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Informazio azkar eta eskuragarriaren aroan bizi gara egun 
gazteok. Kapazak al gara benetan informazio, datu eta iri-
tzi artean murgildu eta argia den zerbait ateratzen? Euskal 
Herriko egoera aztertzeko tresnak izan arren (testuinguru 
hurbila edota gure errealitateari buruzko ikuspegi kritikoa) 
batzutan kosta egiten zaigu. Baina nola aztertu atzerriko 
gertakariak testuingurua hain ezaguna ez zaigunean? Zei-
nen alde posizionatu? Posizionatu behar ote gara?  “Onak” 
eta “txarrak” existitzen al dira? Binomioen auzia, urrats fe-
ministan hausnartu bezala, guztiz zalantzagarria da. Har 
dezagun, Ukrainaren kasua: Janukovich despota ustela ala 
ukrainako zilegizko presidentea ote?
Ez da egia borobil bakarra existitzen eta ez da erraza era 
kritikoan gertakariak aztertzea. Zenbait gakori errepara-
tzeak, ordea, gauzak ulertzen lagun dezake. Ukrainaren 
egungo egoera ulertzeko, logika historikoa jarraituko dugu.

Historikoki, Europa mendebalde eta ekialdearen arteko zu-
bia eraiki du Ukrainak. Trantsizio horrek eta herrialdearen 
zabalera handiak, bere geografiaren baitan etnia ugariren 
arteko elkarbizitza eragin du. XX. mendera arte Ukrainak 
ez zuen autogobernurik. 1917tik aurrera, iraultza boltxe-
bikearen ostean, Estatu bilakatu zen, automatikoki Sobie-
tar Batasuneko Errepublikako kide bihurtuz. Ordura arteko 
banaketa administratibo horrek, historian zehar Ukrainako 
herriaren arteko gatazkak sarri eragin zituen. Adibidez ge-
rra handian (1914-1918), nazioaren banaketak bi bando ez-
berdinetan bereizi eta borrokatzera behartu zituen: men-
debaldea austrohungariako inperioaren barnean zela eta 
ekialdea, aldiz, Errusiako Zarren menpe.  

II. mundu gerran, 20 urte lehenagoko egoera berdina eman 
zen: ekialde eta mendebaldearen arteko talkak, alegia. 
Joera hau urteetan zehar errepikatuko den patroia dugu, 
gaur egun arte birproduzitu egin dena. Sobietar Batasu-
neko Ukraina 1941ean okupatua izan zen ekialdeko fronte 
odoltsuaren ostean. Gudaroste Gorrian Ukrainar gehienek 
faxismoari aurre egin bazioten ere, Halych eta mendebal-
deko zenbait eskualde eta hirik talde faxisten bitartez Ale-
mania naziarekin kolaboratu zuten. Kolaborazio hau ez zen 

soilik gudan parte hartzera mugatzen. Talde hauek men-
debaldeko garbiketa etnikoaz arduratu ziren, judu, erru-
siar edota finean, ukrainar puru eta ario ez zen beste oro 
akabatuz. Gerraren ostean, Sobietar Errepublika Sozialisten 
Batasuna berrezarri zenean, mendebaldea eta kolabora-
zionistenganako mendekuak sentimendu anti-sobietikoak 
areagotu zituen.

Bi mundu gerrek egoera lazgarrian utzi zuten Ukraina. 
SESBeko kide gisa lortu zuen bere ekonomia eta  kultu-
raren loraldi esanguratsuena, 1950eko hamarkadan sar-
tu arte behintzat. Sobietar Batasunaren kolapsoarekin 
eta urteetan hazitako nazionalismoaren ondorioz ordea, 
1990ean nazioaren subiranotasuna Estatu independiente 
gisa adieraztera ekarri zuen, merkatu ekonomia onartuz 
eta demokrazia kapitalista pluripartidista ezarriz. Hala ere, 
Sobietar Batasunetik administratiboki banatu arren, erru-
siar eta sobietar Errepublika ohiekiko menpekotasun eko-
nomikoa nabaria zen.

