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HAUSNARTZEN

 Gure agendetan gorriz markaturiko datak datozkigu gainera datozen hilabe-
teotan, prekarietateak aurpegi asko erakusten dizkigun bezalaxe, borrokan bi-
dez ere fronte anitz eta zabalak martxan jarriak ditugu. Denak norabide berean 

indar eginez  egungo egoera
irauli eta bestelako bizi eredu bat eraikitzeko aukerak zabalduz.

INORK EZ ZUEN 
ESAN BIDEA ERRAZA 

IZANGO ZENIK
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Ziurrenik, bizi ditugun garaiak azken hamarkada luzeetako 
garairik konplexuenak dira, zentzurik zabalenean uler-
tuta. Askotan entzun dugun eta ahoan trabatzen zaigun 
`krisi anizkoitza’ delakoak, bere aurpegirik bortitzenak         
erakutsi dizkigu azken urteotan, gazteok izanik bortizke-
ria hori modu zuzenean ezagutu dugun jendarteko sekto-
re nagusienetarikoa. Aukerez hitz egiten digute, besteak 

beste, atzerrira joan eta bertan ikasi eta lan egiteko 
aukera paregabeaz, joatera gonbitea luzatuz kasik. 

Edota hemen bertan ditugun aukerez mintzo 
dira, jakitun hemen eskaintzen zaigun 

aukera bakarra prekarietatean, es-
plotazioan eta miserian oinarritua 

dela.

Eskubideen murrizketa 
neurrigabea bizitzen ari 
gara, non urteetan erein-
dako uzta borrazo batez 
pikutara bidali (nahi) duten. 
Ez da ez kasualitatea gure 
gorputzen gaineko erabakia 
ukatu nahi digun abortoaren 
erreforma, status quoa blin-
datzeko ezarri asmo duten 
hiritarren segurtasunerako 
lege proposamen berria, lan-
gileon baldintzen merketzea 
ekarri digun erreforma labo-
rala, Gizarte Segurantzaren 
desagertze arriskua 3 hilabe-
tez Espainiar Estatuan koti-        

zatzen ez duten horientzat, greba-eskubidea eskubide 
bezala zalantzan jartzea behin eta berriz... azken batean, 
gradualki ezartzen ari zaigun bizitza perspektiba pre-
karioa eta eskubide murrizketa basatia ez da kasualitatea. 

2009. urtearen bueltan indar handiagoz entzuten eta ger-
tutasun handiagoz ezagutzen hasi ginen krisi ekonomiko 
famatua, ingenieria politiko neoliberala izan zen. Hau 
da, ongi baino hobeto neurturiko eta aurreikusitako egoera 
agertu zitzaigun mutur aurrean. Euren poltrona eta bule-
goetatik gure bizitzekin Monopolyan jokatzen zuten horien 
interesetarako jokaldi borobila izan da azken urte haue-
tako kudeaketaren ondorioz sortutako goera. Orain, duela 
5 urte baino errazago eta merkeago ateratzen zaie eskulan 
indarra salerostea.

Atzerriaz hitz egiten dugu, eta maiz atzerria dugu buruan 
gazteok. Egungo egoera honek horretara bultzatzen gaitu 
oharkabean, gure helburua atzerrian kokatzera, gure burua 
beste nonbait proiektatzera, gure salbazioa hor nonbait, 
kanpoan, gure zain dagoenaren ideia sinisteraino. Eta ez. 
Motxila pisutsuegia daramagu Euskal Herriko gazteok gai-
nean, izan hemen edo hemendik at. 

Duela gutxi EGK-k publiko egindako ikerketan aditzera 
ematen zen bezala, “prekarietatea tokiz aldatzen da 
migratzaileekin”, horra hor Kontseiluaren datuen ara-
bera 2010 geroztik 16.000 gazte baino gehiagoren bidai-
dea. Izan ere, formakuntza, prestakuntza, esperantza eta 
ilusioekin batera, bestelako gain karga daramagu atzerrira; 
lana baldintza duinetan garatzeko ezintasun erreala asko-



tan. Era berean, hemen ala atzerrian langile arteko lehiara 
bultzatuko gaituzte, baita tokian tokiko lan baldintza pre-
karioagoak onartzera ere, azken batean gure beharrak eta 
desesperantza tarteko, ordura arte ezagutu ez ditugun bal-
dintza laboralak ezartzea ekarriko duen egoera sortuko da 
gutxika gutxika; eskubide murrizketak finean.

