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Koronabirusaren pandemiak bat-batean nahastu digu bizitza. Gainera, krisi

ekonomiko bat abiarazi du, eta oraindik ezin dugu imajinatu ere zein neurri

izango duen eta zein ondorio izango dituen. Krisi horren ondorioz gure bizi-

baldintzek okerrera egingo dutela betiko lelo bihurtu zaigu etxean, tabernetan

eta supermerkatuan. Ez dago hain argi, ordea, nola erantzungo diogun:

erresistentzia egingo diogu, borrokatuko gara? Solidarioago, borrokalariago

aterako gara hemendik? Ala egoistago, etsiago?

 

Funtsezkoa da jakitea nola iritsi garen honaino, noren gain dauden

erantzukizunak eta zer espero dezakegun. Eta hori da testu honen izateko

arrazoia. Bere helburua egungo egoera aztertzeko oinarri bat ematea da,

ahalik eta zorrotzena, egoki jokatu ahal izateko. Horretarako, bi atal ditu

testuak. 

 

Lehenak pandemiari erreparatzen dio. Hura ulertzeko, funtsezkoa da bere bi

dimentsioei begiratzea ("naturala" edo biomedikoa eta soziala), eta egoki

artikulatzen jakitea. Horretarako, koronabirusaren dimentsio biomedikoa

azalduko dugu, eta, ondoren, dimentsio soziala. Hasteko, birusa zer den

azalduko dugu, zer eragiten duen gorputzean eta nola transmititzen den, eta,

jarraian, gobernuek nola jardun duten eta egiturazko zenbait faktorek zer rol

jokatu duten aztertuko dugu, besteak beste. Bigarren atalean, laburrago,

egungo krisi ekonomikoari helduko diogu, gaur arteko datuekin. Zer

harreman izan du koronabirusarekin? Zer ondorio ekarriko dizkigu?

 

Ahalik eta datu eguneratuenak eta zorrotzenak baliatzen saiatu gara, baina

testuaren izaera dela eta, erreferentzia gehienak ez ditugu aipatu. Espero dugu

baliagarria izango dela Arrigorriagako herritarrentzat, edo irakurtzen duen

edonorentzat. Ekarpen xume honekin egungo egoera ulertzen zertxobait

laguntzen badugu, pozik egongo gara.
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1.- BIRUSA. ZER DA ETA NONDIK DATOR?
 

[PANDEMIAREN DIMENTSIO
BIOMEDIKOA]

 

SARS-CoV-2 izena duen baina koronabirus izenez

ezaguna egin den birusaren jatorriak eztabaida handia

piztu du, Hubei probintziako (Txina) Wuhan hiriko

pneumonia berriari buruzko lehen txostenetatik. Teoria

konspiratzaileek eta tentsio geopolitikoetatik eratorritako

gobernuen adierazpenek hasi zuten eztabaida publikoa,

eta neurrigabeko oihartzuna izan zuen

komunikabideetan. 

Badakigu gizakiak kutsatzen dituen zazpigarren koronabirus ezaguna dela.

Horietako lau sintoma arinekin daude lotuta, baina beste hirurek (SARS-CoV,

MERS-CoV eta SARS-CoV-2) gaixotasun larri bat eragin dezakete. SARS-

CoVek % 10eko hilkortasun-tasa du, eta MERS-CoVek % 34koa.

 

Gaur arteko ikerketek diote gertagaitza dela laborategian garatutako

birus bat izatea, baita nahita manipulatutakoa ere. Datu genetikoek argi

eta garbi erakusten dute SARS-CoV-2 ez dela aurrez erabilitako ezein birusen

eskeletotik eratorri. Probableena da iturri primarioa animalia-jatorrikoa

izatea; argi dago birusaren gordailua saguzarra dela, baina ikertzen ari dira

zein den tarteko animalia ostalaria, eztabaida baitago pangolinaren eta beste

batzuen artean.



2.- ZER ERAGITEN DU GORPUTZEAN ETA
NOLA TRATATZEN DA
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Klinikoki, koronabirusak erasandakoek sintomatologia zehaztugabea izaten dute,

gripearen antzekoa (sukarra, eztula, nekea, beherakoa, dastamena eta usaimena

murriztea, ospelak…). Baina, gripearekin ez bezala, herritarrek ez zuten birusaren

kontrako inolako immunitaterik. Txinako Gaixotasunen Kontrolerako eta

Prebentziorako Zentroaren datuen arabera, erregistratutako kutsatuen %  81ek

sintomatologia arina izan zuten (pneumoniarik ez edo pneumonia arina), %  14k

larria, eta kasuen %  5 izan ziren kritikoak (arnas gutxiegitasuna, shocka eta

hutsegite multiorganikoa...). Larriagoa da paziente adinduetan (%  15-20ko

hilgarritasuna du 80 urtetik gorako pazienteetan) eta komorbilitateak dituztenetan

(gaixotasun kardiobaskularra, minbizia, obesitatea…).  

 

Gaixotasuna larria da hanturazko erantzuna gehiegizkoa delako. Sistema

immunologikoa hiperaktibatzen denean edo ahul dagoenean (paziente adinduak)

birusa errazago zabaltzen da, eta hanturazko jauzi bat dakar, arnas sindrome akutu

larria (ASAL) eragiten duena. Hori da COVID-19aren hilkortasun-kausa nagusia.
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Bizkaiko populazioaren % 3,9k.

Gipuzkoako populazioaren % 2,8k.
 

Arabako populazioaren % 7,2k.

Nafarroako populazioaren % 5,8k.
 

