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argia.eus/multimedia/dokumentalak/euskal-herria-eta-askatasuna

Iritzia

BETI AITZINA!
Aitor Servier

2013tik hona Ipar Euskal Herriko gazte
borrokaren hauspoa izan den Aitzina gazte
antolakundeak bere zikloaren bukaeraren berri eman zuen duela zenbait aste. Honako hau,
gazte antolakundeko kideen artean mamitu
eta gazte mugimenduan bidelagun ditugun
hainbat gazterekin partekatutako erabakia
izan da. Gazte esparrutik burujabetza prozesuari ekarpena egiteko dugun arduraz jabeturik, erronka horri erantzuteko gaitasunik ez
zeukan tresna agortutzat jo dugu ezinbestean.

jendarteak (Armagabetzea, Frantses Estatuak
espetxe-politikan emandako aldaketak). EH
BAIren emaitzen gorakadak eta azken herriko
bozetan zerrenda ezkertiar, abertzale eta ekologisten garaipen historikoek ez dute zalantzarako tarterik uzten: gure proiektu politikoa
eta baloreak gero-eta jendarte sektore zabalagoengana heltzen ari dira. Horren seinalde ere badira sendotzen ari diren herrigintza
proiektu alternatibo eta kontrabotererako egiturak: Euskoa, Enargia, Laborantza Ganbara.

Lapurdi, Behe-Nafarroa eta Zuberoako gazte
ezkertiar eta abertzaleak bilduko zituen gazte antolakunde gisara ezaugarritu zen Aitzina
bere sorreran. Indar metaketaren logika haren
izaeran txertatzeko engaiamenduak mugitu
zuen belaunaldi bat; ahalik eta eskualde gehienetan militante ezkertiar eta abertzaleak
sortu eta gazte problematikak lantzeko asmoz.
Estrategia aldaketaren osteko garaian, belaunaldi berrien politizatze-moduetan, militantzia
ereduan sustatu beharreko aldaketetan, gazte
borrokaren iruditeria gaurkotuan edo borroka
moldeen eraberritzean asmatzeko zailtasunak
izan ditu Aitzinak. Gazte mugimenduarentzako eskaintzaren desegokitasuna eta EH
BAI erreferentzia politiko-instituzionalarekiko
lotura falta izan dira Aitzinako kideen misioa
behar bezala garatzeko hutsune nagusiak. Era
berean, egituraren ahultasunak hiru herrialdeetan eragiteko gaitasuna mugatu du eta
errealitate lokalekiko deskonexioa eragin.

Gazteok, noski, ez gara aldaketa hauen ikusle soilak izan, parte-hartze aktiboa izan dugu
auto-afirmazio fase honetan. Herri gisa jauzi
kualitatiboa emateko baldintzak dauden honetan, gure onena ematen jarraitu behar dugu.
Zutik Euskal Herriatik hona garaturiko eskema
berrikusteko epean, egungo errealitatera doituagoa eta eraginkorragoa izanen den 2020.
hamarkadarako gazte estrategia diseinatzea
da mahai-gainean dugun erronka. Mugimendu ezkertiar, abertzale eta ekologistarekin batera norabide partekatu bat eraiki eta gure herrian lan, bizi eta ikasten duten gazteen nahi
eta beharrei eman beharreko erantzuna burujabetzaren aldeko egitasmo emantzipatzaile
batean gorpuztekoa.

Nehork gutik ukatuko luke azken urteotan historiaren azkartze bat gertatu dela Ipar Euskal
Herrian. Hala, zenbait arlotan, herri akordio eta
kontsentsu zabalak eratu dira Parisen inposaketarekin talka egiteko. Azken bi mendeotan lehen aldiz, Lapurdi, Behe-Nafarroa eta
Zuberoa barnebiltzen dituen instituzioa sortu
zen 2017an: Euskal Elkargoa. Bakegileen eskutik, gatazkaren ondorioen konponbidean berebiziko ekarpena egin du Ipar Euskal Herriko

