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HAUSNARTZEN

Nafarroa eta baskongadetatik begiak 
apur bat altxatzea nahikoa da Frantses 
hatzaparretan dauden Lapurdi, Behe 
Nafarroa eta Zuberoan ere aldaketa 
haizeek gogor jotzen dutela ohar- 
tzeko. Ikusi besterik ez  Aieteko bake 
konferentziak izandako bilakaera, lu-
rralde elkargoaren aldeko dinamika 
edota zergaitik ez, euskoaren sorre-
ra. Urrats txiki zein handiak, ozto-
po gehiago edo gutxiagorekin baina 
urratsak azken finean, bidea egite-
ko ezinbestekoak. Aldaketa haizeak 
hautsak harrotu dituen unetik ordea, 
hegaldia geldiarazteko ufada zakarrak 
etorri dira Parisetik, Ikastolen aurkako 
erasoak eta lurralde antolaketaren in-
guruko azpijokoa besteak beste.

Europa neoliberalaren baitan, kri-
si sistema erreproduzitzen da Estatu 
frantsesean ere. Sistema kapitalis-
ta patriarkala bezala ere ezagutzen 
dena. Berdintasunaren izenean he-
rritarren beharrizanak bigarren mai-
lan kokatu dira Estatu frantsesean, 
horretarako zentralizazioa baliatuz. 
Jakobinismoaren batutak zuzenduriko 
Marsellesa herritar ororentzat. Baina 
krisi sistema orotan bezala  lehena-
go edo beranduago krisiaren kiratsa 
herritar orok sufritzen du. Historikoki 
salaturiko turismo basatiaren ondorio 
latzak, lehen sektorearen prekarizazio 
geroz eta handiagoa, langabeziaren 
igoera... finean bizitzaren prekariza-
zioa. Bidasoaren bi aldeetan beraz 
egoera antzekoan aurkitzen garela 
esan dezakegu, prekarizazioari dago-
kionean behintzat eta aurrerantzean 

ere egoerak okerrera egingo duela 
dirudi.
Lurralde elkargoaren afera beste-
tik pil-pilean dagoen gaia bada ere 
ez da gaurko kontua. Ezinbestekoa 
da beraz atzera begirada bat egitea. 
Azken hiru hamarkadetan mugimen-
du ugari izan dira Lapurdi, Behe Na-
farroa eta Zuberoak osatuko luketen 
erakunde bat sortzearen aldeko bo-
rrokan. Horren aurrean baina Parisek, 
ohikoa duen sotiltasunaz, iruzurraren 
bidea hartu izan du. Horren adibide 
da 90eko hamarkadan “Pays” formu-
laren aplikazioa departamentu baten 
eskariaren aurrean.  “Pays” formulak 
nolabaiteko borroka ideologikoa ga-
ratzeko baliagarri izan diren Euskara-
ren Erakunde Publikoa (EEP), Euskal 
Herriko Garapen Kontseilua eta Euskal 
Herriko Hautetsien Kontseilua sortzea 
ahalbidetu zituen. Baina esan bezala, 
borroka ideologikoa garatzeko, es-
kumenei dagokionean aldiz hutsaren 
hurrengoa.

Orduko iruzurraren aitzakia nagusia 
Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoako 
alderdi edo sentsibilitate ezberdinen 
arteko batasun eza izan zen. Baina 
gaur egun baldintzak ezberdinak di-
rela esan daiteke. Batera plataformak 
ordutik lan eskerga egin du azken 
urteotan ikusi den bezala. Adibide 
moduan gogora ekar ditzagun Bate-
rak antolaturiko erreferenduma, zein 
lorturiko hauzapez anitzen atxikimen-
dua. Gehiengo baten nahiaren aurre-
kari. Hau guztiaren ondotik etorri zen 
ziklo politiko berriari ateak ireki ziz-

kion garaia. Hala nola, ETAren su-ete-
na, Aieteko bake konferentzia, ETAk 
borroka armatua behin betiko amai- 
tzeko harturiko erabakia zein ondotik 
etorritako urrats ezberdinak. Guzti ho-
nek hegoaldean bilakaera gozo baino 
gaziagoa izan badu ere Bidasoaz bes-
talde izan duen garapena bestelakoa 
izan da. Estatu frantsesaren jarrera 
albo batera utziz, Ipar Euskal Herriko 
alderdi guztiek aintzat hartu zuten 
egoera berria eta aurrera begirako 
perspektiban kokatu ziren. Ukaezinak 
diren ezberdintasunak ezberdintasun, 
baina aurrera begira.

