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ZER BERRI?

Euskal preso eta iheslari
politikoak

NAZIOARTEA

Palestina: borrokatzen den
herria ez da inoiz hilko

HAUSNARTZEN

jai herrikoiak iraultzarako
espazioa

HERRI BORROKA

Kutxabanken pribatizazioaren aurkako ekimena...

GOMENDIOAK
Arrakala, Gartxot,
Independencia...

3

ZER BERRI?

BIDEOA IKUSTEKO:

KANALA
BIDEOAREN HELBIDEA:
www.youtube.com/watch?v=-VxcMCFqnx8

MUGIKORREAN IKUSTEKO:
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NAZIOARTEA

PALESTINA:
BORROKATZEN DEN
HERRIA EZ DA INOIZ
HILKO
XX. mendeaz geroztik, zeharo aldatu da munduko mapa; Sobietar Batasunaren gainbehera ikusi dugu, Berlingo harresiaren apurketa, AEDren desagerpena, Espainiak Marokori eginiko oparia –Sahara Mendebaldea– edota NATOren sorrerak
ekarritako ondorioak. Ekialde hurbilean, II. Mundu Gerraren
ondoren, 1948an hain zuzen, Erresuma Batuaren kolonia zen
Palestina deskolonizatze prozesuan sartzean Estatu berri bat
sortu zen: Israelgo Estatua. Palestinar lurren %60a, gutxiengoa zen komunitate judutarrari eman zitzaion eta gainontzekoa arabiarren esku geratu zen. Honek guda odoltsu bati
hasiera eman zion; geografikoki alboan ziren bost Estatu arabiarren eta Estatu Sionistaren arteko guda. Gudaren ondorioz,
Zisjordania eta ekialdeko Jerusalem Jordaniaren esku geratu
ziren eta Gaza Egiptoren esku (ostean, 1967ko Sei Eguneko
Gerran Israelek Siriako Golan Gain-ez gain okupatuko zituen
hirurak). Ordurako Israelek legezkoa zena baino %26 lurralde
gehiago zeukan okupatua. Biztanleria arabiarraren %70a bere
etxeak utzi eta alde egitera behartu
zuten, errefuxiatu izatera kondenatuz.
Egun, palestinar herriaren
zapalketa AEBren eta EBren
babes eta konplizitate osoarekin mantentzen da, duela
66 urte Estatu Sionista-

