak  dira.  ELA  presente  dago  hainbat
ekimenetan, eta jarraitu nahi du egoten. Beste eragileekin, indarrak batuz, eraldaketak
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bultzatzen; militantzia soziala ere gure erronken artean dago.

Akusazio moduan batzutan esaten digute: “ELA gero eta politikoagoa da, sindikatutik gero
eta gutxiago du”. Bada EZ, ELA gero eta areago da sindikatua, hain justu iritzi politikoa
duelako. 

6.- Ezker instituzionalak alternatiba bat defendatu behar du

Gure gobernuek ez diote botere ekonomikoari inongo galgarik ezartzen.

Desoreka hori  zuzentzeko sindikatuok eta eragile sozialok ezkerraren beharrean gaude
instituzioetan.  Ezkerreko  alderdi  batengandik  espero  duguna  da  gai  gatazkatsuak  ez
baztertzea,  alternatibak  lantzea,  oposizioa  egitea,  finean.  Hori  nekez  ikusten  da  gure
instituzioetan. Aurrekontuei edo fiskalitateari besterik ez zaio erreparatu behar.

Guk ez diogu gure autonomiari  uko egingo; ezkerreko alderdiek ez badute bere papera
betetzen ELAk ez du ontzat emango. 

7.- Indarrak metatu errepublika bateruntz 

Pauso bat eman dugu kongresu honetan. Errepublika batean bizi nahi dugula esan dugu.
Estatu propio batean, emakume eta gizonen berdintasuna bermatuko duena, gure esku
utziko duena herri honen erabateko autogobernua, errepublika euskalduna, ingurumena
zainduko  duena  eta  politika  sozialisten  bitartez  gizarteko  gehiengoaren  ongizatea
bermatuko duena.

Eskerrik  asko  emandako  babesarengatik  eta  eskerrik  asko  zuen  eguneroko
konpromisoarengatik. Zuek zarete sindikatu honek duen benetako aurpegia eta ahotsa.
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