Tratatzeko, sintomak arintzeko neurriez eta, kasu larrienetan, arnasa hartzeko

laguntzaz gain, hainbat farmako dago birusari aurre egiteko (hidroxiklorokina,

antibiralak, interferona…). Ez dago farmako espezifikorik, eta jada badauden

botikak berriz erabiltzearen eta esperimentatzearen alde egin da.

 

Ezkuturik eraginkorrena, ordea, immunitatea da; horri esker, giza gorputza beste

infekzio bati aurre egiteko prestatzen da, eta, gainera, kutsatzea eragozten da.

Ondorioztatu dute kutsatuen % 99,51ek garatzen duela memoria immunologikoa, baina

ez dago argi zenbat iraungo duen immunitate horrek, eta ea mutatzeko gai izango

den. Immunitate hori era naturalean garatu daiteke; horretarako, populazioaren % 50-

60 kutsatu beharko litzateke. Orain arte, berriki egindako seroprebalentzia-ikerketa

baten arabera, portzentaje hauek pasatu dute gaixotasuna eta sortu dituzte

antigorputzak:  

Esan gabe doa zenbat bizitza galduko liratekeen estrategia horretan. Txertoari

dagokionez, J.M. Laporte Farmakologiako katedradun ospetsuak ohartarazi du botika

espezifikoa edo txertoa esku pribatuen esku geratzeak arrisku handian jarriko

dituela milioika pertsonaren biziak.



 

Gizakien artean, birusa arnas-bideetatik transmititzen da, pertsona kutsatuen

mukosetatik eta listutik datozen mikrotantek bi metro arteko distantzian dauden

pertsonen begietako, sudurreko eta ahoko gainazalak ukitzen dituztenean. Tanta horiek

kutsatutako gainazal inerteak ere kutsatzeko iturri izan daitezke.

 

Hainbat ikerketek baieztatzen dute pertsona kutsatu batek beste bi edo hiru kutsa

ditzakeela. Kopuru hori, R0 edo oinarrizko birsorkuntzarako tasa, murriztu egiten da

neurri egokiak hartzen badira.  Hain zuzen ere, oraintxe, EAEn, 0,76koa da tasa.

 

Nabarmendu behar da birusa gaixotasunaren oso fase goiztiarrean transmititzen dela,

eta asintomatikoek ere transmititu dezaketela (horregatik da garrantzitsua

identifikatzea). Egun, datuek adierazten dute asintomatikoen portzentajea %  33

dela.

3.- EPIDEMIOLOGIA. ZIFRAK ETA INTERPRETAZIOA.
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Mundu guztiak entzun du Hego Koreako kasua, eta, adibidez, Italiako kasuarekin

konparatzea erabilgarria izan daiteke kontu hauek guztiak ilustratzeko. 

 

Faktore ugarik azaltzen dute bi herrialdeen arteko aldea. Alde batetik, Asiako

herrialdean infekzio-fokua identifikatu eta garaiz bakartu zuten. Bestetik, populazioaren

batez besteko adina handiago zen Italuan. Gainera, gazte italiarrek (gaixotasunaren

transmisoreek) zailago dute emantzipatzeko, eta familiatik gertu bizi dira (kalteberagoak

kutsatzeko orduan). Azkenik, azpimarragarriena, gobernuen estrategiak dira: Hego

Korean, Italian egin ziren testen halako bi egin ziren (6.200 eta 3.400, milioi bat

biztanleko). 

 

Faktore horien guztien eragina ezaguna da. Italian, heriotza-tasa % 7,2koa izan zen,

eta Hego Korean, berriz, % 1,17ko tasari eutsi zioten. 

Zahar-egoitzetan hildakoak zenbatu gabe,
hilkortasun tasa %0,43ra jeitsiko litzateke.

Adinak ere bere garrantzia du. 65 urtekoetan
hilkortasuna %0,4ean dago, %1,5era igotzen delarik,
75 urtetik gorakoen artean.

Eta letalitate-tasa nabarmenki altuagoa da hirietan,
periferiako datuekiko.

SARS-CoV2aren hilkortasun tasa %0,5-%1 artean
estimatzen da. HIESarena, tratatu gabe, %80-90ekoa
da, eta Ebolarena %50ekoa.
 

Seroprebalentzia ikerketaren arabera, Espainiar
estatuan kutsatutakoen hilkortasun tasa
%1,15ekoa da; %1,3koa, baieztatu gabeko kasu
susmagarriak zenbatuz gero. 
 

Baina zehaztuz gero, datuak zeharo aldatzen dira:
 

 

 



4.- NORK ESPERO ZEZAKEEN HORRELAKORIK
 

[PANDEMIAREN DIMENTSIO
SOZIALA]

Esaldi horren sakoneko zentzua kontsentsu orokorra da. “A zer txerrikeria, X hil

oposizioak prestatzen… baina, noski, nola imajinatu hau zetorrenik”; “normala zen

maskararik ez egotea, ez zuen inork espero”; “meteorito bat eror zitekeen, eta denok hil,

zer egingo zaio”. Hau da, pandemia hau, batez ere, ustekabekoa izan dela. Ezin zuen

inork aurreikusi.

 

Ez da egia. OMEk, osasunarentzako mehatxu 10 handienen 2019ko zerrendan,

“influentza pandemia global” baten mehatxua sartu zuen. Hain zuzen ere, urtebete

lehenago, 2018an, OMEk Genovan egindako meeting batean, OMEko aditu-talde batek

(R%D Blueprint) “X gaixotasuna” terminoa erabili zuen aurreikusteko hurrengo pandemia

patogeno berri batek sortuko zuela, oraindik ezezaguna zena, eta, seguru asko,

animalietan sortutako birus batetik etorriko zela.  OMEren ustez, X gaixotasunak “egun

ezezaguna den agente patogeno batek nazioarteko epidemia larri bat sor

zezakeelako kontzientzia" irudikatzen zuen.