ren sorreran egin bezala. Horren erakusle da, besteak beste,
egunotan palestinar herriak eta bereziki Gazako herritarrek
bizi duten erasoan Israelek darabiltzan made in USA lehergailuak, 1200 herritar baino gehiago akabatu eta hamaika familia,
etxe edo eskola suntsitu dituzten lehergailuak. AEBtako presidente den Barack Obamak, bakearen Nobel sari baten jabe
den berberak, Palestinan “bitartekari” papera bete nahi duela
behin eta berriro adierazi arren, ezin du AEBetako Gobernu
inperialistaren urteetako jarrera ezkutatu. Egun ere “terrorismoaren” aitzakiapean Israelek Gazan abiatutako erasoa justifikatu du, eskuetatik ihes egin diela onartu arren. Ezer berririk
ez beraz. AEBetako arma, dirua, babes politikoa eta zigorgabetasuna dira palestinar herria suntsitzeko sortutako makina
hiltzailea hornitzen eta elikatzen duena. AEBk ezin izango du
inoiz “bitartekari” izan AEBk ekoitzitako F-16 hegazkinek jaurtitako made in USA misil zein bonbek milaka palestinarren biziak suntsitzen dituzten bitartean.
Argi dago bada, AEB eta Europar Batasuna ez direla Palestinar
herriaren aurkako genozidioaren begirale soilak. Inperialismo
yankee-a eta honen bazkide diren Erresuma Batua eta Europa
66 urte hauetan zehar herri arabiarraren aurkako gerra inperialistaren sortzaile eta sustatzaileak dira. Finean, herri palestinarraren okupazioaren arduradun nagusiak.
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AEBen eta EBren babesaz gain, nazioarteko mugimendu sionistak eta Saudi Arabiakoa moduko eskuin muturreko gobernuek Estatu okupatzailearen gerra estrategia babesten dute.
Baina Palestina munduko potenzia inperialisten estrategiaren
baitako intereseko fronte bat izatea ez da kasualitatea. Duela hilabete batzuk mapa honekin erakutsi asmo izan genuen
(linka jarri) inperialismoak egun herrialde arabiarretan, hots,
munduko gune geoestrategiko honetan, zer nolako interes
ekonomiko eta politiko dituen. AEB zein EBren aliatu nagusia
den Estatu Sionista “pozik” mantentzea komeni zaie potentziei, palestinarren sufrimendua albo-kalte gisa ulertzen dutelarik.
Guzti honen aurrean, azpimarragarria da urte guzti hauetan
palestinar herriak erakutsitako adorea eta duintasuna. Dudarik
gabe erresistentziaren adibide argi eta eredugarria da. Gazako azken eraso basati honen aurrean ere, duintasunez borrokatzen jarraitzeko hautua egin dute eta Estatu Sionistari argi
adierazi euren herria azkenerarte defendatuko dutela. Borrokatzen den herria ez baita inoiz hilko.
Gazako herritarren aurkako azken erasoaldi hau ordea testuinguru konkretu batean gertatu da; Al Fatah eta Hamas alderdiek Batasun Gobernua martxan jarri dute eta horrek haserrea piztu du Estatu Sionistaren barrenean. Batasunaren berri
eman eta segidan hasi ziren palestinarren aurkako sarekada
arbitrarioak, bereziki gazteen aurkakoak (kontuan izan behar
dugu palestinar populazioaren batez bestekoa ozta ozta heltzen dela 30 urtetara).
Nazioartetik “bakerako”, “su-etenetarako” eta “lasaitasunerako” luzatutako deiek herriaren borrokarako hautua urratzen
dute, benetako arazo diren kolonoen asentamentuen areagotzean, apartheida bultzatzen duen harresiari buruz eta proiektu sionistaren sakontze osoari buruz tutik ere esaten ez duten
bitartean. Konfrontazio fasean dira Palestinan, besteak beste,
Estatu sionistak ez duelako 1993ko Osloko Akordioetan ebatsitakoa betetzen. AEBen azken aldiko ekintzek, argi adierazten

