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ZER BERRI?

ZERTARA GOAZ
IKASTURTE HONETAN?
Urteak pasa dira krisi hitza gure izenondoa balizan iltzatu zigutenetik garunetan.
Behin eta berriro azaldu digute gure ahalmenen gainetik bizitzearen ondorioz
gaudela krisi betean. Agian nonork pentsatuko zuen, gezur bera behin eta berriz
errepikatzearen ondorioz lortuko zuela herritarron begietara krisiaren benetako
arrazoiak estaltzea. Elementu garrantzitsu bat ahaztu dute ordea; kakari, lurperatu arren, kiratsa dario.
Eta hala gertatu da, beraien erreforma, erreskate
eta krisia “gainditzeko” neurri guztiei darien kiratsak esnatu baitu lokartuena ere lozorrotik. Jakitun
gara krisi hau ez dela herritarron ardura (bai ordea gure zama), honen eragile bakarra burgesia
eta kapitalismoaren sutsuki babestu eta ezartzen
duten horiek dira. Ez gara herritarrok gure ahalmenaz gaindi bizi garenak; kapitalaren metaketan
oinarritzen den sistema da neurriz kanpokoa dena;
gehiekikeriak itsututako piztia. Eta horregatik esaten dugu krisia sistemikoa dela; natura edo herritarren gainetik nagusitzen den interesa kapitalarena delako; ororen gainetik aberastasunaren ahalik
eta pilaketa handiena delako lehentasuna.
Kontuak horrela, betiko lapurren (bankuak, multinazionalak, politikari ustelak...) poltsikoak betetzen jarraitzen duten bitartean, gazteon eskubideak urratuz doaz, gure bizitzak geroz eta
prekarioagoak bilakatuz. Baina panorama soziala eta politikoa guztiz ezegonkorra den honetan,
eraldaketarako aukerak gehitu dira eta guk borrokaren argi izpiari heldu diogu. Ez dugu klase zapaltzailearen gezurrik sinesten; gazteon aktibazio eta
eraldaketarako gaitasunean sinesten dugu. Gazte
Antolakundea sortu zenetik urte eta erdiko esperientzia dugu bidelagun eta bigarren ikasturteari
ekiteko grina indargune. Gazte gara gazte eta ez
gaude konforme esaten du abesti zaharrak eta kapitalismoaren oldarraldi berri honen aurrean ere ez
dugu beste aldera begiratuko.
Gauzak horrela, hurrengo ikasturteari begira
erronka ugari ditugu; ez soilik egoera sozialari lotuak; izan ere, zapalkuntza sozial honek, Euskal
Herria nazio zapaldua den heinean, beste dimentsio bat hartzen du. Ikasturte berria bero dator eta

gazteok gogoz gaude gure errealitatetik ekiteko
eraldaketari.

El poble wants independence
Herrien aldarrikapen historikoa izan da autodeterminazioarena, atzera begiratu eta hortxe topatzen
ditugu Afrika edota Latino Amerikako prozesu subiranistak. Euskal Herrian bertan ere aspaldikoa
dugu nazioa aske izateko aldarrikapena eta kurtso
berriarekin batera Kataluniako galdeketa dugu ate
joka eta irailaren 18an eskoziarrek euren erabakitze eskubidea praktikara eramateko izandako aukera demokratikoa. Historian zehar batzuk estatu
akordio bidez lortu dute independentzia, beste
batzuk estatu aparatuak sortuz eta hala jokatuz,
bada armak hartuta iraultza egin duenik ere...
Tokian toki ezaugarri eta garapen ezberdinak dituzte subirautzarako prozesuek, baina guztietatik
atera dezakegun irakaspena da, emaitzaz gaindi
bideak daukala garrantzia. Izan ere, jendarte batean independentziaren nahia hegemonikoa denean, atzeraezina den prozesuan murgilduko da,
prozesu luze batean; erreferenduma prozesuaren
baitako urrats posible bat da, herriari dagokion
erabakitze eskubidea praktikara eramateko forma
bat.

“Subirautza prozesuetan emaitzaz
gaindi bideak du garrantzia”
Azken urteetan Europan izandako prozesu askatzaileen indartzeari esker eta gaur arte egindako
bideak hala bultzatuta, Euskal Herrian pil-piliean
dagoen gaia da. Asko dira oraindik ordea emateko
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ditugun eztabaidak eta askatzeko ditugun korapiloak; Erabakitzeko eskubidea ala autodeterminazioa? Hiru, lau ala zazpi? Arestian esan bezala,
bidea da garrantzitsua. Gure herrian ere hasia da
jada erabakitze eskubidearen aldeko mugimendua
lehen urratsak emanten. Baita hainbat herri ere
herritarren iniziatibaz Euskal Herri independiente
bat nahi dugun galdezka. Aurtengo ikasturtean
ordea, aipatu bezala, besteak beste, testuinguruak mahai gaineratutako eztabaidei esker, askapen prozesuaren bidean urrats sendoak emateko
erronkari eustea ezinbestekoa zaigu. Independetziaren aldeko gehiengoak osatzea ezinbestekoa
zaigu beraz askapen mugimenduaren baitako kideoi, subirautza prozesua sendotu, ezaugarritu
(naziotasunaz harago eraldaketa sozialerako giltzarri gisa ulertuz) eta geldiezin bilakatzeko.
Zentzu horretan, belaunaldi berriak aldaketa guztietan giltza garen heinean, independentzia lortuko duenaren belaunaldia izan behar gara. Gazteok
hamaika arrazoi ditugu independentziaren alde
ekiteko, baina guztien gainetik gailentzen dira bizitza hobe baterako nahia eta gure bizitzako esparru
guztietan erabakitzeko dugun beharra.

Konponbidea nahi dugulako epaiketa politikorik ez
Euskal Herrian aro berri bat zabaldu dela esan
dugu maiz, eta ezin ukatu horretarako esfortsu
eta lanik egiten ez gabiltzanik. Euskal herritarron
gehiengoa konponbidearen alde gaude eta horren
aldeko urratsak ematen dihardugu. Horren aurrean

baina, temati jarraitzen du Gobernu espainiarrak
urte luzeetako gatazka iraunaraziz. Garaile eta garaituen klabean kokatu nahi du guztia eta zentzu
horretan kokatzen dira epaiketa politiko ezberdinak edota 35/02 auziko sententzia.
Nahiz eta arrazoi juridikoz tindatzen saiatu, auzi
politikoak dira pasatako epaiketa guztiak eta baita etorriko direnak ere. Zergatik diogu hori? Bada,
helburu eta borondate politiko bati erantzuten
diotelako; euskal askapen mugimenduaren motorra gelditzea. Garaia da hainbeste sufrimendu
eragindako gatazka baten aurrean Estatuek eta
kargu politiko ezberdinak dagokien arduraz jokatzen hastekoa eta Euskal Herrian zabaldutako borondate honi oztoporik ez jartzeko.
Ezin gara ordea Gobernuak arduraz noiz jokatuko
zain egon eta horregatik jarraituko dugu hurrengo
ikasturtean konponbidearen alde gazte konpromisoak batzen. Kartzelak husteko garaia den honetan, epaiketa politiko guztiak eten behar dira;
horretarako tresna eraginkorrena herri aktibazioa
eta desobedientzia dira.

“Herri aktibazioa eta desobedientzia dira epaiketa politikoa geratzeko
tresna eraginkorrena”
Ez dugu izaterik aske haiek gabe
Preso eta iheslariak gatazka politiko baten parte
eta ondorio diren heinean, honen konponbidean
ezinbesteko agente dira. Hala, Euskal Herriaren
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konponbidea bururaino eramateko, ezinbestekoa
izango da preso eta iheslari guztiak aske izatea.
Bide horretan, gazteok konpromisoak hartzen jarraitu behar dugu; preso eta iheslariek beharrezkoa daukaten asistentzia eskainiz (bisitak, ikasketak...), espetxe nahiz erbestean dauden kideekin
harreman bideak estutuz, mobilizazio ezberdinetan parte hartuz... etab.

“Preso eta iheslariak gatazka politikoaren parte eta ondorio diren
heinean konponbidea bururaino
eramateko ezinbestekoa da euren
askatasuna eta bide horretan gazteok konpromisoak hartzen jarraitu
behar dugu”

instituzionaletik eman; aldaketa egiazkoa izateko,
instituzionala izateaz gain soziala ere izan behar
delako.
Gure bizitzako esparru ugari erregulatzen dira instituzioetatik, horregatik dute halako pisua eraldaketa prozesuan. Instituzioak ezkerretik aldatzen
baditugu, behingoagatik burgesiaren interesetatik
aldendu eta herritarron mesedetara jarriko ditugu,
egungo eredu ankerrera kondenatzen gaituzten
politikei bukaera emanez.
Herritarron borrokak eta testuinguru sozialak hala
bultzatuta, aldaketarako aukerak zabaldu dira azken urteetan eta horren adierazlerik argiena Nafarroan aurkitu dezakegu. Hurrengo hauteskundeetan Barcina poltronatik kendu eta Nafarroak eta
nafarrek merezi duten politika herritarra garatzen
hasteko aukera historikoari ezin diogu ihes egiten

Espetxeetako politika ankerrak ez du hobera egin
eta berebiziko garrantzia dauka salbuespen neurri
guztiekin lehen bait lehen bukatzea. Bada hurrengo urtean indarrak bildu eta dispertsioaren kontrako borroka izango da ardatza; presoak askatze
bidean, etxetik hurbil behar dute; beraien eskubidea delako eta konponbide prozesuan izan behar
duten parte hartze aktiboa ahalbidetzeko.

utzi.

Hauteskunde zurrunbiloa

Eraldaketa prozesu horretan gazteon papera erabakiorra izango da; bai kalean egiten dugun borrokarekin, baina baita hauteskundeetan izango
dugun partehartzearekin ere. Aldaketaren motore
garen heinean instituzioak borrokarako esparru
bezala ulertu behar ditugu eta zentzu horretan,
parte hartze aktiboa izan, Euskal Herri aske baten
baitan pausuak emateko.