 

Hau da: bai, aurreikusten zuten. Gobernatzen gaituzten eliteek finantzatutako

erakundeek eta, beraz, eliteek eurek bazekiten, ondo jakin ere, gizakia zer arriskuan

zegoen.  Izena ere jarri zioten.



5.- ZERTAN OINARRITZEN
ZIREN, HORRETARAKO?
 

Bada, hainbat faktorek zekarten ondorio bera. Alde

batetik, egungo eredu agroindustrialak, bere animalia

kontzentrazio zein dentsitate altuekin, transmisio tasa

altuagoak ahalbidetzen ditu, pilaketa-baldintzek erantzun

inmunologikoa zailtzen duten bitartean. Hau guztiak, beste

faktore batzuekin batera (monolabore genetikoa,

adibidez), eta SARS zein hegazti-  edo txerri-gripeak

erakutsi zuten moduan, espazio hauek "birusaren mutazio

eta erreplika fabrika" bihurtzen ditu. 

 

Bestalde, The Lancet, medikuntza-arloan erreferentziazkoa

den aldizkarietako batek adierazi duenez, klima-patroi

horiek eraldatzeak gizateria egoera kalteberago batean

uzten du. Zerbaitegatik izan ziren dengea transmititzeko

hamar urte egokienen artean bederatzi 2000. urtetik

aurrerakoak, eta, gainera, 40 urte baino gutxiagoan,

kolerarekin infektatzeko egunik egokienak bikoiztu egin

dira.

 

Horrez gain, oso garrantzitsuak diren beste zenbait faktore

dago, baina, luze joko ligukenez, ez ditugu garatuko.

Deforestazio eta errepide-eraikuntza masiboaz ari gara,

baita gizartearen osasun kaxkarraz, bidaiak eta

nazioarteko merkataritza ugaritu izanaz ere, besteak

beste. 

 

Hau da, bazeuden baldintzak birus bat agertzeko eta

pandemia global gisa hedatzeko.



6.- ETA ORDUAN BIRUSA IRITSI ZEN
 

EAEn, martxoaren 2an dokumentatu zen lehen COVID-19 kasua, Txagorritxun

lan egiten zuen osasun-langile batena, baina gertagarriena da

koronabirusa bertan egotea urtarrilaren erdialdetik, eta sasoiko

gripearekin nahastu izana. 

 

Lehen test positibotik abiatuta, kasuak esponentzialki ugaritu ziren. 

Martxoaren 5ean, 19 kasu positibo zeuden, 20 egun geroago, beste 678; hala,

hil bukaeran, zifra metatua 6.320 pertsonakoa zen, eta ordura arte 325

pertsona hil ziren.

 

Ekainaren 5ean, 20.056 kasu zeuden erregistratuta, eta 1.564 herritar hil

ziren (positiboen %  7,8a, horien artean %  54,5 80 urtetik gorako pertsonak

zirelarik).

 

Orain, joera orokorra beheranzkoa den arren eta nahiz eta azkenaldian ez den

COVID-19 positibodun ingresorik egon, Txagorritxu eta Basurtuko Ospitaletan

bi foko berri aurkitu dira, 14 kasu berriekin.

Adina eta COVID-19-agatiko 
hilkortasun-tasa

Koronabirusaren egoera epidemiologikoa, Euskadin. Eusko Jaurlaritza, 2020-06-05ean



7.- HALAKO ABIADAN ZABALDU ZEN, EZEN
GOBERNUAK EZ ZEKITEN ZER EGIN!

Tira, tira, ez da hainbesterako izango! Gomendioak eta jarduteko gidalerroak

bazeuzkaten, eta, Txinako esperientziaren ondoren, finkatu egin ziren. Hain zuzen ere,

agerraldi epidemikoen eta osasun-larrialdien arloko OMEko zuzendari exekutibo Bruce

Aylawardek, otsail bukaeran, goraipatu egin zuen Txinako erantzuna, eta adierazi zuen

gainerako herrialdeak ez zeudela prest, baina garaiz zebiltzala, pentsamoldea azkar aldatzen

bazuten. 

 

Aywardek berak, martxoaren 3ko elkarrizketa batean, pandemiaren kontrako borrokaren

arrakastaren gakoak azaldu zituen:  “abiadura da kontua: Zenbat eta azkarrago aurkitu

kasuak, bakartu eta kontaktuen arrastoari segitu, orduan eta arrakasta handiagoa izango da",

eta "helburutzat jartzen badu, lanerako prestatzen bada, eta kasuak aurkitzeko eta kontaktuen

arrastoari segitzeko lan sistematikoari heltzen badio, hasierako eztandaren forma eralda

daiteke, presioa txikitu, eta jende asko gaixotzea eta kalteberenak hiltzea saihestu". Birusa

hedatzea gelditzeko, funtsezko hiru fase zehaztu ziren: eustea, arintzea eta ezabatzea. 

 

Hori guztia, noski, osasun-laguntza indartzen zen bitartean, espezializatutako ospitale-

instalazioak eraikiz, probak azkartuz eta doakotasuna bermatuz, botiken errezetak arinduz eta

herritarrei zabaltzeko bideak sortuz, arnasgailuak, oxigenoa eta laborategiko materiala erosiz.

Horrez gain, adierazi zuen beste gako bat zela herritarrak informatzea. 

 

Hain zuzen ere, OMEk berak hainbat gida sortu zituen gobernuentzat, halako kasuetan nola

jokatu jakinarazteko (besteak beste, influentza-pandemiak). Beraz, jarduteko gomendioak

bazeuzkaten, gai horretako nazioarteko erakunde nagusiak emanak.