dute Palestinar auziari garrantzia kendu nahi diotela, herrialde
arabiar ezberdinetako barne mailako hika-mikak probestuz,
herri arabiarren Palestinarekiko elkartasuna mugatuz eta bigarren maila bateko gatazka gisa irudikatuz. “Terrorismoaz”
eta Palestinar herriko talde armatuen “ofentsibez” hitz egiten duten berberak isilik diraute urteetako herrialde palestinarraren zapalkuntza eta sufrimenduaren aurrean. Gogoan
izan beharra dugu, herrialde arabiar gehienen etsai nagusiak
proiektu sionista eta AEBren proiektu inperialista bera direla.
Egunotan, erasoaldiak nabarmen goraka egin duen honetan,
munduko herri zapalduetako zein ezkerreko militanteok, beste auzi batzuetan hainbeste entzun dugun hori praktikan jarri
behar dugu; elkartasunetik konpromisorako saltoa.
Euskal Herrian egunotan ikusi ditugun mobilizazio zein ekimen
jendetsuek argi erakusten digute elkartasuna praktikan jartzea
posible dela. Baina Palestinako herriari elkartasuna adierazteko tresna eraginkorrena Estatu okupatzaile eta arrazistaren
aurkako Boikot, Desinbertsio eta Zantzio (BDZ) kanpaina da.
2005ean, Hegoafrikako apartheidaren testigua hartuta, Palestinar herriaren eskubideen alde borrokatzeko nazioartean
elkartasuna praktikan jartzeko tresna gisa sortu zen BDZ kanpaina. Palestinako 173 antolakundek BDZrako deia egin zuten
eta helburuen artean, autodeterminazio eskubidearen aitortza, errefuxiatuen etorrera, nazioarteko legediaren betetzea
eta okupazioa bermatzen duen harresiaren suntsiketa daude.
Estatu Sionistak berak onartu du palestinar herriari elkartasuna adierazi asmoz, nazioarteko kanpaina honek arlo ezberdinetan (ekonomikoa, kulturala, instituzionala eta akademikoa)
izan duen eragin izugarria. Gaza erasotzen ari diren honetan,
BDZ kanpainan sakontzeko momentu ezinhobea da; Estatu
zapaltzailea nazioartean isolatu behar dugu. Palestinarren borroka gure borroka ere badelako eta lehen aipatu bezala, borrokatzen den herria ez delako inoiz hilko, egin dezagun salto
elkartasunetik konpromisora.
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JAI HERRIKOIAK
IRAULTZARAKO
ESPAZIOA
Askotan entzun eta esan dugu jai herrikoiak festarako ez ezik borrokarako
eremu ere badirela. Bestelako eredu bat bultzatu eta gauzatzeko gune askeak
eraikitzen saiatzen gara, parekidetasunean, parte hartzean, aniztasunean...
oinarrituz. Honela bada, jai herrikoiak sistema kapitalista patriarkarraren eraldaketa prozesuan zein bestelako gizarte eredu baten eraikuntza prozesuan
ezinbesteko tresna gisa ulertuz.

Jaiak eta jai ereduak ekintza politikoak ere badira. Bi arrazoirengatik; batetik jai eremua jende asko biltzen den leku bat
izanik, herriaren eskakizunak jendarteratzeko espazio oso
aproposa direlako. Eta bestetik, jai eredu alternatibo bat planteatuz gero, beste balore batzuetan oinarritutako eredu eta
praktika posible eta egingarri dela erakusten dugulako. Bi atal
horietan ekitea iraultzarako ezinbestekoa zaigu, ezin baitugu
plano kulturalean eragiten ez duen iraultzarik ulertu. Jaiak kulturaren adierazlea izaten dira eta gure mugimendu politikoa
hegemonikoa bilakatu nahi badugu, jaiak ideologia dominatzailetik kanpo gauzatu behar ditugu.
Baina, zertaz ari gara jai herrikoi eta parte hartzaileak aipatzen
ditugunean?
Jaiak modu parte hartzailean egiteak, espazio irekiak izatera
garama. Espazio horietan ordea, beharrezkoa izango da -irekiak izateaz gain- jendearen parte hartzea bultzatuko duten
mekanismoak martxan jartzea. Honela, espazio horietara jendea gonbidatzeaz harago, bertan gauzatzen diren ekintzetan
guztion parte hartzea bilatzea eta guztiok geure sentitzea. Horretarako, espazio horiek, guztion iritzia aintzat hartzea ahalbidetu beharko dute, betiere, oinarrizko baloreen errespetu
erdigunean izaki. Estrategia integratzaile bat gauzatu beharko
dugu, jaiak diren herri edo auzoan dauden identitate eta ikuspegi ezberdinak kontuan hartuz.
Sortutako espazioetara gerturatutako pertsonak parte har dezaten ordea, mekanismo egokiak planteatzeaz gain, bertan
eroso sentiaraztea ezinbestekoa da. Eta horrek lanketa egitea dakar. Aukera bat espazio ezberdinen sorrera bultzatzea
da; generazio edo gizartean egon daitezkeen sektore ezberdinek bere espazio propioak izan ditzakete (gazteok gazte espazioak sortuz esate baterako). Era berean ordea, denok bat