Gazteoi sarritan urrun gelditzen zaizkigu instituzioak, baina garrantzitsua da ikuspegi hori aldatzea eta instituzioak aldaketa politiko zein sozialerako tresna baliagarri gisa ikustea. Baina jakitun
gara ere instituzio burgesek muga ugari dituztela
gure proiektuak gauzatze bidean eta horregatik
argi izan behar dugu aldaketa ezin dela soilik maila

“Hurrengo hauteskundeetan Barcina
poltronatik kendu eta nafarrek merezi duten politika herritarra garatzen hasteko aukera historikoa dugu”
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horretan,
esplotazioaren sistemaren
aurrean guk geuk
erabakitako eredua
sortzeko
apustua
egiten dugu.
Ernaitik
gazteon
b u r u j a b et z a ra ko
bidea zabaltzea da
proposatzen duguna, hitzetatik ekintzetara pasatuz. Eta bide
horretan, hiru izango
dira gure eginbehar nagusiak: borroka ideologikoa,
gazte presioa aktibatzea eta
alternatiben sorrera.
Aipatu bezala, borroka ideologikoa
ezinbestekoa da. Kontzientzia kritiko eta eraikitzailea
sortu behar dugu eta hori gure eskuetan dago. Bestetik, sistema honen
krudelkeria azaleratzeaz gain, eskubideen alde egingo duen kontraboterea
eraikitzen joan behar gara: egungo sistemaren bermatzaileei boikota eginez
eta klase borroka hauspotuz. Azkenik,
prekarietateari eta lanaren arazoari aurre
egiteko gazteok proiektu propioak abiatu
behar ditugu merkatu eredu justua eraikiz.

Brotes verdes filmaren eskutik... raices
vigorosas!
Krisitik ateratzen gaudela esaten digute krisi honen arduradun nagusiek. Urkullu krisiaren gainditzeaz mintzo den artean, datuek oso bestelako
argazki bat erakusten digute. Gaindegiak egindako lan merkatuaren gaineko azken ikerketaren arabera, langabezia 2008an %6.9koa zen eta
%16.4koa 2013an. Krisiaren aitzakipean hartutako neurri ezberdinak enplegua suntsitzeaz gain,
lan merkatua gero eta gehiago prekarizatu dute;
kontratuen %6.7 mugagabea direlarik. Ikerketa
horretatik atera dezakegun ondoriorik argiena eskulanaren zahartzearena da; honek gazteongan
dauzkan ondorio kaltegarriak azaleraziz (merkatuan sartzea berandutzea, behin behinekotasunaren segurtasun eza, lan baldintza prekarioak onartzea...). Gazteontzat kontu horiek berriak ez izan
arren, ez gaude edozer onartzeko prest eta zentzu

“Kontraboterea eraiki behar dugu
egungo sistemaren bermatzaileei
boikota eginez eta klase borroka
hauspotuz, hala nola, proiektu propioak abiatuz”
sinesten dugu eta badakigu antolatu eta borrokatuz gero, edozer dugula posible. Gure erabakitzeko
ahalmena ukatzen saiatzen diren arren, gazteok
gure buruen jabe izan nahi dugu aske izateko; nahi
hori geldiezina da.
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EVA M. RODRÍGUEZ
DEL VALLE
UJCko militante ohiari ELKARRIZKETA

Azalduiguzu, labur-labur, zein baldintza
eman ziren Kuban uztailaren 26an Moncada kuartelaren aurkako erasoa burutzeko
eta iraultza bera gailentzeko.
Batistaren diktadurak eragindako errepresioak
(1952-1959) eta nekazalguneetan eragindako bizi-baldintza negargarriak faktore nagusi bilakatu
ziren Cespedes eta Moncada kuartelen aurkako
ekintzak burutzeko orduan.
Analfabetismo maila altuak, haurren heriotza tasa
kezkagarriak eta osasun zerbitzuen egoera lazgarriak nekazariak miseriara kondenatzen zituen.
Bestetik, hirietan, nazio politiken berreraikitze
baten aldeko eta AEBren hegemoniaren aurkako
mugimenduaren baitan kokatzen zirenen kontrako errepresioa eta jazarpen politikoa izugarria zen.
1953ko uztailean kuartelaren kontra egindako
ekintzaren porrotak, iraultzaileen aukako epaiketa politikoa ekarri zuen. Bertan, Fidel Castrok, “la
historia me absolverá” alegatua azaltzeko aukera
izan zuen. Ekintza horren arrazoiak azaltzearekin
batera, klase umilak egun horren inguruan egindako mugimenduarekin bat egin zuten, Movimiento
26 de julio mugimenduarekin, alegia.

Iraultza sozialistatzat ezaugarritu zenean,
zein korrontek izan zuen eragin gehien
PCCren baitan Kuban sozialismoa ezartzeko?
Kontuan izan behar dugu 1961.urterearte Kubak
ez zuela bere burua sozialistatzat hartu. Momentu haietan SESB benetako sozialismoaren erreferente nagusia genuen. Horregatik, Kubako Alderdi
Komunistak (KAK-PCC) estruktura eta koadro marxita-leninistatik eratorri ziren Europa zaharreko
ereduak kopiatu zituen. Hala ere, 62ko misilen krisiak kaskartu egin zituen Nikita Jruschchov (sobietar premierra) eta Fidel Castroren arteko harremanak, bi herrialdeen arteko banaketa islatuz.

Horren adibide dugu, Kubak, Gerra Hotza izeneko
garai historikoan bloke sozialistaren barruan parte
hartu ez izana, alienatu bako herrialdeen elkartean
kide estrategiko bihurtu zelarik, nahiz eta izatez,
Estatu sozialista izan.
KAK-ak bere naziora egokitzen den sozialismoaren
aldeko apustua egiten du, bestelako herrialdeetan
garatutakoen kopiei muzin eginez eta bide propioa
eraikiz. Horrela, kubatar sozialismoaren eraikuntza ulertzeko perspektiba abertzale batetik egitea
ezinbestekoa da: duintasuna eta askatasunaren
perspetibatik. Elementu hauek nazio independente eta burujabe bat bermatuko duen garapenerako, jusitizia sozialerako eta demokraziarako sozialismoan oinarritzen da. AEBetako inperialismoaren
etengabeko mehatxuek baldintza hauen garapenean eragin handia izan dute.

Zer suposatu zuen Kubarentzat 90. hamarkadan bloke sozialistaren desagerpenak?
SESBen disoluzioak ezegonkortasun eta segurtasun eza eragin zituen kubatarren artean. Nazio
ekonomia, elkartrukera eta hazkundera bideratuta zegoen bloke sozialistaren baitan eta aliatu
komertzial nagusia desagertu zenean herrialdea
kolapsatu zen. Horren ondorioz erroko aldaketa
bat ezinbestekoa bihurtu zen: sektore gutxietan
espezializatua zegoen industria batetik, zerbitzu
eta turismoan oinarritutako industriara igaro behar
izan ginen, dibisa eta atzerritar inbersioa sustatuz.
Bestetik, AEBren blokeoak uneoro egoera prebeliko batean murgiltzera kondenatu gintuen. Horregatik genituen baliabide apurrak nazio defentsara eta zerbitzu minimoen sostengura bideratu
genituen. Garai honi periodo especial (denborald
berezia) deitu genion eta zalantzarik gabe Kubako
historia erraz sendatuko ez den orbana utzi zuen.
Momentu latz horiek jendartean batasuna eragin
zuten. Azken finean egoera horren erantzuleak
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nortzuk ziren argi zegoen eta honek elkartasun
olatu bat sortu zuen jendartea osatzen zuten estamentu ezberdinen artean.

Gazteriari dagokionean, hainbeste urtetan zehar inperialismoak ezarritako presio
mediatikoa izugarria izan arren, Kubako
gazteriak espiritu iraultzailea konpartitzen jarraitzen al dute?
Presio mediatikoak zalantzarik gabe izugarrizko
eragina izan du gazteongan. Ez iraultzaren aurka
lerrokatuz, kapitalismoarenak diren balore kontsumisten eta hutsalen sustapenaren bidez, alienazioa eta pasotismoa bultzatuz baizik. 80 eta 90.
hamarkadetako belaunaldiengan eragin zuen bereziki, iraultzaren iragana eta geroa neurtzen jakin
ez baitzuten. Gainera, lehengaien garestitzea eta
pobrezia orokorra eragin zituen post sobietar garaia luzeegia egin zitzaien, gobernuarekiko errezeloak hareagotuz.
Hala ere, herri mugimendutik eta gobernuko organoetatik egindako lanak, egun bizi dugun egoeraren errudunak markatu eta agerian utzi ditu,
espiritu iraultzaile eta abertzalea
gazteengan mantenduz eta
egoera berriei egokituz. Gazte komunisten batasunak

belaunaldi berrien formakuntzan lan egiten du,
militante aitzindariak sortuz, ez soilik alderdiarentzako, herriko masa antolakunde guztientzako
baizik. Gazteriaren lema “ikasketak, lana eta fusila” egunera arte eraikitako baloreen defentsa, bilakaera eta garapena nabarmentzera dator.

Zer nolako eragina izan du Kubako iraultzak Amerika Latinako ezkerreko mugimenduetan?
Amerika Latinako historian zehar, 59ko Kubako
esperientziak izugarrizko garrantzia izan du askapen nazionaleko prozesuetan, bai eta neoliberalismoaren berezko kapitalismoarekin apurtu nahi
izan duten prozesu iraultzaileetan. Hamaika dira
aipatu ditzakegun mugimendu zein gerrilla iraultzaile latinoak zeinak 26 de Julio mugimenduaren
ideologian oinarritu ziren. Hau da, sistemari lotuak
zeuden herrien askapen nazionala aldaketa sozioekonomiko oso batetik planteatzen zuten antolakundeak.
Bestetik, inperialismoaren aurkako borroka etengabeak, kubatarrok hasitako borroka berean bidelagun estrategiko ugari ekarri dizkigu. ALBA honen
adibide bikaina da, hegemonia estatubatuarraren
aurrean makurtzeaz nekaturik dauden Ameriketako Estatuek herri alternatiba bat
sortzea erabaki dute. Mugimen-
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du bolivartarrean oinarritutako nazioarteko lankidetza berri honek herrien arteko kooperazioa
bilatzen du eta herritik herriarentzako alternatiba
demokratiko errealak eskaintzeko sortu zen. Batez
ere, Amerika Latina aske, bateratu eta burujabe
bat eraikitzeko bidea egin nahi duena.