 

Gomendio horiei jarraitu zieten, adibidez, Hego Korean. 53 kasu baieztatuta, alarma-egoera

dekretatu zuten otsailaren 20an (hildakorik gabe). Berehala, martxan jarri zen birus-eramaileak

identifikatzeko, test masiboen bidez, eta otsailaren 21ean, gune publikoak itxi zituzten, eta

ekitaldi masiboak bertan behera utzi. Emaitza? Lau hildako, milioi bat biztanleko, eta osasun-

langile bakarra hil da.



8.- HERRIALDE GUZTIEK EZ ZIETEN
GOMENDIOEI JARRAITU, EZTA?

Tamalez, ez. Txinan konfinamendua urtarrilaren 23an hasi bazen ere (500 kasu eta 17

hildako erregistratuta), hemen ez zuten neurri garrantzitsurik hartu askoz ere geroago

arte. Espainiako Estatuan, adibidez, martxoaren 14an dekretatu zuten alarma-egoera,

baieztatutako 5.753 kasu eta 136 hildako besterik ez zegoenean. Frantziako Estatuan,

hiru egun geroago hartu zuten neurri hori, 6.500 kasu baino gehiago eta 148 hildako

zeudenean.

 

Nabarmena da pandemian zehar elite ekonomikoek gogor estutu dutela. Hain

zuzen ere, denok daukagu buruan funtsezkoak ez ziren jarduerak ez zituztela eten

martxoaren 30era arte, eta industria-jarduera hamar egun geroago jarri zela berriz

martxan, apirilaren 9an. Areago, enpresaren batek, Mercedesen Gasteizko fabrikak

adibidez (EAEko handienak) langileek beraiek estutu zutelako itxi zuen. Era berean,

inguru honetan, Ertzaintzak debekatu egin zien Sidenorreko langileei protestatzea:

inolako segurtasun neurririk ez zutela salatu nahi zuten.

 

Merezi du aipatzea osasun-arloan izandako lan-eskubideen urraketa eta babes-

material falta. Ez zituzten garaiz babestu eta ez zizkieten testak egin New York Times-

ek “osasun sistemako kamikaze” izendatu zituen horiei. Kutsatzeko bektore bihurtu

zituzten, baina horrek ere ez zuen axola, dirudienez. Emaitzak izugarriak dira: 48.860

osasun-langile kutsatuta, eta sektore horretako 60 profesional hil dira.

 

Hau da, pandemiaren kudeaketa penagarria izan zen, gutxienez. 



Hala da. Baina zer espero genuen? Gure jendarte eredua hondamendia

da, hasieratik bukaerara! Kapitalismoak "Nik sekula, sekula..." jolasera

jolastuko balu gaur, prenda tokatuko litzaioke, hurrengo baieztapen

guztietan: 

9.- ZELAKO KUDEAKETA KASKARRA, EZTA?

Planetako %  1 aberatsenek 6.900 milioi pertsonak

duten aberastasunaren halako bi dute.  Munduko 22

gizon aberatsenek Afrikako emakume guztien

aberastasuna baino gehiago dute.

Zelako aldrebeskeria, ezta? Gizarteak lehenago inoiz ikusi gabeko

ekoizpen-gaitasunak ditu, eta, dena dela, ezin du gizateriaren

ongizatea ziurtatu. Ez da kasualitatea, ezta kudeaketa txarra ere:

kapitalismoa bateraezina da populazio guztiaren

ongizatearekin.

Munduan, gizateriak behar dituen elikagaiak halako bi

ekoizten da, eta, aldi berean, 820 milioi pertsonak

jasaten dute malnutrizio kronikoa.

Era berean, 1.300 milioi tona elikagai galtzen da

alferrik.

Munduko nekazaritza-azaleraren %  28 alferrik galtzen

diren elikagaiak ekoizteko erabiltzen da.

Egunero, 10.000 pertsona hiltzen da, mediku-arreta ezin

ordainduta.
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10.- KAPITALISMOA? ZERTAZ ARI ZARA KAPITALISMO
DIOZUNEAN?
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Bada, sistema ekonomiko oso konplexua da, eta haren hedadura hainbestekoa da,

ezen ia errealitate sozial guztia konfiguratzen duela esan dezakegun. Sistema orok

bezala, ezaugarritzen duten legeak ditu, joko-arauak. Hasteko, esan dezagun gizartea

bi klasetan banatzen duela (nahiz eta, beste kasu askotan bezala, mugek apur bat

lausoak diruditen). Klase horietako bat “jabeak” dira. Batez ere, ekoizpen-

bitartekoen jabeak; Haien bidez, eta langileak enplegatzearen bidez, askotariko

“ondasunak” ekoizten dituzte.  Eta ondasun horiek saltzearen bidez, etekinak lortzen

dituzte; haiekin bizi dira, eta haien bidez metatzen dute.

 

Bestetik, jabeak ez direnen klasea daukagu (ez ekoizpen-bitartekoenak, eta, askotan,

ezta beste ezeren jabeak ere); hau da: langile-klasea. Bizigaiak lortzeko, lan-indarra

besterik ez dute, hau da, lan egiteko ahalmena. Bizigai horiek ziurtatzeko era bakarra,

lan-indar hori jabeei saltzea da, soldata baten truke. Jabeak etekinak lortzen ditu

langileek ekoiztu dituzten produktuak salduz (ez dezagun ahaztu: langileek ekoizten

dute aberastasun soziala); izan ere, argi dago, ekoiztu dutenaren baliokidea baino

gutxiago ordaintzen die. Etekin horiek hainbat eratan inbertitzen ditu, etekin

handiagoak lortzeko. Kapitalistak besteren lana (langileena) jabetzeko harreman horri

esplotazioa esaten zaio, eta kapitalistei jabetza gehiago metatzeko modua ematen

dien faktoreetako bat da.
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Merkatuan, denok dakigun bezala, lehiatu egiten da. Langileak elkarrekin lehiatzen

dira lanpostu bat lortzeko. Kapitalistak ere elkarrekin lehiatzen dira. Horretarako, oro har,

berrikuntza teknologikoetan inbertitzen dute, ekoizpen-kostuak merkatzen baitituzte.