Ukraina “libre eta demokratikoan” talde oligarkek nazioa-
ren gidaritza eskuratu zuten. XX. mendearen bukaera eta 
XXI.aren hasieran, nolabaiteko oreka sortu zen ekialde eta 
mendebaldearen artean. Presidentzia eta lehen ministe-
rioak errusiar hiztun eta ukrainar jatorrizko buruzagien 
artean txandakatu ziren. Klase politikak euren interes eta 
negozioen alde zuzentzen zuten herrialdea. Horren adibide 
dugu Yulia Timoshenko.  Lehen ministro zelarik, bere gas 
enpresen bitartez akordio ugari adostu zituen Errusiarekin, 
herria gasez hornitu asmoz. Hala, bere enpresekin etekin 
ekonomiko ikaragarriak lortu zituen eta era berean herria 
izugarri txirotu zuen. 

Krisi ekonomiko larrian murgildurik, mugimendu laranja-
ren liderra zen Victor Janucovich-ek  presidentzia eskuratu 
zuen 2010ean. Jatorriz Donets hirikoa izan arren (ekialdea), 
eta beraz, Errusiarekiko jarrera estua izan beharko lukeen 
arren, erlazio tirabiratsuak izan zituen Moskurekin. Bere 
legealdian NATO eta Europar Batasunarekiko erlazioak es-
tutu zituen eta bestalde, Timoshenko lehen ministro ohia 
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ustelkeriagatik atxilotzea agindu zuen. Jarrera horiek Pu-
tinen haserrea piztu zuten, Errusiatik zetorren gasaren 
gaineko zerga berriak inposatuz ukrainarrentzat. Gauzak 
horrela, Merkelek eta Europar Batasunak Ukrainari eskain-
tzen zizkion akordioei muzin egiteak, Errusiarekiko postu-
rak hurbilarazi zituen. EBk Erkidego Ekonomikoan sartzeko 
aukera eman zion Ukrainari, baina horrek Europako pro-
duktu merkeez gaineztatuko zuen Ukrainako merkatua, 
bere industria eta barne kontsumoaren kalterako. Gainera 
tratu horrek, ekialdera bidaltzen diren esportazioei ateak 
itxiko lizkioke. EBren eskaintzari muzin egitea erabaki zuen 
Janucovichek, baina garesti atera zitzaion. Erabaki horrek 
Ukraina mendebaldeko talde nazionalisten amorrua eragin 
eta errusiarrekiko gorroto zaharra berpiztu zuen.

Lurraldeko oligarken ustelkeriak eta krisi ekonomikoak, 
AEB eta EBk finantzatutako talde europarzaleen Kieve-
ko estatu kolpea eragin zuten, euro-maidan gisa ezaguna 
dena. Janucovich gobernutik kendu eta paramilitar nazio-
nal-faxisten begiradapean, gobernu berria sortu zuten. Go-
bernu txotxongilo honek, Europako merkatuari ateak ireki 
zizkion politika neoliberal eta basatiak aplikatzen dituen 
bitartean.

Krimeako gatazka arestian aipatutako Errusia eta Ukrai-
naren arteko gatazka historikoaren adibide bikaina dugu. 
Gehiengo errusiarrak Krimea Errusiar Federazioaren bai-
tan egon zedin nahi zuen eta 2014ko otsailean, Ukraina-
ko gatazka probestuz, bertako herritarrek gehiengo osoz 
Krimeako autonomia aldebakartasunez aldarrikatu zuten 
erreferendum bidez. Egun, Errusiako Federaziora sartzeko-
tan dira. Yugoslaviako errepubliken independentzia alda-
rriekin ez bezala (Montenegro edo Kososvo), oraingo ho-
netan Europak (eta are gutxiago AEBk) ez dute Krimearen 
independentzia inondik inora aitortzeko asmorik, erabakia 
demokratikoki hartua izan bada ere. Finean, honek Errusia 
indartzen duelako eta Mendebaldeko potentziei ez diela-
ko inolako mesederik egiten Krimean otsailean eta gerora 
Donets edota Luhanks hirietan emandako aldaketek.