Zeintzuk dira Kubako sozialismok egun
dituen erronka nagusiak Raul Castro komandante burkideak hasitako erreforma
prozesuan?
Erronka nagusienak oraindik gure herriak aurre
egin ez dion zuloari erantzutean oinarritzen dira.
Zalantzarik gabe, sozialismoaren aldeko apustua
hor da, baina ezinbestekoa dugu forma zaharrak
egokitzen hastea. Halere, egia da hartutako zenbait neurrik (etxebizitza, kotxe, telefono eta abarren salerosketa askearen irekiera kasu) kapitalismoaren baitako neurrien itxura badutela. Halere,
jendarte sozialista batean norbanakoari ere erreparatu behar zaio eta horretarako egokitzea ezinbestekoa da globalizazioaren astinduak izango
direla jakitun izanda. Egin ezean atzean geratuko
gara eta urteetan zehar eraikitako elkartasunaren,
konpromisoaren eta determinazioaren baloreak ti
-ta batean ezabatuko lirateke.
		

Azkenik, borroka feministari dagokionean, zein aurrerapausu uste duzu egin
direla eta zer uste duzu dagoela oraindik
hobetzeke Kuban?
Zalantzarik gabe asko dugu egiteke bost hamarkadetan egindako lana eta aurrerapenak nabariak
izan arren.
Erlijioan eta tradizioan oinarritutako jendarte batetatik, gutxika-gutxika, emakumea etxeko lanetatik atera eta zuzendaritza postuetan eta jendartearen leku garrantzitsuetan jartzea lortu dugu.
Adibidez, egun zuzendaritza marko nazional zein
lokaletan egon beharreko emakume kopurua
zehaztuta dago. Dudarik gabe asko dago egiteke
nahiz eta azken bost hamarkadetak aldaketak nabaritzen diren.
Emakume Kubatarren Federazioa (FMC) jendartearen maila guztietan emakumearen formazioaz
arduratzen da eta gobernu organoetan genero bereizkeriarik ematen ez dela bermatzen du.
Ugalketa, jaiotza tasaren kontrola edota haurdun dauden emakume gazteentzako laguntza eta
aholkularitza emakumezkoon artean landu beharreko gaitzat ditugu eta hala, lantzeko beharrezkotasuna azpimarratzen dugu eta arazo hauei ikuspegi feminista batekin aterabidea emanez.
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HERRIALDE ARABIARRETAN
LURRIKARA
Mundu mailako gertakari ezberdinez inguraturik
bizi gara. Egunero, potentzia mundialek kontrolatutako komunikabideen partetik informazio bonbardaketa izugarria jasan behar izaten dugu. Zentzu honetan, garrantzitsua da informazio jaso ez
ezik aztertu eta sakontasunez begiratzea. Ondorengo lerro hauetan, mundu arabiarrean azken urteetan emandako zenbait gertakariz arituko gara,
zehazki, udaberri arabiar gisa ezagututako horiez
eta azken hilabete hauetan Palestinan eta Iraken
emandako gertakariez.
Analisian sakontzen hasi aurretik udaberri arabiarrak bezala ezagututako “matxinadak” bizi izan
dituzten herrialdeetan estatu eredu ezberdinak
daudela jakitea garrantzitsua deritzogu. Egoera
nahiko konplexua izan arren, bi bloke nagusirekin topatzen garela esan genezake. Alde batetik,
bloke inperialista; AEBen politika inperialisten eta
sionismoaren lagun fidelak, historikoki palestinar
auziari 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 Estatu sionistari zein
AEBen proiektu espantsionistei aurre egin diotenak eta bitarteko ezberdinak erabiliz, Palestinako
askapen mugimendua lagundu dutenak (Iran, Siria
eta Libia, kasu).
Kontuan izan behar da, oraindik orain, erlijioak pisu
handia duela gune hauetan nahiz eta erlijioa bizitzeko modu ezberdinak egon. Islamak, eliza katolikoarekin alderatuz, ez du doktrina komunik, ondorioz, korronte eta azpikorronte ugari ditu. Abaniko
zabal honetan, Islama modu nahiko aurrerakoiean
eta modu atzerakoiean ulertzen dituzten korronteak daude, guzti hauek, mugimendu ezkertiar
zein eskuindarretan eragina izan dutelarik. Agerikoak dira historikoki xii eta sunii-en arteko hika
-mikak, mundu islamiarrean hegemonia lortzeko
norgehiagokan.
Faktore hau gako garrantzitsua da gune honetan
gertatzen direnak ulertzerako orduan. Azken urteotan, islamaren korronte ezberdinek (salafistak

eta wahabi suniiak kasu) ikuspegi inperialista batetatik izugarri baldintzatu dute bertako egoera.
Aski ezaguna da Al Qaeda, Osama Bin Laden buru,
AEBek sortu eta finantzatu zuela Sobietar Batasunari aurre egiteko. Beraz, inolako zalantzarik gabe
esan genezake, inperialismoak ere barne gatazka
hauek probesten dituela bere interes ekonomikoak defendatzeko. Egun, mendebaldeko potentzia inperialistak halako talde antolatuez baliatzen
dira, Golkoko erregimen atzerakoien bitartez, euren interes inperialistak mantentzeko, Siriako eta
Libiako interbentzio inperialistetan ikusi den bezala. Horrek, ez du esan nahi udaberri arabiarrak
soilik inperialismoak bultzatutako matxinadak izan
direnik, baina ukaezina da hauetako batzuetan eskuhartze zuzena izan dela eta ez da herritarren interesak defendatzeko izan.
Matxinada hauek arrazoi ezberdinengatik eman
dira herrialde bakoitzean, arrazoi sozioekonomikoak, erlijiosoak, korrupzioa... Lehena 2010eko
azaroan Saharako Gdeim Izikeko kanpamendu
baketsuaren kontrako erasoarekin abiatu zen, Tunez eta Arjeliako eztandak mediatikoagoak izan
baziren ere (Kairoko Tahrir-eko enparantza izan
zen mugimendu hauek mendebaldean masiboki ezagutzera eman zituena). Atzetik etorri ziren
beste hainba, eta ohiartzun gehien handienek izan
bazuten ere Bahrein, Saudia Arabia, Qatarren eta
beste txoko batzuetan ere altxamenduak izan ziren (eskala txikiagoan izan baziren ere). Herrialde
hauetan ere borroka latzak izan ziren jendarteko
gutxiengoen eskubideak aldarrikatu baitzituzten.
Gogorki zanpatuak izan ziren, bertako gobernuek
ehunka hildako eta zauritu eragin zituztelarik.
Kasu hauetan ordea, mendeabaldeko potentzien
aliatuak ziren Gobernuan zirenak eta herria zanpatu zutenak, isiltasuna nagusituz; euren aliatuek
ehunka hildako eragin arren, beraiekiko harremanak eta laguntzan sakontzen jarraitu dute. Besalde, Libia eta Siriaren kasuan, “demokraziaren”
izenean eginiko eskuhartze zuzena egon da mendebaldeko potentzien aldetik. Aipatzekoak dira
NATOren interbentzioa Libian edota AEBek zuzenean finantzatutako mertzenarioak Sirian.

11
NAZIOARTEA
Azken bi kasu hauek oso esanguratsuak dira, ageriko eskuhartzea eta hedabideetatik bideratutako
manipulazioarengatik. Mendebaldeko komunikabideek ona-txarraren binominoa saldu dute, gertatzen ari dena modu azaleko eta interesatu batean helaraziz. Hala, sakoneko irakurketak geure
konpromiso militantearen esku geratu dira.
Bai Libiaren eta bai Siriaren kasuan, oso argia da
Mendebalde inperialistak bertako gobernuak aldatzeko eginiko saiakerak. “Udaberri arabiarrek”
eragina izan bazuten ere, agerian geratu da mugimendu hauek apenas lortu zutela indarrik. Zentzu
horretan salatu beharra dago, mugimendu horiek
ez zirela indar hegemoniko bilakatuko, mendebaldeko gobernuen inbertsioengatik izan ez balitz;
besteak beste, lehen esan bezala, islamismo atzerakoiarekin duten harremanagatik.
Bi herrialde horiek historikoki bloke antiperialistan
kokatu dira: Libiaren kasuan, 1969ko irailaren 1eko
iraultzaren ostetik eta Siriaren kasuan Ba’ath, alderdi sozialista arabiarraren iraultzaren ostetik. Libiak esaterako, Europako mugimendu iraultzaileei
babesa eman die eta Afrikaren independentzia eta
batasuna sustatu ditu. Siriaren papera ere ezinbestekoa izan da Israelgo Estatu sionistaren aurkako
borrokan (gogoan izan behar dugu Israelek Siriako
Golan mendiak okupatu zituela) eta Palestinako
askapen mugimenduari eta Hezbollahri babes militarra eman izan diola.
Beraz, argi izan behar dugu, kontraesanak kontraesan, herrialde hauek mendebaldeko potentzia
inperialisten kontrako jarrera lantzen jarraitu dutela eta hain zuzen, horregatik kolpatu dituela inperialismoak. Gainera, aurrez aipatu moduan, kolpatze tekniken artean talde islamiarrak gogorrenak
(Estatu Islamiarraren eraikuntza defendatzen
duten berberak) diruz eta armaz hornitu dituzte,
barne gatazka hareagotu eta matxinada herritarra
irudikatzeko Ezin dugu ahaztu, gabeziak medio,
estatu hauek erlijioa modu nahiko aurrerakoiean
landu dutela; Siriaren kasuan batez ere, estatu
akonfesionala izaki, bertako erlijio ezberdinen
arteko elkarbizitza sustatuz.
Erlijioaren gaiak pisu handia hartzen du bi kasuetan “errebelde” gisa ezagutu ditugun sektoreek
islamismo erradikalenekin harremana zutelako.
Estatu islamiarrak sortzeko helburuarekin eta
“Jainkoa handia dela” lemapean bi herri hauen
aurkako matxinadak bultzatu dituzte errebelde
talde hauek, noski, NATOren laguntza inkondizionala izan dutelarik.