Ekoizpen-kostu txikiagoak izanda, tarte batez etekin handiagoak eskuratzen dituzte,

baina, berandu baino lehen, lehiakideek hobekuntza tekniko berberak ezartzen dituzte,

prezioak txikitu egiten dira, etekinak murriztu, eta hala jarraitzen du prozesuak. Dinamika

horrek labur azaltzen digu kapitalismoak nola erdietsi duen halako berrikuntza teknikoa.

 

Zenbat eta osaera tekniko handiagoa (ekoizpen-bitartekoen eta lan-indarraren arteko

harremana), orduan eta errentagarritasun txikiagoa (irabazi-tasa) lortzen da produktu

bakoitzetik. Izan ere, lan-indarraren kopurua murrizten denean, kapitalistak jabetzen duen

lan-indar kopurua ere murrizten da. Errentagarritasuna murrizteko joera horri “irabazi-

tasa erortzeko joera” esaten zaio. Jabetutako kopurua txikitzen da, ez bada, noski,

kopuru handiago bat jabetzen pertsonako, hau da, lan-indar unitate bakoitzeko.  Hots, ez

badira soldatak txikitzen. Horri esplotazio-tasa handitzea esaten zaio, eta adierazi berri

dugun joera hori indargabetzen duen faktoreetako bat da. Errentagarritasuna jaisteko

joera horren eta hura indargabetzen duten faktoreen arteko harremanak ondo azaltzen

du “ongizate estatua” nola desegin duten, eta nola egin duten okerrera langile-klasearen

bizi-baldintzek. Hain zuzen ere, klase kapitalistari mesede egiten dion zerga-sistema bat,

gastu publikoa murriztea dakarrena, joera hori indargabetzen duen beste faktoreetako

bat da.



Azkenik, lehenago metaketa aipatu dugu. Aberastasun metaketa erraldoi

hau, kasik guztia eros daitekeen jendarte batean, botere metaketa

bilakatzen da. Komunikabideak, armak, nazioarteko erakundeak... denak du

bere prezioa, klase kapitalistarentzat, errealitatearen zati handi baten

jabe bilakatzen delarik. Gobernuak, erakundeak... denek egiten dute

dantza, irabaziaren eta esplotazioaren soinuan.  Hainbesteraino, non Donald

Trump berak,  Etxe Zurirako lehian, enpresariek bera ez zutela erosiko esan

zuen, jada izugarri aberatsa zelako.

 

Laburbilduz: izan soldaten jeitsieran, kaleratzeetan, edota gastu sozialen

igoera zein jeitsieran, jendarte kapitalistak tentsio bat sortzen du bere

baitan, interes-gatazka bat. Gutxiengo baten interesak ez dira

bateragarriak biztanleriaren gehiengoaren interesekin, eta sokatira

etengabean diraute. Klase borroka da. Gutxiengo hori gehiengoaren lan

eta bizi baldintzen lepotik aberasten delako, hala nola Lurraren

bizigarritasunaren kontura. Hau da, kosta a la kosta aberasten dira.
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FIGURE 1.

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year.

11.- BAI, BAI... SISTEMA HONEK HONDAMENDIA BESTERIK EZ
DAKAR... BAINA ZENBATERAINO DAGO LOTUTA GERTATU
DENAREKIN?
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Guztiz. Labur-labur azaldu dugun dinamika orokor horrek, ezinbestean, hainbat ondorio

dakartza, gizartearen esparru guztietara zabaltzen direnak. Horretarako, egungo

pandemiaren garapenean eragin handiena izan duten zenbait faktoreri erreparatuko

diogu:

 

- Nekazaritza-industriaren sektorea eta lurra: errentagarritasun handiagoa lortzeko

ekoizpen-kostuak murrizteak eremuetako animalia-dentsitatea handitzea,

produktibitatea handitzeko eraldaketa genetikoak egitea eta halako beste hainbat

praktika dakartza. Lurra merkatugai bihurtzeak, bestalde, erosgarri, espekulagarri eta

eraldagarri bilakatzen du, hala Bolintxun, Bilboko azkenengo erreserba naturalean, nola

Amazonasen. Hala, AHTeak gure haranak zeharkatzen ditu, bulldozerrek Amazonas

suntsitzen dute, eta hegazkinek transgenikoez bustitzen gaituzte. Aire-kalitatea

kaskartzen dute, habitata aldatu, eta, zenbaitetan, birus bat azalera atera.

 

- Bestalde, merkatu berrietara sartzeko beharra dute:  erosle gehiago lortzeko edo

ekoizpen-kostuak murrizteko; hau da, etekinak handitzen jarraitzeko. Eta horrela iritsi

gara egungo nazioarteko merkatura, non garraio-kostuak murriztea ezinbestekoa den,

eta horrek dakarren egundoko garraio- eta merkataritza-azpiegiturak eraikitzea.

Azpiegitura horiek habitata suntsitzen dute, eta mugikortasuna handitzen dute.
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- Horrez gain, lan-indarraren kontzentrazioa ere badago:

batez ere metropoli handietan, eremu lehiakorragoak

bilatzeak eta turismoa merkatu-nitxotzat hartzeak gain-

urbanizazioa dakar, aurretiazko deforestazioa eta habitat

naturalak suntsitzea, eta, gainera, izugarri handitzen du

populazioaren dentsitatea eta kontzentrazioa, baita haren

mugikortasuna ere; horrek gaixotasunak sortzeko eta

hedatzeko inguru ezin hobeak ezartzen ditu.

