


IRAKURGAIAK 

GOMENDIOAK

 Berria egunkariak euskara eta gazteriaren inguruan egindako erreportajea.
berria.eus/paperekoa/1986/002/001/2020-11-15/gazteekin-aldatuz-doan-euskara.htm

 Andoni Olariaga filosofoa eta Iratzar fundazioko kideak “Euskal Matxinada. Genealogia eta egungo ezta-
baidak” lanaren inguruan Argian egindako elkarrizketa. 
argia.eus/argia-astekaria/2707/andoni-olariaga-azkarate

 Neurri murriztaileen aurrean emandako erantzunen inguruko iritzia, Katalunian emandako erantzunak 
oinarri gisa hartuta, ultraeskuinaren arriskuaz zein ezkerraren paperaz zenbait gogoeta ekarriz.
elsaltodiario.com/crisis-economica/como-protestar-contra-las-medidas-restrictivas-sin-que-te-llamen-ne-
gacionista

 Pandemiaren kudeaketa, bigarren olatua eta PNVren kudeaketa eta ereduaren arteko loturaz.
elsaltodiario.com/pnv/fase-beta-del-experimento-neoliberal-vasco-contra-la-vida-en-comun

 Jonathan Martínezen “ez-kondena-ren” inguruko iritzi-artikulua, Espainiar zein Euskal Herriko hainbat poli-
tikari eta kazetarien “moral bikoitzarekin” kritiko, ETAren biolentziaren kondenaren harira.
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/no-condeno

 Ezker abertzaleko barne protokoloaren eguneratzea inguruko elkarrizketa berau lantzen ibili diren bi kide-
rekin. 
naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/gaur8_2020-11-21-06-00/hemeroteca_articles/komunitate-mai-
lako-ariketa-bat-proposatu-dugu-erreparatzailea-eta-koherentea-izan-nahi-duen-protokoloa

 Saharar herriak bizi duen egoeraren inguruan Mohamed Limam-ek, Fronte Polisarioko EAEko ordezkariak, 
eginiko hausnarketa. 
berria.eus/paperekoa/1943/018/001/2020-11-19/laquosaharar-herria-prest-dago-bere-aberriaren-al-
de-sakrifikatzekoraquo.htm 

 Ipar Hegoaren Talaia aldizkariaren 10. zenbakia, migrazioarekin loturiko hainbat gaien inguruko begirada 
sakona eskaintzen duena: errefuxiatuen krisia, eskuin muturraren gorakada, etab.
t.co/jxg9CBioMW?amp=1

 Álvaro García Linerari elkarrizketa interesgarria Boliviako azken hauteskundeen harira. MASen ibilbidea-
ren eta etorkizuneko erronken inguruan hausnartzen du.
youtu.be/peA8OJ_LKUE

 Alternatibak antolatutako ekonomiaren uberizazioaren inguruko hitzaldia.
youtu.be/yskUyASNYLw

 EHBilduk larrialdi klimatikoaren inguruan antolaturiko “Eraldatu ala Kolapsatu” nazioarteko konferentzia.
youtube.com/watch?v=FqvFSL4j2mc
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Sakonean GORPUTZAK, BIZITZAK, 
HERRIA ASKATZEKO

<< ezin ahantzi osasgungintza 
eredu hau ez dela publikoa>>

Neska* gazteok burujabetza feminista eraiki!

<< kriminalizatu dute gure jandun feminista, 
elkar zaintza kriminalizatu duten bezalaxe>>

 Lotuta ditugu gorput-
zak, bizitzak eta Herria. Egu-
netik egunera neska* gazteok 
jasaten ditugun zapalkuntzak 
geroz eta ageriagoak dira, zer 
esanik ez pandemiak azaleratu 
eta azeleratu dituen krisi anit-
zekin. Prekaritateak gurutza-
tuta ditugu gorputzak, eta za-
palkuntzak egunetik egunera 
ageriagoak. Emakumeon Aur-
kako Indarkeriaren Kontrako 
Eguna da azaroaren 25a, eta 
aurtengoan inoiz baino indar-
keria handiagoz, inoiz baino 
modu anitzagoetan jasaten 
ari gara geure gorputzetan.