Hau ez da kasualitatea, Mendebaldeak eta Israelgo Estatu sionistak Golko arabiarreko monarkia
islamistak eta yihad-ak (Gerra Santuak) gobernu
hauen kontra baliatu baititu bere interesak babesteko. Honela, Afrikako herrialde aurreratuenetakoa, Libia alegia, txikitu eta islamisten eta multinazionalen eskuetan utzi dute. Sirian aldiz, duela 3
urte hasitako gerra amaitu gabe dagoen honetan,
inperialismoak ez du lortu bertan irabaztea nahiz
eta ukaezina den eragin duten mina izugarria izan
dela.
Egun, inperialismoarentzako askoz ere interesgarriagoa da duela hilabete batzuk Gazan izandako
sarraskia edota berriz ere (duela hamarkada baten
antzera irailaren 11ko atentatuen harira) piztuarazi
duten “terrorismoaren kontrako gerra”ren mamua
Estatu Islamiar gisa ezaguna egin den talde yihadistaren esnatzea aitzaki gisa hartuz. Aipatzekoa
da, sakoneko auzi bat izateaz gain, Iraken eta Sirian diren gerrillari kurduek era eredugarri batean
aurre egin diotela ofentsiba islamiar berri honi eta
euren proiektuaren defentsan sutsuki dihardutela.
Palestina eta Kurdistan azken hilabete hauetan
protagonista bilakatu dira. Batak, Estatu sionistaren azken urteotako ofentsiba basatiena bizi izan
duelako eta besteak inperialismoaren frentea denaren erdian era harrigarri batean erresistentzia
lanetan diharduelako. Bi herri hauek duintasunez
duten borrokarako grina ukaezina da eta argi erakutsi dute ez diotela inperialismoari men egingo.
Aurrez aipatutako herrialde guzti hauek izan ditzaketen gabezietatik harago, zera nabarmendu
nahi dugu: bat, herrialde oro burujabea dela eta
herria izan behar dela bere barne kontraesanak
gainditzeko sujetu nagusia. Eta bi, Mendebaldeko inperialismoaren eskuhartzeek zapalkuntza,
esklabutza, esplotazioa... besterik ez dutela eragin, hala, langile klaseak erasotuz bertako burgesiei men eginez. Urteak dira Euskal Herrian indar
hegemonikoari aurre egiten eta munduko herri
langileei elkartasun internazionalista adierazten hasi ginela.
Jarrai dezagun, beraz, bide
horretan sakontzen eta inperialismo basatiari hortzak
erakusten.
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UKRAINA:
INPERIALISMOAREN
GUDUZELAI
Informazio azkar eta eskuragarriaren aroan bizi
gara egun gazteok. Baina, kapazak al gara benetan informazio, datu eta iritzi artean murgildu
eta argia den zerbait topatzeko? Euskal Herriko
egoera aztertzeko tresnak izan arren (testuinguru
hurbila edota gure errealitateari buruzko ikuspegi
kritikoa) batzuetan kosta egiten zaigu. Baina nola
aztertu atzerriko gertakariak testuingurua hain
ezaguna ez zaigunean? Zeinen alde posizionatu?
Posizionatu behar ote gara? “Onak” eta “txarrak”
dikotomian erori behar al gara? Urrats feministan
hausnartu bezala, binomioen auzia guztiz zalantzagarria da. Har ditzagun, bada, Ukrainaren kasua edota Donetseko errepublikaren auzia: lehenengoan, Janukovich despota ustela ala ukraniako
zilegizko presidentea ote? Bigarrenean, Donetsekoak errusiarzaleak edo ukraniarzaleak ote?
Ez da egia borobil bakarra existitzen eta ez da
erraza kritikotasunez gertakariak aztertzea. Zenbait gakori erreparatzeak, ordea, gauzak argitu
diezazkiguke. Ukrainaren eta Donbaseko eskualdearen egungo egoera ulertzeko, logika historikoa
jarraituko dugu.

“Ez da egia borobil bakarra existitzen eta ez da erraza kritikotasunez
gertakariak aztertzea, zenbait gakori
erreparazeak, ordea, gauzak argitu
diezazkiguke”
Historikoki, Europa mendebalde eta ekialdearen
arteko zubia eraiki du Ukrainak. Trantsizio horrek
eta herrialdearen zabalera handiak, bere geografiaren baitan etnia ugariren arteko elkarbizitza ekarri du. XX. mendera arte Ukrainak ez zuen
autogobernurik. 1917tik aurrera, iraultza boltxebikearen ostean, Estatu bilakatu zen, Sobietar Batasuneko Errepublikako kide bihurtuz automatikoki.
Ordura arteko banaketa administratibo horrek,

historian zehar Ukrainako herriaren arteko gatazkak sarri eragin ditu. Adibidez, Gerra Handian
(1914-1918), nazioaren banaketak bi bando ezberdinetan bereizi eta borrokatzera behartu zituen: mendebaldea 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 bir-

13
NAZIOARTEA
produzitu egin dena. Sobietar Batasuneko Ukraina
1941ean okupatua izan zen ekialdeko fronte odoltsuaren ostean. Gudaroste Gorrian Ukrainar gehienak faxismoari aurre egin bazioten ere, Halych eta
mendebaldeko zenbait eskualde eta hirik, talde
faxisten bitartez, Alemania naziarekin kolaboratu
zuten. Kolaborazio hau ez zen soilik gudan parte
hartzera mugatzen. Talde hauek mendebaldeko
garbiketa etnikoaz arduratu ziren, judu, errusiar
edota finean, ukraniar “puru eta ario” ez zen beste
oro akabatuz. Gerraren ostean, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna berrezarri zenean, mendebaldearenganako eta kolaborazionistenganako
mendekuak, sentimendu anti-sobietikoak areagotu zituen.

“Ekialde eta mendebaldearen arteko
talkak urteetan zehar errepikatutako
patroiak dira, gaur egun ere birproduzitu direnak”
Bi mundu gerrek egoera lazgarrian utzi zuten
Ukraina. SESBeko kide gisa lortu zuen bere ekonomia eta kulturaren loraldi esanguratsuena,

1950eko hamarkadan sartu arte behintzat. Sobietar Batasunaren kolapsoarekin, ordea, eta urteetan hazitako nazionalismoak, 1990ean nazioaren
subiranotasuna Estatu independiente gisa adieraztera ekarri zuen, merkatu ekonomia onartuz eta
demokrazia kapitalista pluripartidista ezarriz. Hala
ere, Sobietar Batasunetik administratiboki banatu
arren, errusiar eta sobietar errepublika ohiekiko
menpekotasun ekonomikoa nabaria zen.
Ukraina “libre eta demokratikoan” talde oligarkek
nazioaren gidaritza eskuratu zuten. XX. mendearen bukaera eta XXI.aren hasieran, nolabaiteko
oreka sortu zen ekialde eta mendebaldearen artean. Presidentzia eta lehen ministerioak errusiar
hiztun eta ukraniar 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 enpresek etekin ekonomiko
ikaragarriak lortu zituen eta era berean herria izugarri txirotu zuen.
Krisi ekonomiko larrian murgildurik, mugimendu
laranjaren 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
estutu zituen eta Timoshenko lehen ministro ohia
ustelkeriagatik atxilotzea agindu zuen. Jarrera horrek Putinen haserrea piztu zuen, mendeku gisa,
Errusiako gasari ukrainarrentzat zerga berriak inposatuz. Gauzak horrela, Merkelek eta Europar
Batasunak Ukrainari eskaintzen zizkion akordioei
muzin egiteak, Errusiarekiko posturak hurbilarazi
zituen. EBk Erkidego Ekonomikoan sartzeko aukera eman zion Ukrainari, baina horrek Europako
produktu merkeez gaineztatuko luke Ukrainako
merkatua, bere industria eta barne kontsumoaren
kalterako. Gainera tratu horrek, ekialdera bidaltzen
diren esportazioei ateak itxiko zizkioke. EBren eskaintzari muzin egitea erabaki zuen Janucovich-ek,
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 europarzaleek Kieveko estatu kolpea eragin zuten,
euro-maidan gisa ezaguna dena. Janucovich go-
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bernutik kendu eta paramilitar nazional-faxisten
begiradapean, gobernu berria sortu zuten. Gobernu txotxongilo honek, Europako merkatuari ateak
ireki zizkion politika neoliberal eta basatiak aplikatzen dituen bitartean.
Krimeako gatazka arestian aipatutako Errusia eta
Ukrainaren arteko gatazka historikoaren adibide
bikaina dugu. Gehiengo errusiarrak Krimea Errusiar Federazioaren baitan egon zedin nahi zuen
eta 2014ko otsailean, Ukrainako gatazka probestuz, bertako herritarrek gehiengo osoz Krimeako
autonomia aldebakartasunez aldarrikatu zuten
erreferendum bidez. Egun, Errusiako Federazioan
sartzekotan dira. Yugoslaviako errepubliken independentzia aldarriekin ez bezala (Montenegro
edo Kosovo), oraingo honetan Europak (eta are
gutxiago AEBk) ez dute Krimearen independentzia
inondik inora aitortzeko asmorik, prozesua guztiz
demokratikoa izan bada ere. Zergatik? Krimean
otsailean eta gerora Donets edota Luhanks hirietan emandako aldaketek Errusia indartzen dutelako eta horrek mendebaldeko potentziei ez die
mesederik egiten.