 

- Osasun-sistemak ahulak dira: 70. hamarkadatik aurrera

“ongizate estatua” esaten zaion hori pixkanaka desegin

izanaren ondorio da. Desegite hori klase kapitalistak

abiarazi zuen, nahita, 1973. urteko petrolioaren krisiren

ondorioz sortzen hasi ziren eta Atzeraldi Handiaren

ondoren zakarki azkartu ziren errentagarritasun-arazoei

aurre egiteko.  Horrez gain, periferiako herrialdeek ezin

dituzte osasun-sistemak garatu, herrialde “garatuagoek”

herrialde horiei sistema globalean ezarritako rolak direla

eta. 

 

- Ozono-geruza higatzea: ekoizpen- eta kontsumo-maila

neurrigabeak bultzatzen du hori. Maila horiek beharrezkoak

dira ekonomia kapitalista garatzeko; izan ere, metaketa,

ondo dakigun bezala, ezin da eten. Ezin dugu ahaztu,

kalkuluen arabera, urtero 7 milioi pertsona hiltzen dituela

aireko kutsadurak, eta egungoaren moduko gaixotasunen

eragina larritzen duela. 
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- Azkenik, gizarte-desparekotasuna: kapitalismoak gizarte-desberdinkeria handitzen

du; hori argi eta garbi geratu da azken 40 urteetan. Egiturazko desberdinkeria horrek

eta berekin dakarren pobrezia orokortuak gaixotasunak hedatzea bultzatzen dute, eta

kontrolatzea blokeatu edo zaildu. Munduko populazioaren %  60k ez du ur-

saneamenduko instalaziorik; arazoaren neurria argi erakusten du horrek. Lan-

prekarietateak, adibidez, rol nabarmena du (Seulen gertatu zen koronabirusaren talde-

kutsatze handiena call center batean gertatu zen, zeinetan langileek ezin zituzten

segurtasun-neurriak hartu, pilatuta zeudelako, ez zegoelako aireztatzerik, kaleratzeko

beldurraren ondorioz gaixo-baimenik eskatzen ez zutelako eta abar). 

 

Eta horiek adibide batzuk baino ez dira. Ikusten dugunez, ez dira fenomeno bakartuak,

ezta kudeaketa-arazoak ere. Sistema kapitalistaren logikak berak, labur azaltzen

saiatu garenak, ezinbestean jarduten du errealitate sozialeko esparru guztietan, eta

horrek ondorio ezin okerragoak ekartzen dizkio herritarren bizitzari. Horregatik esaten

dugu kapitalismoa bateraezina dela gizateriaren ongizatearekin eta haren

garapenak sortu dituela pandemia honetarako oinarriak. 



KRISI EKONOMIKOA

 



13- HONDAMENDI EKONOMIKOA

Begien bistakoa da koronabirusa agertzeak gogor jo

duela munduko ekonomia. Kristalina Geotgieva

Nazioarteko Diru Funtseko (NDF) zuzendari gerenteak

egungo egoera "orain arte ikusi gabeko krisi"-tzat jo

zuen; OITren "Covid-19 eta lan mundua" txostenean,

bestalde, “Bigarren Mundu Gerraz geroztik, munduko krisi

okerrena” zela adierazi zuten.

 

Hazkunde ekonomikoari dagokionez, NDFk, 2020ko

apirileko “Munduko Ekonomiaren Ikuspegiak” txostenean,

aurreikusten du ekonomia -%3 txikituko dela 2020an,

“2008-2009ko finantza-krisian erregistratutakoa baino

askoz okerragoa. Beheraldi hori gogorragoa izango

omen da “ekonomia aurreratuetan”. 

 

Enpleguari dagokionez, OITk, aipatutako txostenaren

Maiatzaren 27ko eguneraketan, bigarren hiruhilekoan

lanorduen %  10,7 suntsituko zituztela adierazi zuen; hau

da, lanaldi osoko 305 milioi lanpostu beste (48 orduko

lan-astea erreferentziatzat hartuta).

 

Gainera, hori kasurik onenean, pronostiko baikorrak

eginez, baina egunero-egunero okerrera egiten ari dira

pronostiko horiek. 

 

Hondamendi ekonomikoa begien bistakoa da.



14. "BIRUSAREN ERRUA IZAN ZEN"

Aurreko baieztapen horren atzetik datorren galdera nagusiak hainbat kontu

erabakigarri jartzen ditu mahai gainean: zer demontrek eragin du krisi hau?

 

Zeren, birusak atzera egingo du, eta deskonfinamenduak, apurka-apurka, aurrera

egin ahala, telebistan eta tabernetan hurrengo hamarkadako agenda sozialeko

arazo handiari egingo dio tokia: atzeraldi ekonomiko suntsitzailea, denbora

askoan izandakoetan okerrena. Eta, orduan, nazioarteko sistema kapitalistako

bozeramaileek, haien komunikabideek, haien akademiak eta, are, kutxazain

automatikoek, elkarrekin aldarrikatuko dute: "birusaren errua izan zen”.. Edo

gauza bera: krisia arrazoi exogenoek eragin zutela, kapitalismoaren beraren

dinamikaz besteko arrazoiek. 

