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HAUSNARTZEN

HAUTESKUNDEETAKO
EMAITZEN ATZEAN
Euskal burgesiak Gipuzkoan izandako gorakadak eragindako goragalea eta
Nafarroan emandako aldaketaren mozkorraldia alde batera utziz, hauteskundeak egoera politikoaren neurgailu diren heinean emaitzek utzitakoa aztertzea
garrantzitsua da. Instituzioak gazteontzat arrotz badira ere, hauek herritartzea ezinbesteko erronka da, eta beraz, ikuspegi horretan kokatu behar ditugu. Karenkaren atal honetan hauteskundeen ondorenak utzitako zenbait gako
mahaigaineratuko ditugu.

PNV
EH Bildu
Podemos
PSE-PSN
PP

Foru/Par
359.995
289.899
194.119
192.103
113.790

Udal.
360.024
308.396
201.573
113.749

PSE-PSN eta UPN-PP-ren gainbeherak duela urte batzuetatik
nabari den joera berresten du, geroz eta indar instituzional
gutxiago dute. Joera hau positiboa da oso, ukazioan eta
inposizioan oinarritu diren alderdi nagusiak jada Euskal Herrian
bigarren maila batean kokatzen baitira. Alderdi bezala duten
eragiteko gaitasuna geroz eta txikiagoa den unetik agenda
politikoa beste gako batzuetan mugitzeko aukerak biderkatzen
dira, eta hau onuragarria da ezkertiar abertzaleontzat. Hala
ere argi izan behar dugu alderdi hauek geroz eta presentzia
gutxiago badute ere euren oinarri soziala ez dela desagertu.
Beraz, batetik, ikusi beharko da aurrera begira berreskuratzeko
gaitasunik izan dezaketen, eta bestetik, boto hauek
kapitalizatu dituztenek (botoak ez galtzeko) euren ekinbidea
baldintzatzen duten ala ez bozkatzaileen perfil aldaketa dela
eta. Dena delakoa gertatuta ere gaur gaurkoz balio positibo
handia dauka alderdi hauen gainbeherak.
Emaitzak ikusita PNV garaile nagusi izan dela diote
egunkarietako goiburuek. Alabaina, lortu duen hegemonia
instituzionala zalantzan jarri gabe, zenbait gako aztertzea
garrantzitsua da. Batetik, ikusi behar da jaso duen botoen
igoera nondik datorren. Zentzu horretan esan genezake
boto asko EHBildu-tik igaro badira ere, gehiengoa PP eta
PSE-ren kaltetan zein abstentziotik jasotakoak izan direla.
Nolabait esateko “antibildu” botoa pilatu du PNV-k, bai alderdi