“Krimeako gatazka arestian aipatutako Erruia eta Ukrainaren arteko
gatazka historikoaren adibide bikaina dugu”
Gauzak horrela, Ukrainan maiatzaren 25eko hauteskundeen ostean Petro Poroshenko atera zen
garaile. Aurreko egoera berria birproduzitu zen eta
Ukraniako pertsonarik aberatsenak presidentziaren aulkia lortu zuen, klase oligarkaren betikotasuna mantenduz. Gobernu berriak Euromaidaren
filosofiarekin jarraitu zuen EB merkatuetara hurbilduz eta NATOko kide izateko tramiteak azkartuz.
Gainera talde paramilitar faxistak hornitzen jarraitzen dute ekialdeko Herri Errepubliken oldarraldia
eteteko asmoz.

Donbasseko eskualdea dagokionean, soziologikoki
bi hitzekin laburbildu daiteke -estereotipo eta sinplismoetan erori gabe noski-: langilea eta errusiar
hiztuna. Ukraniaren meatze erreserbak eta industria astuneko zentro nagusiak bertan dira, horrela,
langile klase izaera eta mugimendua errazago hedatuz. Bestetik arestian aipatutako egoera etnografiko eta geografikoaren ondorioz biztanleriaren
%90 errusiar hiztuna da.
Kieveko agintariak Krimeako egoera berriro errepikatu ez zedin eta Novorrossiako lurraldean indarra ez galtzeko asmoz, bi bideri ekin diote: bata,
ukrainar Gobernu golpistaren indar armatuen bitartez herritar eta langile intsumitu oro akabatzea.
Eta bestea, Lugansk eta Donetsk Herri Errepubliken borrokari zilegitasuna kendu asmoz, Europa
Mendebaldeko mass mediak bereganatu eta gerra
hotzeko mamu Errusiarra berpiztea, eskualdeko
meatzari eta langileei “errusiarzale” izaera egotziz.
Inperialismoak ofentsiba berri bat martxan jarri
duela argi dago. Fronteak anitzak dira. Gaza edota
Irak adibide esanguratsuenak dira, baina Donetsen
ematen ari diren gertakariak ere ez dira inperialismoaren estrategiatik at geratzen. Hala ere, etxetik
hurbilago gertatzen diren eraso edota sarraskiak
zailagoak zaizkigu identifikatzen nahiz eta finean,
helburu bera izan.

“Gaza edota Irak adibide esanguratsuak dira, baina Donetsen ematen
ari diren gertakariak ere ez dira inperialismoaren estrategiatik at geratzen”
Gakoak, beraz badira egun Ukrainan gertatzen ari
dena pittin bat hobeto ulertzeko. Ur nahasiak diren
arren, espero dezagun hurrengorako, oraingoan
bezala, buzeorako betaurreko gorriak hartu eta
beldur gabe urrazpia begiratuko diogula.
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NAZIOARTEKO
PANORAMAK DAKARTZAN
AUKERAK ETA ARRISKUAK
Garai interesgarriak datoz aurtengo kurtsoan. 2014a zerbait izaten ari bada
gatazka urtea dela esan genezake. Munduko botere hegemonia eskuratu edo
mantentzeko etengabe pizten ari diren gatazka eta gerrek ez digute aro lasairik
iragartzen eta miseria desagertzetik urrun, areagotu besterik ez dela egingo dirudi. Alta, nazioarteko mapan bada etxean hurbil jotzen gaituen beste elementu bat
ere: erabakitzeko eskubidea. Gure Esku Dago ekimenarekin Euskal Herrian prozesua martxan jartzeko urratsak emanak ditugu, baina zalantza izpirik gabe Eskozian
eta Kataluniako Principatean gertatzen denak aukera berriak irekiko dituzte.
Sarri aipatzen dugu krisi deituriko hau sistemikoa
dela. Nahiz eta azken boladan titular arroxak eman
nahian ari diren agintariak, ustezko berri honen
atzetik datoz aurreikuspen (i)rreal horiek pikutara
bidaltzen dituzten datuak. 2014an ikusten ari garen zenbait gatazkak argi agertzen dute hegemonia eskuratzeko botere borroka latzak ematen ari
direla munduan. Batzuek, Gerra Hotzaren berpiztea ere aipatu izan dute, analogia gisa bada ere.

Bide honetan, analisi sakonik egin gabe badira
berehala burura datozkigun bi eremu gatazkatsu:
ekialde hurbila eta Ukrainia. Lehenengoaz ez dago
sobera berririk esaterik. Meditarrenotik Ozeano
Indikora pasatzeko edo Europatik Asiara pasatzeko gune geoestrategikoen gaineko kontrolak zein
eremu horretan pilatzen diren lehengai fosilen
eremuek (petrolioa batez ere), borroka gune bilakatzen dute etengabe eremua.

Finantza krisiak zein bestelako formek atzean duten krisi ekologikoak ere ondorio lazgarriak izango
ditu. Lehengaiak eskuratzeko borroka gupidagabea areagotzen joango dela dirudi, hauek agortzen ari diren heinean (edo gutxienez merke eskuratzeko aukerak txikitzen ari diren heinean) hauen
jabe denak bermatu ahal izango baitu munduko
jaun eta jabe izatea, orain arteko botere eta zapalkuntza eskema makabroekin jarraitzen badugu
behintzat.

Baina amaitzen ari den urte honetan aipagarria da
bereziki Ukrainiako gatazka. BRICS deituriko herrialdeak (Brasil, Errusia, India, Txina eta Hegoafrika) eta Amerikar Estatu Batuak zein Europako
Batasunak osatzen duten taldearen arteko interes
talkaren agerpena izan da. Adierazgarriak izan da
batez ere gas horniduraren inguruan sortu den gatazka eta ondoren EBk eta AEBk jarritako isunei
aurre eginez Errusiak Europar Batasuneko zenbait
produkturi ezarri dien betoak eragindako egoera.

“Lehengaiak eskuratzeko borroka gupidagabea areagotzen joango
dela dirudi, hauek agortzen ari diren
heinean hauen jabe denak bermatu
ahal izango baitu munduko jaun eta
jabe izatea”

“Ukraniako gatazka BRICS deituriko
herrialdeak eta Amerikar Estatu Batuak zein Europako Batasunak osatzen duten taldearen arteko interes
talkaren islada da”
Lehenengoari dagokionez, Errusiak EBrekiko izan
zezakeen menpekotasuna alboratu du Txinarekin
datozen 30 urteetarako sinatu duen gas hornidu-
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ra akordioarekin. Gatazka honen arrazoietako bat
izan liteke besteak beste, ahalik eta burujabeenak izatera bidean, frankinga bezalako praktikak
sustatzeko dagoen interesa. Bestalde, Errusiaren
betoari dagokionez, EBk argi erakutsi du AEBen
menera dagoela erabat, betoaren kaltetu zuzenak EBko nekazariak izan baitira eta EBko egoera
ekonomiko txarraren ustezko errekuperazioa ere
zalantzan jarri baitu.
Borroka honetan, ezin aipatu gabe utzi beste bi
gertakari ere: batetik, Afrikan ematen ari den lurren okupazio masiboa nekazaritza monokultiboko produkzioak ezartzeko. Bestetik, BRICS taldeak sortu berri duen Garapenerako Banku Berria,
Munduko Bankuari eta Nazioarteko Diru Funtsari
zuzenean aurre egiteko determinazioa duen estrategian.

“BRICS taldeak sortu berri duen Garapenerako Banku Berria, Munduko Bankuari eta Nazioarteko Diru
Funtsari zuzenean aurre egiteko estrategia da”
Estatu Batuak eta Europar Batasuna, integrazio bidean
Borroka hau garatzen ari den bitartean izan dugu
TTIP deituriko akordioaren berri. Nahiz eta AEB eta
EB oraindik negoziatzen ari diren akordioa izan, bi
merkatuen arteko merkataritza askea sustatu nahi
duen akordio honek ondorio lazgarriak izango ditu
Euskal Herriko gazteongan.
Aurreikuspenak egiteko goizegi izan badaiteke
ere, Europako Batasunean dauden zenbait arau
desregularizatze bidean jartzeko arriskua handia
da, Amerikar Estatu Batuetako enpresa multinazionalei sarbidea erraztu bide. Horrek, esate baterako, zuzenean eragingo du energiaren eta elikaduraren sektoreetan. Frackinga bezalako praktikak
arautzeari utziz edo produktu transgenikoei ate
guztiak irekiz besteak beste. Kontuan izan gabe
noski merkatua irekitzeak lehian eta ondorioz
lehengaien prezioan izango duen eragina.
Baina ez hori bakarrik, urteetako borrokaren ondorioz irabazitako eta krisiaren aitzakipean deuseztu nahi dituzten eskubide sozialak ere arriskuan daude akordio hau sinatzen bada. Zenbait
filtrazioren arabera, Europar Batasuna eskubide

sozialak pribatizatzeko bidean urratsak emateko
prest da (osasunean, hezkuntzan...). Horrez gain,
baita langileon eskubideak desregularizatzeko ere.
Bistan da horrek Euskal Herriko zein Europar Batasuneko gazteon egoera prekarioa iraunkortu eta
okertu besterik ez duela egingo.

“Europar Batasuna Amerikar Estatu Batuekin osatzen dabilen TTIP
akordioaren baitan, eskubide sozialak pribatizatzeko bidean urratsak
emateko prest da (osasuna, hezkuntza...), baita langileon prekarizazioan
sakontzeko ere”
Akordio honen baitan multinazionalek beti irabazlearen karta izango dute noski. Gobernu batek
euren negozioa garatzeko oztopo legalik ezarriko
balie ere, milioika eurotako indemnizazioak eskatu
ahal izango dituzte, horretarako espreski sortutako epaitegi pribatuetan. Hau da, diru gehien duena
beti irabazle.