Euskal gazteriarekin bidea egiteko hilabeteak
datozkigu. Etxeko-lanak eginen ditugu, Aitzinaren zazpi urteotako ibilbidearen balorazio
zintzoa egiten ari gara eta hainbat gazterekin
sintonia politikoak lantzen. Ernai eta Aitzinaren sorrera bananduaz geroztik Hego eta Ipar
Euskal militanteen arteko ez-ezagutzari edo
lurraldeetako gako poltikoen ulermen eskasari
konponbidea jartzeko garaia ere bada. Gogoeta integral baten bidez erantzun beharko diegu
gabezia horiei. Estatuek inposaturiko zatiketa
juridiko-politikoaren eta marko mental asimilitatzaileen gainetik, Euskal Herri aske, sozialista eta feministaren aldeko lanean borrokatuko
baitugu orain eta etorkizun hobe bat.

Sakonean

EREGIMENAREN
ARRAKALETATIK I

“España: Una, Grande y Libre”. Esaldi honek modu ezinhobean laburtzen du espainiar proiektuaren izana, mendeetan zehar gaur egunera arte kosta ahala kosta iraunarazi nahi izan dutena.
Espainiaren esentzia inperialista sobera ezaguna zaigu. Errege katolikoek Ameriketan barrena
abiatutako “konkistak” historiak ezagutu duen genozidio eta sarraski kultural handienetakoa suposatu zuen. Jarrera (auto)kritikoetatik urrun, 1492ko “gesta” horren ospakizuna bilakatu zuten
urriaren 12ko eguna, hispanitatearen gorazarrea egitekoa. Abya Yalaren suntsiketa ekarri zuen
data hura espainiar proiektuarekiko harrotasuna aldarrikatzeko eguna da gaur egun ere. Beharbada, espainiar inperioa izan zenaren nostalgiak estali behar dituelako krisian dagoen erregimenaren miseriak. Edo beste barik, Espainia hori bera delako: basakeria, inposizioa eta horren apologia.
Euskal Herrian ondo baino hobeto ezagutzen dugu proiektu horren izaera ukatzailea. Honen existentziaren hasieratik, konstante bat izan da Euskal Herriaren askatasun aspirazioak zanpatzeko nahia. Amerikak suntsitu zituzten berdinek indarrez hartu zuten menpean Nafarroako Erresuma 1512an. Gure herriak mantentzen zituen foruak deuseztatu zituzten Borboiek karlistaden
ostean. Frankismoa izan zen Euskal Herria behin betiko desagerrarazteko azken ahalegin handia: gure herria bonbardatuz, gure hizkuntza, kultura eta sinboloak debekatuz eta Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatutako milaka herritar jazartuz eta akatuz. Ez zuten lortu.
78ko erregimena da espainiar proiektuaren azken mutazioa. Agortuta zegoen diktaduraren amaierak ekarri zitzakeen aldaketak ikusita – demokratizazioaren aldeko aldarria, herri mobilizazio indartsuak, “ezkerreko” alderdi eta sektoreen iniziatibarako aukerak –, Francok berak Espainiaren
oinarriak bere horretan mantenduko zituen moldaketak planifikatu eta garatu zituen. “Dena lotuta eta ongi lotuta” utziko zuen diktadoreak, eta hala garatu zen eredugarri gisa saldu nahi
izan ziguten Trantsizio hartan. Judikatura eta polizia frankista bera mantendu zen “demokrazia”
berrian, diktaduraren aldeko medio nagusiak zirenek bere horretan jarraitu zuten diktadorea hil
ostean, elite ekonomiko berberak izan ziren erregimen berrian onuradun nagusiak, eta hori guztia legeztatutako eskuineko zein ezkerreko alderdi nagusien adostasun eta babesarekin. Operazio perfektua Francok bere ohetik diseinatutakoa. Diktadoreari funtsezkoa izango zitzaion
azken pieza monarkiak osatuko zuen, aparatu guzti horien gaineko kontsentsuzko figura nagusia. Juan Carlos I.a borboia izango zen erregimen berriari egonkortasuna, mozorro demokratikoa
eta kanpo interlokuzioa emateko erreferentzia. Estatuko estoldeetatik (auto)orkestratutako estatu-kolpe saiakera eta guzti behar izan zuten bere aurpegia garbitu eta zilegitasuna irabazteko.
40 urte beranduago, erregimen bera izan da errege emerituaren ihesaldia erraztu duena. Espainiako
gobernuak bideratutako eta medio nagusiek babestutako operazioa. Justiziatik ihes, espainiar gizartetik ihes. Beste behin ere, erantzukizunak argitu beharrean, “arazoak” alfonbra azpian gordetzea
izan da irtenbidea: Juan Carlos borboikoa “atzeko atetik” ateratzea, alegia; gidoi onenaren saria
irabaziko lukeen film baten antzera. Erregimenaren izaera antidemokratikoa berriro ere agerian.
Esan beharra dago Juan Carlosen irudiak Abu Dabira ihes egiten justizia poetiko kutsua duela euskal herritarron begietara, baina ez da harritzekoa puntu honetara heldu izana Espainian. Erregimenaren kontsentsuzko figura zenak zeozer erakutsi badu azken hamarkadetan, ustelkeria, inpunitatea eta lapurreta izan dira. Felipe Borboiaren kargu-hartzea izan
da krisian dagoen instituzioari oxigeno apur bat emateko izan
duten aukera bakarra.