Gauzak horrela, Ukrainan maiatzaren 25erako hauteskun-
deak deitu dira datozen urteetako presidentea hautatzeko. 
Gakoak, beraz, badira egun Ukrainan gertatzen ari dena 
pittin bat hobeto ulertzeko. Ur nahasiak diren arren, es-
pero dezagun hurrengorako, oraingoan bezala, buzeorako 
betaurreko gorriak hartu eta beldur gabe urrazpiari begi-
ratzea!

NAZIOARTEA
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ZER BERRI?

“Libre izan nahi dugu, zer kulpa dut nik. Eta txeke zuri 
faltsu baten antzean Gernikako arbola bat asmatu di-
guten arren libre nahia bekatu balitz bezala, aitzakia-
ren bat bagenu bezala, guk, guztiz xinple, libre izan nahi 
dugu. Nahi dugu, besterik ez. Hauxe baita gure engainu 
antzeko: libre izan nahia justifikattu behar dugula pen-

tsarazi digute. Lehen kanpotik eta barrutik orain”
 

Joxe Azurmendi: Manifestu atzeratua

ERABAKITZEKO 
ESKUBIDETIK 

INDEPENDENTZIARA

Zer da Erabakitzeko eskubidea?
Erabakitzeko eskubidea osatzen ari den kategoria politi-
koa da. Orain arte autodeterminazio eskubidearen alde-
ko aldarrikapena izan da nagusi Euskal Herrian. Kontzeptu 
hori erabili du bere statusaren inguruan erabakitzeko duen 
eskubidea aldarrikatzeko. Bien artean dagoen ezberdin-
tasun nabariena subjektuarena da. Autodeterminazio es-
kubideak, aldez aurretik finkatzen du subjektua zein den: 
nazioa. Eta nazioaren elementuetan bilatzen du justifika-
zioa (diferentziala), Eta nazioarteko zuzenbideak ematen 
dio nazio izatearen aitortza. Erabakitzeko eskubidearekin 
ez da hala gertatzen, ez du nazioaren aldarrikapen zuzenik 
egiten. Eta hortaz, subjektu politikoa egituratuta dagoen 

komunitate politiko batean kokatzen du. Justifikazioa aldiz, 
borondatean kokatzen du. Horretaz gain, eskubidea gauza 
dadin ez du kanpo aitortzarik behar, komunitate politikoak 
berak aitortzen du eskubidea. 

Indar metaketarako gako:
Arestian aipatu bezala, erabakitzeko eskubideak komuni-
tate politikoaren borondatea behar du soilik. Hau da,  era-
bakitzeko eskubidea eskatu baino, egikaritu egiten da. 
(Zuk erabakitzeko eskubidea duzula uste baduzu, erabaki 
egiten duzu, inori baimenik eskatu behar gabe. Erabakitzen 
duzun momentuan gauzatzen da eskubidea bera). Oina-
rri demokratikoa da eta horrek, sentsibilitate ezberdine-
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tako eta esparru ezberdineko jendea horren baitan biltzea 
ahalbidetzen du. Komunitate politiko batek, demokratikoki 
etorkizunaren inguruan erabakia hartu nahi duelako. Baina 
erabakitzeko eskubideak, boterearen kudeaketa propioaz 
hitz egiten du, ez du zertan independentzian bukatu behar. 
Erabakitzeko eskubidearen kontzeptua barneratzeak, es-
parru guztietara zabaltzen den ikuspegia ireki dezake 
(garatzeko aukera ematen du, alegia): arlo eta esparru 
guztietan nork norentzat erabakitzen duen jartzen du ez-
tabaidagai. Hau da, guk gure bururen gaineko erabakiak 
hartzen ditugun edota besteek geure ordez hartzen dituz-
ten eta besteen erabakien menpe biziko garen jartzen du 
auzitan. (Horrek esan nahi du erabakitzeko eskubidean ez 
dela iindependentzia lortu edo ez eztabaidara mugatzen. 
Esparru guztietara zabaltzen den kontzeptua da: arlo poli-
tikoan, arlo ekonomikoan… Jokoan legokeena, zure bizitza-
ren eraikuntzan jarrera aktiboa izango duzun ala ez). 

