Ezkerraz, hitz batzuk
Hasierarako, ikus, besteak beste, ondokoak:
Eurolandiaz:
Europar Batasuna: zer ote da? CIA-k bultzatu ote zuen?
Italiako eliteek jakin zuten eurogunea desastre bat izango zela
Erromako tratatua eta geroko bilakaeraz
Botereaz:
Dirua eta boterea
XXI. mendeko langile botereaz hitz bi
DTM eta langile botereaz
Azken Ezker aurrerakoia
Segida:
Europako ezkerra? Missing…
Ezkerraz, beste behin…
Europako ezkerraz, gehigarria
Korporazio transnazionalez eta ezkerraz hitz batzuk
Europako egoeraz eta ezkerraz hitz bi
Eskoziako ezkerraz hitz bi
Mitchell-ek Espainiako ‘ezkerrari’ egindako kritika
Brexit eta ‘ezkerra’
Austeritatea da arazoa, ez Brexit
Globalizazioa, neoliberalismoa, nazio-estatua eta ezkerra
Mikal Kalecki eta ezkerra
Ezkerrak ez du adorerik eta gutxiagotasun konplexua dauka
Neoliberalismoa, amets amerikarra eta Ezkerra
Brexit, ezkerra eta Lexit
Costas Lapavitsas-ek Greziaz
Europar Batasunaz, Grexit-ez, Brexit-ez, Ezkerraz eta abarrez
Elkarrizketa Costas Lapavitsas-i
Euroa eta (galdutako) ezkerra
Non dago ezkerra? Zertan dabil?
Warren Mosler: Ezkerra okertuta dago zor eta defizitari buruz
Neoliberalismoa, zer dakizu horretaz?
Supra-nazionalismoaren aurka: Subiranotasun nazionalaren (eta Brexit-en) alde
Europako ezkerra galduta dagoenean
Europako ‘ezkerraz’
Bankuak eta beraien nazionalizazioaz
Bankungintza: Europako ‘ezkerra’ erabat galduta dagoenean
Plangintzarako plan bat
Brexit sasi-ezkertiarrentzat
Sozialdemokrazia: maldan behera
Estatua gu geu gara
Europar Batasuna: demokratizatu ezin den proiektu neoliberala
Txile: CIA, Milton Friedman, NMF
Bill Mitchell: bono merkatua eta beharrezko politika aurrerakoia
Laboristak eta Brexit, neoliberalak nagusi

Eurogunea, Federaziorik eza eta EBZ
Banku zentralak eta Gobernu bonoak, politika monetarioa eta fiskala tartean
Zerga-paradisuak itxi behar dira, …
Alderdi Laborista eta neokeynesianismoa
Ezkerreko teoria erradikala: DTM
Gobernuak kapitalismoa kontrolatu ahal du
Zergak eta DTM
Euroguneko errealitate gordina
Marx eta marxismoa XXI. Mendean
Pentsioak direla eta, bi hitz gehiago
Pentsioak direla eta: NPI
Euroguneko politikek ez dute funtzionatzen
Ez dagoela dirurik?
Bill Mitchell eta Thomas Fazi: mintegia Bartzelonan
DTM: kritika batzuk eta erantzunak (1)
Pentsioak eta DTM
Diruari buruzkoak, gogoratzekoak
Zor publikoa eurogunean: arazo politiko bat
DTM: kritika batzuk eta erantzunak (2)
DTM: kritika batzuk eta erantzunak (eta 3)
Estatua botererik gabekoa ote da?
Ezkerra? Ez, eskuina!
Brexit eta gero
Zergak eta pasiboak
Euroguneko beherakada, ez dago misteriorik!
Ordu estrak? Ez mila esker!
Diru Teoria Modernoa (DTM) korronte nagusi bilakatzeko bidean
Que no hay dinero? Ez dagoela dirurik?
Marx bere 200garren jaio-egunean
Ahantz Europako erreforma
Estatu nordikoak
2007ko krisia (GFK): zein zen kausa?
donejurgi (joseba felix tobar-arbulu)