Covid 19ak geratze asmotan 
ezarritako azken neurrien ondo-
rioz, gure sozializazio prozesua 
erabat mugatuta dago. Harre-
man pertsonalak deshumani-
zatu eta desegiten ahalegindu 
dira, eta gure espazioetatik 
desjabetzen. Espazioen pribati-
zazioa ari dira bultzatzen, gure 
kaleak, hezkuntza, osasun-
gintza… pribatizatzen dituzte.   
Ezinbestekoak dira ordea es-
pazio hauek guretzat, neska* 
gazte belaunaldi berriok fe-

minismotik ari gara ahaldunt-
zen, gure artean saretzeko eta 
boteretzeko ezinbestekoa da 
biltzea, elkarrekin hausnartu, 
eztabaidatu eta ekitea. Gure 
bizitzak erdigunean jarri ahal 
izateko beharrezkoak ditugu 
espazio hauek, baita harreman 
pertsonalak eta saretzeak ere.

Azken asteetan jasandako kri-
minalizazioa izugarria izan da. 
Kontrol soziala areagotu da, 
indar poliziala handitu, horrek 
dakarren guztiarekin. Beste 
behin, agerian geratu zaigu 

nolakoa den egun daukagun 
polizia eredua: maskulinoa, 
autoritarioa. Jardun politi-
koarekin etetea da haien hel-
buruetako bat, gu geldiarazi 
eta isilaraztea, eta horregatik 
kriminalizatu dute gure jar-
dun feminista, elkar zaintza 
kriminalizatu duten bezalaxe.

Pandemiak berriro ere agerian 

utzi du burujabetza faltak zer 
dakarren. Gure buruen gain 
erabakitzeko beharra dugu, 
komunitatean erabakitzekoa. 
Izan ere, pandemia honen ha-
rira hartutako neurriak ez dira 
modu komunitario eta norant-
za eraikitzailean hartutakoak 
izan, aurkakoa baizik. Gainera, 
ez osasunari eta ezta zaint-
zari ere, ez zaio ulerkera inte-
gral bat eman; eta ondorioz, 
ez dira modu osatuan trata-
tuak izan. Osasun mentala ere 
kontutan hartu behar dugu 
eta horri ere erantzun behar 

zaio zaintza ikuspegi batetik. 
Gure herritarren zaintza eta 
gure herriaren zaintzak egon 
behar duelako erdigunean. 

Ez da ordea, guri eta orain ger-
tatzen zaiguna. Ez da guk eta 
orain jasaten duguna soilik. Ez 
dira norbanakoan eragin soila 
duten zapalkuntzak. Sisteman 
beran dago arazoa, sistema ka-



<< Badugu gaitasuna alternatiba komunitarioak 
eraikitzeko, herri bezala pentsatu eta jarduteko, 
eta horretarako ezinbestekoa da autodefentsa 
feminista eta neska* gazteon lana>>

pitalista heteropatriarkarrean.

Egiteko eta eragiteko sistema 
honetan, zaintza ez da modu 
integralean ulertzen, izan ere, 
ez digu osasuna zaindu eta 
bizitzak sostengatzea ahalbi-
detzen. Sistema kapitalista 
heteropatriarkalari eusteko 
erantzun dute egungo esta-
tu eta gobernuek, eta horrek 
zaurgarritasuna, prekarie-
tatea, biolentzia eta bazter-
ketan  sakontzea ekarri du.

 Ongizate kolektiboa garat-
zeko baliabideak kapitalaren 
araberakoak izan dira. Kapita-
laren dependentzia handiago-
tu da hartu diren neurriekin.
Norbanakoaren ardura pertso-
nala jarri da erdigunean, ins-
tituzioek eurek duten ardura 
hartzen ez duten bitartean.