Baina ez, ez dezagun gure burua erruduntzat jo, ez di-
tzagun munduko migratzaileak salatu eta erretzera kon-
denatu egoera prekario berria bultzatzeko sorginkeritan 
ibili izan balira bezala. Sobera dakigu herriaren haserrean         
sutan erre beharreko horiek zeintzuk diren, non dauden, 
zer egiten duten eta nola jokatzen duten. Eta haien bila 
goaz!

Aurreko ikasturteetan bezala, determinazio eta tinkota-
sun osoz kalera atera eta dagokiguna eskuratzeko bo-
rrokan murgiltzeko garaia eta beharra dugu. Denok gara 
ezinbestekoak, denok gara beharrezkoak eta inor 
ez dago soberan barrikadaren alde honetan, soilik herriak 
salba baitezake herria. Gure agendetan gorriz markaturiko 
datak datozkigu gainera datozen hilabeteotan, prekarieta-
teak aurpegi asko erakusten dizkigun bezalaxe, borrokan 
bidez ere fronte anitz eta zabalak martxan jarriak ditugu. 
Denak norabide berean indar eginez  egungo egoera
irauli eta bestelako bizi eredu bat eraikitzeko aukerak za-
balduz. 

Baina zein da maiz amestu, baina oraindik ere usaintzera 
heldu ez garen delako eredua? Zein da gure utopietako 
hortzimuga? Nola egingo dugu? 
Galdera potoloak dudarik gabe, erantzuna ere tamainakoa; 
burujabetza.

Burujabetza, hitzak berak izan ditzakeen aplikazio abaniko 
zabal guztiari erreferentzia eginez, ez baitugu soilik Eus-
kal Herriaren burujabetzaz hitz egiten. Hasteko eta behin, 
norbanakoon burujabetzaz hitz egiten dugu, gutako 
bakoitzak bere bizitzaren erabakiak hartuz bere ibilbide 
propioa eraikitzearen beharraz ari gara. Burujabetza ko-
lektiboari begira ere jarrita, guri dagokigunean gazteok 
batu eta gureak diren aldarrikapen eta beharrei era kole-
ktiboan erantzunez, bide propioa marraztuz. Eta hori bai, 
burujabetza ezinbestean baita ere herri honi dagokionean, 
bahituta zaizkigun hitza eta erabakia aitortuz eta erres-
petatuz. Euskal Herria bestelako eredu soziala gara-
tzeko, Kapitalaren egungo Europaren gainetik, herrien za-
palkuntzarako Europar Batasunaren gainetik, Espainiar eta 
Frantziar Estatuen harrokeria eta zapalkuntzaren gainetik, 
diruaren interesen gainetik.

Hori da iparra, eta bide hori da datozen hilabeteotan sa-
kontzen segituko duguna. 

Gasteizko langileen aurkako sarraskiaren 38. urtemuga be-
teko da martxoaren 3an, oraindik ere herri honek ahaz-
ten eta barkatzen ez dituen gertakizun inpuneak, orduko 
burgesiaren eta botere politiko-ekonomikoaren babes 
osoarekin jazotakoak. Hain zuzen, martxoaren 3an eta 4an 
Bilbon nazioarte mailako Gailur bat ospatzeko asmoa dute 
mundu mailako enpresari nagusiek. Testuinguru gogor 
honetan, miseria gordinera kondenatzen gaituzte hauei         

sanmartin eguna zer den erakusteko unea iritsi da.

