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BON COP DE FALÇS!
BON COP DE FALÇS,
DEFENSORS DE LA TERRA!
BON COP DE FALÇS
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NAZIOARTEA
Els segadors katalanen ereserkian iragarri bezala, igitaia ondo
erabili eta gogor kolpatu zuten etsaia herri katalanaren defendatzaileek pasa den azaroaren 9an. Herrialde Katalanen
askatasunaren bidean pausu garrantzitsua izan da independentziaren inguruko galdeketa aurrera eraman izana. Estatu
espainolaren autoritarismoari desobedituz, euren herriaren
norabidea erabakitzeko duten eskubidea gauzatu zuten oztopoak oztopo.
Azken urteotan, asko dira martxan diren prozesu subiranistak:
Quebec, Eskozia, Katalunia, Flandria, Irlanda, Groenlandia...
Dudarik gabe, bakoitzak bere bidea egin behar du, ezaugarriak ez baitira berdinak. Bakoitzak bere prozesu propioa eraiki
behar du: eskoziarrek eurena, katalanek haiena eta euskaldunok geurea.
Eskozian pasa den irailaren 18an estatu independiente izan
ala ez bozkatu zuten erreferendum baten bidez. Estatu britainiarrarekin adostutako galdeketan eta prozesu osoan zehar
(zenbaitetan instituzioetan soilik garatu dena) Estatu zentralak izandako jarrera azpimarratzekoa da. Debeku eta trikimailu
antidemokratikoetatik urrun, James Cameronen gobernu kontserbadoreak eskoziar herriaren erabakitzeko eskubidea aitortu eta erreferenduma normaltasun osoz garatzea baimendu
zuen. Yes zein Noaren aldekoek kanpaina sutsua egin zuten
hilabete luzez eta azkenik, tarte txiki bategatik izan bazen ere,
ezezkoa atera zen garaile. Dena den, kontuan izatekoa da 30
urtetik beherakoen gehiengo handi batek baiezkoaren alde
egin zuela, belaunaldi berriek etorkizunean independentziaren alde egingo dutenaren seinale. Alba abu leloa luzaroan
entzungo dugu geure inguruan, beraz.

Independencia per canviar-ho tot!
Herrialde Katalanak eskenatoki berri batera eraman dituzte
azken urteotako gertakari ezberdinek, batez ere Kataluniako
Principatean: independentziaren aldeko mobilizazioak, hezkuntza publiko eta katalan baten aldeko mobilizazioak irletan
eta Valentzian edota arestian aipaturiko independentziari buruzko galdeketa.
Herrialde Katalanetako ezker independentistak herriaren askatasun osoa lortzeko bide gisa ulertu du Kataluniako
prozesu subiranista eta horrexegatik, hain
zuzen ere, guztia aldatzeko eta errotiko
aldaketa emateko, independentzia giltza
dela sinesten dute. Estatuak erakutsi du,
ordea, bidea ez dela erraza izango, ezta
gutxiago ere. Estatu britainiarrak hartutako
jarreretatik urrun, Cameronen homologo espainiarrak, Kataluniako prozesua gutxietsi eta
ahal bezain beste traba eta oztopo jarri dizkio
herri katalanari. Hala, kontsulta legez kanporatu eta azken hilabeteotan, Estatuaren makinaria osoa martxan jarri du Katalunian ematen
ari den prozesua geldiarazi asmoz. Galdeketaren arrakastaren ostean (parte hartze altua eta
independentziaren aldeko hautua argia izan da)
Katalunian aldaketarako aukera argiak daudela
sinetsita daude.