egingo dugun eremuak izateak ere berebiziko garrantzia du.
Guzti hau aurrera eramateko, jai herrikoien prestaketan lan
egiten dugunon formazioa ezinbestekoa da (dinamizazio lanari dagokionean). Jaien antolatzaileok jarrera irekia erakutsi
behar dugu, jende aniztasunarekin lan egiteko prestutasuna
erakutsi behar dugu. Jarrera irekia eta positiboa izateak, entzuteko prestutasuna agertzeak eta herri interesak zein errespetuan oinarritutako baloreak erdigunean kokatzeak, herria
eta gure mugimenduaren artean egon daiteken amildegia
apurtzen lagun gaitzake.
Jai herrikoietan merkatuaren logika alde batera uztea lortu
behar dugu. Horretarako eredu egoki bat planteatzea beharrezkoa. Baina, zer da jai eredu egoki bat?
Lehen metodologiaren inguruan aritu gara, jendearen parte
hartzea sustatu nahian. Orain, jaiak ideologia eredu alternatibo
bat bultzatzearen beharraz aritu behar gara. Egungo jai herrikoiek kontraesanak dituztela jakitun izan da ere, bestelako
eredu bat bultzatzen dutela ezin uka genezake. Merkatuaren
logikatik ihes egiten duen edozein praktika garatzea bestelako eredu horren adierazle aproposa izan daiteke. Baita jaien
baitan antolatzen diren ekimen kolektiboak sortzen dizkiguten
aukerak ere. Ezin gara kontraesanekin itsutu, egungo sistemarekin guztiz apurtzen duen jai herrikoi batzuk antolatzea
ezinezkoa baita. Beraz, gure jai herrikoietan ditugun kontraesanez jabetu eta gure gaitasunen arabera aurre egitea izango
da gure eginbeharra.
Jai herrikoiak kontzientzia askatzaile bat sortu behar dute eta
horretarako praktika askatzaileak planteatzen dituzten ekimenak antolatzeko baliatu behar ditugu. Balore askatzaileetan
oinarrituko diren ekimen anitzak; parekideak, herria protagonista izango dutenak, elkartasunean oinarritutako harreman
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kolektiboak sortuko dituztenak, arduraz eta konpromisoz eraikiak.
Jai herrikoien lanketa eta gauzapenak instituzioen babesa
behar luke. Instituzioek herri ekimenak bultzatu behar dituzte, antolaketan ere parte hartuz. Hala ere, protagonismoa ezin
da instituzioena izan, herriak sortutako ekimenak laguntzeko
tresna rola izan behar da haiena. Hainbat eta hainbat instituzioren jarrera oztopatzaile zein inposatzailea ordea errealitate bat da, eta zentzu horretan, zenbat eta autogestio maila
handiagoa izan, orduan eta instituzioekiko menpekotasun gutxiago izango dugu. Horrek independentzia gehiago eskainiko
digu inposatu asmo izan ohi duten eredu kapitalista patriarkaletik aldentzeko aukera areagotuz.
Aurreko lerroetan esan dugun bezala, mugimendu politiko

batek dimentsio eta espazio
behar ditu hegemonia lortze
ezinbesteko espazio dira.
eragin esparru eta ekintza
ezean, logika kapitalistaren
eremu bilakatuko da.
Azkenik, jai herrikoiekin
da mugimendu politiko
bestelako eremuetan ere
integraltasuna
ematen
aldaketa politikoari. Euskal
eremu asko ditugu, beraz
herrikoiak ere espazio

sozial guztiak baliatu
bidean. Eta Jaiak ere
Jai herrikoien espazioa
politiko gisa ulertu
mesedetara eraikitako
batera, ezinbestekoa
garrantzitsua
izatea,
antolatzen dena. Horrek
baitio borrokari eta
Herrian
antolatzeko
iraultzaren bidean…jai
bihurtu ditzagun!!!
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HERRI BORROKA