Eraso berrien aurrean, burujabetzan sakontzeko aukera
2014a, arestian aipatu bezala, erabakitzeko eskubidearen urtea ere bada. Eskozian eta Kataluniako
Principatean egingo diren praktikek Europar Batasunean gaur egun arte egon izan diren totemak
hazkaz gora jartzeko aukera dakarte, euskal herritarroi ere bidea zabalduz.
Eskozian, erreferenduma egitea bera garaipena
izango da, eztabaida modu praktikoan zabaltzen
duelako eta zerbait egingarria dela erakusten
duelako. Herritarrei horretarako duten eskubidea
aitortu eta egiten uztea berak kultura demokratikoaren sakontasuna agerian uzten baitu. Ezetzak
irabazten badu ere, Britainia Handiak ezingo du
aurrerantzean berdin jokatu. Aldiz, baietzak irabazten badu Europar Batasunak arazo bati heldu
beharko dio, eztabaida zabalduz eta soluzioak bilatuz. Bistan da eszenatoki horrek onura ikaragarriak ekarriko lituzkeela Euskal Herriarentzat, bide
batez unionismoaren arrazoi nagusietako bat hankaz gora jarriz.
Kataluniako Principatean ere ikusteke dago zer
gertatuko den. Espainiko Gobernuaren jarrera itxia
dela eta, ez dago jakiterik kontsulta egingo den ala
bestelako formulen alde joko duten. Modu batera
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edo bestera, astindua handia izango da eta eragin
zuzena izango du gugan, Estatu berdina dugulako
etsai.

LEGEEN INPOSAKETA,
KATEA GERO ETA ESTUAGO

Bitartean, Euskal Herrian Gure Esku Dago ekimenarekin hasia da erabakitzeko eskubidearen aldeko prozesu soziala. EAJk bere joko bikoitzarekin
jarraitzen du, giza katean arte hartuz, baina prozesuari hauspoa emateko urrats esanguratsurik egin
gabe. Eskoziako ereduaren alde dagoela aldarrikatzea, inmobilismoan sakondu eta Espainiako Gobernuaren posizioa indartzea da, argi eta garbi.

Nazioarteko panorama orokorrak ez ezik, Esatatu
espainiar zein frantsesak inposatutako neurri, murrizketa, lurralde antolaketaren baitako aldaketak,
ikurrak... eragin zuzena dute gure egunerokotasunean. Igaro berri den ikasturte honetan ere, horren
hainbat adibide ezagutu ditugu.

“Euskal Herrian Gure Esku Dago ekimenarekin hasi da erabakitzeko eskubidearen aldeko prozesu soziala,
EAJren inmobilismoaz harago”
Guzti hau zergatik? Ez zaiolako prozesu sozialik interesatzen. Jakin badakielako prozesu soziala geldiezina dela, ez duela kontrolpean izango eta aldiz
instituzioetatik bideratutako iniziatibak edozein
momentutan, edozein aitzakiarekin, geratu ditzakeela jakitun delako.
Honela bada, Euskal Herriko gazteok, bizi dugun
egoera larriari aurre egiteko, ezinbestekoa dugu
burujabetzaren bidean sakontzea, hemen eta guk
erabakitzea zer nahi eta behar dugun. Urte garrantzitsuak izango dira datozenak. Geure buruen jabe
izateko lanari ekin behar diogu beraz, erabakiak
geuk hartu eta gauzatuz.

Baina badira bereziki bi aurtengo ikasturtea zuzenean baldintzatuko dutenak. Espainiar Gobernuak
iazko ikasturtean garatutako LOMCE eta Hiritarren
Segurtasunerako Legeaz ari gara bereziki. Batak
zein besteak, zuzenean eragiten gaitu gazteio,
gure ikas eremuetan eta ondorioz heziketan lehenak eta gure eguneroko borrokak bigarrenak.
Wert ministroaren proposamen izarra izan da
LOMCE; aurtengo ikasturtean aplikatzeko garatutako hezkuntza erreforma. EAEn EAJren Gobernuak bere aplikazioa atzeratu badu ere, Nafarroako hainbat hezigunetan jada martxan da PPren
erreforma. Zatika aplikatuko den arren, gure hezkuntzan izango duen eragina bortitza izango da.
Izan ere, hezkuntza eskubide izatetik produktu
izatera igarotzea ekarriko du, Unibertsitate eremuan aplikatutako Bolognaren bide bera jarraitu eta hezkuntza esparrua enpresen mesedetara
egokituz.
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Erreforma antidemokratikoa, autoritarioa, baztertzailea, uniformizatzailea eta adoktrinatzailea da,
gainera lehiakortasuna eta presio soziala hareagotuko ditu. LOMCE hezkuntza komunitatearen inolako partehartzerik gabe osatu da eta aurrerantzean
ere eskola kontseiluak aholku organo huts izatera
kondenatzen ditu. Horrez gain, edukiak Madrildik
inposatuko zaizkigu ikasleoi, aurrera egiteko azterketa “nazionala” delakoa gainditzera behartuz.
Ez gara ikasleak kaltetu bakarrak ordea, irakasleek
ere autonomia galduko dute, zuzendaritzaren mesedetan. LOMCEren aplikazioak gainera ikasleria
sexuaren arabera bereizten duen hezkuntzari bide
emango dio eta ikasleok “adimentsu” eta “inozoen” taldetan banatuko gaituzte, ekola porrotari
aterabide pedagogikoa planteatu beharrean, ikasleria tituluak lortzera bideratuz hezitze prozesua
alboratuz. Euskal Herrian gainera, gure hizkuntza,
euskara, hirugarren mailako hizkuntza bilakatuko
da, gaztelania eta ingelesa gailenduz. “Queremos
españolizar a los alumnos” argi eta garbi adierazi zuen Wert jaunak eta hori da euren asmoa, ez
soilik hizkuntza eskubideak baztertuz, edukiak ere
euren interes en arabera inposatuz (besteak beste
espainiar konstituzia ikastera behartuz), adoktrinazioa bideratu asmoz. Hezkuntza komunitateak
hezkuntza erreforma honen aurka agertutako posizio garbiari muzin eginez, aurrera egin du espainiar Gobernuak berearekin, borroka oraindik ez da
amaitu ordea, Euskal Herrian urteak daramatzagu
geure hezkuntza sistema propioaren alde lanean
eta bide horretan ikasturte garrantzitsua izango
da aurtengoa ere; geure heziguneetan LOMCEren
aplikazioari uko egin eta bestelako eredu bat eraikitzeko garaiz gaude.
Ez da LOMCE izan Gobernu espainiarraren eskubide murrizketen bidean aldaketa bortitz bakarra. Hor dugu, oraindik indarrean ez den arren,
Hiritarren Segurtasun Legea ere; errepresioa 2.0.
Sarritan aipatu izan dugu krisi ekonomikoaz haragoko krisi sakon batean murgildua dagoela Estatu
espainiarra, gatazka sozialak, gatazka nazioanala ere indartu du, Estatua beraren osaketa zalantzan jarriz. Andaluzian, Katalunian, Euskal Herrian
eta baita Estatuarentzat bihotza den Madrilen ere
protesta eta mobilizazio ugari izan dira pasa den
ikasturtean. Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen
dugun bortizkeria errepresiboa gainontzeko zonal-

deetara hedatu da, gutxitan izan duen ohiartzunarekin. Horrez gain, egungo medio teknogikoei
esker, mobilizazio horien eta bertan jasandako
errepresioa ikusaraztea erraztu denez, arazo bilakatu gara mobilizatzeaz gain komunikatzeko
tartea hartzen dugunok. Kaltera datorkien guztia
ezabatzea edota kolpatzea izaki
Gobernu espainiarraren jarrera, herritarron dugun
adierazteko, elkartzeko zein mobilizatzeko eskubideak are gehiago murrizteko legea da eskuartean dutena. Isun ekonomiko exageratuetan eta
zigor juridikoetan oinarritu nahi duten basakeria
antidemokratiko eta faxista. Zigor arinak, larriak
eta oso larriak jasoko ditugu eurek inposatutako
bidegabekerien aurrean geure desadostasuna adirazteagatik; besteak beste, AHTaren obretan mobilizazioak egiteagatik, herritar bat jipoitzen dabilen polizia baten irudiak sarean zabaltzeagatik,
espazio publiko zein pribatuak “okupatu” edo bertan kanpaldiak egiteagatik, nortasun agiria etxean
uzteagatik, sinbolo inposatuei irain egiteagatik,
identifikatzeari uko egiteagatik, eraikin publikoak
“zikintzegatik” edota eskratxeak egiteagatik.
Aipatutakoak ez dira ordea Gobernu espainiarraren izaera antidemokratiko konstatearen erakusle
nagusi bakarrak. Mugimendu feministak garatutako borroka eta Alderdi Popularraren interes elektoralak zein eta sortutako barne gatazkak medio
bertan behera geratu arren, ate joka izan dugu
Abortuaren lege erreforma ere, beste behin ere,
emakumeon erabakitze eskubidea alboratu eta
boterearentzat bigarren mailako objektu garela
argi geratu da. Pozez hartutako berria, baina aldi
berean, egiteko asko dagoenaren erakusle ez baita emakumeok geure gorputzekiko eta bizitzekiko dugun erabakitzeko eskubidearen aitortza izan
lege erreforma gerarazi duena, interes partidistak
baizik.
Hori hala ordea, Rajoyren gobernuak hartutako
erabakiak aktibazioak, mobilizazioak eta borrokak
bere fruituak dakartzala erakutsi digu, herri aktibazioa eta herri presioa oinarri, elefante handiena ere atzera botatzeko aukerak errealak direla
baieztatuz eta aurrerantzean ere, inposaketa guztiei aurre egiteko bidea hori dela argituz.
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MEMORIA HISTORIKOA