Dena den, ezinbestekoa dugu begirada atzera botatzea gaur
egungo egoera ulertzeko. 79an sortu ziren CUP (Candidaturas
de Unidad Popular, Herri Batasunerako Zerrendak) eta plataforma ezberdinek independentzia hizpide zuten herri galdeketak sustatu zituzten eta hauexek izan ziren hurrengo urteetako gertakari guztien oinarri eta pizgarri nagusienak. Lehena,
Arenys de Munt herrian egin zen 2009ko irailaren 13an eta
baiezkoak %96tik gorako babesa jaso zuen. Dozenaka herrik
Arenys de Munt eredutzat hartuta herri galdeketak garatu zituzten herritarrei Kataluniaren independentziaren alde edo
kontra zeuden galdetuz.
Hala, plataforma herritarrek jarritakoa oinarritzat hartuz, 2012
eta 2013ko Diada jendetsuek argi erakutsi zuten Kataluniako herritarrak prest daudela eskenatoki berri bat zabaltzeko.
Milaka herritar kalera irten dira azken urteotan erabakitzeko
eskubidearen alde, Generalitat-eko gobernua lerrokatzera
behartuz. Horrela, 2014ko azaroaren 9rako independentziari
buruzko erreferenduma deitzera bultzatu dute Governa eta
normaltasun osoz garatu zen (aurreikuspen ilunenei bizkar
emanez).
Estatuari aurre egitea, baina, ez da lan makala. Ezker independentistako kideek oso argi dute desobedientziaz soilik lortuko
dutela benetako aldaketa erdiestea eta guk ere etxean desobedientziaren bidea aski ezaguna dugu.
Denon ahotan den prozesu eratzaile propioa behar du Euskal
Herriak, baita herri katalanak ere. Ezaugarri propioez hornituko den prozesu herritar bat martxan jartzeko baina, bide lagun zuzenak aukeratzea inoiz baino garrantzitsuagoa da. Hala,
herriaren interesen aurka jarduten duen burgesia katalanak
kontsultaren emaitzak bereganatu eta Estatuarekin erreferendum bat adostu baino lehen, herria prest egon behar da
benetako prozesu desobediente bati segida emateko. Jakin
baitakigu, Estatuarekin apurtu nahi duen edozein prozesuk
desobedientzia fase batek igaro behar duela nahi ta nahi ez,
mugak gainditu eta prozesua geldiezina egingo duen kontrabotere sendoa sortuz.
Cop a cop, kolpez kolpe, Estatua garaitu eta herria eta herritarron defentsan jardungo duen prozesu geldiezina inoiz
baino gehiago gure esku dagoela sinestu
behar dugu.
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ZER BERRI?

NAZIO
ERAIKUNTZA
HERRI BOTEREA DA
“Mundua aldatzeko, ez da derrigorrez mundu osoa aldatu behar. Nahikoa da
puntu txiki bat, eta mundua aldatzea posible dela obserbatuko da puntu horretan. Baina zerbait aldatu behar da. Euskaldunok esate baterako zerbait alda
dezakegu. Aldatu nahi badugu, aldatu behar dugu. Dena den bezala ezinbestekoa dela azaltzen duten antzerki zahar horien kontra.”
Herri botererantz
Boterea harremanen katea dela maiz entzun dugu. Baina
ba al dago botere kapitalistaz hitz egiterik? Noski baietz,
kapitalismoak baditu bere berezko botere sistemak, batzuk
egiturazkoagoak, besteak moldagarriagoak. Ezin dugu ere,
kapitalismoaren boterea, estatuaren botere hertsatzailera
soilik mugatu, ezta soilik ideologikora. Ororen nahasketa,
edo hobe, biderketa da kapitalismoaren boterea: Telebistatik,
espetxeetara,
eroetxeetatik,
kontsumo
ereduetara,
bikotekideen arteko harremana, gurasoena...
Hala ere, kapitalismoaren boterea,ekoizpen bitartekoan
jabetzan datza: behar material eta sinbolikoak sortzen dituen
jabetza hain zuzen. Beste botere harreman guztiak hau
mantentzeko edo zabaltzeko eta garatzeko erabiltzen dira.

Eta horren aurrean zer da herri boterea?
Herri botereaz ulertzen dugu, botere kapitalisten aurrean
herri antolatuak lortutako (edo sortutako) botere espazio
berriei. Era anitzekoak izan daitezke, baina funtsean bestelako eredu kontrajarri batez ari gara, jabetza sozial eta parte
hartzaileaz, eta harreman eredu horizontalez.
Herri boterea eraikitzea, ez da gauetik egunera egin daitekeen
zerbait, antolakuntza eta borroka ugari eskatzen du garaipen
bakoitzak. Besteak beste, herri botereak kide guztien (eta
bakoitzaren) parte hartze eta ahalduntzea exijitzen duelako,
eta hori, ohituak gauden kapitalismoaren parte hartze eredura
(gehiengoen diktadura eta eztabaida eza), zaila da oso.
Lehenik eta behin antolatu beharra dago. Herri mugimenduek
antolaturik, euren helburu politikoak lortu baino, eraikitzera