Hala ere, ez dirudi monarkiak beste ziklo luze baterako ibilbide errazik duenik. Monarkiaren paperaren
gaineko kritika eta aurrera begira instituzioaren behar zein bideragarritasun zalantzak nahiko hedatuak daude. Are gehiago belaunaldi gazteei erreparatuz gero. Hala erakusten du PMIk egindako azken
inkestak1. Datuen arabera, espainiar biztanleen %40,9ak errepublika babestuko luke, monarkiaren
aldeko %34,9aren aurrean. Inkestatuen adinean behera egin ahala datuen arrakala handitzen da.
Euskal Herriko zein Kataluniako kasuetan, espainiar koroarekiko gaitzespena eta deslotura are
handiagoa bilakatzen da. Herritarren gehiengoa antimonarkikoa da, zalantzarik gabe. EAEn, esaterako, 18-35 urte bitartekoen %94,9ak espainiar monarkia “inutila” dela azpimarratzen du2, datu
ez oso ezberdinekin adin tartea zabaltzen denean. Desafekzio hau ez da kasualitatea. Izan ere,
nazio zapalduon kasuan eztabaida ez da soilik estatu ereduaren inguruan, espainiar proiektu politikoaren inposizioaren figura baita monarkia. Hala ikusi genuen Felipe VI.ak Kataluniako erreferendumaren ostean egindako deklarazioetan. Estaturik gabeko nazioen ukazioa eta hauen askatasunaren alde lan egiten duen herriaren kontrako indarkeria ordezkatzen du espainiar koroak.
Azken asteetan monarkiaren gaineko tentsio soziala apaldu bada ere (erregimenaren medioek
eraginda, bereziki), hurrengo hilabete eta urteetan agendan egongo den eztabaida izango dela
aurreikusi dezakegu. Espainiar erregimenaren egonkortasun eta kontsentsu elementu zena, beharbada katebegi ahulena bilakatu da; gizartean desatxikimendu handiena sortzen duena, eta
aldi berean, erregimenak berak gehien babesten duena. Badakigu non kolpatu, beraz; kolpe horien ezaugarriak definitzea da falta zaiguna. Izan ere, monarkiaren gaineko eztabaida soziala irekitzen denean, monarkia vs. errepublika gisan formulatuko dute gehienek. Dikotomia horrek, ordea, ez du Euskal Herriaren ukazioa eta espainiar proiektuaren inposizioa zalantzan
jartzen. Ez dio gure herriak dituen behar ekonomiko, kultural eta sozialen eztabaidari heltzen.
Beraz, monarkia vs. euskal errepublika da mahai gainean jarri behar dugun markoa. Hori baita Euskal Herriaren burujabetza formal zein materialean urratsak emateko bide eraginkorrena.