Aieteko akordioarekin batera sentsibi-
litate ezberdinek bat egiten dute lurral-
de elkargoaren beharrean eta Parisek 
ezin du entzugor egin. Azken urtee-
tako bilakaera honi PSren lurralde be-
rrantolaketaren proposamena gehitu 
behar zaio. Hauteskudeetara Hollande 
dezentralizazio prozesua abiarazteko 
konpromisoarekin joan zen, “Pays” 
formula guztiz agortua denaren ideia 
are gehiago berretsiz. Beraz lurralde 
elkargoaren bidean aldarrikapenetatik 
harago urratsak emateko ordua da. 
2012tik hona mobilizazio andana izan 
dira Batera zein gainerako sentsibilita-
teen ekimenez. Halabaina iruzurraren 
mamua presente dago. Parisetik jaso-
tako Biarno Behe Nafarroarekin bat-
zearen proposamena horren adibide. 
Beraz Ipar Euskal Herria ataka estrate-
gikoan aurkitzen dela esan genezake. 
Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoa 
batuko dituen elkargoa sortu ala Ipar 
Euskal Herria zatikatu. Garai bateko 
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aitzakiak gaindituz eta gehiengoaren 
indarra baliatuz aurreraurratsak ema-
teko garaia da.

EUSKAL GAZTERIA AINTZINA

2012ko ekainaz geroztik Ipar Euskal 
Herriko gazteria umezurtz egon da. 
Azken hamarkadetan Patxa, Gazte-
riak edota Segi izan dira besteak bes-
te bestelako eredu baten alde, Euskal 
Herri aske baten alde hondar aleak 
pilatzen joan diren ameslarien bilgu-
ne. Bakoitza bere ezaugarriekin, bere 
izaerarekin, bere hankasartze eta ga-
raipenekin. Baina bilguneak horixe 
dira, bilgune, tresnak azken finean. 
Ortzimugara bidean darabilzkigun 
tresnak. Aurrera egiteko ordea tres-
nak unean-unean egokitzea ezinbes-
tekoa da, dauden baldintzak aztertu 
eta sortu nahi ditugunetarako presta-
tuz.

Lan horretan aritu dira denbora guzti 
honetan. Ipar Euskal Herriko gazteriak 
izandako bilakaera aztertuz, aurretik 
izandakoen hankasartzeak ez erre-
pikatzeko eta garaipenak biderkat-
zeko. Asmoa bakarra bezain handia. 
Ahalik eta gazte gehien batuko di-
tuen ameslarien bilgunearen oinarriak 
ezartzea. Eta horretarako ezinbeste-
koa da ikusmira Ipar Euskal Herrian 
ezartzea, benetako oinarriak ezarri 

nahi badira hauek sendoak izan behar 
baitira, bertako baldintzetara egoki-
tuak. Ahalduntze prozesua ezinbes-
tean bertatik eman beharko dela on-
dorioztatu zuten. 

Hala otsailaren 2an Hezpeletan egi-
niko Gazte Egunak hasiera eman 
zioten, “Orain duk Tenorea” gazte di-
namikari. Hilabeteetan luzatu den pro-
zesua. Prozesuan zehar Lapurdi, Behe 
Nafarroa eta Zuberoako 120 gaztek 
parte hartu dute. Bereziki aipagarria 
da Zuberoako gazteen parte hartzea. 
Eta prozesuan zehar hamaika gai jo-
rratu dituzte, ezagunak zaizkigun za-
palkuntzetatik hasi eta aurrera begira 
egin beharreko lanetaraino. Lurralde 
elkargoaren aferaz, Ikastolen egoeraz, 
euskara, etxebizitza, laborantza, ga-
tazka politikoaren konponbideaz zein 
nazio izaera eta ikuspegiaz mintzatu 
dira.

Bidea ez da erreza izan, zailtasun 
ugari izan dituzte, horrelako prozesu 
eratzaile bat aurrera eramatea guk 
ere badakigu ez dela lan makala. Bai-
na pasa den Azaroaren 2an Baionako 
karriketan sortu zen Aitzina. Ipar Eus-
kal Herriko panorama politikoa asal-
datzeko prest agertu den antolakun-
dea, inoiz ikusi ez den gazte andana 
batuko asmo duena. Goizean goizetik 
nabari zen egun berezia izango zela 

eta eguraldiak lagundu ez bazuen ere 
ez zen oztopo izan hilabeteetako la-
naren emaitza ikusteko.

