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EDITORIALA

Bizitzeko lan egin edo lan egi-
teko bizi. Gure kabuz ala hil. Al-
txatu edo eserita segi. Ni edo 
gu. Gu edo haiek. Dikotomie-
tan erortzearen beldurrez bada 
ere, egoerak behar du irtenbide 
bat. Egoeraren gordintasun eta 
iluntasuna denok ikusten dugu 
goizero. Kostaldeko saregiletik, 
ezkerraldeko industria gunee-
tara. Eskola txikietako irakasle-
tik, ordutegirik gabeko etxeko 
lanetara. Unibertsitateko matri-
kula ordaintzeko lan prekariota-
tik, pentsioarekin hilabete bu-
kaerara heldu ezinean dabilen 
amonarengana. Maleta hartuta 
atzerrian esplotatua den gazte-
tik, lanbideko kolaraino.

Irtenbidea ordea, ez da bakarra. 
Ez dago formula magikorik. For-
mulak eta bideak, oinak lurrean 
jarri eta oinez ekitean aurkituko 
baititugu. Gazteok gazteontza-
ko alternatibak eraikiz eta kolpe 
bakoitzari lehen lerroan eutsiz, 
erantzunez.

Gazte izatearen sintomatzat 
diagnostikatu izan ohi dute na-

gusiek inkonformismoa. Eskain-
tzen digutena gutxiegi bada, 
zergatik konformatu? Galderak 
badauka erantzun argi bat. Gu-
txiegi izatetik haratago, eskain-
tzen digutena esplotazioa, pre-
karietatea eta miseria delako. 
Miseria da ADEGI, Troika, BBVA, 
Eroski, Iberdrola, Euskaltel, De-
cathlon, Espainia, Frantzia, ZARA, 
PSOE, PP, PNV eta beste hamai-
ka multinazionalek eskaintzen 
digutena. Miseria miserableen 
eskutik.

Guzti horien atzaparretatik ihes 
egitea da dugun bidea. Bidean 
aurrera joan ahala ikasiz, aka-
tsak eginez eta disfrutatuz. Egun 
bizi duguna baino ezer txarrago-
rik ez baitugu sortuko. Lokaletik 
zabalera, alternatibak eraikitze-
ko une ezin hobea da. Guk geu 
gara gure oraina eta etorkizuna-
ren motore. Kolpa ditzagun gure 
bizitzako sokak, aska ditzagun 
itotzen gaituzten kateak. Beldu-
rrik ez, irabaztea besterik gera-
tzen ez zaigun borrokan. Aurrera 
gazte!

MAIATZAK 1
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SOZIALISMOA ERAIKIZ GAZTE LANGILEOK BAGOAZ!

ernai
Independentzia · Sozialismoa · Feminismoa



Danbada, izan liteke kolpe, izan lite-
ke eztanda. Danba, poliziak herrita-
rrak etxegabetzean egiten du, edota 
presoek, egunero-egunero ziegetako 
ateak ixtean entzuten dute. Danbade-
tatik ihesi datoz Europara errefuxia-
tuak. Izan ere oraindik gehiengoa gara 
kolpeak hartzen ditugunak. Gazteak, 
emakumeak, langileak gara kolpatuak.

Kolpeak ordea ez dira inoren jabetza, 
jada ongi ikasia dugu hori. Kolpeak 
eman egiten dira eta kitto. Eta gazteok 
horretara goaz, kolpeak ematera, ez-

tanda egitera. Kolpeak jasotzetik ema-
tera goaz. Badakigulako gure eskuetan 
dugula etorkizuna, herri honen etorki-
zuna. Eta aspaldian esan ohi dugun mo-
duan jada erabakia hartua dugu. Zain 
egon gabe aurrera egiteko erabakia.

Jakin badakigu bide luzea eta mal-
kartsua izango dela, baina ez diogu 
beldurrik aurrean dugunari, etorkizunari, 
parez pare begiratu eta gure egiteko. 
Bidea bera, luzea eta batzuetan gogo-
rra izanagatik ere mundua ulertzeko 
beste ikuskera bat baita, askatu gai-

GAZTE DANBADA 16, 
ESNA GAUDE!

Laudion ospatu dugu aurten Gazte Danbada, martxoaren 25etik 28ra. 
Egunero 4.000 gazte batu gara autogestioz antolatutako topagunean
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tzakeen ikuskera bakarra. Horregatik 
jarraituko dugu borrokan, bidea egiten, 
danbadaka eraikitzen. Danbadaka erai-
kiko dugulako askatuko gaituen herria. 
Danbadaka eraikiko dugu feminismoa, 
danbadaka sozialismoa. Aske egingo 
gaituen burujabetza prozesua kolpeka 
eraikiko dugu.