1 Monarkiaren gaineko inkesta, “Plataforma de Medios Independientes-ek
(PMI)” egindakoa eta Público aldizkari
digitalean argitaratutakoa. https://labur.eus/5CpV0
2 G izakerrek monarkiaren inguruan
EITBko 360 grados programarako egindako inkesta. https://labur.eus/ZC1pu
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COVID19AREN TESTUINGURU
POITIKOA EUSKAL HERRIAN

Adrian Zelaia

Osasungintza erakunde politiko iraultzaileetan bigarren plano batean ezkutaturik egon ohi da, benetako botere politiko eta
ekonomikora iritsi arte bederen (Kuba, SESB,
etab.). Pandemiak erakutsi digu berriro ere
osasunaren dimentsio eta garrantzia, zentzu
guztietan. Ia denok ditugu gure bizipen pertsonalak, senide kutsatu edota galduak, eta
denok sentitu dugu elkarrekiko urruntasuna,
isolamendua eta egoera latz honekiko samin zein ezgaitasun pertsonal eta kolektiboa.

Erdaraz soilik bidalitako mezu, protokolo eta
aginduez gain, arretatik kanpo zegoen elementua, euskara, are gehiago urrutiratu dute
osasungintzatik. Euskaraldian horren presente
zeuden txapa, kartel, teknikari eta euskaldunen “e” urdinak haizeak eraman ditu bat-batean. Norberaren hizkuntzan jasotako osasun
arretaren kalitateaz ahaztu, eta hilabete hauek
izan duten eragin psikologiko eta soziala lurperatzeko ahaleginean are gehiago aldendu
dute euskara ure lantokietatik.

Azken urteetako murrizketek (ohe kopurua,
langile kopurua, soldatak...) eta pribatizazioek
(garbiketa, jantokiak, itxaron zerrendak zentru
pribatuetara bideratzea, ospitale osoak haien
lagunen esku pribatuetara pasatzea…) berrogei
urtetako harrotasun faltsua kolokan jarri dute.
Bien bitartean, ustelkeria eta gestio kaskarraren ondorioak astiro-astiro inguruko enpresarik handienaren oinarriak herdoiltzen joan dira.

Ezin ahantzi osasungintza eredu hau ez dela
publikoa. Farmaindustriak eta osasun kapital
finantzieroak maneiatzen duten sistemaren
azken engranajea dira gure ospitale “publikoak”. Etekinik ematen ez duten osasun determinanteei eta prebentzioari arretarik jarriko
ez dioten horien esku gaude. Haiek produzitzen dute eta haiek baldintzatzen dute zerbitzu
oro. Euskal Herrian dugun osasun-sare pribatua desjabetzeko beharra ez da sarri edukiko
dugun aukera izango.

Behin alarma iritsita, halabeharra: pertsonal
nahikorik ez, hauek baliabiderik gabe eta zeuden baliabide eskasak administrazioko buruen
lagunen negozioak hauspotzeko lehentasunarekin. Egunero aldatzen ziren protokoloak, ezjakintasunez mozorroturiko inprobisazio eta
ustelkeriaz zikinduriko zuzendaritzarengandik.
Aldatu edo ezarri ez diren neurriak betetzen ez
zituztenei espedientea irekitzeko mehatxuekin
edota segurtasun guardiak ipintzearekin tratatu dituzte langileak, mezu ofizialetan “nerabe
arduragabe” deitzeko atrebentzia izateraino.
Ondorioz, langileen eta bereziki langile gazteen prekarietatea: lanordu gehiago, lan
txanden bikoizketak, norbera babesteko
tresna eta jantzirik gabe jardun beharra (zabor plastikozko EPI edo batak, musuko txar,
zahar eta berrerabiliak, langileek haien eskuz eginiko pantailak, betaurrekoak...). Herritarren gaixotzea, isolamendua, heriotza eta samina bizi eta apaldu beharraz
gain, lankideena ere jasan behar izan dute.