Erabakia: independetzia:
Gaur egun Euskal Herriak ez du estaturik eta ondorioz, di-
tuen egitura politikoetan ahalmenak mugatuta ditu. Estatu 
biren menpe bizi da Euskal Herria eta etengabeko zapal-

kuntza egoerak pairatzen ditu. Ez dugu gure izatearen in-
guruan erabakitzeko ahalmenik. Baina Enaik erabakia har-
tua du. Ez du menpeko izaten jarraitu nahi. Burujabe izan 
nahi dugu, geure baliabideak geure beharrizan eta nahien 
arabera kudeatzeko. Estatu propioa behar dugu herri hone-
tan bizi denak aske sentitzeko. Bide horretan beharrezkoa 
da erabakitzeko eskubidearen aldeko indar metaketa in-
dependentziaren aldeko kokatzeko lan ideologikoa egitea.
 
Subjektua oinarri demokratikoan soilik garatzeak arriskua 
ekar lezake. Oso asimilazio prozesu gogor eta luzea bizi 
izan du Euskal Herriak. Horregatik, berebiziko garrantzia du 
erabakitzeko eskubidea gauzatuko duen subjektuaren de-
finizioak. Lehen aipatu bezala, borondatean oinarritzeak, 
borondate horren eta nazio elementu edo elementu iden-
titarioen arteko tentsioa mantentzea eskatzen du. Edukiz 
jantzitako subjektua da sortu behar duguna. Eduki hoiek 
zeintzuk diren, (zer garen eta zer izan nahi dugun) guk 
geuk definituko ditugu, esan eta izanez: feminismoarekin, 
euskararekin, auzolanarekin, elkartasunarekin etab. Eten-
gabeko birsorkuntzan egongo den identitate horren ezau-
garriz jantzi behar dugu erabakitzeko eskubidea.

ZER BERRI?
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BIDEOAREN HELBIDEA:
http://vimeo.com/73774679
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KOLABORAZIOA

Omnia sunt communia! Guztia danona da! izan da mendeetan 
zehar Europa zeharkatu duen guda ohiua. Omnia sunt com-
munia! Guztia danona da! da gure arbasoek lur eta jabetza 
komunalen defentsarako egindako erresistentziaren atzean 
zerabilten ideia. Eta mendeak pasa dira, gerra guztiak galdu 
ditugu. Baina oraindik gehiago nahi dute, ez dira asetu.

 Globalizazioa da, ekonomia kapitalistak mundu mai-
lan eduki dituen oztopoak desagerrarazi dituen sistema. Es-
pazioa denboran bihurtu duena, espazioa dirutan, edo dirua 
denboran. New Yorken diseinatu, Bangladeshen ekoiztu, eta 
Donostian kontsumitzea ahalbidetu duena. Just in Time. He-
men eta orain.

Baina nola da posible?

 Bilbo bezelako hiri batean aurki genezake erantzuna. 
Garai bateko ontziolek, burdinolek edo mehatzeek osatzen 
zuten paisaia industrial handi eta indartsuak, gure gurasoek 
borrokatu zuten birmoldaketa industrialaren bidez desegitea 
izan zen lehenengo pausua. Espazioa diru bihurtzeko, nahi-
taez egin beharreko saltoa. Aintzina bertan ekoizten zen guz-
tia, super portuko ontziek dakarte orain, New Yorken diseina-
tua, Bangladeshen ekoiztua eta Donostian konstumitua, Just in 
Time. Hemen eta orain. Super portua,  AHTa, autobideak eta 
aireportuak dira, globalizazio ekonomikoaren azpiegitura. Glo-
balizazioa posible egiten dutenek urrutiko herrien desjabetza-
ren bidez, lortzen ditugun jabetzen iturria. Just in Time. Hemen 
eta orain.