ausartzen direnean hasten da herri boterearen eraikuntza.
Helburuak lortu aurretik, herri mugimenduak kontrabotere
batean eratzen dira (sindikatuetatik bizilagun elkarteetara),
eta bertan eramaten den dinamikak botere bikoitza egoerak
sor ditzake: herri botere bihur daitezkeenak.
Kontrabotereaz ari garenean, erresistentzia antolatu minimo
batez ari gara, helburu zehatz bat duena, botere hegemonikoari
aurre egingo dioena. Kontrabotere hau koordinatzen bada,
beste mugimendu zabalagoekin, eta abar, eta hala ere, bere
koherentzia eta helburuak mantentzen baditu, botere bikoitz
egoerak sor ditzake, botere zapaltzailearen aurrean parez
pare jar daitekeena, eta berau garaitu.
Herri Boterearen eraikuntza beraz, estrategia eta borroka
politiko prozesu luze eta gogorra da. Herri antolatuaren
burujabetzaz hitz egiten ari gara eta. Garai batean “lau A-en
teoriaz” hitz egiten zen: autodeterminazioa – antolakuntza –
autogestioa – autodefentsa.
Hau litzateke herri boterea artikulatzeko prozesu baten
urratsak:
- Lehenik eta behin komunitatea definitu. Komunitate
politikoak, era eta auzi ezberdinen bitartez antolatzen dira.
Ordezkagarriak izan ahal izateko, komunitatearen kohesioa
beharrezkoa da, prozesu oso bat behar duelarik. Edozein
komunitatek, problematika beraren kontzientzia garatu behar
du, elkarrekin antolatu eta erabakiak hartzeko.
- Komunitatea politikoki gaitu/ahaldundu. Komunitate
batek beharrezko gaitasun eta konfiantza maila lortu behar
du, bere etorkizunaren gaineko erabaki kolektiboak hartu
ahal izateko. Horretarako, autogestio maila minimo bat
beharrezkoa da, bai eta kontzientzia politiko-kolektibo maila
handi bat (lehen urratsa horregatik da ezinbestekoa).
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- Erresilientzia prozesua abiatu. Erresistentzia aurre
egitea bada, erresilientziak altxatzeari egiten dio erreferentzia.
Sendatze kolektiboa, da beraz, arazoari/zapalkuntzari irtenbide
kolektiboa planteatzeko prozesua. Honen baitan, beharrezkoa
izanez gero, erasoei aurre egiteko mekanismoak sortu eta
garatu behar dira. Erresilientzia eta erresistentzia beraz.

Nazio Eraikuntza estrategiaren garapena
Gaur egun, Nazio Eraikuntza estrategiaren ardatza herri
boterearen eraikuntzan datza, eta beraz, aipaturiko
komunitateen eraikuntza da lehen urratsa. Baina zergatik
diogu orain herri boterearen eraikuntza fasean gaudela?
Nazio Eraikuntza orain arte ulertu dugunarekin zerbait
garatu beharra dagoela uste dugu. Orain arte eduki dugun
logikagatik, eraikuntza egunez egun bilatzen genuen arren,
gure norabidea markoaren agorpena erakustea zen. Hau da:
goazen eraikitzera, eta oztopo eta debekuak iristen direnean
goazen ahalik eta jende gehien edukitzera tope horren kontra
egiteko.
Gure eztabaidetan erakustea, ikus araztea, kontura araztea...
Bezalako hitzek argi erakusten dute zeintzuk diren estrategia
honetan, ditugun ideiak: markoaren agorpena hatzarekin
seinalatzen dugu, gorputzekin horren kontra jo beharrean.
Talka irudikatzen dugu eta ez sortu.
Horrela
militanteok jaiak edo soziokultura bezalako
problematikez gain, ez gara alternatibak sortzeko klabeetan
kokatu. Antolatzeko bai. Hezkuntzan, lanaren inguruan, edo
beste hamaika problematiketan borroka txikiak pizten dira,
eskari lokalak garatzen dira, baina ia inoiz ez dute alternatibak
sortzeko bokaziorik, eta beraz ez da proiektuen arteko talka
ematen.
Gure estrategiaren ardatza ordea, nazio eraikuntzaren bitartez
benetako herri botere bat sortzea izan behar da, topeen
gainetik prozesu eratzaile nazional bat emate aldera. Ildo
horretatik benetako alternatiba bihurtzeko bokazioa duten
proiektuak sortu behar ditugu, benetako talka ekarriko
dutenak. Baina talka hau ez da helburua izango, gainditu
beharreko erronka baizik.
Gure logika orokorrak BAGOAZ! izan behar du. De facto egitura
ekonomiko eta politiko alternatiboak sortzea.