Martxoaren 25, 26, 27 eta 28an bu-
rututako Gazte Danbada beste kolpe 
bat gehiago izan da. Gazteria aske bat 
irudikatu dugu Laudion, indar erakustal-
dia, eztanda egin dugu. Euskal Estatuaz 
mintzatu gara, burujabe eta aske izan 
nahi badugu berandu baino lehen ezin-
bestean eraiki behar dugun Euskal Esta-
tuaz. Zergatik, zertarako eta nola. Baina 
mintzatzeaz harago, Euskal Estatua 
eraikitzeko ekarpena egin dugu bertan 

batutako 4.000 gazteok, autogestiotik, 
antolakuntzatik eta borrokatik.

Hogeita hamar hitzaldi eta mahai-in-
gurutik gora, hogeita bost tailer eta ai-
sialdirako eskaintza amaigabea. Euskal 
Herriko gazte iraultzaileon boterearen 
eraikuntza eta irudikapena. Lau egu-
nez burujabetzan sakonduz, harrema-
nak eginez eta elkar ezagutuz gazte 
borrokari beste susperraldi bat eman 
diogu, ahaztuko ez ditugun bizipenez 
bete dugu motxila. Eta badakigu, ez 
dugu ezkutatzen kontraesanak izango 
ditugula, finean ez baitugu behar bes-
teko bitartekorik ez eta behar besteko 
biderik egin oraindik. Baina ze ostia ez 
gara etxean lo geratuko, danbatekoak 
ematen jarraituko dugu. Eta zuk?

KRONIKA
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ZER BERRI?ERAIKITZEN

Emakume gazteon espazioez dene-
tarik esan da, madarikazioetatik hasi 
eta ukabil estutu bat eskaintzeraino. 
Denetarik esan da eta esango da, baina 
guk orainean kokatu nahi dugu begi-
rada; nondik gatozen ahaztu gabe eta 
iparrorratza Euskal Herri feministara 
zuzendurik, orainean eraiki eta egingo 
dugulako bidea. 

Sistema kapitalista eta patriarkar ho-
netan emakume moduan sozializatuak 
izateagatik, baditugu geruza komunak, 
gure bizipen eta sentipenak eusten 
dituztenak; gazte izateagatik bes-
te geruza batzuk eta emakume gazte 
sentitzeagatik bestelako batzuk ditugun 
bezala. Kontua ez da zein geruza den 
pisutsuagoa edo ikusgarriagoa. Haueta-
ko bakoitzak oinarrian zapalkuntza bat 
du baina aldi berean borrokarako espa-
rru dira eta horrela irudikatzeak ber-
tan eragiteko aukera ahalbidetzen du, 
norberarengan eta taldean jarriz arreta, 
kolektiboa banakakoen batura baino 
haratago doala ulertuta.

Feminismoa arnasgunea bada, zapal-
kuntzaz kutsatutako lurretan, neska 
gazteon espazioak basoak dira, sor-
kuntzarako, borrokarako, arnasteko 
espazioak. Batzuek atea itxita dutela 

diote, baztertzaileak direla, sakonera 
begiratu gabe. Izan ere, espazio hauek 
ez dira ateen logikan eraikitzen, basoe-
tako zuhaitzak ez dira ate bihurtzeko 
elikatzen,  askatasunaren bila hazteko 
baizik. 

Beraz, gazte espazioak beharrezkoak 
diren bezala, neska gazteon espazioak 
ezinbestekoak dira sisteman pitza-
durak sortu eta askapen prozesua 
elikatzeko. Gazte mugimendua zein 
mugimendu feministaren parte izateak 
mugitzeko duen potentzialaz kontzien-
te, batzuek beldur diote antolatzeko 
modu honi eta horregatik zilegitasuna 
kentzeko saiakerak. Gu ordea, prest 
gaude, sistema patriarkarra-
ren haginkadekin naz-
katurik, oztopoak 
murtxikatu eta 
bidea egiteko 
prest!   

EMAKUME GAZTEON ESPAZIOAK
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Gora eta behera gabiltza ditxosozko 
hitzarekin: prekarietatea. Eta bai, bada-
kigu zer esan nahi duen, zer den atzetik 
dakarrena. Segurtasun falta, gure bizi-
tza era duinean antolatzeko bitarteko 
eza, enplegu baldintza kaxkarrak, mutu-
rreko esplotazioa. 