Estatuak kontrolaturiko zerbitzuek errazago egin diezaiokete aurre interes orokorra
baldintzatzen duten erronkei. Baina kontsultatik harago doazen produkzio eta erabakigune guztiak publikoak ez badira, jai dugu.
Patenteak, txertoak, farmakoak, inplanteak,
osasungintzarako tresna guztien ekoizpena
gure esku ez ditugun bitartean, osasun arretak
ez die sekula erantzungo gure beharrei.
Hortaz, osasun langileei (eta poliziari) eskainitako txalo horiek lotsa eta iraina baino ez
dira. Ez dugu heroirik behar, langileen zein
herritarren duintasuna eta borroka baino. Tolosaldeko ospitale publikoaren talkan ikusitako moduan eta haratago. Osasun langileoi
autokritika egitea tokatzen zaigu, eta borroka
horretara salto egitea. Independentzia, sozialismo eta feminismorik gabe ezin izango dugulako osasun arreta duin bat, gizarte duin
bat, sekula eskaini.

Iritzia
Bizi dugun pandemia garaian atzerapausu handiak eman dira hezkuntzan eta hartu
beharreko erabakiak aldebakartasunez hartu
dira, langile eta ikasleon baldintzak okerrera
eginez.
Pandemia aurreko metodologiak pedagogikoak ez baziren, orain are gutxiago eta gainera indibidualistagoak bihurtu dira: talde lanak egiteko trabak, klasekidearekin materiala
ezin konpartitu… Latza, baina jakin badakigu
guztion osasuna bermatu dadin gustoko ez
ditugun holako neurriak hartu behar izan direla. Baina onargaitza dena, segurtasunaren
izenean kontrol soziala areagotu izana da: komunera noiz eta norekin goazen kontrolatzen
digute, norekin ibiltzen garen, non esertzen
garen eta ikastetxeren batean inkluso ertzaintza joan izan da ikasleek hamaiketakoa jan behar zuten orduan maskarila jarrita izan zezaten
kontrolatzera. Neurri arrotzak baina eznahikoak. Benetan denon osasuna bermatu dadin
ez ditugu indar polizialak ikastetxeko sarreran
behar. Behar duguna baliabideak dira. Irakasle
gehiago, segurtasun distantziak bermatu eta
ikasle bakoitzak heziketa prozesua modu duinean aurrera eraman ahal izateko behar duen
arreta izango duela bermatzeko. Jangeletan
plantila handitzea, ratioak jeitsi ahal izateko.
Hezkuntza-langileen zein ikasleon bizitzak ez
dira inoiz erdigunean jarri, ezta covid-19aren
egoeran ere. Halere, itzuleraren inguruko eztabaida denon ahotan egon den gaia izan da. Zabaldu den ziklo politikoa mugimendu sozialen
gorakadak eta gizarte eraldaketaren aldeko
gehiengoak markatutakoa da. Eta olatu sozialen testuinguru horretan ezinbestekoa da ikasle mugimendu indartsu bat artikulatzea, burujabea den hezkuntzako proiektu integral baten
alde. Zentzu horretan, IKAMA, Euskal Eskola
Herritar eta Burujabea zerumuga izanik, antolakuntzarako tresna moduan egingo du lan.
Euskal Herrian inposatzen diren hezkuntza
sistemek goia jo dute. Horren isla da lokalean
bizi ditugun zapalkuntzak. Asko eta oso anitzak dira Euskal Herriko ikastetxeetan bizi di-

