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Iritzia MAITASUNA KOLEKTIBIZATU
Naia Kortaberria

Gogoan dut  A tres metros sobre el cielo pe-
likula lagunekin zine-
man ikusi nuenekoa. 
Gogoan dut nola iritsi 
nintzen etxera: «izu-
garri gustatu zait, na-
gusiagoa naizenean ea norbaitek modu horre-
tan maitatzen nauen» pentsatzen nuen nire 
kolkorako. Pelikulako bi protagonistek (bikote 
heterosexuala dira) «maitasun proba» kons-
tanteak egiten dizkiete elkarri. Norgehiagoka 
konstante bat da pelikularen ardatza. Berdin 
gertatu zitzaidan beste hainbat pelikularekin, 
gure belaunaldian eragin handia zuten filmak 
ziren. Garai hartan hamahiru-hamalau urte 
izango nituen, eraikuntza prozesu betean ze-
goen zalantzez jositako gorputz bat nintzen, 
baina ordurako barruraino irentsiak nituen 
maitasun erromantikoaren ertz guztiak, eta 
banuen argi gauza bat: halako bikote bat nahi 
nuen niretzat.
Maitasun erromantikoaren arabera, sentimen-
duak berezkoak edo «naturalak» direla esaten 
digute, kontrolaezinak balira bezala. Feminis-
moak erakutsi digu, ordea, desira ere eraikia 
dela eta gure sentimendurik sakonenak ere 
zapaltzen gaituen sistema heteropatriarkalak 
gorpuzten dituela.

Dirudien baino askoz konplexuagoa da irentsi 
dugun hori. Gaztaroan jasotzen dugun mezu 
bakoitzak aurpegi ilun bat dauka: «Zure laran-
ja erdia existitzen da» bezalako esaldi batek 
«Izan zaitez kodependente» bezalako ideia 
ezkutatzen du. Gaztaroan eraikitzen dugu 
gure identitatea, eta orduantxe bonbardatzen 
gaituzte «guztiz osoa» izateko eta gure nera-
bezaroak zentzua izan dezan, maitasun istorio 
intenso bat izan behar dugun sinesmenarekin.  
Baina ez digute kontatu, bikote-harremanetan 
aintzat hartzen ditugun lege horien barruan 
jeloskortasuna, kontrola edota konsentimen-
durik eza, ager daitezkeen bidelagunak direla. 
Ez digute kontatu, baina bizitzea tokatu zaigu 
eta feminismoari esker identifikatu eta politi-
zatzea lortu dugu.
Maitasun erromantikoak guztiz baldintzat-
zen du neska gazteon bizitza, guk pairatzen 

baitugu harreman eredu honen alde iluna.
Mugimendu feminista aspaldian dabil esaten 
«pertsonala politikoa dela», ondo baitaki-
gu sistemaren besoak gure bizitzako esparru 
guztietara iristen direla, eta gure eginkizuna 
hauek identifikatu eta desegitea da. 

Maitasunaren definizioa birformulatu behar 
dugu, gure desirak berreraiki, gugan sortzen 
diren emozio eta sentimenduak naturalak 
eta berezkoak direla zalantzan jarriz. Zentzu 
honetan, erromantizismoaren ideiari buelta 
eman behar diogu, joko arauak hankaz gora 
jarriz eta honen gaineko kontzepzio berri bat 
sortuz: erromantizismoa menderatzaile-men-
deratu logikatik deslotu eta elkarren zaintza 
eta errespetua bezalako balioen gainean be-
rreraiki behar dugu, harreman horiekiko gri-
na eta irrika piztuz. Txikitasunetik eragiteko 
gaitasunean sinestu behar dugu, harremanen 
gaia problematizatuz eta pertsonala politiko 
bilakatuz, eraldaketa gugandik hasten baita. 

Maitasunak jokatzen duen papera gure ha-
rreman guztietara ireki behar dugu, harreman 
afektibo sexualetatik haratago, eta, honeta-
rako, ezinbestekoa da gure inguruan gai honi 
buruz hitz egin eta eredu berriak eraikitzea, 
konfiantzan, hartu-emanean, kolektibotasu-
nean eta laguntasunean oinarrituta. Pixkanaka 
harreman sare trinkoak sortu behar ditugu, 
gure behar afektibo eta sozialak sostengatuko 
dituzten sareak, eta komunitate indartsu eta 
osasuntsuak eraikitzeko oinarria jarriko dute-
nak. Feminismoak eman dizkigu tresnak, orain 
guri, denoi, dagokigu bidea egiten jarraitzea.