 

Eta, horrekin batera, kontakizuna.  2008an, bakanal horiek: espekulatzaileen

bakanal finantzarioa, eta langile-klasearen kreditu-bakanala; 2020an,

aurreikusteko modurik ez zegoen birus haren inbasio kasik estralurtarra. Zelako

zorte txarra! Eta, hala, kontakizuna osatzen da, bi helburu hauekin: alde batetik,

sistema kapitalistaren logikari berari erreparatzea, eta, bestetik, kanpoko

mehatxuaren kontra gizateriaren “aliantza” moduko bat bultzatzea, gizarteko

interes-gatazka guztiak desagerraraziz. “Erantzukizuna”; “honetatik elkarrekin

aterako gara"... Kontakizunak arrakasta izan du oraingoz, zalantzarik gabe.

 

Planteamendua ez da berria. Krisiak aukeretako bat direla proposatzen du,

kudeaketa politiko txar baten edo merkatuaren orekaren joera haustearen emaitza

(arrazoi exogenoak direla-eta). Munduko zorrak, 2019an, munduko BPGaren

% 300 gainditu izan ez balu bezala. Sistema ekonomiko honek zentzu guztietan

amildegira eramango gaituela begien bistakoa ez balitz bezala. 

 

Ez gaitzatela engainatu. Krisiak ekonomia kapitalistak sortu duen gizarte-

egituraketaren eta bere ekoizpen-ereduari dagozkion dinamiken ondorio

dira. 



15. KONTUA EZ ZEBILEN OSO ONDO

1. IRUDIA

Munduko jardueraren

adierazleak. 3 hilabeteko

batezbesteko higikorra;

urterik urteko aldakuntza

portzentuala. Iturria:

NDF, “Munduko ekonomiaren

ikuspegiak.  2019ko urria.

Nondik gentozen, eta non geunden, munduan birusa agertu aurretik? zer ibilbide izan

zuen munduko ekonomiak?

 

Ondo dakigun moduan, azken hamarkada “susperraldi” delakoarena izan da.

Austeritatea, murrizketak, etxe-kaleratzeak, lan-prekarietate handiagoa, zorra

ordaintzea… “Ahalegin bat” egin behar zen. 2008ko krisiak gogor jo zuen munduko

ekonomia, eta zorra (estatuek “ekonomia salbatzeko” hartu zutena) ordaintzea

ziurtatzeko aplikatutako austeritate-neurriek ondorio larriak eragin zituzten langile-

klasearen bizi-baldintzetan.

 

Ekonomia berriz indartzeko, beharrezkoa zen klase kapitalistak aurretik zituen

errentagarritasun-mailak berreskuratzea. Errezeta argia izan zen:  are gehiago

esplotatzea gizartearen gehiengo zabala, hau da, langile klasea, errentagarritasun

hori handitzen saiatzeko. Bestela esanda, esplotazio-tasa handitzea.

 

Hainbesteraino esplotatu zuten, non batzuek diru handia egin zuten. Baina susperraldi

ekonomikoa, ustez errentagarritasuna berreskuratu orduko iritsiko zena, aurreikusi zuten

baino motelagoa izan zen. Orduan, munduko ekonomiaren rock izarrek “geldialdi

sekularra” kontzeptua berreskuratu zuten, 1929ko krisian sortua; hau da, ez zegoen

susperraldi nabarmenik.



16. ZIURGABETASUNA ZEN NAGUSI

 

Eta, hala, aurtengo urtera hurbiltzen hasi gara. Zelan zegoen ekonomia 2020ra iritsi

zenean?

 

Errepara diezaiegun datuei- Alde batetik, hazkunde ekonomikoko indizeak txikiak

ziren (bai OECDko herrialdeetan eta bai garabidean daudenetan). Beste aldetik,

zorpetzea oso handia zen, neurri batean, azken krisiko "irteeragatik". Munduko

ekonomiaren kasuan, zor pribatuak eta publikoak 200 bilioi euroren langa gainditu

zuten. Espainiako Estatuan, zor publikoa BPGaren %  39,7 zen 2008an, eta %  97,8

2019an (orain, aurreikusten dute % 120ra iritsiko dela. Azkenik, bazegoen beste zenbait

faktore; adibidez, petrolioaren prezioa jaistea. Horrek egoera okertu besterik ez

zuen egiten. 

 

Zenbait ekonomilari kritikok denbora zeramaten arazo horren berri ematen, baina

2019an, jada, ezin zuten ez ikusiarena egin. NDFren munduko finantza-egonkortasunari

buruzko 2019kourriko txostenak zorraren beste krisi bat izateko arriskuaz ohartarazi

zuen. Bazirudien atzeraldia zetorrela, eta buruan sartzen hasi behar zitzaien berriz

ere haren zama hartuko zutenei. Hain zuzen ere, langile-klaseari.

 

Hau da, sistema kapitalistaren beste krisi bat gertatzeko baldintzak bazeuden,

birusaren lehen agerraldiaren aurretik.



17. ETA ORDUAN, BIRUSA IRITSI ZEN

Egoera zail horretan, 2019ko bukaeran, koronabirusa agertu zen, Txinan. Ondo

dakigun bezala, hainbat estaturen erantzuna motela izan zen hasieran. Azkenean,

lehenik Txinan, eta apurka-apurka munduko gainerako tokietan, gobernuak blokeo-

neurriak hartzen hasi ziren, eta milioika pertsonari mugikortasuna murriztu zieten.

 

Hala, eta konfinamenduarekin batera, hainbat sektoretan, turismoan, airelineetan eta

ostalaritzan besteak beste, eskaria ezin susmatuzko mugetara jaitsi zen. Beste esparru

batzuetan ere jaitsi zen eskaria: arropan eta etxeko gaietan adibidez. Langileen

mugikortasuna mugatzeak hornidura-kateak etenarazi zituen, lehenik Txinan (munduko

gabrika) eta ondoren mundu osoan. Horrek, eskaria jaistearekin batera, ekoizpena

nabarmen murriztea ekarri du. Hala, enpresen diru-sarrerak hondatu egin dira, eta

kaleratzeei eta alde baterako eteteei ekin diete mundu osoan.  