Estatugintza mikropolitikoa
Egungo fase politikoa prozesu eratzaile gisa irudikatzen dugu.
Nora garamatza honek? Ba, lehen bai lehen estatu egitura
berriak eraiki behar ditugula, estatugintza hastea.
Gazteoi orokorrean, estatugintzaz hitz egitea arrotza
egiten zaigu, are gehiago Estatugintza eta Herri Boterea

esaldi berdinean erabiltzeak. Argi eduki behar dugu ordea,
Estatu eredu berri bat behar dugulako, estatugintzak nazio
eraikuntzaren baitan hartzen duela zentzua. Esan dezakegu,
berdina ez den arren, estatugintza eta herrigintza eskutik
doazen prozesuak direla beraz.
Hau da, herri boterea artikulatzen dugun heinean, eta geroz eta
tresna gehiago eskaintzen dizkiogun bitartean, estatugintzan
aurrera urratsak ematen ari garela, noski gobernabilitate
eredu berri bat izango duen estatugintzari.

Gazte Ekarpena
Istorio guzti honetan zein da gazte ekarpena? Kontziente
izan behar gara, gure bizi ereduak, kapitalismoaren baitako
bizi ereduak direla. Horrek, noski, bere horretan subjektibitate
kapitalista-patriarkarra
dakar.
Deskafeinatuagoa
edo
muturrekoagoa izan daitekeen arren. Noski, sistemaren
ondorio diren bizi ereduek ezin dute sistema bera aldatu...
Kapitalismo patriarkarretik kanpoko errealitateak sortzeari
ekinez, subjektibitate berriak sortu behar ditugu. Adibidez:
militantzia errealitate sozial berri eta eraldatzaile baten
sorrera da. Testuinguru horretan ematen diren harremanak
ere, eraldatzaileak dira hein batean (ez gara berdin portatzen,
sozializatzen esparru militanteetan eta besteetan...).Horrek
ez du esan nahi botere harreman asimetriko (edo are
antagonikorik) ez dagoela militantzian. Noski baietz, botere
harremanen katebegiak garela oroitu gero.
Noiz apurtzen da orduan katea? Ez da nahikoa esparru
partzialak sortzearekin. Eraikuntza soilik kontsumoan, soilik
musikan, soilik sexualitatean... garatzen bada ez du guztiz
subjektibitate berri baten sorrera ekarriko. Militantziak bakarrik
ekartzen ez duen bezala.
Bizi Eredu Berrien Eraikuntza, beraz, Nazio Eraikuntza bizitzako
eremu guztietan pentsatzea suposatzen du. Eremu orotan
eraikitzea bestelako errealitate sozialak, burujabetza oinarri
hartuta bizitzen hastea, ahalik eta errealitate politiko berri
gehien sortuaz. Politikaren alde positiboaz ari gara hemen:
eraikitzeaz hain zuzen.
Gazte borrokan hiru esparru bereizten ditugu ildo honetan:
Bizi Eredu Berrien Eraikuntza, Bizi Eredu Askatzaileak eta Bizi
Baldintzak. Lehena, alternatibak sortzeari dagokio; Bigarrena,
koherentziaz jarduteko praktika indibidual zein kolektiboei,
eta hirugarrena, egungo egoeran prekarietatea salatu eta
borrokatzeko beharrezko ekinbideari.
Hiru logika orokor hauek gure bizitzak guduzelai bezala
planteatzea dakar. Praktika txikietatik, komunitatea eratuz,
botere espazioak sortzea. Herri Boterea ahalik eta eremu