 Eta guretzako zer? Eta guretzako non? Aintzinako fa-
brika ilun, itsusi eta zikinek, egungo Bilbo museifikatu, garbi, 
eta prekarioari utzio diote lekua. Turistez, Gugenheimez eta 
exekutiboz betetako hiria. Nazioarteko kapitalaren truke, bere 
arima saldu duen hiria. Hipoteketako diruaren truke, bere gor-
putza eskaini duen herria. Produkzioaren espazio izatetik, es-
pazio produktiboa izatera igaro dena. Gugenheim efektuaren 
bidez, hiria bera da, saltzea lortu dutena. Espazioa bera da, 
hipoteken bidez erosten duguna, ekonomia finantzieroaren 
oinarrian aurki dezakeguna. Azken urteotako hazkunde eko-
nomikoa elikatu duena, Kapitalismoaren muin sakro santua 
izendatu dutena. Espazioa da azken finean, esku artean leher-
tu zaigun bonboilaren azpian, ezkutatzen zitzaiguna.

 Horrela, argi eta garbi begiztatzen zaigu espazioaren 
produkzioa eta kudeaketa izan direla kapitalismoaren oinarria 
azken hamarkadetan. Batetik, azpiegitura erraldoien bidez, 
deslokalizazio produktiboa ahalbidetu da, gure egitura produk-
tiboa desegin eta urrutiko miserian oinarritu den low-cost-e-
ko produktuak eskuragarri jarriz. Bestetik, gure herri eta hirien 
eraldaketa urbanistikoaren bidez, hirien museifikazio eta tu-
ristifikazio prozesuak eragin dituzte. Aintzina langilez beterik 
zeuden Euskalduna bezelako fabrikak, kongresistez eta tu-
ristez elikatzen diren auditorioak bihurtuz. Aintzina hirigune 
gris, itsusi eta zikinak ziren bazterrak eraberrituz, espekulazio 
urbanistikorako espazio garbi, seguru eta hilotzak bihurtu di-

tuzte, klase ekonomiko altuko pertsonak erakarri nahian, gure 
bizitzaren espazioak ziren auzoak zartatu eta deseginez. 
Gure espazio konpartituak desjabetu dizkigute, gure espazio 
konpartituak, plusvalía bihurtu dituzte, aintzinako Euskaldu-
naren jabeak, langileen lana, plusvalia bihurtzen zuen modu 
berean.

 Gure lanaren fruituak desjabetzetik, gure bizitzen es-
pazioak desjabetzera pasa dira. 

Baina guk Omnia sunt communia! Guztia danona da! Oihuka-
tzen dugu.

 Klaseen arteko borroka amaitu dela diotenei, zera 
erantzuten diegu: klase borroka fabriketatik irten, eta gure 
herri eta hirien espazioetara zabaldu da. Klase borroka egun, 
borroka espaziala da. Eta gu hemen gaude, gure gurasoak eta 
aiton amonak zeuden toki berean. Beraiek Euskalduna defen-
ditzeko altxa zuten barrikadaren alde berdinean, gure bizitza-
ren espazioak berreskuratzeko borroka berberan. Gure espa-
zioaren bizitza, berreskuratzeko lanean.
Argi eta garbi diogu: AHTko obrak gelditzen ditugunean, Itoi-
tzeko kableak mozten ditugunean, hipotekak ordaindu ezina-
gatik desjabetuak izan nahi direnak babesten ditugunean, etxe 
hutsak okupatu eta gaztetxeak defendatzen ditugunean, gure 
herri eta auzoetako jai herrikoiak antolatzen ditugunean eta 
baratza ekologikoak lantzen ditugunean, gure gurasoek eta 
aiton-amonek altxa zituzten barrikaden alde berdinean koka-
tzen gara, Kapitalismoari aurre egiteko altxa zituzten barrikada 
horietan. Argi gelditu dadila, eguneroko borroka hauek, egun-
go borroka antikapitalistaren erakusgarri nagusiak dira, egun-
go kapitalismoaren dinamika espazialari aurre egiten dioten 
heinean, egungo klase borrokaren adibide esanguratsuenak 
dira.