Oztopoak oztopo, zalantzak zalantza, 
Azaroaren 2an argi ikusi zen Ipar Eus-
kal Herriko gazteriaren borrokarako 
hautua. Beraz esan dezakegu euskal 
gazteriak borrokarako hautua egina 
duela. Memoriari keinu eginez ho-
nakoa entzun zen ekitaldian oholtza 
gainetik, “Zuok, utopikook, ekarriko 
duzue askatasuna herri honetara”. Ez 
izan zalantzarik euskal gazteriak kon-
promiso hori hartua duela.

Onena ordea orain hasten da. Kale-
ra irteteko ordua da. Aitzinak badu 
zeregina Ipar Euskal Herriko kaleak 
astintzen, arestian aipatzen genuen 
jakobinismoaren batutak zuzenduriko 
marsellesa irrintzi bilakatzen.

Euskal gazteria ditugun helburuek 
batzen dute. Iparraldean zein hegoal-
dean azken portua berbera da, beraz 
urratsez urrats, pausoz pauso, elkarla-
nean jardunez bidean topatuko gara.

HAUSNARTZEN
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NAZIOARTEA

KONTRAESANEN GAINETIK 
HERRIALDE ARABIARRAK 
BIDEA EGINEZ
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Mundu mailako gertakari ezberdinez inguraturik bizi gara. 
Egunero, potentzia mundialek kontrolatutako komunikabi-
deen partetik informazio bonbardaketa izugarria jasan be-
har izaten dugu. Iraultzaile garenok, ordea, analisi sinplis-
tetan erori baino (ona-txarra binomioan, alegia) sakonean 
aztertu behar ditugu geure inguruan zein Euskal Herritik 
at gertatzen direnak. Ondorengo lerro hauetan, mundu 
arabiarrean azken urteetan emandako zenbait gertakariz 
arituko gara, zehazki, “Udaberri arabiar” gisa ezagutu diren 
horiez.

Analisian sakontzen hasi aurretik ulertu behar dugu, uda-
berri arabiarrak bezala ezagututako “matxinadak” bizi izan 
dituzten herrialdeetan estatu eredu ezberdinak daudela. 
Egoera nahiko konplexua izan arren, esan genezake modu 
orokor batean bi bloke nagusirekin topatzen garela. Alde 
batetik, bloke inperialista; AEBen politika inperialisten eta 
sionismoaren lagun fidelak, historikoki palestinar auzia-
ri muzin egin diotenak. Bloke honetan gune geografiko 
horretako herrialde atzerakoienak topa ditzakegu (Qatar, 
Bahrein, Saudi Arabia...). Bestetik, bloke antinperialista 
osatzen duten herrialdeak ditugu, historikoki Israelgo esta-
tu sionistari zain AEBren proiektu expansionistei aurre egin 
diotenak eta bitarteko ezberdinak erabiliz Palestinako as-
kapen mugimendua lagundu dutenak (Iran, Siria eta Libia, 
kasu). 

Kontuan izan behar da, oraindik orain, erlijioak pisu handia 
duela lurralde hauetan nahiz eta erlijioa bizitzeko modu ez-

berdinak egon. Islamak, eliza katolikoarekin alboratuz, ez 
du doktrina komunik, ondorioz, korronte eta azpikorron-
te ugari ditu. Abaniko zabal honetan, Islama modu nahiko 
aurrerakoiean eta modu  atzerakoiean ulertzen dituzten 
korronteak daude, guzti hauek, ezkerreko zein eskuineko 
mugimenduetan eragina dutelarik.

Kontuan izan beharreko beste elementu bat da, azken ur-
teotan indarra hartu duten korronte islamistak, salafistak 
eta wahabiak kasu, hasiera batean AEBek indartu zituztela 
(adibidez, Al Qaeda, AEBek sortu eta finantzatu zuen So-
bietar Batasunari aurre egiteko). Egun, mendebaldeko po-
tentzia inperialistak talde horiez baliatzen dira, euren inte-
res inperialistak mantentzeko Siriako eta Libiako “udaberri 
arabiarretan” ikusi den bezala. Horrek ez du esan nahi uda-
berri arabiarrak soilik inperialismoak bultzatutako matxina-
dak izan direnik, baina ukaezina da hauetako batzuetan 
eskuhartze zuzena izan dela beraien interesak babesteko.