ALDAKETA GARAIAN
INDARRAK BATU

Izaro Cuadra

tugun problematikak. Baina jakin badakigu
zapalkuntza guztiek elkargune komun bat dutela, zapalkuntza sistematikoa baita, nahiz eta
modu ezberdinean agertu han edo hemen.
Horregatik txikitik eragiteko logikatik, garaipen handiak lortzera bidean jarri da borrokan
IKAMA.
Bizi dugun errealitatea iraultzera etorri ginela
esan genuen, eta oinak lurrean ditugu. Horregatik ikasturte hasieran bertan lanean jarri
gara, ikastute berri desfasatu honi erantzunez.
Konfinamendu luze batetik gatoz, eta pandemiak bortizki okertu ditu ikasleon zein langileen baldintzak. Segurtasunaren eta krisiaren
aitzakiapean murrizketa ugari egin zituen gobernuak ikasturte amaieran. Uda ezjakintasunean igaro genuen, itzuleraren inguruko argibideen esperoan. Ikasturtea hasi baino aste gutxi
batzuk lehenago iritsi ziren neurri berri baino
apalak Hego Euskal Herrian. Informatu baino,
desinformatzeko agerraldiak medio. Antzerki
hutsa.
Ikasturtea denon osasuna bermatzeko nuerririk gabe hasi zen. Eta nahiz eta irailaren 15ean
hezkuntza komunitatea osatzen duten milaka
ikasle, irakasle, garbitzaile, begirale eta guraso mobilizatu, Eusko Jaurlaritzak ezentzunarena egin eta inongo aldaketarik ez zuen egin.
Zenbait ikastetxeetako jangelak ixten ikusi
genituen, esaterako. Mobilizazioaren aurreko
egoera ez zen batere aldatu.
Honen aurrean urriaren 2an kaleak berrartu
genituen ratioak jeitsi zitezen, plantila handitu
zezaten, jangela eta garraio zerbitzua segurua
eta duina izan zedin, materiala eskuragarria
eta doakoa izan zedin eta areagotu den kontrol soziala desagerrarazi zezaten. Sindikatuak
eta Eusko Jaurlaritzak akordioetara iritsi eta
aurrerapausoak eman diren arren, asko dugu
borrokatzeko.
Ikasleria martxan dago eta gure neurrira eraikitako heziketa prozesua irabazteko borroka
egiteko irrikitan gainera. Beraz indarrak batu
eta jo ta ke jarraituko dugu lanean.