Asko gara. Geroz eta gehiago gara 
astean zehar “lantxoak” egiten ditu-
gunak. Umeak ordu batzuetan zaindu, 
partikularrak eman, tabernari lanetan 
aritu. Beste batzuk enpresa handietako 
makinariaren engranaje gara, isilik eta 
sumiso, jabeak agintzen duen bezala. 
Eta hori enplegua izateko aukera izan 
dugunok. Langabezia ere ondo ezagu-
tzen baitugu gazteok. Gurasoen etxean 
bizi eta haiek emandako diruarekin 
bizirauten dugu gutako askok, egune-

ko orduak hala moduz 
betetzea besterik ez 
dugunok. Elkarrizketak 
pentsaezinak igaro 

behar ditugu, lanik zikinena lortzeko ere 
erreguka nahi gaituzte ikusi. 

Ikasi enplegua izateko, baina ezin aldi 
berean ikasi eta enplegua izan. Geroz 
eta zailago dugu gainera goi mailako 
ikasketak egitea, tasak garestituz eta 
hezkuntzaren merkantilizazioan sakon-
tzen jarraitzen dutelako. Gutako batzuk 
atzerrira goaz bertan supermerkatu edo 
taberna batean lana aurkitzeko asmoz, 
beste zerbait “hobea” lortu arte, behinik 
behin. Horixe da gure errealitatearen 
argazki azkarra. Horixe gazteon egune-
roko ogia. Ogi ustela, argi eta garbi. 

Gazte prekarioak gara. Gu guztiok. 
Baliteke orain batzuk baldintza duina-
goak izatea beste batzuekin alderatuta. 
Baina noiz arte? 6 hilabetetako kontra-
tua dugu? Beka baterako aukera irten 
zaigu? Orainean again era duinean bizi 
gara, baina, etorkizuna bermatua dugu-
la uste duenik ba al da?

Inolaz ere ez. Etorkizun beltza da au-
rrean duguna. Eta etorkizun beltza au-
rrean dugulako izan behar da oraina 
gorria.  Gutariko bakoitza bakarrik har-
tuta, kapitalaren merkatuaren logikaren 
aurrean galdurik aurkituko gara, zapal-
duko gaituzte. Antolatzea ezinbestekoa 
da, elkarrekin ekitea. Lanbide hezike-
tan, lantokian, ikastetxe eta unietan, 
eta batez ere, kalean. Sareak eraiki eta 
egoera bera pairatzen dugun gazte 
guztiengana heldu, herriz herri, auzoz 
auzo. Antolatu elkarrekin borrokatzeko. 
Prekarietatearen aurka borrokatu, bizi 
dugun egoera iraultzeko. 

GAZTE PREKARIOAK ZUTIK!
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Tafallako gazteak batzen dituen eragi-
lea da Gardatxo, izaera partehartzaile 
eta anitza duena. Gazte  problematika 
lantzeko tresna hau 2012an sortu zen, 
gazteak antolatu eta eskaintzak sort-
zeko zegoen hutsuneari erantzunez. 
Ordudanik, ibilbide emankorra izan du 
gazte eragileak. Endika Iraso (Tafalla, 23 
urte) Gardatxoko kide da.

Nondik dator Gardatxoren moduko 
gazte eragile bat martxan jartzeko 
beharra? 

Gardatxoko lehen bilera 2012ko udaz-
kenean egin zen, Tafallan gazteontzako 
eskaintzan zegoen hutsune nabariari 
erantzunez. Gainera, bi gertakari aipa-
garrik piztu zuten testuingurua. Gaz-
te parte hartze altua izan zuen greba 
orokorra batetik, eta gazteon haserrea 
piztu zuen garitoen (*lonjen) legea 
bestetik.  Honen aurrean, bilera ireki bat 
deitu genuen gazte problematikaren 
eta espazioen inguruan eztabaidatze-
ko: gaztelekua, kirola, aisialdia, kultura... 
Bertara jende pila hurbildu zen, sekula 
antolatu gabekoak batez ere. Eztabaida 
askoren ostean, gure artean antolatze-
ko beharra ikusi genuen, 200 bat gazte-
ren babesaz Gardatxo sortuz.  

Nola antolatzen zarete zuen artean?