UPN
Geroa Bai
Ciudadanos
Irabazi
-

Foru/Par
91.221
52.937
32.019
29.092
-

Udal.
79.472
29.177
49.730
-

espainoletatik zein abstentziotik. Hau honela, ikusi beharko
da nola orekatzen duten euren oinarri soziala eta “antibildu”
boto-emaile horiei begirako eskaintza. Bestetik, PNV lehen
indarra izan bada ere boto kopuruetan bigarren eta hirugarren
indarrak EHBildu eta Podemos izan dira hurrenez hurren,
ondorioz, gehiengo osorik gabe egonkortasunaren bila
PSE-rekin egindako akordioa bilatu dute makulu. Gaur gaurkoz
euren hautua argi ikusi da, indar espainolistekin lerrokatuz eta
burujabetzaren bideari oztopoak ezarriz, ikusi beharko da
ordea kudeatu beharko dituzten kontraesanen aurrean zer
egiten duten. Bide horretan gazteok argi dugu gutxiengoaren
mesedetan jarraitzen duten bitartean parez pare egongo
garela ustelkeria, estatuekiko jarrera kolaborazionista,
errepresioa eta politika neoliberalen aurrean borrokatzen.
Zuen amesgaiztoa izango gara, ez izan zalantzarik!
Podemosen agerpena zeresan handia eman duen gaia izan
da, fenomeno honen lehen urratsek hego Euskal Herrian ere
utzi dute arrastoa eta ez nolanahikoa gainera. Hirugarren
indarra bilakatu dira gauetik egunera. EHBildu, PSOE eta
abstentzioa izan dira Podemosen bazka eta ikusi beharko da
etorkizunean nola egonkortzen den. Podemosen agerpen
indartsuak Euskal Herriko lehia politikoa arlo sozialean
kokatzeko aukera ematen du PNV-ren hegemonia lehiatzeko
ate berriak zabalduz. Kontraesan handien aurrean aurkituko da
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hasieratik, gatazkaren konponbidea, erabakitzeko eskubidea,
EHBildu-rekiko jarrera... kontraesan horietan eraginez interes
partikularrak baztertu eta euskal herritarron nahiei erantzutera
bultzatuz gero panorama politikoan koordenada berriak eraiki
ditzakegu.
Guzti honekin batera abstentzioa eta boto-emaile berrien
joera aztertzea ere garrantzitsua da. Boto-emaile berriei
dagokionean, galdeketa ezberdinei erreparatuz, esan
dezakegu batez ere EHBildu eta Podemos atera direla garaile.
Beraz, boto-emaile berrien joera nagusia ezkerreko politika
berrien alde egitea bada, norabide horretan sakontzea
estrategikoa izan daiteke. Abstentzioari dagokionean aldiz,
batez ere Podemos eta PNV izan dira gehien indartu direnak,
hemen ere “antibildu” boto baliagarriaren kasua agertzen da.
Alor honetan beraz etxeko lan asko dugu oraindik egiteke.
Hauteskundeen hurrengo egunetan EHBildu-k izandako
bilakaera aztertzeko garaian ohiko eztabaida izan da Aralarrek
izan zituen boto kopurua kontutan hartu behar den ala ez.
Eztabaida bera baino ordea, horren atzean ikus dezakegunari
erreparatu beharko genioke. Hau da, jada lau alderdien
batuketa matematikoek ez dutela balio argi geratu da, eta
beraz, lau alderdien batuketa bezala ulerturiko koalizioa
agortua dagoela. EHBildu osatzen duten alderdien masa
soziala aldatu egin da koalizioaren mesedetan egindako
eboluzioaren ondorioz, alderdien iraganeko masa horretatik
batzuk beste alderdietara edota abstentziora joan direlarik.
Beraz, koalizioaz ahaztu eta lau EHBildu izatetik bakarra
izateko bidea egin behar dugu, Euskal Herriaren aniztasuna
barnebilduz tokian tokiko errealitateari egokituko dena.
EHBildu-k (zenbait lekutan) izan dituen emaitza kaskarrak
gehienbat instituzioetan egindako kudeaketarekin lotu dira.
Botere instituzionala kudeatzean egondako hutsuneak ordea
ezin dira lotu politika eredu eta abiadurekin. Oro har politika
egiteko modu tradizionalak erreproduzitzea da akatsa,
saiakera batzuk egin badira ere eta salbuespenak salbuespen,
alderdi bat gehiago bezala ikusi da EHBildu. Ahoz hainbestetan
aipatu dugun kultura politiko berria da horren errezeta, herri
mugimenduarekin bat egin, herria ahalduntzen lagundu