GURE HAUTUA, BIZITZAK!
Azken asteetan koronabirusaren kutsatze tasak gora egin du eta neurriak gogortuko zirenaren ideia
gero eta zabalduago egon da. Azken asteetako neurrien gogortzea eta alarma-egoeraren ezartzea mugarria izan dira, bigarren olatua deitzen ari direnarekin parez pare kokatu gaitu. Berriro ere azpimarratu nahi
dugu arduratsuak izan eta elkar-zaintzearen garrantzia. Denon osasun eta bizitzari buruz ari gara eta ardura kolektiboa daukagu beraz. Ernaiko militanteok ardura honekiko modu kontzientean jardun behar dugu.
Egoera honi sistema kapitalista heteropatriarkalari eutsi asmoz erantzun nahi izatea antzua da erabat,
eta soilik ekar ditzake zaurgarritasuna, prekariteatea, biolentzia eta bazterketa. Hartu diren neurri gehienek ardura indibidualean jarri dute arreta, herritarrok gaixotzeagatik estigmatizatuak izan gara, eta zeharka beraz, pairatzen ditugun ondorio ekonomiko eta sozialen erantzule bihurtu gaituzte: zaintza sistemaren kolapsoaren erantzule egin gaituzte, gure arduragabetasunaren aitzakipean ezarri dituzte tabernak
ixteko agindua, etxeratze-agindua, mugikortasunaren mugapena… Ez dugu ukatzen norbanakoen jarduerak eragin garrantzitsua duela testuinguru honetan, berriro ere esaten dugu, arduratsuak izateko garaia dela. Baina hilabete guzti hauetan titular ponposoetatik harago ez dugu deus entzun osasun sistema eta bereziki lehen-arreta indartzeko estrategien inguruan, hezkuntzan itzulera seguru baterako
protokoloen nahasmenduan mareatu gaituzte klaseetan 30 ikasletik gora elkartzen jarraitzen dugularik.
Berriki hartu dituzten neurriak logika orokor horren beste adibide bat baino ez dira. Alde batetik pertsonak produzitzen eta kontsumitzen duten kapitalismoari funtzionalak diren gorputz bezala ulertzen gaituzten neurriak dira, eta hori egiten jarraitu ahal izateko norabidean kokatzen dira: Lan egin dezakegu, ikasi, erosi, tabernetan egon, horretarako mila erraztasun ditugu;
baina aisialdia mugatzen digute, lagunekin egotea oztopatu, kultura baztertu, militantzia kriminalizatu…
Ardurak indibidualizatu eta, kontrol sozialean sakontzen duten neurriak dira: etxeratze-agindua, kontrol poliziala… kriminalizazio honen jomugan gaude eta egon gara gazteok. Aisialdi eta sozializaziorako dauzkagun espazioak itxi eta eskaintzak kendu dizkigute, ez gaituzte kontuan hartu ezertarako, eta gainera koronabirusa zabaltzearen ardura gurea dela behin eta berriz entzun behar dugu, irudi desitxuratu bat sortuz.
Azkenik, norbanakooi begirako neurriak hartzearekin batera ez dira inolako neurri ekonomikorik hartu. Konfinamenduak gogortzearen aurrean ez dira babes sozialerako neurriak indartu, ez da alokairuen etete bat
bultzatu, oinarrizko diru sarrerak bermatzeko sistemak, ERTEak… nahikoa izan gabe jarraitzen dute. Neurriak hartzea beharrezkoa bada, pertsonak modu integralean ulertzen gaituzten neurriak izan behar dira.
Eztabaida antzuetan korapilatu nahi gaituzten testuinguru batean aurkitzen gara, eta eskuin muturrak haserre
soziala eta askatasunaren bandera kapitalizatzeko arriskua mahai gainean daukagu; horregatik osasuna VS ekonomia dikotomia faltsua gainditu eta ikuspegi integral batetik bizitzaz mintzatu behar gara: bizitzaren sostengagarritasunaz pandemia garaian. Hitz egin behar dugu osasun fisiko eta mentalaz, bizitza sostengatzeko behar
materialetaz eta oinarrizko eskubideetaz (elikadura, etxebizitza, energia, baliabide ekonomikoak), komunitateaz… hauek sostengatzeari buruz. Hau ezin daiteke egin sistema kapitalista heteropatriarkalaren ikuspegitik,
nahitaez eraldaketa sozialaren norabidean izan behar du, Euskal Herri independiente, sozialista eta feminista
ipar. Estatuek dituzten baliabideak herritarren mesedetan jarri behar dituzte eta ez kapitalaren mesedetan.
Norabide horretan herritarrok izan behar dugu protagonista eta komunitateak egon behar du erdigunean. Horretarako herri eragileen aitortza eta protagonismoa ezinbestekoa da. Gazte independentista, sozialista eta feministok
arrakala hau irekitzeko bultza egin behar dugu. Otzan eta geldirik nahi gaituzte, baina orain inoiz baino gehiago gure
jardun politikoan sakontzeko tenorean gaude. Modu berriak sortu beharko ditugu, egoerari egokituak baina antolatuta jarraitu behar dugu. Azken hilabeteetan ikasten joan gara, horren kontzientzia hartu eta baliatu behar dugu.
Gazteak, beraz, ez gara geldirik geratuko. Gure jardun militantearekin jarraituko dugu, inoiz baino garrantzitsuagoa delako eragiten jarraitzea. Sormena izango da gure lanabesa eta egoeraren baitan gure Herriaren eta komunitatearen beharretara moldatuko dugu gure militantzia.
Elkar zaintzeko antolakuntza bultzatzen jarraitu behar dugu. Berebizikoa izango da alternatiba politiko, sozial
eta kultural bezala indartzen jarraitzea. Gure eguneroko jarduna balioan jartzea, gaztetxeetan, neska*gazte taldeetan, prekarietatearen aurkako borrokan… Gure herri eta auzoak inoiz baino biziago eta bizigarriago egitea gure ardura ere bada. Zaintzatik eta sormenez, gure herri eta auzoetan eragiten jarraituko dugu.