Hausnarketa horiei jarraituz, antolakun-
tza moldea zehaztu genuen. Asanblada 
irekia egiten dugu hilean behin, egu-
nerokotasuna jarraitzeko bilera egiten 
dugu astero, eta azkenik, problematika 
zehatzak lantzeko batzarrak ere egiten 

ditugu (dela jaiak antolatzeko, garitoen 
legearen inguruan eztabaidatzeko...). 
Azken hauetan gazte askok hartzen 
dute parte. Honetaz gain, whatsapp 
talde bat daukagu, eta bertan, herri-
ko kuadrila bakoitzetik gazte bat dago, 
edozer transmititzeko ardura duena. 

Nolakoa izan da orain arteko ibilbi-
dea? Zeintzuk akatsak, eta zeintzuk 
arrakastak?

Akatsekin hasiko gara...hasiera batean 
problematiken araberako lantaldetan 
antolatzen ginen, baina ez genuen au-
rrera egitea lortu, iraunkortasun falta-
gatik. Bestetik, euskararen inguruko 
hausnarketa sakona egitea falta zaigu, 
gure inguruko errealitatea zein den 
kontuan hartuta. Lorpenei dagokienez, 
niretzako aipagarriena herrian sortu den 
giroa da; gazteon artean sortu diren 
harremanak, elkarlanerako gogoa eta 
Gardatxo Tafallako gazte mugimendua-
ren erreferente nagusi eta aglutinatzaile 
izatea lortu izana. Herriko errealitatea 
astintzea lortu dugu: ekimen kultura-
lak berreskuratu ditugu (San Juan suak, 
ihauteriak...), hitzaldiak antolatu, gazte 
maniak grebetan...

Zeintzuk dira Gardatxoren oraingo eta 
aurrera begirako erronkak?

Aurten, bi erronka berri jarri dizkogu 
gure buruari. Batetik, gune autogestio-
natu bat lortzea, Gardatxoren lan guztia 
espazio fisiko batean irudikatu ahal 
izateko eta mugimendu guzti honen el-
kargune izateko. Eta bestetik, eskualde-

GARDATXO, ANIZTASUNETIK ETA GAZTE GUZTIONTZAKO
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ko beste herriekin harremanak garatzea 
Gardatxo hedatzeko eta etorkizunean 
eskualde gisa dinamika ezberdinak 
planteatu ahal izateko. 
Orohar, guretzako oso garrantzitsua 
izan da herriko gazteen gehiengoaren 

partehartzea eta hori lortzeko garatu 
dugun eskaintza zabala. Gardatxo gazte 
problematikari modu integralean eran-
tzuteko gai izan behar den tresna da, 
eta beraz, bide horretatik zer landu eta 
zer hausnartu badaukagu oraindik.

Gazteok etorkizun beltzera kondena-
tzen gaituen prekarietatea bizi dugu. 
Etorkizunik gabeko belaunaldia izateko 
asmorik ez dugula agerian utzi genuen 
martxoaren 17an burututako mobili-
zaioetan. Argi dugu, gure bizitza modu 
duin batean garatzeko,  ezinbestekoa 
dela prekarietatearekin apurtzea, eta 
era berean, duintasun hori bermatzeko 
tresna alternatiboak sortzen joan behar 
garela. Gazteon burujabetza da sistema 
kapitalista eta patriarkalak gatibu gai-
tuen soketatik askatzeko modu bakarra, 
eta baita, Euskal Herriaren askatasu-
na bermatzeko tresna. Kontrabotere 

horren eraikuntzan, antolakuntzaz eta 
grinaz ekitea beharrezkoa da, sistemari 
aurre egiteko modu bakarra kolektiboki 
eginez lortzen  delako, eta hori, geldie-
zina den olatu bilakatuko dugulako.

Elite ekonomikoek hezkuntza Herri 
eraikuntzarako tresna gisa duen ga-
rrantziaren jabe dira. Egoera horretan, 
agerian geratzen da Eusko Jaurlaritza 
eta Nafarroako gobernua, HEZIBERRI 
eta LOMCE ezarriz, sistemaren ber-
produkzioan jokatzen duten papera. 
Nafarroako Gobernuan aldaketa etorri 
bazen ere, hasierako ilusioa borrokara-

IKASLE BORROKAZ LORTUKO DUGU!
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ko indar bilakatu eta egoera errotik al-
datuko dituen politiken garapenari bide 
eman behar zaie. Nafarroako gazteok 
bizi dugun egoera benetako aldaketa 
soziala oraindik ere gauzatu ez dela-
ren seinale da, eta argi dugu ez garela 
etxean geratuko instituzioetatik egiten 
den lanaren ondorioak noiz etorriko 
direnaren zai; heziguneetan, lantokie-
tan eta kalean dagokiguna eskuratzeko 
borrokari helduko diogu, konpromisoz 
eta irmotasunez.