gehienetan artikulatzea hain zuzen. Independentzia,
Sozialismoa eta Feminismoa gaur bizitzeko baldintzak sortzea,
denon artean.
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Aitzina, Agi
Bideak
Izena eta izana banaezinak direlako, gure herriak, “Bonloc”, “Bayonne” edota “Mauléon” bezalako izen arrotz
inposatuekin etorkizunik ez duela uste dugu. Bide seinaleetan agertzen diren hitz sinple batzuk izatetik haratago,
Euskal Herri aske eta euskalduna eraikitzeko Argi Bideak
izan behar dute gure herrien izenek. Gure izanaren lekukoak dira, gure nortasunaren aldarria egunero plazaratzen
duten sinboloak.
Sinbolismoz beteriko ekintzek osaturiko kanpaina izan zen
beraz, pasa den udaberrian hasi eta uztailaren 14an, Frantziako festa nazionalaren egunean inflexio puntu batekin
bukatu zena. Bi hilabetez, herriz herri frantsesez izendatzen zituzten panelak kentzen ibili ginen, 100 bat panel
kentzera iritsi ginelarik. Gure kanpainari amaiera emateko,
uztailaren 14ean, frantses errepublika bakar eta zatiezinaren apologia egiten den egun horretan, “bidali duenari eramaiok bueltan” esaldia praktikara eramanez, lapurtutako
panel asimilatzaileak Parisera bidean zihoan tren batean
sartu genituen.
Izena eta izanak gure nazio kontzientzian duen garrantzia
aldarrikatzeaz gain, ekimen sinboliko honekin momentu
horretan estatu frantsesak prefetaren bitartez euskal gizartearekiko erakutsi zuen jarrera salatu nahi izan genuen.
Hain zuzen, ikastolak eta hauek garatzeko diru iturri publikoak baliatzen zituzten proiektuak erasotzen zeramatzan
hilabeteak Paueko prefeta Falloux legean oinarrituz. Bestalde ere, ekaina amaieran eman zion frantses estatuak,
Ipar Euskal Herriarentzako instituzio baten beharraren inguruan lurralde kolektibitate berezitu baten aldeko kontsentsu zabalari bere erantzuna: kontsentsuarekiko mespretxua eta ukazioa, prefetaren eskutik maila apalagoko
proposamen batzuen bitartez.
Aitzinak beraz, Lapurdi, Baxe-Nafarroa eta Xiberorako,
baina oro har Euskal Herrirako premiazkoak diren bi aldarri plazaratu zituen orduan: euskararentzako lege babesa
(ofizialtasuna eta ikastolentzako lege berezi baten bitartez) eta gure lurralde historikoaren ezagupen instituzionala.
Frantzia aspaldi jabetua da bi gai horien garrantziaz. Bere
lurraldea egituratzeko garaian jadanik, frantses hizkuntza
erabili zuen tresna asimilatzaile indartsu gisa.
Aspalditik ulertua du “euskara da euskaldun egiten gaituena” esaldia eta hizkuntza batek herri baten nazio kontzientziaren garapenean duen garrantzia. Horregatik garatu nahi izan du betidanik frantses estatuko hizkuntz
gutxituenganako mespretxua gizartearen baitan. Euskara
eta beste hizkuntza gutxituak sinesgarritasuna galtzeko jarrera asumitua bultzatu du garai luzeetan zehar frantses