 Argi eta garbi aldarrikatu nahi dugu, borroka honetan 
arma guztiak izango zaizkigu beharrezko: desjabetuak babes-
teko xamurtasuna, etxeak okupatzeko habilezia, AHTko lanak 
gelditzeko ausardia eta gure baratzak lantzeko prestutasuna. 
 Ezinbestekoak izango zaizkigun arma guzti hauez 
gain, guk beste berri bat eskaini nahi dizuegu, nahi duzuenean 
behar duzuenerako erabilgarri izan dadin prestatu duguna, 
zuentzako guztiontzako pentsatu duguna, guretzako ere, izan 
badena. Aintzinatik entzun eta ixilarazi ezin izan dute Omnia 
sunt communia! hori egi bihurtzeko eskaintza. 

Just in Time. Hemen eta orain, Hiritik_at aurkeztu eta eskaini 
nahi dizuegu.

Omnia sunt communia! 

Kalea eta Askatasuna!

athiritik@gmail.com
www.hiritik-at.org 

HIRITIK AT!
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HERRI BORROKA          

MAIATZAREN
LEHENA

Langileon Nazioarteko Egunaren testuinguruan ugari izan 
dira Euskal Herriko gazteok aurrera eramandako ekime-
nak. Gazteok maiatzaren leheneko aldarriak geure egin 
eta herriz herri prekarietatera kondenatzen gaituzten 
erantzuleak salatu eta bestelako eredu baten aldeko me-
zua zabaldu genuen. 

Tolosako Trianguloan apirilaren 28an, osasun laboralaren 
egunean, urtea hasi zenetik eraildako 15 langileen odola 
irudikatzeko bidoi batzuk eta poltsa batzuk zintzilikatu zi-
tuzten.

Goierriko gazteek apirilaren 30ean, prekarietatearen eta in-
teres kapitalisten ondorioz sortutako langabeziaren aurka 
ekintza egin zuten Zumarragako Lanbiden. Besteak beste, 
gazteon prekaritatea eta emigratu beharra, emakumeen 
zapalkuntza bikoitza eta jubilazio adinaren atzeratzea eta 
pentsioen pribatizazio prozesua salatu zituzten.

Araban, gazte espresio ezberdinek deitua ehundaka gazte 
bildu ziren Gasteizko kaleetan egungo zapalkuntza egoera 
salatzeko. Aiaraldea, Lautada, Gorbeialdea, Arabar Errioxa, 
Mendialdea eta Gasteizko eskualdeko Gazte Mugimendu-
ko kideak manifestazio bateratua egin zuten hiriburuko 
kaleak astinduz. Poliziaren presentzia nabarmena izan zen 
manifestazio osoan zehar eta Corte Inglesean eserialdia 
egin zuten “kalea gurea da” aldarrikatuz. 

Bilboko gazteek ere gazte blokearen baitan hainbat deialdi 

eta ekimen gauzatu zituzten baina poliziaren presentziak 
baldintzatu egin zituen gazteen egin asmoak. Hiriburuko 
auzoetan gainera kaleak aldarrikapenez bete eta hainbat 
hitzaldi antolatu zituzten: Euskaldunako borrokaren ingu-
rukoa, Ernaien Dosierraren aurkezpena, gazteok eta sindi-
kalgintzaren ingurukoa...

Uribe Kostako gazteek apirila amaiera eta maiatzaren ha-
sierako egunak gazte prekarietatea salatzeko baliatu zituz-
ten, besteak beste lan baldintzak, hezkuntza ereduen in-
posaketa, banketxeen lapurretak...etab. Plentzia-Gorlizeko 
gazteek LOMCE legearen inguruko panel informatiboak 
jarri zituzten, honek ekarriko dituen inposaketak azalduz. 
Ostean, osasun laboralaren egunean, banketxeetan eki-
mena egin zuten: langileak irudikatzen zituzten panpinak 
jarri zituzten bankuen aurrean eta ingurua “odoleztatu” 
zuten bankuek langileriaren prekarietatean duten ardura 
salatzeko. Izan ere, prekarietate egoera honek lotura zu-
zena du istripu eta patronalaren erailketekin. Algortan ere 
osasun laboralaren egunean herritik zehar siluetak jarri zi-
tuzten, hauen ondoan, eraildako langileen izena, adina eta 
lanean zeuden enpresa eta herria itsatsiz.