Hor dugu martxoaren 8a, aurtengoan testuinguru oso 
zehatz eta larrian datorkiguna, emakumeon kontrako era-
soak areagotu eta eskubideak geroz eta murritzagoak 
eta bizi baldintzak geroz eta prekarioagoak direnean, 
abortoaren erreformak edota erreforma laboralak duten 
inpakto zuzena horren lekuko izanik.

Martxoaren 22an espainiar Estatuan zapaldutako herrien 
martxa ospatu asmo dute nazio ezberdinetako sindikatuek, 
herrien ahotsa entzunaraziz eta dagozkigun eskubideak 
eskuratzeko borrokan pauso sendoak emanez. Estatuaren 
lurralde krisian sakontzeko baliagarri izango den martxa.

Ikasleriaren hilabete osoko borroka planteamenduaren in-
flexio unea izango den ikasle greba orokorra helduko zaigu 
martxoaren 27an, LOMCEri aurre egiteko ez ezik, Euskal 
Herriak behar duen eskola eredu propioaren aldarrikapen, 
defentsa eta eraikitze bidean urratsak planteatuz, horre-
tarako ezinbestean herri honen etorkizuna garen ikasleria 
batuz eta kalera ateraz.

Aipatzekoa da ere martxora begira gune sozio-sindikaletik 
pobreziari aurre egiteko eta eragiten duten horiei hortzak 
erakusteko egongo diren deialdi eta mobilizazio ezberdi-
nak.

Martxoa beroa dudarik gabe, baina ezerren amaiera izango 
ez dena, jarraipena baizik. Izan ere, horren ostean etorriko 
zaigu gazteoi Udaberriko Ekimena, aipaturiko norabidea 
ipar izanik geure praktika politikoa hornitzeko helburua 
izango duena. Baita apirilaren 20ko Aberri Eguna ere, 
herri honentzako independentziaren aldarria ardatz izan-
go duena. Osasun laboralaren eta hortaz prekarietatearen 
kontrako oihu ozena bilakatu beharreko apirilaren 28a 
eta hortik egun gutxiren bueltan maiatzaren lehena hel-
duko zaigu. Azken urteotan egin bezala, klase konzientzia 
garatzeko eta egoerari aurre egiteko, langileon indarrak 
kalera atera eta eskaintzen digutenaren aurrean gure era-
bakia zein den argi uzteko unea; borroka eta burujabetza.

Badakigu beraz zer den eskaintzen zaiguna, exilioa e(do)
ta miseria, esklabutza, bizitza prekarioa eta menpekoa. 
Badakigu era berean zein den gure hautua, zapaltzen gai-
tuzten horien aurrean tinko agertzea, zapalduon batasunaz 
aurre egitea. Hori da gure armarik onena, beldurrik gabe 
kalera ateatzea, egiazko iraultza baterako bidean sakon-
tzea, baldintzak sortzea, egungo eredutik kanpoko alter-
natibak martxan jartzea, gure buruak ahalduntzea, sortzea, 
saiatzea, okertzea eta asmatzea, baina batez ere, etsipen 
guztien gainetik, amore ez ematea. Eta hori guztia, Euskal 
Herria egunez egun eraikitzeko ikuspegian. 

Horixe da errezeta, besterik ez dago, sinplea bezain kon-
plexua, zaila bezain ilusiogarria. Indarrak baditugu, espe-
rientzia ere bai, grina ez zaigu falta eta egiten dugunaren 
balioaz sinetsita gaude, aurretik bide berdina ibili zutenen-
gatik eta bidea bera zabaldu zutenengatik, gure oraina-
gatik eta bereziki etorkizun justuago, hobeago eta ororen 
gainetik, aske batengatik. Indarrak batu eta goazen bo-
rrokara!

HAUSNARTZEN
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HERRI BORROKA          

BIZKAIKO IKASLE
EZTANDA!
Ikasle Eztanda dinamika aurkeztu zuten pasaden 
urtarrilaren 16an bizkaiko ikasle antolakunde eta 
asanblada ezberdinek. Bertan elkarren artean 
osatutako manifestuaren berri eman eta martxoaren 
27rako antolatu duten greba eta mobilizazioetan 
parte hartzeko deia luzatu zuten.