Ikasleok kalera!

Ikasleok jasotzen dugun zapalkuntza 
horretatik, garaia iritsi zaigu hezkuntza 
sistemaren merkantilizazio horretatik 
at dauden alternatibak sortzen joateko, 
horiek hezkuntza herriaren mesedera 
jartzeko helburuarekin. Herri gisa ar-
dazten gaituzten zutabeen eraikuntzari 
heltzeko ordua da. Herri curriculumen 
garapenak, Herri Unibertsitateak gor-
puztea... Inposaketen aurreako plantoa-
rekin osagarritzen ditugu, zer nahi ez 
dugun bezala zer izan nahi dugun ere 
argi dugulako: ikasle eta gazte askeez 
osatutako Herri askea.

Martxoak 17ko grebaren parte hartzea 
borondate eta nahi  horren adibide 
garbia izan zen: ikasleok Euskal Herri-
ko kaleak hartu eta gure etorkizunaren 
jabe izan nahi dugula ozen aldarrikatu 
genuen. Aldarrikapen guzti horiek eraso 
bortitzen testigu izan ziren, karga, atxi-
loketa eta atxiloketak justifikatzeko ko-
munikabideen manipulazio lotsagarria-
rekin erantzun zigutelarik. Eraso guzti 
hauen muinean Ikasle Abertzaleak-en 
jarduna oztopatzea eta deslegitimatzea 

kokatzen da. Beldur dira ikasleri antola-
tuak izan dezakeen indarraz eta sortze-
ko duen gaitasunaz.  Ikasle kritiko eta 
biharko langile iraultzaileen sorkuntzan 
eta garapenean, Ikasle Abertzaleak-en 
papera goraipatu beharra dago, bai-
ta Hezkuntza herritarra, parekidea eta 
euskalduna eraikitzeko bidean egiten 
duen lana goretsi.  

Gazteoi dagokigu gure etorkizuna-
ren hautua: zapalduta eta belaunikoz 
bizi edo zutik jarri eta gure herriaren 
etorkizuna jaurdanik eraikitzen joatea, 
sistema kapitalista eta patriarkalaren 
aurrean jendarte askea eraikitzeko oi-
narriak eraikiz. Engranaje hutsa baino 
gehiago bagarela defendatu, nortasun 
eta sormena badugula adierazi eta gure 
hortzen zorroztasuna irri egin eta baita 
hozka egiteko erabiliko ditugu, etorki-
zuna gurea dela defendatuko dugu. 

ERAIKITZEN



ELKARRIZKETA

EZ DAGO ALTERNATIBARIK... 
GURE KABUZ ALA HIL!

2015eko azaroaren 27an aurkeztu zen Gure Kabuz Ala Hil dokumenta-
la. Euskal Herriko 29 autogestio proiketu barnebiltzen dituen bidaia bat 
izateaz gain, eztabaidarako tresna izugarria izan da. Ordutik hona, 30 

aurkezpenetik gora egin ditu hau aurrera eraman zuen lan taldeak, eta 
bertako ekarpenak jasotzen aritu dira.

Nondik (zein hausnarketatik) etorri 
zen “Gure Kabuz Ala Hil” dokumenta-
laren beharra? Zein edo zeintzuk dira 
aurrekariak eta aurkitutako egoera?

Gazte mugimenduan orokorrean Al-
ternatiben eraikuntzaren gaineko ez-
tabaida zegoela (eta dagoela) ikusten 
genuen, baina eredu falta nabari bat 
zegoela iruditzen zitzaigun. Hor ekarpen 
bat egin nahi izan  nahi genuen. Galde-
retako bat izango zen zergatik dagoen 
eztabaida hori bereziki gaur egun.