Bilbo,
Kutxabanken
pribatizazioaren
aurkako ekimena

Bilboko Gran Viako BBKren aurrean Kutxabanken pribatizazioa salatzeko kontzentrazioa eta parodia egin genuen
pasaden ekainaren 20an. Izan ere, Euskal Kutxak -Kutxabank izaera publikoa izan duten kutxak izan dira historikoki, bertako zuzendaritza batzordea herritarrek hautatutako
ordezkari instituzional, langileen ordezkari eta bezeroek
osatuz besteak beste. Egun ordea, egoera hori aldatu eta
Kutxak pribatizatzeari ekin diote. Pribatizazio honek, Kutxen kontrola 15 espekulatzaileren esku egotea ekarriko du
inongo jarraipen eta kontrolik gabe eta instituzio publiko,

bezero zein langileekin harremanik gabe. Honela, kapitala
metatzen jarraitzea helburu izango duen bankua bilakatuz,
pertsonok ditugun beharrizanei erantzunak emateaz arduratu beharrean. Ekimen honen bitartez, guzti hau salatu
eta Kutxabanken pribatizazioaren aurka gazteria mobilizatzera deitu genuen, eskuorriak banatu eta bozgorailua
eskuan pribatizazioaren helburua, ondorioak eta erantzule
zuzenak zein diren azalduz.
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Galdakao,
Ortuondoko ortua
Galdakaoko Gazte Asanbladak ortua okupatu du. Elikadura burujabetasunaren bidean lurrak ematen dituen elikagaiak landatzeari ekin diote
asanbladako kideek. Behin Ortuondo Gaztetxea okupatuta, asanbladak
proiektu hirukoitz bat planteatu zuen;
alde batetik Ortuondo Gaztetxea bera
dago, honetaz aparte gaztetxean bertan dagoen etxebizitza, eta azkenik,
ortu autogestionatua.

ANDOAIN,
kapitalismoaren aurkako
kanpaina
Udaberri gorriaren harira, Andoaingo
Ernaik, kapitalismoaren aurkako kanpaina martxan jarri du. Honela, andoaingo eragile sozialekin kontaktuan
jarri (Stop Desahucios, TOPA Tolosaldeko osasun publikoaren alde, Actibate langabetuen elkartea, Eguzki talde
ekologista eta Duintasuna jubilatuen
elkartea) eta kapitalismoaren aurka
ekintza ezberdinak garatuz.

GASTEIZKO GAZTETXEA,
probatu ez duenak
ez daki zer den hau!
Alde zaharreko Zaharraz Harro jai autogestionatuak direla eta, Gasteizko
Gaztetxeak 25.en urteurrenarako eginiko dokumentala aurkeztu du. Belaunaldi ezberdineko ehundaka persona
bildu dira, eta beste behin argi geratu
da Gasteizko Gaztetetxeak duen indarra. 25 urte pasa dira zenbait gaztek
Gasteizko muinoko enea konkistatu
zutenetik, ordundik asko dira bizitako
esperientziak eta irabazitako borrokak.

IRUÑA,
Uztailak 7ko prozesioa
Uztailaren 7ak San Fermin ekartzen
digu gogora. Agenda ofizialean data
gogoangarri bat da prozesioaren unea,
herritar askorentzako ordea sasigobernadoreak parez pare izateko momentua, urtean zehar amorruz gordetako mezu guztiak aurpegiratzekoa.
Aukera hau aintzat hartuta, Kuria kalean pankarta erraldoi bat eskegi zen;
“Diario de Navarra, CEN, UPN, PSN...
eregimenarekin amaitu, aski da!”. Prozesioak aurrera egin ahala 500 euroko
billete faltsu andana zerutik erori ziren
“ustelak kanpora”, “erregimenarekin
amaitu!” leloekin.

AIARALDEAN LAN, BIZI
ETA IKASI!
Aiaraldea eskualdean urtero 800 gaztek alde egin behar izaten dute, asko
itzultzen ez direlarik. Horren aurrean
Aiaraldeako gazteak gazte frontea
kalera atera zuten ekainaren 20an
gazteriaren
egoera
prekarioaren
erantzuleei aurre egin eta Aiaraldeako gazteriak bere herrian lan, bizi eta
ikasi nahi dutela ozen esateko.