<< Maitasunaren definizioa birformulatu behar dugu, 
gure desirak berreraiki, gugan sortzen diren emozio eta 
sentimenduak eta berezkoak direla zalantzan jarriz>>



Sakonean GAZTE MILITANTZIA 
PANDEMIA GARAIAN

<< Mundua aldatzeko, munduarekin bat egin be-
har dugu. Jendearen eta batez ere gazteriaren 
eguneroko kezkei irtenbidea emango dien gazte 
borroka sortzeko erantzunkizuna dugu >>

Noraeza, atsekabea, depre-
sioa. Pandemia honek area-
gotu dituen sentsazioak, bi-
zipenak eta emozioak dira. 
Orokorrean, jendartearen zati 
handi bat burumakur dabilela 
ikusten ari gara azken aldian. 
Eta hori esaten dute datuek ere.

Ez da soilik koronabirusarekin 
zerikusia daukan zerbait, pan-
demiak eragindako 
egoerek eta hau ku-
deatzeko moduek 
eragin dutena bai-
zik: tentsioa eta bel-
durra areagotu dira. 
Naomi Kleinek ira-
garri bezala, “Shock-aren dok-
trina” aplikatuz, pandemia eta 
krisialdiak neoliberalismoak 
eta kapitalismoak urratsak 
ematen jarraitu ahal izateko 
bide da eta erreforma basatie-
nak irentsiarazi nahi dizkigute.

Harreman sozialetarako es-
pazioak desagertu dira, ger-
tukoekin kontakturik ez dugu 
izan denbora luzean. Eta horri 
gehitu iezaiozue pertsona as-
koren bizitzetan eman den pre-
karizazio orokortua: Covid-19a 

agertu zenetetik lanpostua gal-
du duten milaka langile, ziurga-
betasun egoera batean bizitzen 
ari direnak hilabeteetan eta hi-
labeteetan zehar, alokairua or-
daintzera iristen ez direnak...

Eta noski, egoera guzti honek 
gure mugimendu politikoari 
ere eragiten dio. Ez gara bur-
buila batean bizi, jendartearen 

parte gara. Bertan ematen di-
ren fenomeno sozialek gugan 
eragina dute, eta kezkak eta 
beldurrak konpartutiak dira. 
Kezka eta beharrizan horiekin 
konektatzen jakin behar dugu 
mugimendu politiko bezala, 
bestela errealitatetik oso urrun 
kokatuko ginateke. Mundua al-
datzeko, munduarekin bat egin 
behar dugu. Jendearen eta ba-
tez ere gazteriaren eguneroko 
kezkei irtenbidea emango dien 
gazte borroka sortzeko erant-
zunkizuna dugu; ez gazteria-

rentzat, gazteriarekin baizik.

Gure mugimendu politikoan 
ere, jendartean bezalaxe, 
kezka, ezinegona eta atseka-
bea ere orokortu diren sentsa-
zioak izan dira. Dinamika poli-
tikoa planteatzeko zailtasunek 
eta zirrikitu edota estrategia 
berriak etengabe bilatzen ego-
teak nekatu egiten duelako. 

M o t i -
bazioan 
ere era-
g i t e n 
d i g u 
ho r rek , 
e g u -

neroko nekean. 

Baina, badugu bereizten gai-
tuen zerbait. Proiektu politi-
ko bat izateak helduleku bat 
ematen digu, mundua ko-
lokan dagoen honetan;  as-
kotan aurrera begiratuta 
ere argirik ikusten ez dugun 
egoera honetan, zerumu-
ga argi bat izateak gauzak 
asko aldatzen ditu. Zerumuga 
bat izateak aurrerantz pau-
soak emateko balio duelako.

Horregatik gara militante. 
Egunerokoan dagoelako gure 
borroka eta horretarako ezin-
bestekoa delako antolatzea. 
Askotan esan dugu gure bi-
zitzak aldatzen dituen zer-
bait dela, gure existentziari 
zentzu bat ematen diolako. 
Bizitzak erdigunean jarriko 
dituen gizarte baten alde bo-
rrokatzen dugu, sistema osoa 
eraldatzeko hautua eginez.