jakobinismoak, hauek artzainen arteko komunikazio tresna
hutsalak zirela defenditzeraino.
Baina euskal gizartean ez dute hartzailerik aurkitu holako
joerek eta jendartea behin eta berriz mobilizatu da bere
hizkuntzaren aldeko defentsan. Azken erasoek, hala ere,
ezer betirako irabazia ez dela eta gure hizkuntzaren normalizazioaren aldeko borrokan etengabe jarraitu behar
dugula erakusten digute. Lorpen batzuk izan baditugu eta
euskararen irakaskuntzan eta sozializazioan aurrerapauso
batzuk eman baditugu ere, ez dugu ahaztu behar Ipar Euskal Herrian euskal hiztunen kopuruak egunero gutxitzen
jarraitzen duela, eta horren atzean asimilatu nahi gaituen
estatu baten borondate politikoa dagoela.
Bestalde ere, Frantziari ez zaio eskapatzen, herri baten
eraikuntzan bere lurralde historikoaren onarpenak duen
garrantzia, eta logika horren baitan ukatu izan du behin
eta berriz Ipar Euskal Herriarentzako berezko instituzio bat.
Horregatik erronka handia dugu gure lurraldearen onarpen
instituzionalaren inguruan. Horren bitartez ahalbidetuko
dugu gure herrian bizi den jendea lurralde horretara identifikatzea. Baina horrekin lortuko dugu ere, eskumenak geroz eta gehiago gureganatuz eta mugaz gaindiko harremanak etengabe garatuz, muga hauek apurtu eta gure herria
ekintzen bitartez eraikitzea.
Arlo horretan, momentu historikoa bizi dugu Ipar Euskal
Herrian. Frantses estatuak, Lurralde Kolektibitate berezituaren alde lortu den kontsentsua mespretxatu badu ere,
gure lurraldearen onarpen instituzionala ahalbidetuko luketen proposamen batzuk jarri ditu mahai gainean. Lortutako adostasunari muzin egin dio, eskumen gutxiago duen
egitura bat proposatuz, baina ez dugu ahaztu behar gure
lurraldearen onarpena eta honen delimitazio instituzionala
mugarri garrantzitsuak direla gure nazioaren eraikuntzan.
Momentu historiko honi erantzun egokia emateko, mugimendu abertzaletik arduratsu jokatu behar dugu, beti ere
gure herriaren eraikuntza helburu izanik.
Testuinguru horretan, Frantziak euskal gazteria erasotzen
jarraitzen du. Gure nazio kontzientzia leporatzen digute, eta errepresioarekin isilarazi nahi gaituzte. Uztailaren
14ean eramaniko desobedientzia zibileko ekimenari atxiloketekin eta komisaldegira joan beharrekin erantzun berri diote, ekintza publiko eta onartutakoak kriminalizatzen
saiatuz.
Jakin dezatela ez gaituztela haien atxiloketek isilaraziko,
eta egunez egun gure herria eraikitzen segituko dugula!
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Bizkaia, SOS Bizkaia

Nafarroa, kalea denona da!

hainbat gazte eragilek gazteon egoera sozioekonomikoaren inguruko jardunaldi batzuk antolatu genituen azaroaren 1ean. Bertan 120 gazte inguru batu eta 6 bloke
izan genituen goizean eztabaidagai, beharrizan nagusiak
identifikatu eta aldarrikapen komunak adosteko helburuarekin: etxebizitza, lan baldintzak eta langabezia, ezkutuko
lana, praktika kontratuak, zerbitzu publikoak eta aisialdia/
kontsumo eredua. Ondorio oso argia atera genituen: okupazioak presio mekanismo zilegia izaten jarraitzen duela;
ezkutuko lanean dabiltzan gazteen artean kontratuek duten garrantzia azpimarratzea; gure lan eskubideak ezagutaraztearen premia; enplegu balioa ematen ez diegun
soldatapeko lanen (klase partikularrak, eskolaz kanpoko
saioak...) inguruko kontzientziazioa eta saretzea; gazteon
beharrizanak asetuko dituzten zerbitzu publikoen beharra... Bestalde, arratsaldean alternatiben inguruan aritzeko,
hainbat eragilek eurek bizitako borrokak aurkeztu zituzten.
Eta azkenik, landutako guzti hori kaleratu genuen ekimen
baten bidez.

Nafar herritarrak multaz lepo josi ditu Iruñeko udalak, Nafarroako gobernu delegaritza eta berau defendatzera datozen kolore desberdinetako indar polizialek. Beste behin
ere, burokraziaren izenean errepresio ekonomikoa darabilte nafarren kontra, bestelako jendarte bat eraiki bidean
borrokan dauden sektoreak itoz bereziki. Bi urteren buruan
guztira 100.000 euro inguruko zifra osatzen duten isunak
batu ditugu. Eta ez da kasualitatea espainiar estatutik isunetan diru gehien bildu duen herrialdea Nafarroa izatea.
Beste behin, egoera prekarioan bizi garen gazteon anulazioa edo aktibazio eza jo puntu du nafar erregimenak.
Egoera honi aurre egiteko Kalea denona da! iniziatiba herritarra jarri da martxan, ley mordaza edo “a la navarra”
egindako sarraski hauek salaketa herritar zabal bat izan
dezaten.