 

Hau da, pandemiak krisia leherrarazi zuen, baina krisia garatzen ari zen

lehenagotik ere. Baina, leherrarazteaz gain, indartu egin du: haren ondorioak ugaritu

ditu.



18.- ETA ZE ONDORIO EKARRIKO DITU?

Hainbeste, ezen guztiei heltzea ezinezkoa zaigun. Bi tendentzia handi aipatu ditzakegu, ordea: 

 

1.- Biztanleriaren gehiengoaren bizi baldintzen txarreragotzea. Dagoeneko, langabeziak,

janariaren prezioak, elikadura segurtasun ezak, pobrezia erlatiboak eta gaixotasunak izateko

arriskuak gora egin dute, besteak beste. Oinarrizko eskubideek, ordea, behera. Bizi baldintzen

txarreragotze orokortu baten aurrean gaude. 

 

2.- Eliteen boterearen aregotzea Era berean, zorpetze publiko eta pribatuaren areagotzea

bizitzen ari gara, negozio txikiaren itxiera, korporazio handien inpunitate osoa… Hau da, sektore

finantziero eta korporazio handien boterearen areagotze orokortua. Beste era batera

esateko, klase kapitalistarena. Izan ere, Forbesen datuen arabera, estatu batuetako

multimilioidunen ondare osoa %15 (434.000 milio $) areagotu zen, konfinamenduko lehen bi

hilabeteetan. Berdina, espainiar estatuarentzat, non multimiliodunak %17 aberatsago atera diren

konfinamendutik, sartu zirenarekiko. Amacio Ortega, adibidez, %17,42 aberatsagoa da gaur, covid-

19 aurrekoarekiko.

 

Baina, gainera, exzepzio egoera iraunkor bat bizitzen ari gara, hala nola kontrol sozialerako

mekanismo gehiago, askatasun politikoen ezabatzea, kalearen militarizazioa, estatu egituren

zilegitasunaren areagotzea… Hau da, antolakuntzarako eta borrokarako baldintzen

txarreragotzea.

 

Laburbilduz, gure bizi baldintzen txarreragotze izugarri bat biziko dugu, hala nolaberauek

inposatzen dizkigutenen boterearen areagotzea, gure borrokatzeko gaitasunaren

txarreragotzearekin batera.



19.- HORI GUZTIA, MODU DESOREKATUAN

Sektore zaurgarrienak izaten dira kolpatuenak, bizi baldintzek behera egiten dutenean.

Emakumeak, migranteak, sektore proletarizatuenak… intentsitate handiagoz jasaten

dituzte ondorioak.

 

Emakumeok, adibidez, garestiago ordainduko dugu krisi hau. Jakina da, hainbat pandemien

ondorioz, SARS edo Zikarena kasu, genero desberdintasunak areagotu egin direla. Irakurleari

gehiago okurritu zaizkio seguru, baina hurrengoak dira adibideetako batzuk: 

Eta joera bera pairatuko dute, pertsona migranteek edo sektore proletarizatuenek.

Hau da, krisiak gogor kolpatuko duela langile klasearen osotasuna, baina are

gogorrago bere sektore zaurgarrienak. 

- Kutsatze arrisku handiagoa. Emakumeek erizaintza eta antzekoen langileen %85

ordezkatzen dute; farmazietako langileen %70; enpresa, hotel eta etxebizitza

garbitzaileen %90; supermerkatu kutxazainen %85, etab.

 

- Desberdintasun ekonomikoaren areagotzea. Sektore prekarizatuenak, non

emakumean gainordezkatuak dauden, izaten ari dira kolpatuenak. Espainiar

estatuan, adibidez, lanaldi mugatuetako lanen %74 emakumeek betetzen dituzte.

 

- Zaintza lanen kargaren areagotzea, egungo exzepzionaltasuna egoeraren

ondorioz (eskolen itxiera, haurtzaindegiak...)

 

- Biktimen konfinamendua, haien erasotzaileekin, indarkeria matxista areagotuko

testuinguruan. 



Egungo testuinguruan zer egin beharko genukeen proposatzea testu honen helburutik

harago doa, baina berebizikoak deritzogun bi kontu aipatu nahiko genituzke,

Arrigorriagako herritar guztien eskura daudenak:

 

- Erantzukizunak markatu. Ez gaitzatela engainatu! Egungo osasun eta ekonomia

krisiaren garapena sistema kapitalistarekin hertsiki loturik dago, eta erantzuleak, beraz,

bere defendatzaile eta sustatzaileak dira, sistema honekin etekinak ateratzen dituztenak.

Ez debekatua zegoenean paseoak ematera ateratzen zen auzokidea, ez deseskalada

hasi zenean tabernan elkartu ziren lagunak. Mundu hau bere gustuaren arabera sortu eta

sortzen duen klase kapitalista da egungo hondamendiaren egiazko erantzulea.

 

- Antolatu eta borrokatu. Garai zailak datoz, eta are zailagoak izango dira, herri

antolatu eta borrokalari bat izan ezean. Izan pandemian zehar sortu diren elkartasun

sareetan, herriko talde feministan, migranteentzako harrera sareetan, edo sindikatu

borrokalarietan, jende guztiak bere aletxoa jartzea beharrezkoa izango da. Soilik horrela

bermatu ahalko dugu inor atzean ez geratzea, eta era berean mundu hobe baten alde

borrokatzea. 

 

Gaur, atzo bezala, herriak bakarrik salba dezake herria!

20.- ETSIGARRIA DA... BAINA ZER EGIN DEZAKEGU?