Ezarria dagoen hezkuntzak kapitalismoan pieza bat gehiago 
izateko hezten gaitu, lan esku egokia izan gaitezen behar di-
tugun trebetasunak, ezagutzak eta mundu ikuskera irakatsiz. 
Era berean gure artean lehiatzeko eta indibidualistak izate-
ko hezten gaitu, azterketak, zenbaki bidezko ebaluazioak... 
bezalako selekzio tresnen bidez balio dutenen eta balio ez 
dutenen arteko aukeraketa eginez. Hortaz gain, euskaldun-
tzea bermatzen ez duten ereduak sustatzen dira hezigune 
askotan, eta fakultate anitzetan karrerak edo irakasgai ze-
hatzak euskaraz ez dira eskeintzen, Lanbide Heziketa as-
kotan bezala. Gainera, 7 lurraldeak batzen dituen jakintza 
zein ikuspegi oro baztertu edo kontzeptu bezala ukatzen da, 
nazio bezala zapaltzearen bermeetako bat bihurtuz. Eta hori 
gutxi balitz bezala, sexuaren gainean eraikitako generoaren 
arabera banatutako rol eta identitateetan hezten gaituzte, 
horrela, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak han-
dituz, eta patriarkatuaren biziraupena bermatuz.

Gainera, orain onartu duten LOMCE edo datorren urtean unibertsitateetan inposatuko diguten “Estrategia Universidad 
2015” bezalako erreformen bidez zapalkuntza guzti hauek muturreraino eraman nahi dituzte. Hori dela eta, bizkaiko 
ikasle antolakunde zein asanbladak Ikasle Eztanda dinamika martxan jarri eta martxoaren 27an unibertsitate zein ikas-
tetxeetako greba orokorra antolatu dute.
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HERRI BORROKA

bit&behin Hernanin

Gazteontzako aldizkaria, gazteok lan-
dua eta gure ikuspuntutik gai des-
berdinak jorratzeko bihilabetekaria. 
Gaiak: lana eta etxebizitza, feminis-
moa, preso eta iheslariak, historia 
eta mundua. Informazioa gazte ikus-
pegitik emateko beharrak bultzatuta 
proiektua martxan da. Horrez gain, 
herriko gazte orok bertan idazteko 
aukera izango du, bitanbehin@gmail.
com emailera idatziz. Gazteok libreki 
adierazteko espazioa da Bit&Behin.

Uribe Butroin herriak bizi

Uribe Butroiko gazteak euren eskual-
deko herri txikiak biziberritu asmoz 
abiatutako dinamika da Herriak Bizi; 
kontsumo eredua, gazteen arteko 
harremanak, gazte problematika, bizi 
eta lan baldintzak... lantzea helburu 
duena. Horretarako bertako gazteen 
errealitatea agertzeko kanpaina bat 
abiatu dute eta eskualdeko gazteen 
problematika nagusiak identifikatze-
ko diagnostiko bat osatzen dabiltza. 
Kanpainaren baitan: kontsumoaren 
gaineko sentsibilizazioa kanpaina bat, 
hitzaldiak, bertako produktuen aldeko 
ekimenak... garatu dituzte. 

Durango eta Iurretako 
Berbarikuak

Bi astetik behin gai ezberdinen ingu-
ruko eztabaidak antolatu dira Duran-
gon.  

Sakana Gorria

Gazteriaren aktibazioa bilatu asmoz, 
formakuntza praktikoaren bitartez, 
hilabetero gai baten inguruan ekime-
nak egingo dituzte Sakanako gazteek; 
Gasteizko errekaleorrera bisita, oku-
pazioaren inguruko saioak,
etxebizitzaren ingurukoak, prekarie-
tateaz aritzeko tailerrak, marinaledara
bidaia... Eta, maiatzaren 18an Saka-
nako gazteon topaketak izango dira.