Matxinada hauek oso arrazoi ezberdinengatik eman dira 
herrialde bakoitzean, arrazoi sozioekonomikoak, erlijio-
soak, korrupzioa... 2010eko azaroan Saharako Gdeim Izike-
ko kanpamendu baketsuaren kontrako erasoa mugimen-
du zein altxamendu guzti hauetatik lehena izan zela esan 
dezakegu, nahiz eta Tunez eta Arjeliako eztandak izan le-
henak ezagutzen. Hala ere, Kairoko Tahrir-eko enparantza 
izan zen mugimendu horiek mendebaldean masiboki eza-
gutzera eman zituena. Baina matxinadak ez dira soilik herri 
horietara mugatu, Bahreinen, Saudia Arabian, Qatarren... 
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ere borroka latzak izan ziren jendarte-
ko gutxiengoen eskubideak aldarrika-
tzeko. Azken hauek gogorki zanpatuak 
izan ziren, bertako gobernuek ehunka 
hildako eta zauritu eragin zituztelarik. 
Gertakari horiek mendebaldeko po-
tentzien jarrera oso argi adierazten 
dute; euren aliatuek ehunka hildako 
eragin arren, beraiekiko harreman eta 
laguntzan sakontzen jarraitu baitu-
te. Gainera, Libia eta Siriaren kasuan, 
“demokrazia-ren” izenean, eskuhar-
tze zuzena egon da Mendebaldeko 
potentzien partetik. Aipatzekoak dira 
NATOren interbentzioa Libian edota 
AEBek zuzenean finantzatutako mer-
tzenarioak Sirian.

Azken bi kasu hauek oso esangura-
tsuak dira mendebaldeko eskuartze 
zuzenarengatik eta komunikabideeta-
tik jasan dugun manipulazioarengatik. 
Mendebaldeko komunikabideek ona-
txarraren binominoa saldu digute, 
gertatzen ari dena modu azaleko bai-
na interesatu batean helaraziz. Hala, 
sakoneko irakurketak geure konpro-
miso militantearen esku geratu dira.

Bai Libiaren eta bai Siriaren kasuan, 
oso argia da Mendebalde inperialistak 
bertako gobernuak aldatzeko eginiko 
saiakerak. “Udaberri arabiarrek” era-
gina izan bazuten ere, agerian geratu 
da mugimendu hauek apenas lortu 
zutela indarrik. Zentzu horretan na-
barmendu beharra dago,  mugimen-
du horiek ez zirela indar hegemoniko 

bilakatuko mendebaldeko gobernuen 
inbertsioengatik ez balitz; besteak 
beste,  islamismo atzerakoiarekin du-
ten harremanagatik.

Bi herrialde horiek historikoki bloke 
antinperialistan kokatu dira: Libiaren 
kasuan, 1969ko irailaren 1eko iraultza-
ren ostetik eta Siriaren kasuan Ba’ath, 
alderdi sozialista arabiarraren iraul-
tzaren ostetik. Libiak esaterako, Euro-
pako mugimendu iraultzaileei babesa 
eman die (ETA, IRA...) eta Afrikaren 
independentzia eta batasuna sustatu 
zituen. Siriaren papera ere ezinbeste-
koa izan da Israelgo estatu sionistaren 
aurkako borrokan (gogoan izan behar 
dugu Israelek Siriako Golan mendiak 
okupatu zituela) eta Palestinako as-
kapen mugimenduari eta Hezbollah-ri 
babes militarra emanez.

Beraz, argi izan behar dugu, kon-
traesanak kontraesan, herrialde 
hauek mendebaldeko potentzia inpe-
rialisten kontrako jarrera garatzen ja-
rraitzen dutela eta hain zuzen, horre-
gatik kolpatu dituela inperialismoak. 
Esan beharra dago, gabeziak medio, 
estatu hauek erlijioa modu nahiko au-
rrerakoiean landu dutela; Siriaren ka-
suan batez ere, estatu akonfesionala 
izaki, bertako erlijio ezberdinen arteko 
elkarbizitza sustatuz.

Erlijioaren gaiak pisu handia hartzen 
du bi kasuetan “errebelde” gisa eza-
gutu ditugun sektoreek islamismo 

erradikalenekin harremana zutelako. 
Estatu islamikoak sortzeko helburua-
rekin eta “Jainkoa handia da” lema-
pean bi herri hauen aurkako matxina-
dak bultzatu dituzte.