Gure ustez, eztabaida hau bera ez da be-
tidanik egon. Bai egon direla XIX.mende 
amaieratik honeraino antzeko eztabai-
da batzuk, baina kasu honetan, zeharo 
berriak diren bi elementuk ezaugarri-
tzen dutela iruditzen zaigu. Lehena kri-
si finantzieroak sortu duen prekarietate 
egoera masiboa. Azken hamarkadetako 
kapitalismoaren bilakaerak kontsumo 
gaitasuna igotzean “ongizate” sentsa-
zio orokortu bat zegoen, esplotazioak 
zirauen, baina pertzepzioa bestelakoa 
zen. Hori guztia lehertzean konturatu 
gara zein hauskorrak eta zargarriak di-
ren gure bizitzak, eta zein tresna gutxi 
ditugun honi guztiari buelta emateko. 
Hain zuzen ere Estatuaren papera ko-

lokan jartzen da eta geroz eta gehiago 
ikusten da errerpresiorako tresna soil 
gisa. Laburtzeko, ezkerraren emantzi-
pazio estrategietan gabezi ikaragarri bat 
dagoela konturatu gara, baita gure bizi-
tzen gaineko erabakiak hartzeko ere. 

Bestetik, Euskal Herriko egoera politi-
koan aldaketak ere eztabaidan eragin 
duela iruditzen zaigu. Hamarkaden os-
teko emantzipazio estrategia aldatu da, 
eta beraz egoera aldatzean galderak ere 
aldatu dira. Euskal Herriaren askatasuna 
zer den ere zalantzan jarri da, eta ezta-
baida horretan alternatiben gaia inda-
rrarekin hasi da. 

Zein ondorio atera zenituzten zuek 
dokumentala egiterakoan? Zein gal-
dera egin zenizkioten zuen buruei, 
zeintzuk zalantzak...?

Aipaturiko gako horien tartean kokatzen 
gara gu ere, gure belaunaldiaren duda 
existentzial eta iraultzari buruzko ezta-
baida amaiezinen artean. Iraultza egin-
garri ikusten ez duen belaunaldi baten 
parte gara, onerako edo txarrerako. Bai-
na uste dugu, arazoa ez dela gure belau-
naldiarena, iraultza orain arte planteatu 
den moduena baizik. Beraz, galderak 
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aldatzean, erantzunak aldatu behar di-
tugu, eta iraultza beste modu batean 
pentsatu.

Hor beti etortzen zaigu baten bat, proiek-
tu txikien bidez ezin dela iraultzarik egin. 
Gu erabat ados gaude! Alternatiba ba-
karra erroko eraldaketa izango da, hau 
da, Euskal Herria sozialista eta feminis-
ta. Baina bitartean zer? Hori da erantzu-
ten ez dakigun galdera bat. Egun batetik 
besterako aldaketa posible den edo ez 
zalantzan jarri gabe ere, ez dago mahai 
gainean proposamen serio bakar bat ere 
hori aurrera eramateko. Ez behintzat ka-
lean militatzen gaudenon artean.

Orduan alternatiben eraikuntza bide be-
zala ikusten dugu, eraldaketa egunez 
egun egingo duena baldintza berriak 
sortuz, etorkizunean, posible bada, bes-
te mota bateko iraultza bat egiteko.

Zein ezaugarri izango ditu bide ho-
rrek?

Bueno, gu ez gara gai herri baten estra-
tegia pentsatzeko, baina eztabaidetan 
behin eta berriro hainbat ideia errepika-
tu dira eta erabat ados gaude horiekin. 
Alternatiben eraikuntzen helburua Herri 
Boterearen eraikuntza baino ez da. Zer 
da Herri Boterea? Bere bizitza ekonomi-
ko, sozial, politiko eta kulturalaren gai-
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nean erabakitzeko ahalmena garatuko 
duen komunitatea. Horretarako tresnak 
sortu behar dira, boterea irabazten bai-
menduko digutenak: Ekonomia Sozial 
eta Eraldatzailea, energia edo elikadura 
burujabetza, autonomia komunala, oku-
pazioa... kapitalismoa maila ezberdine-
tan pitzatzen duten borroka tresnak dira. 
Horien guztien batura, edo biderketa ba-
liatu behar dugu. 

Herrietan “Gure Kabuz Ala Hil” aur-
keztu duzue. Harrera ona izan zuen 
eta eztabaidak ere egin zenituzten. 
Zein gakoren inguruan? Zein ondorio 
atera zenituzten? Pizgarri gisa balio 
izan du dokumentalak?