Bizitzaren sostengagarritasuna 
jarri da zalantzan, emakumeok 
sostengatzen ditugun bizitzak 
hain zuzen ere.   Interdepen-
denteak gara ordea, eta elkar 
zaintza eta lan komunitarioari 
duen balioa eman behar dio-
gu. Pandemia honek zerbait 
agerian utzi badu, eraikitzen 
ari garen bizitza ereduak ge-
roz eta independenteagoak, 
eta beraz, indibidualagoak di-
rela da. Eta hori, zaintza lan 
indibidualizatuek sustengat-
zen dute; eta ez guk defen-
datzen dugun elkar zaintzak.

Erabaki eta neurriak gainera 
zentralizatuak izan dira. Madril-
dik edota Parisetik etorri zai-
zkigu muga eta gomendioak. 
Gaur egun estatu egiturek 
ez dute ahalbidetzen tokian 
tokiko errealitatea kontu-
tan hartu eta horren baitako 
erabakiak hartzera. Behar 
konkretuak identifikatu behar 
ditugu, eta hauei konponbide 

bat eman, eta hori ezinezkoa 
da erabaki zentralizatuekin.

Neska* gazteok argi dugu, 

burujabetza feministak erai-
ki behar ditugu Euskal Herria 
feministara bidean. Eta horre-
tarako eguneroko lanean ja-
rraitzea da bermea. Orainean 
egiten dugunak baldintzatzen 
du etorkizuna. Horregatik, 
orain dagokiguna ez da egoe-
ra pandemikoari 
erantzutea soilik, 
erantzun hauek 
eta orain zabalt-
zen den abagunea 
politika eraldat-
zaileen norantzan 
kokatu behar dugu. 

Bizitza bizigarriak 
nahi eta behar di-
tugu, eta guztion 
bizitzak kontutan hartzea. Bi-
zitzak erdigunean diogunean, 
guztion bitzitzak sostengagarri 
egitearen inguruan hitz egiten 
ari gara; eta horretarako al-
ternatiba bakarra burujabetza 
feminista da. Espazioz espazio, 
burujabetza feministak lortzen 
eta gure egiten jarraitu behar 
dugu. Estatu autoritarioen au-
rrean Mugimendu Feministak 
duen legitimitatea interlokuto-
re gisa ematea exijitzen dugu, 
botere espazioetan ere ba-
daukagulako zer esana eta zer 
egina. Boterea berreskuratzea 
dagokigu neska* gazteoi eta 
boteretze hau autodefentsa 
feministaren bidez emango 
dugu. Denon bizitzak erdigu-
nean jartzeko, neurri integra-
lagoekin erantzuteko, osasuna 

eta zaintza pandemia egoe-
ran edota pandemia egoeraz 
haratago herritar ororentzat 
bermatua izan dadin politi-

kak hartzeko, Euskal Herriaren 
burujabetza prozesuan, buruja-
betzak feministak izan daitezen.

Guzti hau eraiki eta lortzeko 
ordea, kolektiboa, taldea, in-
dartu eta zentroan jarri behar 
dugu. Sinesten dugu, eta fro-

gatu dugu behin baino gehia-
gotan antolatzeko beste eredu 
bat posible dela. Erantzukizun 
kolektiboak hartu behar ditugu 
eta ongizate kolektiboetarako 
mekanismoak behar ditugu; 
erantzukizunez jokatzea ez de-
lako bakarrik neurriak bete eta 
etxera joatea inbertsio publi-
koak eta osasungintza indart-
zea ere badelako gure ardura. 
Egoera honetan horregatik da 
beharrezkoa kaleak hartzea, 
gure herri eta herritarrak bizi-
garri egitea. Badugu gaitasuna 
alternatiba komunitarioak erai-
kitzeko, herri bezala pentsatu 
eta jarduteko, eta horretarako 
ezinbestekoa da autodefentsa 
feminista eta neska* gazteon 
lana. Guk egunez egun, auzoz 
auzo lanean jarraituko dugu.