eta eraldaketa herriarekin eskuz esku egitea da gakoa.
Dogmatismo eta zurruntasunetik aldendu eta horizontaltasun
eta malgutasunarekin jokatu behar dugu, tokian tokiko
beharrizan eta erritmoetara egokituz.
Diskurtsoari dagokionean ere asko dugu egiteko oraindik.
EHBildu-ren diskurtsoak ardatz ezberdinak izan baditu ere
erabakitzeko eskubidea izan da nagusiki gehien entzun dena.
Erabakitzeko eskubidearen aldeko gobernuak, erabakitzeko
eskubidea erdigunean jartzearen beharra... honekin batera
interpelazio zuzena ere egon da ereduen talka azaleratzeko.
Mezua ordea ez da herriari begirakoa izan (gainontzeko
alderdiei gehiago zuzendu zaie), ez da egokitzen asmatu
(erabakitzeko eskubidea nazio ikuspegitik landu da) eta
abstrakzioan geratu da txosten baterako balitz bezala.
Aldiz, Nafarroan aldaketaren diskurtsoa erdigunean jarri eta
erabakitzeko eskubidea aldaketarako gako bezala zuzendu
zaie nafarrei (Nafarrok erabaki). Beraz, esan beharra dago
Nafarroan hobe asmatu dela eta diskurtsoak herritarren
beharrekin bat egin duela.
Bestetik, jendartean masa komunikabideek duten eragina
ere ezin aipatu gabe utzi. Telebista kate espainolek eta bertako
egunkari nagusiek (Grupo Voncentok modu deigarri batean)
errealitatearen argazki desitxuratua inposatzen dute egunero.
EHBildu-k jasandako estigmatizazio eta isiltze iraunkorra dira
horren adibide. Komunikabide hauen eragina gutxitzeko herri
mugimendutik sortu diren dinamikei beste dimentsio bat
eman beharko genieke, boikotak sustatuz, euren kazetaritza
eredua salatuz...
Azkenik, askotan errepikatu dugu borroka instituzionala ezin
dela bakarrik garatu, are gutxiago aitzindari izan. Zentzu
honetan nabaria izan da hutsunea, Herri mugimenduak
bestelako presentzia izan behar du herritarrak kontzientziatu
eta ahalduntzeko, herrigintzatik proiektuak martxan jartzeko
eta instituzioei herri aldarrikapenak betearazteko. Herriarekin
batera egindako bideak eramango baikaitu eraldaketa
integralera, ez soilik lau urterik behin ematen den bozkak.
Denon ardura da beraz ikasgai hau barneratu eta aurrerantzean
ere herrigintzan eta herri mugimenduan lan egitea.
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ELIKADURAN ERE,
GAZTEOK BURUJABE!
“Elikadura burujabetza ez da nekazarion ardura soilik. Herri burujabea izateko
nahiak ezinbestean zein elikagai ekoiztuko dugun eta nola banatuko dugun
erabakitzera garamatza. Elikadura burujabetza Herri osoaren estrategia da,
azken finean klase borrokan du oinarria”

Etxalde nekazarien Euskal Herriko mugimenduak, EHNE
bizkaiak eta Bizlurrek gonbidatuta, Brasilera bidaiatu dugu
eragile eta eremu desberdinen ordezkaritza zabal batean
parte hartuz. Helburua argi: elikadura burujabetzaren bidean
Brasilgo esperientzia ezagutu eta Euskal Herriari begira ibilbide
komunerako aukerak aztertu eta norabide honetan eremu
desberdinetatik egin dezakegun ekarpena hausnartzea.
Via Campensina-ren parte diren hainbat antolakunde eta
mugimenduk egin digute harrera, MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra), MAB, MMC edo MPA-k
besteak beste. Urteetako nekazarien borrokaren eredu
dira bertako kideak; “lurra lantzen duenarena” izaki erabili
gabeko sail handien okupazioak, akanpamenduak eta
asentamenduak; bertako haziak eta transgenikoen aurkako
borroka. Duintasunez beteriko ibilbidea ezbairik gabe.
Herri borrokaren garaipenik handienetakoa Gobernua
elikadura burujabetza estrategiaren aldeko politikak sustazeko
programak egitera behartzea izan da. Jantoki publikoak eta

bestelako eremu batzuetan bertako nekazarien produktuekin
hornitzen dira, tokikoak eta agroekologikoak.
Baina buelta gaitezen hasierara. Elikadura burujabetzaz ari
garenean bertako produktuen aldeko estrategiaz ari gara. Eta
ez hori bakarrik, bertakoa bultzatuz, ekoizlearekin harreman
zuzena sustatuz eta ekoizterako orduan transgeniko eta
bestelako eredu kaltegarrien alde egin baino organikoari eta
ekologikoari bide emateaz ari gara.
Ez dezagun pentsatu, hala ere, soilik nekazarien eta
baserriaren bueltan geratzen den estrategia denik. Azken
finean, burujabetza prozesuaz ari garen honetan, prozesu
eratzaileari ekin nahi diogun abagune politiko honetan, zein
elikagai eta nola ekoitziko dugun baita nola banatuko dugun
ere hausnartu eta eraiki beharrean gaude.
Bide honetan, argi izan behar dugu -Brasilen oso argi dute
hori- elikadura burujabetzaren oinarrian klase gatazka
dagoela. Kapitalismoaren logikan, elikatzeko eskubidea
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merkaturatu eta batzuen aberastasuna metatzeko eredua
indartzen da eta, honen aurrean, langile klaseak eta herri
sektoreok dugun tresna eta borroka da gure elikaduraren
aldeko burujabetzan sakontzea.
Multinazional handiek transgenikoak eta monokultiboak
erabiltzen dituzte munduko punta batetik beste puntarate
elikagaiak bidaltzeko. Osasuntsuak diren edo ez, ez du ardura,
esplotazioan oinarritutako kultiboak diren edota amalurra
suntsitzen ari garen inporta ez duen bezala. Merkatuaren
agindua da gailentzen dena, eta supermerkatuan tomateak
urte osoan zehar eta itxura ederrarekin izatea. Azal
ederrekoak, barrukoa eta bere jatorria erabat pozoitua baldin
badago ere.
Gazte bezala badugu zer egin eta zer hausnartu. Lehenik
eta behin, Euskal Estatu Sozialista eta Feministaren
bidean 1.sektore indartsu bat saretu eta parametro hauen
arabera jardungo dena beharrezkoa dugulako. Bada beraz
gazteontzako aukera bat lehen sektorean, gure Herriarentzako
estrategikoa dena gainera.