Portugalete eta
Santurtzi,
liburutegi duina!
zerbitzu publiko duinik. Horren ondorio da azken hilabeteetan bi herrietan
garatutako liburutegi zerbitzu duinaren aldeko borrokak. Aldarrikapenak:
euskarazko material gehiago, ordutegi zabalagoa, auzo guztietan ikasteko
gelak zabaltzea...
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ARRAKALA
Dokumentala
2014

Heteroaraua hizpide duen eta hortik kanpo dauden pertsonen esperientzia eta bizipenak jasotzen dituen dokumental
interesgarria da. Topatu gazte proiektu komunikatiboak eta
Bilgune Feministak elkarlanean osatu duten lan hau baina,
ez da mugatzen ikus entzunezko bitarteko horretara; tailer eredu, artelan zein idatzizko kolaborazioek osagarritzen
dute. Heteroaraua zer den eta gure bizitza zein jendartearen
egituran nola eragiten duen ezagutzeaz gain, problematika
horren bueltan dabiltzan bestelako gaiak ere jorratzen ditu:
familia zein elkarbizitza egoera ezberdinak, desira aukerak, identitateak... Proiektu honi buruzko xehetasun guztiak
www.arrakala.net atarian aurkituko ditugu. Behin hau ikusita ez dago aitzakirik aitza arrakalatzen jarraitzeko.

GARTXOT, KONKISTA
AITZINEKO KONKISTA

Filma (2011 – 90 min.)
Zuzendariak: Juanjo Elordi, Asisko Urmeneta

Herriaren oroimen eta kultura kantu bidez
transmititzen zutenak ziren bardoak. Herriaren ondare preziatua kantu bidez gordetzen zuten pertsona nabarmenak, hain
zuzen. Hitzek pertsonon begiak zabaltzeko eta errealitatea iraultzeko daukaten
ahalmenaz jakitun, bardoak ez ziren inoiz
boteredunen gustuko izan. Arturo Campiónek 1917an idatzitako ‘Gartxot, Itzaltzuko bardoa’ liburuan oinarritutako film
hau euskararen aldeko garrasi izateaz
gain, Nafarroako konkista eta akulturizazio prozesuak nola eta zeinen eskutik
gauzatu ziren erakusten digu.

MICROPOLITICAS DE LOS
GRUPOS

Liburua
Idazleak: David Vercauteren, Olivier “Mouss”
Crabbé, Thierry Müller

Erabakiak ahalik eta modu horizontalenean hartzeko kezka duen ezein antolakunde, elkarte zein kooperatiben gaineko
analisi sakon bat eskaintzen digu lan honek. Ez da gure praktika kolektiboak hobetzeko teknika eta gomendioen bilduma
bat, aitzitik, kolektiboen funtzionamendua botere harremanen baitako ekosistema gisa aztertzen du. Boterea militante bakoitzaren elementuetako bat bada,
nola baliatzen dugu hori? zerk eragiten
ditu hausturak? Zeintzuk dira erresistentziak?

INDEPENDENCIA

Liburua
Idazlea: Nekae Jurado
Hizkuntza: Gaztelera

Nekae Juradok, Santi Duñaiturria eta Eusebio Lasarekin batera, solidarioagoa eta
justuagoa izango den eredu ekonomiko
berria eraikitzea proposatzen digute liburu honetan: aberastasuna modu orekatuan banatuko duena, gehiengoaren
beharriazanak asetuko dituena, parte hartze sozialean eragingo duena, langabeziari aurre egingo diona. Finean, lokaletik
abiatuta, izateko eta bizitzeko forma berri
bat eraikitzea proposatzen digute. Independentzia aldarrikatzeko dauden hamaika arrazoien artean, zio ekonomikoak ere
sahiestu ezineko eskakizun bihurtzen dituzte gaur egun.