Gazteizen Humoretik 
astinduz

Pasa den Abenduaren 28an Carlos Ur-
kijo eta Audientzia Nazionalari ome-
naldia egin zitzaien Gasteizen “Viva el 
mal, Viva la Audiencia Nacional, Viva 
el dolo, Viva el señor Gobernador” 
lelopean. Ehundako pertsona bildu 
ziren inoxente egunean azkenengo 
asteetan Gasteizko herri harresiak 
burutu dituen dinamikak salatzeko. Ez 
dira gutxi epaiketak eteteko Gastei-
zen aurrera eraman diren ekimenak 
(giza kate erraldoia, elkartasun bertso 
saioak, ekimen desobedienteak...).

santurtzin liburutegia 
zabalik

Santurtziko gazteek EAJren murrizke-
ten eraginez liburutegia 14:30etatik 
aurrera itxita izango dutela salatu 
dute, azterketa garaian liburutegia 
inoiz baino gehiago behar dutenean 
ikasleak kalean uzten dituela salatu 
dute. Honen aurrean ordea, Santur-
tzi piztu dute eta Santurtziko udalak 
jasandako presioaren ondorioz bere 
jarrera zuzendu eta Udal liburutegia 
ohiko ordutegira bueltatzea erabaki 
du.



NAZIOARTEA

Dinamika honen helburu nagusia, 
bada, Estatua zuzenean interpe-
latzea da eta bide horretan, bere 
proiektu inperialista, kapitalista eta 
patriarkarraren aurrean herri zapal-
duetako gazteen aldarria izango du. 
Espainiar Estatua osatzen dugun he-
rriok aske izateko eskubidea dugu eta 
geure askatasunaren aldeko borrokan 
tinko jarraitzen dugu.

Nola sortzen da dinamika?

Gure hausnarketaren oinarrian in-
ternazionalismoaren funtsa dago. 
Jakin badakigu Euskal Herriak bere 
burua askatzeko gainontzeko herriek 

ere aske behar dutela izan, eta zentzu 
honetan, gugandik hurbilen dauden 
horiekin elkarlana egitea ezinbeste-
koa zaigu. Gainera, Estatuak herrioi 
eta bertan bizi garen gazteoi preka-
rietatean, inposizioan, zapalkuntzan... 
oinarritutako eredua baino ez digu es-
kaintzen.

Trantsiziotzat saldu zigutena bote-
re aldaketa soil bat izan dela froga-
tu dute azken 35 urte hauek. Hala,  
egungo krisi sistemiko honek, denok 
batera ekinez, Estatua posizio desero-
so batean jartzeko baldintza bikainak 
sortzen ditu. Eta zentzu honetan, di-
namikaren baitan, Estatuari hortzak 

erakusteaz gain, gure hiru pilare estra-
tegikoak diren independentzia, sozia-
lismoa eta feminismoa aldarrikatuko 
ditugu. Izan ere, espainiar Estatuare-
kiko dugun kontrakotasunak ez ezik, 
gure herria eraikitzeko grinak eta bes-
telako eredu baten aldeko lanak eta 
borrokak batzen gaitu eta hain zuzen 
ere, batasun hori da aurrerantzean ere 
lotuko gaituena.

Nortzuk osatzen dugu dinamika?

Estatu espainiarreko herri zapaldue-
tako gazte antolakunde independen-
tista, sozialista eta feministak elkartu 
gara datozen hilabeteetan garatuko 

ZUEN 
AMETSGAIZTOA 
GARA
Abenduaren 6an Estatu espainoleko estaturik gabeko herrietako 
gazte antolakunde iraultzaileok Estatua  deslegitimatu eta honi 
desgastea eragiteko dinamika aurkeztu genuen manifestu baten 
bitartez. Dinamika honekin, nazkatuta gaudela eta bestelako eredu 
baten aldeko borrokan bateratuta ekiteko asmoa adierazi dugu, 
Estatuaren aurrean parez pare jarriaz. Bide hau bide partekatua izango 
da derrigor. Horregatik, hain zuzen, egungo egoeraren analisia egin 
ostean, etsaiaren aurrean eman beharreko pausuak batera egiteak 
indartsuago bilakatzen gaitu. 
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den dinamika hau aurrera eraman eta 
aurrerantzean ere gure arteko bata-
sunean sakontzeko; Herrialde Katala-
netako Arran, Galizako Briga eta Isca!, 
Asturiaseko Darreu,  Kanariar Uhar-
teetako Inekaren eta Azarug, Anda-
luziako Jaleo!!!, Aragoiko Purna, Gaz-
telako Yesca eta Euskal Herriko Ernai. 