Hasieratik ibili dugu dokumentala ezta-
baidarako tresna edo aitzakia gisa. Eta 
orokorrean konfirmatu egin ditugu ge-
nituen ideiak. Gazte mugimenduaren 
gehiengoak bere egiten du alternatibak 
oinarri erradikaletan eraikitzearen beha-
rra. Gainera orain arte gaztetxeen mugi-
menduan bereziki aisialdi edo kulturgin-
tzari bilatu zaizkio alternatibak eta orain 
bestelako problematikei egin nahi zaie 
aurre: soziokulturatik sozioekonomiara, 
edo horrelako zerbait.

Badago nolabaiteko sentsazio orkortu 
bat (aurretik aipatutako arrazoi ezberdi-
nengatik) eremu asko ez ditugula borro-
ka eremu kontsideratu. Orain arte, no-
labait esatearren letra larriz izkiriatzen 
den Borroka bat zegoen, eta gainontze-
ko borroka txikiek horri ekarpena egite-
ko baino ez zuten balio. Orain Borroka 
hori horren beste aldatu denez, behar 
bat dago gainontzeko eremuak ere Bo-
rroka kontsideratzeko. Politika eta eral-
daketa egunerokotasunean egiten da, 

kapitalismoa bera egunero egiten den 
(eta dugun) bezalaxe. 

Eztabaidei lotuta, gazte mugimendu 
guztiak konpartitzen duen oinarrizko 
ideia Autogestioa da beraz, eta modu 
batean edo bestean gaztetxeen logikak 
bizitzako esparru guztietara hedatzeaz 
arituko ginen.

Bide bat aurretik dagoela diozue 
“Gure Kabuz Ala Hil”-en, bide bat ire-
ki. Noruntz, nola?

Orain falta den bakarra ekitea da. Bi-
dea ezin da idatzi, ibili baizik eta uste 
dugu hurrengo erronka dela hori. Gaz-
te bezala ditugun problematika guztiei 
aurre egin behar diegu alternatibak sor-
tuz, baita herri eta gazte boterea sor-
tuz ere. Kapitalismo patriarkarra ez da 
bakarrik eroriko, bultzada txiki bat (gu-
txienez) beharko du, baina horretarako 
prest egon behar gara. Uste dugu orain 
sortzen ari diren dinamika ezberdinetan 
(gaztetxe eta gazte asanbladen topa-
ketak, gazte prekarioen mobilizazioak, 
udazkenean burutuko diren topaketak...) 
norabide politean doazela, eta lehenen-
go harritxo interesgarri bat jartzera doa-
zela. Bide horretan, noski, lan handia 
dago egiteko, baina sentsiblilitate eta 
interes ezberdineko gazteak batzeko 
gaitasuna ikusten da. Hori da politena, 
bideari garrantzia ematea, eta gure uto-
piak ematen ditugun urrats bakoitzean 
ikustea. 
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Azken hilabeteotan eguneroko kon-
tua dira bizia jokatzen dabiltzan milaka 
errefuxiaturen inguruko istorio lazga-
rriak. Guztiok edan dugu sistema anker 
honen mass mediek emandakotik. Iritzi 
mediatikoa iritzi publikoa bihurtzea lortu 
dute beste behin ere. Guztiok ikusi ditu-
gu hesi baten bi aldeetan banatzen den 
familiaren negarra edota ur ertzean az-
ken arnasa hartu zuen umearen argaz-
kia. Sufrimenduaren inpaktu mediatikoa 
saldu digute, 80 eta 90. hamarkadetan 
Etiopian “kasualitatez” ere gosez hilzo-
rian ziren umeen argazkien gisara.

Etorkinen olatu berri honen fenomenoa 
ulertzeko, ezinbestekoa dugu gerta-
tzen ari den hori kokapen politiko egoki 
batekin aztertzea eta zenbait gakori 
erreparatzea. 

Hasteko, erabaki politiko kapitalista eta 
inperialistak gauzatu dituzten erantzu-
leak argi markatzea ezinbestekoa dugu. 
Datu nabarmen bat, Europara gerratik 
ihesi datozen herritar gehienak siria-
rrak direla (lehen kasualitate edo kau-
salitatea?). Erantzule nagusiak: Siriako 
gerra inperialista martxan jarri, jihadis-
tak armatu eta gerrarekin izugarrizko 
dirutza irabazi duten botereak. Iraken 
gertatu zen gisara, herrialdea hon-
damendian eta guztiz erabiltezin utzi 
dute botere guzti horiek, “kasualitatez” 
Errusiarekin egin zezakeen aliantza 
posible oro ezabatuz. Horrela, herri-

tar pobreenak hondamendiaren erdian 
edo ondoko herrialdeetako errefuxia-
tu eremuetan gelditzera kondenatuak 
dira. Baliabide gutxi batzuk dituztenak, 
normalean formatuena dena, ordea, Eu-
ropako mugetan pilatzea “lortzen” dute.

