
 

II. Nazioarteko Konferentziaren 

azken adierazpena: 

Insurjentzia Globala ehuntzen 
 

 Gaur, 2021eko uztailaren 24a, Compostelan, Galizian, Nazioarteko II. 
Konferentzia egin zen.  Non parte hartu duten Agora Galiza-Unidade Popular, Herritar 

Batasuna eta Nación Andaluza erakundeen ordezkariak, herri langilearen borroka-
eremu ezberdinetan aritzen diren hainbat ekintzailerekin batera. 

 II Nazioarteko Konferentzia ospatzen zen bitartean, Jesus Santrich gerrilla-

komandante insurjente  kolonbiarrari omenaldi xume bat egin zitzaion. Non adostu zen 
bera Nazioarteko Konferentziaren batzorde eragilearen ohorezko kide iraunkorra 

izendatzea. 

 Nazioarteko II Konferentzian egin ditugun eztabaiden eta gogoeten ondorio 

nagusiak izan dira honako akordio eta orientazio hauek: 

1. Gure erakundeen koordinazio taktiko eta estrategikoan sakontzeko beharra 
berrestea, menderatze inperialistaren aurkako erresistentzia eta borroka 

garatzen laguntzeko. 
2. Gure sorreratik gaur egunera arte igarotako bi urteetan, kapitalismo agonikoaren 

egiturazko krisiak areagotu egin du proletarioen masa gehien-gehienen pobretze 
eta miseria. 

3. Kaos kontrolatua mundu-sistema kapitalistaren periferia osoan hedatzen ari 

zaigu, desolazioa eta miseria, harrapaketa gerrak eta errepresioa eraginez, baina 
metropoli kapitalista eta inperialistetako herri langileak ere gero eta gogorrago 

kolpatzen ditu. 
4. Kapitalismoaren fase inperialista honen ondorioz, planeta krisi ekologiko izugarria 

jasaten ari da, gure espeziearen biziraupena arriskuan jartzen duena. 
5. Humanitatearen historiako produkzio modurik hilgarrienak duen berezko krisi 

estrukturalak duen larritasunaren aurrean, burgesiak menderakuntza-forma 
terrorista sustatzea aukeratu du. Disuasio- eta prebentzio-neurri bat dena, 

herrien eta euren langile-abangoardien, hirian zein landan, erresistentzia- eta 



eraso-borroka oraindik lotsatien aurrean. Horiek hala, faxismoa errealitate bat da 
jadanik globoaren zati handi batean. 

6. 'Ezker instituzional' ezberdinek sustatzen dituzten hauteskunde alternatibek 
porrot egiten jarraitzen dute. Bere erreformak ez dira gai abian dauden erronkak 

konpontzeko, langile klasearen eta langile guztien erasoak geldiarazteko, 
zapalduen artean ilusio faltsuak sortzen lagunduz, burgesen diktadura 

betikotzeko oso funtzionalak direnak. 
7. Inperialismoaren think tank direlakoek inposatutako esamoldeen aurrean, 

klasearen kontraesana generoarenaren ordez jartzen saiatuz, eta pairatzen 
ditugun menderatze ugarietan jatorria eta erantzukizunak ezkutatzen dituzten 

arrazoi bidezkoekin arreta desbideratuta, berresten dugu Kapitalaren eta Lanaren 
arteko kontraesana dela emakume langileen eta menpean dauden herrien 

benetako emantzipazioa ahalbidetuko duen ardatz nagusia. 
8. Langile, herri eta nazio askapenerako borroka proletarioek bakarrik lortuko dute 

masen kontzientzia maila handitzea, eta modu antolatu eta bateratuan 

mugiaraztea eta borrokatzea produkzio kapitalistaren ondorioz jasaten ditugun 
menderatze eta zapalkuntza ugarien eta esplotazioaren aurka. 

9. Langile-klaseak eta, oro har, herri langile eta txirotu osoak historikoki erabili izan 
dituen borrokarako eta borrokarako tresna guzti-guztiak berrantolatzeko beharra, 

horiekin lortu baitzituen kapitalismoak pixkanaka desegin dituen konkistak eta 
eskubideak. 

10. Biurteko honetan Ekuadorko, Txileko, Kolonbiako herri langile eta 
pobretuek izandako matxinadek, herri afroamerikarrak pizti yankiaren bihotzean 

arrazakeriaren aurka egindako borrokek, palestinar eta saharar herriaren 
erresistentziak, jarraitu beharreko bidea zein den seinalatzen digute. 

11. Herri-matxinaden garaipenak, insurjentzia-prozesuetara igarotzea 
erraztuz, lotura estua du orientazio sozialista/komunistako erakunde iraultzaile 

indartsuen existentziarekin, estrategia subertsibo batez hornituak, ekintza 
teoriko-praktiko antzu eta kaltegabearen gaindigarri, zeinak Marx, Engels, Lenin 

eta Che-ren lan teoriko erraldoian inspiratzen omen diren alderdi eta erakunde 

gehien-gehienen ezaugarria den. 
 

 Parisko Komunaren 150. urteurrenean, Historiako langileen gobernuaren 
lehen esperientzia, II Nazioarteko Konferentziak adierazten du honakoa: 

 
1. Kubako herri heroikoarekiko gure elkartasuna, haren subiranotasunari eta 

independentzia nazionalari ematen diogun baldintzarik gabeko babesa, 
blokeoaren gogortzearen eta inperialismoak jasaten ari den eraso basatiaren 

aurrean. 
2. insurjentzia Globala/Proletari gure aldizkari teorikoaren bidez marxismoaren 

oinarri teoriko-praktikoak berrezartzen laguntzea. 
3. Nazioarteko Proletario berri bat sustatzeko oinarriak ezartzen jarraitzea, ahalik 

eta erakunde, indar eta alderdi gehien bilduko dituena, eta helburua Iraultza 
Sozialista/Komunista antolatzea izango duena bere gizarte-formazio 

espezifikoetan, munduko Iraultza Sozialista/Komunistaren zati zatiezin gisa. 

 

Compostelan, 2021eko uztailaren 24an 

  

 

 