Bestetik, gazte bezala bizi eredu berrien eraikuntzan ere
urrats sendoak emateko apustua egin behar dugu; horra
kontsumitzaile gisa egin dezakegun ekarpena. Zer eta non
kontsumitzen dugun ere ikuspegi iraultzaile eta militantetik
eraikitzen hasi eta jarraitu behar dugu.
“Borroka globalizatu eta itxaropena globalizatu”, horrela dio
Via Campesinak. Euskal Herrian ere ekin diezaiogun borrokari!

Bidaiaren inguruko info+
h t t p : // w w w. a r g i a . e u s /a r g i a - a s t e k a r i a /2 4 6 5 /
elikadura-burujabetza
http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/
g a u r 8 _ 2 0 1 5- 05- 02- 07- 0 0/ h e m e rote c a _ a r t i c l e s/
hamar-egun-brasilgo-via-campesinarekin
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Euskal Herrian
gure hezkuntza,
selektibitaterik ez!
Urtero bezala, hego EHko milaka ikaslek euren etorkizuna
baldintzatuko duten froga egitera behartuak dira: selektibitatea. Urteak dira Madrildik ezarritako azterketa hau
egiten dela, Euskal Herriko ikasleei arrotzak zaizkien eduki
eta ereduak inposatuz. Bestetik, ipar EHko ikasleek baxoa
euskaraz egin ahal izateko eskubidea aldarrikatu dute, eta
Frantziar estatuak hau egikaritzeko duen borondate falta
gogor salatu.
Froga honen izaera bera salatu dute ikasleek, ebaluazio
sistema honek ikasle robotizatu, akritiko eta sumisoak
sortzea beste helbururik ez baitu. Izan ere, batxilergoan
ikasitako guztia memorizatu eta hiru egunetan paper gainean adierazi behar dute, gero honi zenbakizko nota bat

jar diezaioten. Sistema patriarkar eta kapitalistak bizirauteko behar dituen ikasleak birproduzitzeko edukiak dira
kontutan hartzen direnak, hezkuntza herriaren beharretatik urrun kokatuz, pertsonen garapena albo batera utziz
eta ikasleek bizitzarako ikastea baztertuz.
Hau guztihau salatzeko eta bestelako hezkuntza eredua
aldarrikatu dute ikasleek, pertsonaren ahalduntzea erdigunean jarriko duena. Selektibitatea burutu den unibertsitateetan mobilizazioak egin dira. Bide batez, hego Euskal
Herrian Lomce-k LHko 3. mailan ezartzen dituen azterketak (errebalidak) ere gaitzetsi eta desobeditzeko deia egin
du hezkuntza komunitateak.

BIDEOAREN HELBIDEA:
https://youtu.be/VF5Xvj1yWAw

MUGIKORREAN IKUSTEKO:
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BIZKARGI
Maiatzaren 3an, urtero bezala, Uribe Butroi, Busturialdea, Zornotza eta
Larrabetzuko gazteak Bizkargira igoera antolatu zuten, memoriahistorikoa
landuz. Izan ere, Bizkargiko magalean
eutsi zioten 36ko gudan eraso frankistari, sinbolo bilakatuz mendi hau. Bertan, memoriak egungo testuinguruan
duen garrantziaz jabetuta, herri honen
historia landu eta zapalkuntzari aurre
egiteko hautuan berretsi ziren hamarnaka gazte. Horrez gain, eskualde zein
herri ezberdinetako gazteak saretu
eta ondo pasatzeko aukera ere egon
zen. Izan zirelako gara, garelako izango dira!