Historia gertakari isolatuen pilaketa huts modura
ulertuko bagenu, memoria historikoa gertatu denaren kontaketa soil batera mugatuko litzake, hau
da, ZER gertatu den galderari erantzuteko ariketa
sinple batetara. Jakin badakigu, ordea, errealitatea
ez dela inoiz ezerezetik sortzen eta, beraz, ez dagoela gertakari isolaturik baizik eta gauza guztiak
aurrekari multzo baten ondorio direla beti. Ikuspegi honetatik garaturiko memoria historikoak, iragan gertaerak jakinarazi baino gehiago berauek
nolatan eta nola jazo diren argitu beharko luke,
hau da, ZER gertatu den kontatzeaz gain ZERGATIK
gertatu diren azaldu beharko luke. Zentzu honetan
memoria egitea, atzera begiratzea baino gehiago
errealitatearen erraietara sartzea litzake, barneratze honen bidez errealitatea bere sakonean ulertu
eta azaleratzea lortzen delarik.
Jardun iraultzaile bat pentsatu eta diseinatzean,
nolabait esatearren, orainaldia eta etorkizunaren
arteko lotura moduko bat marrazten da. Historiak,
iragana eta orainaren arteko loturaren berri ematen digu, hau da, gaurko errealitatea nola eratu
den azaltzen digu. Etorkizuna eraikitzeko orainaldia ezin hobeki ulertzea funtsezkoa denez, historia
ezagutzea ezinbesteko bilakatzen da askapen borrokaren baitan.
Honez gain, memoria historikoak iragan esperientziaz eskarmentatu eta borroka irakaspen garrantzitsuak ateratzeko balio du. Batetik, akatsetatik
ikasteko eta bestetik etorkizun joerak aurreikuste-

ko. Lehenengoari dagokionean, autokritikari esker
iragan porrot eta garaipen bakoitza, hanka sartze
eta asmatze txikiena ere eskarmentu baliagarri
bilakatzen da etorkizunera begira. Are gehiago,
akats historikoek eragindako ondorioez kontu egiteak, gure jardunean halakoak ekidin beharraren
ardura biziagotu beharko luke, praktika iraultzaile
orok erantsirik daroan errespontsabilitate historikoaren kontzientzia hartuz. Bigarrengoari dagokionez, subjektu politiko desberdinek historian
zehar egin izandakoak ezagutzea, etorkizunean
ere egoera posible desberdinen aurrean hartu ditzaketen jarrerak aurreikusten saiatzeko jakintza
baliagarria da.
Azken batean memoria historikoak gertaeren-kronologia huts batean jasoko ez litzatekeen informazioa eransten dio iraganaren kontaketari, eta hau
jakintza iraultzaile preziatu bat da ezbairik gabe.
Jakintza preziatua da, hain zuzen ere, errealitateko gertaerak sortarazi dituzten kausak detektatuz
errealitatea eraldatzeko gako nagusiak ageri-agerian jartzen dituelako, eta honi esker, atzoko eta
gaurko pasarte ilunenak etorkizunean errepika
ez daitezen borrokatzeko aukera ematen digulako. Zentzu honetan, memoria bera, askapenerako
arma indartsu batean bilakatzen dela esan daiteke, paradoxikoki, etorkizunez kargaturiko arma
iraultzaile batean, hain zuzen.
Halaber, memoria historikoaren potentzialtasun
iraultzailea ez da jakintza eta irakaspenetara mu-
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gatzen. Iragana presente mantentzearen praktikaz, memoria bera indar aktibatzaile baliotsu
bihur daiteke askapen bidean. Sarri gertatu ohi
da unean uneko beldur eta ezintasunak tarteko,
ez dela asmatzen gertaera guztiei behar moduan
erantzuten. Halaber, pasatakoaren memoria bizirik
mantentzeak, epe luzeago batean borroka suharrak berpizteko adinako indarra biltzen du bere
baitan. Halaxe gertatu da, esaterako, frankismo
garaian eraildakoen oroitzarekin. Hortik, bada, iraganaren memori erreal bat osatu eta nola-ahala
bizirik mantentzearen beharra.
Honez gain, egin kontu memoria ezabatzea, iraganik gabe geratzea dela, orainari esplikabide bat
ematea eragotzi eta etorkizun nahiak finkatzeko
erreferentziarik gabe geratzea, alegia. Iraganaren
memoria, geure oraina eta geroaren erroak dira,
eta halakorik ezean, zentzurik gabe, identitate
sendo bat eraikitzeko euskarririk gabe geratzen
gara.

Atzo bezala gaur ere, behingoz aske
bizi ahalko garen herri bat eraikitzeko borroka da geurea.
Garrantzitsua da, beraz, askapen borrokaren baitan memoria historikoa egokiro garatu eta zaintzeak duen premiaz jabetzea. Are eta gehiago iraganaren oroitza faltsu bat inposatu edota amnesia

kolektibo orokor bat ezartzeko saiakera gogorrak
etengabeak direnean.
Euskal Herriaren arazo historikoak gaindituz agertoki berri eta oparorik zabaltzekotan funtsezkoa
izango da gure memoria historikoa bizi-bizirik eta
oso presente izatea. Herri honen historia, Euskal
Herritarron askatasun nahi eta beharren testigantzez josirik baitago, injustizia nahiz sufrimendu larrien adibideez, sakrifiziorako gaitasun eta borrokarako prestutasun eredugarriez, traizio zikin eta
duintasunaren etsenplu argiez josirik, alegia.
Atzo bezala gaur ere, behingoz aske bizi ahalko
garen herri bat eraikitzeko borroka da geurea. Ate
berriak zabaltzen gabiltzan honetan, ezinbestekoa
da aurrera egitea, aurrera ordea aurrez bizitakoa
atzean utzi gabe, jasotakoa indar ufada bilakatuz. Orain arteko sakrifizio eta sufrimendu guztia
alferrik galtzen ez uzteko ardura osoa daukagu
gure gain, gaur arteko borrokaz sorturiko aukerarik txikiena ere lehertzen saiatzeko ardura. Ekite
horretan berebiziko esangura izango du iragana oroitu, ulertu eta kontatzeko moduak. Zuhaitz
baten sendotasuna adarrei begira baino sustraiei
erreparatuz soilik antzeman daitekeelako, gu sortu
ginen enbor beretik zuhaitz-adaxka gazte berriak
sortzen jarraitzeko, geure sustraiak gezurraren eta
ahanzturaren pozoietan ustel ez daitezen zaintzeaz arduratu beharko dugu.
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HIL EZAZU AITA

HELDUEN BOTEREARI AURRE EGIN!
Esplotatuak eta esplotatzaileak. Logika ezaguna zaigu. Eta logika horretan nor dagoen non badakigu.
Langileok eta herri sektore zapalduak gara gure eskulana salduz prekarietatera kondenatuak garenak;
emakumeok, etorkinok, pertsona nagusiak eta gazteok sektore kaltetuenak garelarik, dudarik gabe.
Hortxe dago koxka. Askotan hitz egin izan dugu zapaltzaile eta zapalduen arteko dialektikaz, maiz botere zapaltzaileaz eta kontrabotereaz, baina gutxitan
sakondu izan dugu botere honen ezaugarritzean
botere zapaltzailea izendatzetik, botere heldua
izendatzerano.
Egin dezagun errepaso azkar bat. Botere zapaltzailea.
Botereari zapaltzaile abizena ezartzen diogu boterea
bere horretan, era abstraktu batean, existitzen ez
delako. Ezin dugu boterea pairatzen dugun esplotazio eta zapalkuntza egoera honetatik at aztertu, eta
demokrazia eta politika hitzekin gertatu ohi den moduan zerbait neutroa balitz bezala identifikatu.
Botere zapaltzaileaz ari garenean hortaz, bitarteko
ideologiko eta material sorta batzen duen termino
teorikoaz ari gara, zapaltzaileek zapalkuntza bera
bermatzeko dituzten bitartekoez. Eta bitarteko horiek
unean uneko sektore edota klase zapaltzaileak, jendarte egitura zehatz bat bermatzeko erabiltzen ditu.
Bizi dugun sistema kapitalista patriarkal honetan,
burgesia da botere zapaltzailearen iturburu. Produkzio bitartekoen jabe izanik, pentsamendua sortu eta
zabaltzeko mekanismoak ditu eskura. Eta hor dago
koxka. Mekanismo hauen bitartez, herritargo osoaren pentsatzeko moduan eragiteko boterea dauka, eta lekuan leku pentsamendu dominatzailearen
ideiak dira inposatzen direnak. Dominatzailea bi norabidetan; batetik klase zapaltzaileak ezartzen duelako, eta bestetik jendartean nagusi suertatzen delako,
horrela pentsamendu hegemoniko bihurtuz.
Klase zapaltzailea produkzio bitartekoen jabe
da eta beraz jendarte antolaketaren kudeatzaile bihurtzen da. Produzkio bitartekoen jabe izanik,
pentsamendu dominatzailea sortu eta zabaltzeko aukera eta beharra du, hau hegemoniko bihurtuz eta
beraz, zalantzagarria ez den egia bailitzan.

Era azkar batean ematen den urrenkera kokatuz, azken urratsa izango genuke emateke: botere zapaltzailea burgesiak ezarritako boterea da. Zuzenago
esanda botere zapaltzailea, gizon zuri, heterosexual
eta helduaren boterea da. Botere zapaltzailea, helduen boterea da. Gure kasuan epezifikoki, español eta frantzesa gainera.
Zergatik diogu heldua dela? Pentsamendu dominatzailea adoktrinaziorako pentsamendua delako, hau
da, egungo sistema zalantzan jarri gabe sumisio osoz
eskulan zintzoa izateko eta sistemaren erreproduzioa
bermatuko duen katebegia izateko boterea delako.
Eta botere horren xedea, lehen helburua, haurtzaroan
eta gaztetasunean betetzen da.
Bi onura nagusi ateratzen ditu helduen botereak
hemendik: lehena, akumulazio kapitalista ziurtatzeko beharrezkoa den lan indar sozialaren sorrera eta
erreprodukzioa, eta bigarrena, subjektu alienatu eta
erabilgarriak sortzea. Sistema kapitalista-patriarkalaren biziraupenerako mekanismo diziplinario nagusia
izango da beraz, instituzio guztien gainetik, edo hobe
beraien baitan, zeharka, ematen den logika da helduen boterea.
Gazte problematikaz hitz egiten dugu maiz, eta azken
finean botere zapaltzaileak ezarritako problematika
berezitua besterik ez da gazte problematika. Gazteok, kolektibo zapaldu gisa gara identifikatuak baina
ez gaitu adinak batzen, aitzitik, problematika zehatz
batek batzen gaitu. Gazte izate hutsagatik ematen da
zapalkuntza hori, izan ere, botere domitzaileak behar
beharrezkoa du gazteen sumisioa. Gu gara sistema
honen hurrengo belaunaldia eta beraz, gu gara
honen biziraupena bermatu edota berau akabatuko duena.
Helduen botereaz hitz egitean ezin gara gure gurasoekin soilik akordatu. Are gehiago, partikulartasunetik eta beraz gure gurasoen ideia horretatik ihes
egin eta logika orokor baten ikusmiran kokatu behar
gara. Hala ere, sistemaren erreproduzkiorako tresna
dela diogun momentutik, ezin dugu familiak duen
eragina ukatu. Gurasoek ez dute nahi izaten beraien
seme-alabek haiek egindako “akats” berak errepikatzea, edota “ur handietan sartu”ko garenaren beldur
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izaten dira. Horrelako beldurrak sarritan politika edota harremanei lotuta agertzen zaizkigu, baina akatsak
errepikatu nahi ez izateaz gain, bada kontuta hartu
beharreko beste elementu bat: zalantzagarria dena
zalantzan ez jartzeko nahia.

dio esaldi ezagun batek. Eta kontraesan hori elikatu
baino, garenaz kontziente izan eta antolatzeari ekin
behar diogu. Kritikotasuna landu, formakuntza politikoari heldu eta kolektibo gisa ahulduntzeko apustua
egin behar dugu.