<<Gure belaunaldiak ere hitzordu bat du histo-
riarekin, Euskal Herria askatzeko >>

Baina ez da hori bakarrik, pent-
samendu kolketiboa vs pent-
samendu indibidualizatzailea 
dikotomiaren aurrean kokatzen 
gaitu honek. Norberaren zilbo-
rrari begiratzea modan dago, 
pandemia honetan ere erant-
zukizuna maila indibidualean 
kokatzen saiatu izan dira beti  
herri honetako instituzio pu-
blikoetatik zein komunikabide 
hegemonikoetaik... Baina guk 
kolektiboan, komunitatean 
pentsatzen jarraitzen dugu. 
Gure komunitatea ulertzeko 
eta bizitzeko modua aldatu 
nahi dugulako. Eta hori gure he-
rrian burujabetzaren bidez soi-
lik posible dela ikusi izan dugu.

Dena aldatu nahi dugunez, 
inoiz baino beharrezkoagoa 
zaigu sistemak inposaturi-
ko prekarietate, atomizazio 
eta indibidualismoaren au-
rrean indarrak batzea. Klase 
elkartasunez gure eskubideak 
defendatu eta konkistatzea. 

Horixe bera, saretzea eta bo-
rrokatzea, arrisku bat da erregi-
men neoliberal eta patriarkala-
rentza; sistema kapitalistaren 
iraupenarentzat. Are gehiago 
orain, non sistema kapitalista-

ren hutsuneak agerian geratu 
diren eta sinesmenen hustut-
ze bat eman den. Bidegurut-
ze batean kokatzen garenaren 
sentsazioa daukagu behin eta 
berriz. Posible delako, bai-
na munstroari bakarka aurre 
egitea oso zaila delako: egoe-
ra honi bakarrik aurre egiten 
saiatzen bagara seguru asko 
eztanda egingo digu buruak. 
Bakarrik ezin da, elkarrekin bai.

Azken asteetan argi ikusi dugu 
nola Espainiak ez duen zigorrik 
gabe uzten 78ko erregimena za-
lantzan jartzen duen inor: Aitor 
eta Galderren aurkako epaiketa 
Madrileko Audientzia Naziona-
lean, Iruñerriko 12 gazte dekla-
ratzera deituak.... militantzia 
politikoa jazarri nahi dute. Gaz-
teak kriminalizatu nahi gai-
tuzte. Urteetako jazarpenaren 
ostean estrategia berritu eta 
borrokan jarraitzea erabaki 
duen gazteria ordezkatzen du-
gulako. Eta haiek bezala, Alt-
sasuko gazteak edo bestelako 

herri bat eraikitzeko lan egiten 
duten milaka euskal herritar.
Gazteria historikoki izan da 
motorea, abangoardia... Horre-
gatik egurtzen dute, eta horre-
gatik egongo gara beti errepre-

sioaren jo puntuan. Ezin dute 
jasan belaunaldiz belaunaldi 
euskal gazteriak antolatzen eta 
borrokatzen jarraitzen duela 
ikustea. Beldurraren mamua 
zabaldu nahi dute, eta berri-
ro ere indar polizialak paper 
nagusia hartzen ari dira, se-
kulako sarraskiak eginez aste 
hauetan gazteen kontra Euskal 
Herriko txoko ezberdinetan.

Badakigu bolada gogorra da-
torrela, eta hau da egungo 
gazteoi tokatu zaigun aroa, 
baina antolatuz eta borroka-
tuz, determinazio osoz au-
rrera egiteko prest gaude. Ez 
mehatxu, ez kolpe eta ezta 
zigorrek ere ez dutelako inoiz 
gazteria hau kikilduko. Jarrai-
tuko dugu kaleak hartzen eta 
oraina borrokatzen. Gure bo-
rrokak merezi duelako. Egi-
ten ari garena ez da gutxi. 
Historia erritmoa azkartzen 
ari da eta gure belaunaldiak 
ere hitzordu bat du historiare-
kin, Euskal Herria askatzeko.

Helburua garbia da, bidea argia 
eta gure indarra amaigabea!
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