AIARALDEAN LAN BIZI ETA AGUR MAROTO
IKASI
Aiaraldean Lan Bizi eta Ikasi dinamikaren baitan, Aiaraldeko gazteok aurrera goaz. Horetarako, “Urratsez urrats
etorkizuna borrokatzen” lelopean eskualdeko martxa bat antolatu dugu.
Uztailaren 1etik 3ra, gazteok batzeko,
formatzeko, eztabaidatzeko eta baita
aisialdirako tartea egongo dira. Aretako LIPmesa enpresatik abiatu eta
Amurrioraino, Aiaraldeko langileriaren
historia, emantzipazioa eta okupazioa
bezalako gaiak izango ditugu mintzagai. Urratsez urrats etorkizun duin baten alde borrokatzeko aukera ez galdu!

Gasteizko gazte eragile anitz bildu
gara gaurkoan, Maiatzak 24ko udal
hauteskundeen ostean garatutako
testuingurua ikusirik, instituzioetatik
bultzatzen den arrazakeria salatzeko
eta berriro eman ez dadin bermeak
ezarri daitezen. Argi daukagu ez dugula nahi Marotok eta bere alderdia
den PPek, bilatzen duten kolorerik gabeko Gasteiz hori. Deialdia luzatzen
diegu hauteskunde ostean ordezkaritza lortu duten alderdiei erantzunkizunez jokatzeko. Konpromiso garaia dela
deritzogu eta, horregatik, gazteok diskurtso eta praktika arrazista horien
kontra egingo dugu beti. Agur Maroto!

GAZTETXE BERRIA
DURANGON

ANTSOAINGO GAZTE
TOPAKETAK

LIZARRAKO GAZTEAK
MOZAL LEGEARI EZ!

Alternatibak eraikitzeko espazio autogestionatu baten beharra asetzeko,
2008tik hutsik dagoen Fundifes lantegia berreskuratu dute Durangoko
dozenaka gaztek. Auzolanean ari dira
gaztetxea izango dena txukuntzen,
eta egunero ari dira asanbladak egiten proiektua definitu eta erabakiak
hartzeko. Tabira auzoan kokatzen da
eraikina, eta auzokideengana ere jo
dute beraien asmoak helarazteko.
Duela urtebete hasi zuten Baguez
gure espazio bile! dinamika, esparru
anitzetan alternatibak garatzeko espazio bat behar zutela aldarrikatuz.
Bien bitartean, Sapuetxe eraikin autogestionatuko kideek fase berri bati
ekingo diotela jakinarazi dute. Alternatibak eraikitzeko, autogestioa!

Antsoaingo gazte topaketak egin dituzte ekainaren azken asteburuan,
Hartu ta pasa gazte prozesu partehartzaileari amaiera emateko. Hiru eguneko topaketak izan dira, Antsoaingo
gazteen arteko harremanak sustatzea helburu. Eztabaidez gain, tailerrak egon dira topaketa arrakastatsu
hauetan. Besteak beste, Antsoaingo
gazte mugimenduaren bilakaera eta
etorkizunaren inguruan hitzegin dute,
Antsoaingo gazteriaren egoeraren
gaineko hausnarketa kolektibo eta
partehartzailea bultzatuz, eta honetatik aterako diren ondorioztapenak
jasoz eta etorkizunerako bideorria
markatuz. Horrela, gazteen partehartzearen garrantziaz ohartu eta alor
ezberdinetan lan egiten jarraitzeko
beharra eta nahia agertu dute. Antsoaingo gazteak, hartu eta pasa!