Arran gazte antolakundea 2012Ko 
ekainean sortu zen CAJEI, Maulets 
eta beste gazte antolakunde auto-
nomo batzuk batu ostean. Herrialde 
Katalanetako ezker independentis-
taren zutabeetako bat da ondoren-
go erakundeekin batera: Endavant 
(antolakunde politikoa), SEPC (ikas-
le antolakundea), COS (sindikatua), 
CUP (hauteskundeetarako platafor-
ma), MDT (antolakunde politikoa) eta 
Alerta Solidaria (errepresioa lantzen 
duen erakundea). Mala naizonalean 
zein lokalean egiten dute lan. Hainbat 
kanpaina orokor martxan izan arren. 
Tokian tokiko asanbladen autonomia 
eta borroka propioak errespetatu eta 
indartzen dituzte. Orokorrean, okupa-
zioaren aldeko borrokan, prekariza-
zioaren aurkako borrokan eta borroka 
feministan murgilduta daude. 

Briga Galizako gazte antolakunde ko-
munista, independentista eta feminis-
tatzat da. 2001ean sortu zen AMI gaz-
te antolakundeak Nós Up plataforma 
utzi zuenean. Haien erreferente poli-
tikoa Primeira Linha da eta hautesku-
deetan Nos Upen aldeko boza eskatu 
zuten (euren masa alderdia dena). 
Hizkuntza, hezkuntza eta egoera so-
zioekonomikoaren eraldaketa lantzen 
dute gehien bat.

Isca! Antolakundea 2006an sortu zen 
Bloque Nacionalista Galegoren baitan 
emandako apurketa baten ondorioz. 
Komunistak dira eta estruktura bate-
ratuen alde egiten dute lan. 2011an 
hezkuntza lan ildo garrantzitsutzat 
zutela ikusita, frente zabal bat osa-

tzea era-

baki zuten eta horrela Liga Estudiantil 
Galega sortu zuten. Antolakundearen 
hedapena, formakuntza eta interna-
zionalismoa dira euren lan ildo nagu-
sietako batzuk.

Darreuk Asturiasen independentzia 
eraldaketa sozialaren bidez alda-
rrikatzen du. Emakumeen eskubideen 
aldeko borrokan ere badute zer esa-
na. Gazteen migrazioa eta hezkuntza 
lantzen dituzte bereziki. Asturiasen 
dozenaka dira etorkizun hobe baten 
bila, hilabetero herritik alde egiten 
duten gazteak.

Jaleo!!! Andaluziako gazte anto-
lakunde independentista, sozialista 
eta feminista da. Egun, kidegoaren 
gehiengoak SATen militatzen du eta 
euren lan ildo nagusiak, gazte mugi-
mendua indartzea, faxismoaren aurka 
ekitea, hezkuntza eta gazte prekarie-
tatea dira.

Purna 2010ean sortu zen, hainbat 
gazte antolakunde batu ostean. Ara-
goin gazte antolakuntza  historikoa 
izan da. Gazteak izan ziren, bere ga-
raian ere, askapen mugimendua sortu 
zutenak. Antolakundea independen-
tista, sozialista, feminista eta eko-
logista da. Egun,  Yesako urtegiaren 
kontrako borroka dute lehentasun, 
nahiz eta hizkuntzaren aldeko defen-        
tsa sutsua ere egiten duten. Feminis-
moa, faxismoaren aurkako ekinbidea 
eta hezkuntza ere jorratzen dute.