Añorga, Etxi Gabe

Ormaiztegi, Bixi-bixi

Hainbat gazte añorgatarrek eraistear
zeuden 30 etxebizitzako bloke bat
okupatu dugu Etxi Gabe dinamikaren baitan. Herrigintza eta etxebizitza
eskubidea uztartuz sortu dugu dinamika hau eta Añorga bizi bat izateko
Añorgan bizi behar dugula aldarrikatu
dugu. Okupazioa bere horretan amaitu bada ere, gazteok argi dugu borrokan jarraituko dugula auzoan etxebizitza eskubidea bermatua izan arte.

Ormaiztegi bizi askorik gabeko herria
izan da urteetan zehar, eta bai gazte
asanbladatik, bai Marasma Saretzenekin egindako galdeketetan, lehentasunezko ardura berbera topatu
genuen herriko gazteengan: herrian
bertan gazte aisialdirako aukera izatea. Horregatik ekin genion iaz aisialdi
autogestionatu tailerrei, astean zehar
herrian gazteontzako sorkuntzarako
esparruak egon daitezen, gazteon eskutik.

www.youtube.com/watch?v=TPQatQfFJJI

Lesaka, Independentzia
eguna
Independentzia Eguna ospatu genuen
Lesakan azaroaren 15ean, eskualdean
Independentziaren aldarria zabaldu
eta gazteak elkartze asmoz. Egunean
zehar, hitzaldiak, mural margoketak...
kontzertuek eta ekitaldiak hartu zuten
leku gaualdera. Gazte andana bildu
zen egunean zehar. Gaualdeko kontzertuek amaiera eman zioten arren,
aurrerantzean ere lau haizetara lanketa honekin jarraitzeko hautua egin
dugu.
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GOMENDIOAK

ZOHARDIA
Dokumentala
2014

Pasaden azaroaren 20an Josu Muguruzari buruzko dokumentala estreinatu zen Errekalde auzoan, Muguruza tiroz
hil zuteneko 25. urteurreurren egunean. Lander Iruin eta
Markel Andia dira egileak, eta haien helburua dokumentala
“jende gaztearengana” heltzea da: “Belaunaldi berriek HBko
diputatua izan zela eta tiroz hil zutela bakarrik dakite”. Zuzendari biak “seguru” daude hori baino gehiago zela Zohardia goitizenaz sinatzen zuen gizona. Zuzendarien hitzetan
Euskal Herriaren historian une “garrantzitsuak” izan zirenak
azaltzen ditu filmak: Frankismoaren amaiera, GALen garaia
edota Argeleko elkarrizketak.
Dokumentalaren bidez, orduko gertaerak transmititu nahi
dizkiete, eurek bezala, garai horiek bizi ez zituztenei: “Guk
sentitu duguna sentiarazi nahi diogu ikusleari”.

HAIEK ZERGATIK DEITZEN MALDITAS, UNA ESTIRPE
DIOTE EUSKAL HERRIA ETA TRANSFEMINISTA
Liburua
GUK ITHAKA?
Idazlea: Itziar Ziga

Liburua
Idazlea: Marc Biosca

Liburu honek, tituluko galderatik abiatuta,
Euskal Herrian eta Herrialde Katalanetan
XX. mendearen bigarren erdialdetik aurrera garatutako kantagintza, herri eta
masa kultura fenomenoa sakon aztertzeko bidea ematen du. Hitzaurrean aipatzen
den moduan “nahiz kantagintzari buruzko
hausnarketa izan, irakurleak, bi herrien
argazki garbia aurkituko du”.

Liburu honek, feminismoaren bazterretatik ekarpenak egin dituzten emakume aktibisten bizitzak biltzen ditu. Feminismoaren korronte nagusiak albo batera utzi eta
muturreko mugimenduak ikertzen ditu Zigak. Bere ustez, badira borroka feministari bizitza eskaintzeaz gain, era guztietako
zapalketak bistaratzen saiatu diren emakumeak eta haiei egin die tokia liburuan.

KAXA HUTSAK, EUSKAL
IHESLARIEN ESPERIENTZIA

Dokumentala
2014

Euskal iheslarien gaur egungo egoera
ezagutu eta ikustera ematera dator Kaxa
Hutsak izeneko dokumentala. Exiliatuen
bizitza dokumentatu eta irudikatuko dute
bertan, iheslariek lehen pertsonan kontatutako esperientziekin. 2012.urtean martxan jarritako ideia baten ondotik sortu
zen proiektua eta crowdfunding bidez ari
dira diru bilketa egiten proiektua gauzatzeko.