Uztailaren 1ean PPren gobernuak bultzatutako Mozal Lege errepresiboa
indarrean sartu zen. Lizarrako gazte
mugimenduak bultzaturik, gaiaren inguruko lanketa zabala egin da. Lege
honek dakarrena ezagutarazteko
hainbat asanblada eta hitzaldi burutu
dituzte. Dinamika honi amaiera emateko, uztaileko lehen asteburuarako
egitarau anitza osatu dute herriko
gazte eta eragile ezberdinekin elkarlanean. Arratsaldean egindako manifestazioan, herritarron askatasunaren
aurkako eraso larria dela salatu dute
eta, honen aurrean, desobedientziaz
eta irudimenaz ekiteari dei egin diote.
Lizarrako gazteek ere, Mozal Legeari
ez!
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PRIDE

Zuzendaria: Matthew Warchus.
Herrialdea: Erresuma Batua.
Iraupena: 120 min.
Urtea: 2014

Erresuma Batuan, 1984an Margareth Thatcher lehen ministroa delarik, Meatzarien sindikatu nazionalak (NUM) greba deialdia egiten du gobernuan meatze
ugari isteko agindua eman ondoren. Albiste honek hunkituta Londresko hirian
bizi den Markek zer edo zer egiteko erabakia hartzen du. Bera homosexuala
izanda, eta homosexualen eskubideen aldeko borrokalari izanik, argi ikusten du
ez dela zintzoa homosexualen aldeko eskubideen alde borroka egitea besteen
eskubideen alde borroka egin gabe.
Horrela Meatzariekiko babesa aldarrikatzen duen talde gay bat sortu ondoren,
Londresko Gay Pride martxan, homosexualitatearen aldeko aldarrikapenean, lesbiana eta gay talde batek dirua biltzeari ekiten dio langile horien familiei laguntzeko asmoz. Sindikatuak halere, iritzi publiko eta politikoen beldur, bildutako
diru hau jasotzeari eta gay taldearen babesa onartzeari muzin egiten dio. Gauzak
horrela, gay martxan dirua biltzen aritutako taldeak sindikatuaz paso egin eta
meatzariekin zuzenean harremanetan jartzea erabakitzen du eta Galesko herri txiki baterantz abiatuko da furgoneta batean. Meatzari herri txikia mesfidati
agertuko da kolorez jantzitako bisitarien aurrean, eta modu xelebrean bada ere,
oso ezberdinak diruditen bi komunitate helburu bakar bat babesteko batuko dira.
Benetan gertatutako istorio honen moldapena, gustura ikusten den komedia britainiarra da, irribarrea eta aldarrikapen oihua egoki orekatzen dituena.

LA SIMA

Egilea: Esparza Zabalegi, Jose Maria

1936ko abuztuaren 30ean, Juana Josefa
Goñi Sagardia, zazpi hilabeteko zegoen
emakume misteriotsu bat, arrastorik utzi
gabe desagertu zen sei seme-alaba adingabekoekin batera. Herrian zabaldutako
zurrumurruen arabera, Gazteluko leizera
bota zituzten, Bidasoaren herriko bazter nafarrean. Krimen hori, gerra zibilean
egindakoetatik ikaragarrienetako bat segur aski, isilpean egon da 80 urtean. Zurrumurrua, tabua eta mitoa izan dira orain
arte jaun eta jabe egiaren eta ordainaren
lekuan.

GURE GENEALOGIA
FEMINISTAK
Edurne Epelde Pagola, Miren Aranguren
Etxarte eta Iratxe Retolaza Gutierrez.
Azken 40 urteetako Euskal Herriko mugimendu feministaren bilakaera jasotzen
duen liburua dugu hau. Eredu organizatibo
anitzak, egondako hamaika jardunaldiak,
mobilizazioak, galdutako eta irabazitako
borrokak... lokala globararekin uztartuz,
Bilgune feministaren eskutik tresna ezin
hobea dugu borroka feministak gure herrian egindako bilakaeraz jabetzeko.

DABILEN HARRIARI
GOROLDIORIK EZ

dokumentala
Idazlea: Garikoitz Mujika

Euskal Herriko Gazte Mugimenduak historia luzea eta gorria dauka atzetik. Lehen
gazte aldarrikapenetatik Elorrioko Gazte Topagunera arteko ibilbide emankorra
xehetasunez jasotzen da liburu honetan.
Deskatalogatua dagoen liburua izaki, ez
da errasa lan hau aurkitzea baina ziur gara
pixkat kuxkuxeatuta aleren bat lortuko
duzuela berandu baino lehen.