Euren ihesaldia sustatu duten aginta-
riek jakin badakite Europara etorritako 
errefuxiatuek esker onez egingo dutela 
eskatzen zaien ezer (lan prekarioenak 
onartzea, kasu) kanporatuak izan ez 
daitezen. Hala, besteak beste, kuali-
fikatutako lan esku merke gaztea 
lortzen dute, soldata ziztrin bat ko-
bratzeko prest dagoena kontinen-
te zaharkitu batean.  Gainera, EBko 
periferiako Estatuak (Hungria, Mazedo-
nia, Turkia edo Grezia bera) tapoi gisa 
erabiltzen ditu Troikak jendartearen kri-
tika zorrotzak jaso eta lehen filtroa egin 
asmoz, komeni zaien etorkin kopuruari 
“ongi etorri xamurra” eginez, nola ez. 
Europako patronalaren plan ezin ho-
bea... Refugees Welcome prekarietate 
eta bazterrera!

Europa moderno eta eskubide osoak 
bermatuta dauden lurralde bezala 
saltzen dute. Bitartean milioika per-
tsona noraezean dabiltza mugetatik 
mugetara, apropos jarritako hesiekin 
zauritzen eta polizien kolpeak jasaten. 
Mugetan pilatzen dira gorbatadunek 
mugaren beste aldetik eskuak luza-
tzen dizkieten bitartean. Ikusi besterik 
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BIDEOAREN HELBIDEA:
https://youtu.be/5tqm9xNqY0Y

MUGIKORREAN IKUSTEKO:

ez dago azken asteotan Idomenin de 
facto ezarririko errefuxiatu gune preka-
rio baino prekarioagoa, saltzen diguten 
“oinarrizko eskubideen” balizko berme 
horietatik urrun. Adibide ezin hobea 
da duela gutxi EBk Erdogan faxistak 
gidatzen duen Turkiako gobernuarekin 
sinatutako akordio lotsagarria. Inola-
ko lotsarik gabe pertsonen eta hauen 
eskubideen aurka egiten duen akordio 
honek, arestian aipatutako filtro lana 
egitea du helburu. Gainera, zer esanik 
ez, akordio hau Turkia EBra sartzeko 
beste aurrerapauso txiki gisa aurkezten 
zaigu. Akordio honen aitzakiarekin, krisi 
humanitarioa gainditzeko baliabideak 
jarriko dituztela diote, borondate ona 
eta errefuxiatuak babesten dituztela. 
Ikusi besterik ez dago PNVko kristau 
zintzoek egindako kanpaina publizitario 
zikina. Zer nolako pertsona onak zare-
ten... hipokritak!.

Kapitalaren mesedetara gobernatzen 
dutenek ez dute sekula arazoa kon-
pontzeko borondaterik izango. Izan 
ere, arazoa politikoa da eta horregatik 

aterabideak politikoa beharko du izan. 
Bestela puskaturik dagoen gurpilari 
behin eta berriro partxeak jartzen ibiliko 
gara (Estatuek hainbeste behar dituz-
ten GKEek aurpegia garbitzen dieten 
bezalaxe) eta gakoa gurpil hori zabo-
rrontzira bota eta guk gurea jartzea da. 
Era berean, argi izan behar dugu, botere 
ekonomiko eta kapitalistaren borondate 
ezaren asku ezin dugula utzi. Ez gaitza-
tela engainatu; interes kapitalista eta 
inperialistak dituzte eta ez dute eu-
ren poltsikoetan zulorik egingo, ezta 
milaka pertsona itsasoan itota ere.
Egoeraz jabetu eta egungo sistema ahal 
bezain lasterren apurtu behar dugu. 

Egunerokotasunean norbanakotik ha-
sita, kolektiboraino ekin behar dugu. 
Pausoz pauso, elkartasunez eta deter-
minazio osoz. Herrien askatasuna eta 
bertako herritarrena bermatzea gure 
esku ere badagoelako. Internazionalis-
tak bagara, ekin diezaiogun lanari eta 
ahal dugun esparru guztietan, kendu 
dezagun inperialismoa ezkutatu asmo 
duten kareta oro!

AFRIKA, INPERIALISMOAREN
ALTXOR PREZIATUA