Duela 20 urte JCR ( Juventudes Cas-
tellanas Revolucionarias) sortu zen 
Gaztelako herrian. Gaztelako mugi-
mendu indepedentista eta sozialistak 
eredu organizatiboa aldatzea erabaki 
zuenean (2006), izena aldatu zuten; 
Yesca. Gaztelako 17 probintzia histo-
rikoen indepependentzia defendatzen 
dute. Sozialistak eta feministak dira. 
Lan ildoei dagokionean, Estatua/erre-
jimenaren aurkako borroka (Coordi-
nadora 25San parte hartze aktiboaren 

bitartez), 

borroka antifaxista, sozioekonomia 
eta internazionalismoa (pilare nagu-
sienetako gisa) lantzen dituzte. Gaur 
egun, antolakundearen egonkortze 
eta hedapen fasean daude.

Estatu espainolean hiru “nazio histo-
riko” daudela saldu izan digute (Ga-
liza, Euskadi eta Katalunia), “España” 
den asmakizuna justifikatzeko ipuina. 
Estatu espainiarra herrien zapalkunt-
zan oinarritzen den proiektu inperia-
lista da, bere baitan biltzen dituen he-
rri gehienen nazio izaera ezabatu nahi 
duena. Testu honetan aurkeztutako 
gazte antolakundeetako kideok ordea 
argi dugu zein den gure herria, baita 
harentzako amesten dugun proiektua 
ere. Horregatik, ozen adierazi nahi 
dugu amets egitea debekatzen digu-
ten bitartean euren amets gaiztoena 
izango garela.

http://youtu.be/DHy3KLpkGSA
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GOMENDIOAK

BELDURRAK GUREKIN JAI!
Ekin autodefentsa feministari! Gida-liburua
Bilgune Feministak eta Emaginek
Hizkuntza: euskara

Euskal Herriko Bilgune Feministak eta 
Emaginek elkarlanean autodefentsa fe-
ministari buruzko gida-liburu hau kaleratu 
berri dute. Ez dugu sasi-salbatzailerik be-
har, gu geu gai garelako egunero jasaten 
ditugun eraso sexisten aurrean erantzun 
bat emateko, Irakurri, trebatu eta gure es-
kubideak defendatu behar ditugu neskak!

LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ
Saiakera
Fidel Castro Ruz
Hizkuntza: gaztelera

“La historia me absolverá” Fidel Cas-
trok 1953ko urriaren 16an bere kontrako 
epaiketan egin zuen autodefentsa alega-
toa da. Epaiketa honetan, Castro, Monca-
da eta Carlos Manuel de Céspedes kuar-
telak erasotzeagaitik epaitua izan zen eta 
kartzela zigorra ezarri zioten. 

SWEET SIXTEEN
Filma [2002 - 106 min]
Zuzendaria: Ken Loach
Hizkuntza: gaztelera

Ken Loach da film honetako zuzendaria. 
Loachek Eskoziako auzo marginaletan eta 
prekarietateak jotako inguruetan droga 
trafikoak eta hau sustengatzen duten ma-
fiek daukaten eragina aztertzen du. Hori 
kontatzeko, nerabe baten bizipenez ba-
liatzen da.
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KATAKRAK
Espazio askea
Iruñeko Alde Zaharrean

Katakrak-La Hormiga Atomica Liburuak erabilera anitzeko 
areto berria ireki berri dute Iruñeko Alde Zaharreko Kale 
Nagusiaren 54. zenbakian. Kuria kalean zegoen La Hormi-
ga Atomica liburu denda eta kafetegiaren espiritua ahaztu 
gabe, anbizio handiko proiektu honi ekin eta orain, liburute-
gi/liburu denda argitsu eta zabala, taberna, jatetxea eta era-
bilera anitzeko aretoa biltzen ditu espazio berriak. Guztira, 
700 metro koadro ditu eta liburu dendan 30.000 ale baino 
gehiago aurki daitezke. Aste barruan, goizeko zortzietatik 
gaueko hamaikak arte zabalduko dute eta asteburuetan, 
goizaldeko ordu biak arte luzatuko da ordutegia. Igandetan 
itxita egongo da.