Maiatzaren lehenaren testuinguru honetan ugari izan dira 
ere margoez markatuta edota margoketekin agertu diren 
Lanbide egoitzak, banketxe eta abarrak. Kapitalismoaren 
eta honen ondorioen sinbolo diren guneak gazteriaren al-
darri eta haserrearen jo puntuan izan dira.
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HERRI BORROKA

ARABA,
Arabatakada

Herritarren mesedeak aseko dituen 
unibertsitatea helburu, milaka  gaz-
te batu dira aurtengo Arabatakadan. 
Goizetik hasita, ekimen ugari egin di-
tuzte: bazkaria, olinpiadak, arabatuka-
da… eta ekitaldia eta kontzertuak on-
doren. Herritik sortua izango den eta 
herritarrak heziko dituen unibertsitate 
bat exijitu dute, jatorri zein egoera so-
zial edota ekonomikoagatik diskrimi-
natu gabe.

DONOSTI,
Egiako Auzoetxea

Hamaika dira donostiako gazte es-
presio ezberdinen aldarrikapen eta 
proiektuak, baina guztiek dute behar 
bera, elkartzeko eta borrokatzeko 
gune propioak izatea. Hori horrela, 
auzo askotako gazteek auzoetxeak 
eskuratzeko lanari ekin diote, Egiako 
okupazio saiakeran bezela, oztopoak 
gaindituz Donostiako gazte mugimen-
du izaeran sakontzeari bide emanez.

GASTEIZ,
Okupus Dei

Gasteizko Gaztetxearen 26. urteurre-
naren harira Okupus Dei ospatu zen. 
“Gure kapilla den Gasteizko Gazte-
txeak 26 urte bete berri ditu Occupa-
tium, Asanblearium Autogestionum 
printzipio dibinoak praktikan jartzen 
hasi zenetik. Apezpikuarena zen ko-
txera ziztrin eta infernal horrekin bu-
katu eta urtez urte eta emozioz emo-
zio hiru printzipio horiei men eginez 
aurrera egin dute”. Apirila eta Maia-
tzean zehar ekimen ugari egin izan 
dira urteurrena ospatzeko. Zorionak!

TXORIERRI,
plaka frankistak

Eskualdeko hainbat gaztek, eskual-
dean zehar bizikleta martxa
bat egin eta ikur frankista kendu di-
tuzte, Gazte Mugimenduko eragile
ezberdinek elkarlaenan burututako 
ekimen gisa.

IGORRE,
Kiñu Gaztetxea

2013ko azaroaren 16ean Igorreko gaz-
teek Kiñu Gaztetxea okupatu zuten 
eta bost-sei hilabete hauetan jo ta 
su aritu dira bertako zein ingurueta-
ko gazteak lanean. Garbitu, margoz-
tu, sukaldea txukundu, kanpoko landa 
atondu, arbolak landatu, tabernako 
barra egin, herritarrak lan egunetara 
zein asanbladetara gonbidatu...  Dena 
prest Apirilaren 26ean egin zen aur-
kezpenerako, 130 lagun batuz.