Utopikoak omen gara gazteak, helduek eurek bizitako esperientziez mintzo dira, eta gure desio, ideia
eta ametsek gugan izango duten eragina ezagutuko balute bezala alienaziorako “hezten” gaituzte. Ba
omen dakite zer den guretzat “egokiena”, “onena”.
Heldua noizbait gazte izan zen, baina gaixotasun zoro
bat bailitzan, pasatu zitzaion. Orain, jada heldu, jada
orojakile “egin behar dena, egokiena dena” badaki.
Kontrolpean izan nahi gaituzte. Ikasketak, harremanak, baimendutako asteburuko “desfaseak”... arautu
behar dizkigute. Finean gure ideia, desio, erabakiak
“gaztetako zoroaldiaren kontuak” omen dira. Gazteok
hegemonia apurtzeko dugun bokazioa, esperientzia
berriak eraikitzeko grina, helduei falta zaien bizitasunak, kolektibo gisa alienatuak ez izatera garamatza
eta ondorioz ezarritakoa ukatu eta zerbait berria sortzeko dugun gaitasuna errotik mozten digun boterea
da.

Kolektibo gisa kontzientzia hartuz etengabe klase
borrokan eragin behar dugu ezinbestean. Langile borrokan parte hartu gazte errealitatetik. Horrela, gure
espezifikotasunak klase ikusmiran kokatuko ditugu,
pairatzen dugun errealitate zehatzari aurre egiteko
mekanismo propio gisa.

Harreman dialektikoa baino ez da: berria denak zaharraren lekua hartzen du. Horra gure apustua. Zer izan
nahi dugu, sistema elikatuko duen belaunaldi
berria edo eredu berria sortuko duen gazteria?
Ez dago erdibiderik, kontzientzia hartu eta ekitea dagokigu.
Botere helduari aurre egingo dion gazte boterea eraiki beharrean gaude. Gazte boterea kontraboterea delako, hain zuzen ere, sistema iraultzeko kolektibo gisa
dugun gaitasuna artikulatzea.
Norabide honetan, lehen geltokia gazte kontzientziaren jabe izatea da. Botere zapaltzail ea re n
logika ulertu eta gazteok hau
iraultzeko betetzen dugun papera ulertu behar dugu.
Gaztea izatea eta iraultzailea ez izatea
kontraesan biologikoa dela

Espazio propio eta autogestionatuak eraiki behar
ditugu. Botere helduaren aurrean alternatiba gisa,
baina baita gazteok gure harremanak eraikitzeko
askatasunari eusteko. Gure artean ikasteko, borrokak antolatzeko, esperientziak trukatzeko. Azken finean herriz herri gazte boterea elikatuko duten
espresioak sortu eta artikulatu behar ditugu.
Asanbladak sortu, sexu-genero harremanen inguruan hausnartu, jai ereduak eraldatzeko konpartsak
indarberritu, komunikazio bitarteko propioak sortu,
kirol partehartzailerako sarea eratu, euskararen erabilera hedatzeko gazte dinamikak piztu, gure ikurren
aldeko kanpainak abiatu...
Eta nola ez, gure errealitate konkretuari erantzun
behar diogu. Botere heldua español eta frantzesa da.
Herri ukatu batean bizi garen gazteria ukatua gara.
Beraz, nazio arazaoari ere heldu behar diogu, mendeetako gatazka politikoari aterabidea emango dion
prozesuaren parte izan behar gara eta gure ekarpena
egin behar dugu. Gatazkak sortutako ondorioei so,
muinaren inguruan indarrak batu behar ditugu, herri
gisa ere gure etorkizuna erabakitzea dagokigu.
Gazte errebelde eta inkorfistak. Gazteok aktibaturik
eta mugimenduan. Gazte mugimendua. Era guztietakoa, antolatua eta borrokalaria. Burujabea. Gazte
boterea egunez egun eraiki dezakegu, eraikitzen ari
gara. Garaipena herriz herri eta auzoz auzo burujabetza elikatzen duten borroketan kokatzen
da. Ez dago besterik. Ordua heldu da, hil
dezagun aita!
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BIDEOA IKUSTEKO:

KANALA
BIDEOAREN HELBIDEA:
http://youtu.be/HidOagGvCdE

MUGIKORREAN IKUSTEKO:

PAKITO
ARRIARAN ARREGI
(1984-9-30/2014-9-30)

Hilaren 30ean 30 urte beteko dira Pakito Arriaran ETAko militante internazionalista El Salvadorreko gerran erail zutela.
Arrasaten jaio zen familia abertzale ezagun batean; gurasoak Kristina Arregi eta Pako Arriaran zituen.
Pilotari profesionalen familia zen Arriaran sendia.
1973an Zuzenbide ikasketak hasi zituen Arriaranek Donostian nahiz eta honen amaren hitzetan “oso seriotan ez hartu ikasketen kontua”, ordurako erakunde armatuan zegoenaren susmoa baitzuen. 1975eko
apirilaren 27an Arrasaten atxilotu zuten ETAko kide izateagatik eta ondorioz, Basaurin kartzelaratu. Kartzela hura gaztez bete zuten eta atxilotuetako batzuk Madrilgo Carabanchelgo kartzeletara sartu zituzten, euren artean, Pakito. 1977ko Espainiako Amnistia Legearen ondorioz askatu zuten, baina 1978ko
azaroan berriro atxilotu nahi izan zuten. Arriaranek polizia saihestu eta Iparraldera ihes egitea lortu zuen.
Urtebete geroago, Venezuelara joan zen eta han erbesteratu talde batekin kooperatiba bat sortu zuen.
Euskal Erbesteratuak Laguntzeko Komitean parte hartu zuen; bertan BVEk hil zituen Espe Arana eta Jokin
Etxebarria ezagutzeko aukera izan zuen.
Euskal Herrira itzuli eta etxean denbora laburra pasatu eta gero El Salvadorreko gerrillara joateko hautua
egin zuen. Aitaren hitzetan, “Pakitok ez zituen egoera bidegabeak onartzen; sufritu egiten zituen. Klase
ezberdintasuna jasanezina egiten zitzaion eta horrexegatik hain zuzen hartu zuen erabaki hura”. Familia
eta sorterria atzean utzi eta Ertamerikara joan zen FMLNko lerroetara batzeko asmoz. 1982ko maiatzean
Nikaraguara heldu eta irailean El Salvadorrera jo zuen. Chalatenango aldeko mendietan egon zen eta
FMLNren logistika arloan egin zuen lan. FMLNren urriko erasoaldi orokorraren barruko borrokaldi batean
-parte hartzen zuen lehenean- zangoan zauritu zuten; zauria oso larria ez bazen ere, armadarengandik
ihes egin behar izan zutenez behar bezala zaindu ez, zangoa infektatu eta moztu egin behar izan zioten.
Pakitoren izaera positiboaren adibide, errena izatea onartu eta gerrillaren aldeko lanean segitu zuen.
1984ko irailean armadak oldarraldi berria egin zuen; FMLNk eremutik ateratzea proposatu zion Pakitori, baina honek ez zuen onartu. Borrokarako jaioa zen eta hautua aspaldian hartua zuen. Bizirik hartuko
ez zutela argi zuen eta hala, armadak bere taldea El Zapotalen topatu zuenean, bakarrik geratu zen eta
borrokaldian hil zuten. Soldaduak erretiratu zirenean bere gorpua erreskatatu zuten, balaz josita eta oso
hondatuta. Bertan lurperatu zuten.
Beste askok bezala, Pakitok “Iraultza ala Hil” lema, kontsigna edo lema soil bat baino askoz ere gehiago
zela ulertu zuen. Bere konpromiso militantea muturrera eraman zuen Pakitok, bizi osoa Euskal Herria ez
ezik, mundu hobe baten alde arituz.
Familiari idatzitako azken gutunean halaxe agertu zuen “egun batean munduaren parte izatea zer den
ohartu nintzen, zer den euskaldun izatea, zer den borrokalaria izatea, hemengoa izateak zer esan nahi
duen, zer den bi herri maitatzeko izatea, mundu bat zeinagatik borrokatu” (Un día de éstos me di cuenta
de lo que es pertenecer al mundo, de lo que es ser vasco, de lo que es ser luchador, lo que significa ser
de aquí, lo que es tener dos pueblos para amar, un mundo por el que luchar)
Hala, Pakitoren konpromiso militanteak atlantikoa gurutzatzera eraman bazuen ere, Euskal Herriari ekarpen gisa ulertu zuen El Salvadorren emandako denbora. Militantzia ez baita etxean ahazten, gurekin
daramagun altxor preziatua baita, gure izatearen parte.