Hori ez da kasualitatea, Mendebal-
deak eta Israelgo estatu sionistak, 
Golko arabiarreko monarkia islamistak 
eta yihad-ak (Gerra Santuak) gobernu 
horien kontra baliatu baititu beraien 
interesak babesteko. Libiak eta Siriak 
historikoki inperialismoaren interesei 
aurre egin diete eta horregatik, zein 
elementu geoestrategiko eta geopo-
litikoengatik, kolpatuak izan dira. 
Afrikako herrialde aurreratuenetakoa, 
Libia alegia, txikitu eta islamisten eta 
multinazionalen eskuetan utzi dute. 
Sirian oraindik orain ez dute lortu.

Herrialde hauek izan ditzaketen ga-
bezietatik harago, zera nabarmendu 
nahi dugu: bat, herrialde oro buruja-
bea dela eta herria izan behar dela 
bere barne kontraesanak gainditzeko 
sujetu nagusia. Eta bi, Mendebaldeko 
inperialismoaren eskuhartzeek za-
palkuntza, esklabutza, esplotazioa... 
besterik ez dutela eragin, hala, langi-
le klaseak erasotuz bertako burgesiei 
men eginez. Urteak dira Euskal Herrian 
indar hegemonikoari aurre egiten eta 
munduko herri langileei elkartasun in-
ternazionalista adierazten hasi ginela. 
Jarrai dezagun, beraz, bide horretan 
sakontzen eta inperialismo basatiari 
hortzak erakusten.



GOMENDIOAK

GENERO ARIKETAK
Feminismoaren subjetuak
Artikulu-bilduna
Edo!, 2013
Orrialde kopurua: 318
Hizkuntza: euskara

Isilarazitako gorputzei ahotsa eman asmo 
dion liburu hau, atal ezberdinez osatzen 
da: «Baina gorputzak dio» atalean, hitza 
ematen zaie gorputz baztertuen ahotsei. 
Bigarren atalean, «Baina ispiluak dio» ize-
nekoan, hausnarketa eta iruzkin (trans)
feminista zenbait biltzen dira, geure gor-
putza irudikatzeko ispilu berrietara jotze-
ko. «Baina pentsamenduak dio» ataleko 
testuek (trans)feminismoaren testuinguru 
eta eragin soziopolitikoez jarduten dute. 
Eta azkenik,  «Glosategia» dago, pent-
samendu (trans)feministan giltzarri diren 
zenbait kontzeptu bilduz.

TWIST
izaki intermitenteak
Nobela | Harkaitz Cano | Susa, 2011 
Orrialde kopurua: 440

80. hamarkadako Donostin kokatzen da 
nobela hau eta  gerra zikina eta lagunta-
sunak eskainitako zoriontasunaren arteko 
dantza da. Hamarkada horretan egiazkoak 
izan ziren zenbait gertaera fikzionatu egi-
ten ditu Harkaitz Canok bere azken nobela 
honetan.
Soto eta Zeberio pertsonaiak gazte dire-
la desagerrari, torturatu eta erahil dituzte 
eta bizirik jarraitzen duen Lazkano lagu-
nak ezin izango ditu oroimenetik uxatu 
inoiz. Lazkano, bi lagunen ordez bizitzen 
saituko da, hiru bizitza bakarrean bizitzea 
posible bailitzan. Hala, zarenaren eta izan 
nahi duzunaren arteko doinuak dira nagu-
si Twisten.

HAMLET
orain eta hemen
Antzezlana
2013

Hamlet antzerkien antzerkia da. Garai 
bakoitzak bere irakurketa behartzen du. 
Argiki eta arintasunez, Shakespearek 
munduaren eromena marrazten du. Obra-
ren ekintza politikan oinarritzen da : ge-
zurra, jukutria, kalkulua, konplota, dirugo-
sea, hitza hitz ala hitza jan. Baina 
erabakia ez da ekintza, eta aizu dena ez 
da justizia noski... hor da hauzia. 
“Errautsak” ikuskizunaren ondoren, Ar-
tedrama, Dejabu eta Le Petit Théâtre de 
Pain taldeek Shakespearen obra gurega-
natzen dute, egungo gizartearen kezka, 
arazo eta ezaugarriekin. Ximun Fuchs da 
obra honen zuzendaria eta Xabier Mendi-
gurenek egin ditu egokitzapen lanak.
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