GOMENDIOAK

ERRAIAK
Nobela
Hizkuntza: euskara
Egilea: Danele Sarriugarte Mochales

Gazte elgoibartarraren lehen lana. Igartza 
saria irabazi ostean argitaratu du liburua. 
Bikote haustura mingarri bat du abiapuntu 
eleberriak; emakumezko baten kontaki-
zuna bakarrik iritsiko zaio,  ordea, irakur-
leari, obsesio bihurtuta. Horregatik, ez 
ohiko intentsitatez barneratu da idazlea 
pertsonaiaren barrunbeetan, haren zoko-
rik ezkutuenak, erraiak, agerian utziz, ez 
bere buruaren ez inoren aurrean biluzte-
ko lotsarik gabe. Aldez aurretiko aurreiri-
tzirik gabeko barne bakarrizketa batean 
murgilduta, protagonistak  ordura arteko 
bere bikote harremanak xehatuko ditu, 
inoiz utzi ez duten mamuen aurrez aurre 
jarriz.

NO PIENSES EN UN ELEFANTE
Saiakera
Hizkuntza: gaztelera
Egilea: George Lakoff

Borroka ideologikoa nola egin behar den 
azaltzen duen manuala bezalakoa da li-
buru hau. Estatu Batuetako politikan oi-
narrituta, Errepublikar eta Demokraten 
estrategiak eta hauen oinarri moralak 
aztertzen ditu Lakoff-ek. Gure burmuinek 
mezuak nola interpretatu eta prozesatzen 
dituzte? Identitatea edo interesa gailen-
tzen da bozkatzerako orduan? Markoen 
bidez funtzionatzen du gure buruak. Pro-
zesu demokratikoaz, garaile eta garai-
tuez, terrorismoaren aurkako gerraz... hitz 
egiten dugu. Gailentzen den markoak ira-
bazten du. Baina marko horiek behar be-
zala eraikitzeko oso ondo ezagutu behar 
dira bizi garen jendarteko balio moralak. 
Morala, politika eta borroka ideologikoa.

JAKIN: JOXE 
AZURMENDIREKIN 
SOLASALDIA
Elkarrizketa
Hizkuntza: euskara
Egilea: Jakin aldizkaria

Jakin aldizkariak elkarrizketa luze eta sa-
kona egin du Joxe Azurmendirekin. Euskal 
Herrian dugun pentsalari handienetakoa, 
Azurmendiren ibilbide pertsonalean eta 
ideologikoan sakon sartzen da. Bere bizi-
tza eta pentsamendua elkarri lotuta bai-
toaz etengabe. Marxismoa eta abertza-
letasuna, ETAren bilakaera ideologikoa, 
Arantzazuko urteak, moralaz, kooperati-
bismoaz, identitateaz, espainiartasunaz 
eta euskalduntasunaz, herrigintzaz... Eus-
kal Herriko bilakaeraren azken 60 urteak 
ulertzeko ezinbesteko erreferentziak es-
kainiko dizkizun elkarrizketa.
http://bit.ly/1lcBRgY
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ERRETENAK: Y BELAUNALDIA 
ETA KULTURGINTZA
Dokumentala: 34:32 
Hizkuntza: euskara
Egileak: Kepa Matxain eta Ander Bolibar

70eko hamarkadan jaiotakoen belaunaldiari X belaunaldia 
deitu zitzaion. Aurreko belaunaldiekiko hausturaren belau-
naldia izan zen. Belaunaldi galdua ere deitu izan zitzaion. 
Kultura eta identitateak irauli zituzten belaunaldia izan zen: 
abertzaletasuna, erlijioa... Horren ondoren etorri zenari Y 

belaunaldia deitu izan zaio. 80Ko hamarkadan jaiotakoe-
na. Baina nola eraiki eta bizi dute euren identitatea gaz-
te hauek postmodernitatearen, globalizazioaren garaian? 
Nola bizi dute kultur transmisioa edo tradizioaren berrikun-
tza? Belaunaldi baten parte sentitzen al dira?

Galdera horiei erantzuna aurkitu nahian bi gaztek transmi-
sioaren fluxuko zazpi erretenengana jo dute: Jokin Azpiazu, 
Jon Benito, Garazi Arrula, Beñat Sarasola, Andoni Olariaga, 
Leire Lopez eta Amets Arzallus. Zentroa eta periferia. Lite-
ratura eta musika. Haustura eta jarraikortasuna. Partikula-
rra eta unibertsala. Identitatea eta berrikuntza.