<<orain erdigunean jarri behar du-
guna komunitatearen zaintza da>>

Iritzia ZER EGIN EZINEGONAREKIN?
Maddi Isasi

Matxinada sozial baten aurrean gaude? Aspal-
di ez genituela azken asteetan bezala Euskal 
Herriko kaleak hain mobilizatuta ikusten. Gure 
ingurura begiratu eta herritarrak, eta bereziki 
gazteak, haserre ikusten ditugu. Krispazio bat 
eta ezinegon bat piztu da azken asteotan gure 
artean. Ez da lehenengo konfinamenduko 
sentsazio berdina nabari.

Arrazoi ugari daude egoerarekin nazkatuta 
egoteko; baina sentsazioa badut gure bizitzak 
arautzen, alarma egoerak ezartzen eta gure 
bizi baldintzak okertzearen aurka neurririk 
hartzen ez dutenen aurrean ezinegon bat egon 

badagoela. Gazteak haserre gaude kutsatzeen 
gorakadak eta ZIUak betetzearen ardura behin 
eta berriro gure gain jartzeagatik. Iberdrolako 
iragarkietan, El Correoko artikuluetan edo EIT-
Bko mahainguruetan gazteria kriminalizatuz, 
etengabe gaude fokoan.

Batzuek, askatasunaren bandera hartuta, nor-
beraren zilborrera begiratu eta “eta ni(rea) 
zer?” aldarrikatzera atera dira kaleetara. Kont-
zienteki edo, beste kasu batzuetan, inpultsoak 
bultzatuta, baina negazionismoa besarkatze-
ra eraman ditu egoera honek gazte asko. “Ni-
ños de papa” ugari ikusi ditugula ere nahiko 
agerikoa da.

Beste batzuek ordea “ezkutulo debekuan aur-
ka” mobilizatzen dihardute. Inposatzen ari 
zaizkigun kontrol sozialaren aurrean askata-
sun politikoak (ia) soilik aldarrikatuz, egoe-
rak errepresioa-askatasuna bikotetik harago 
duen konplexutasuna lausotuz, planteamendu 
auto-erreferentzialen bidez erantzun errezen 
bila. Askatasun politikoak behar ditugu bo-
rrokarako, eta gizarte sozialista eta feministak 
soilik ekar dezake guztion ongizatea eta aska-

tasuna, baina ez da horren erreza. Baldintza 
subjektiboak landu eta borroka ideologikoa 
egiteaz gain, antolakuntza politikotik harago 
bizitza beraren oinarri materialak mehatxat-
zen dituen egoera honi aurre egiteko bereha-
lako neurriak exigitu eta antolakuntza estra-
tegiak behar ditugu. Hiruren arteko erantzun 
konplexua: egoerari aurre egiteko talka plana 
- gure bizitzak kolektiboki zaintzeko komuni-
tatearen gaitasunak indartu-eraldaketa sozia-
lerako baldintza subjektibo eta objektiboak 
elikatzeko borroka ideologikoa.

Eta guk? Guk ere egoera honetan militariza-
zio eta sekurokraziaren aurka gaudela adierazi 
eta kontrol sozialean oinarritzen diren hainbat 
neurrirekiko kritikoak izan behar gara. Hori 
argi izanda, orain erdigunean jarri behar dugu-
na komunitatearen zaintza da. Komunitatea-
rekiko arduraz jokatu, komunitatea zaintzeko, 
sektore kaltetuenak babesteko, neurriak hartu 
eta har daitezela exijitu. Gure gaitasunak bo-
rroka kolektiboen mesedetan jartzeko mo-
mentua da, pertsona askoren bizi-baldintzak 



<< Sinestu dezagun pandemia ga-
raiotan elkar zaintzen jarraitzeak 
bere horretan daukan balio irault-
zailearengan >>

daudelako jokoan. Humiltasunez, Euskal 
Herriko gainontzeko indar sozial eta sin-
dikalekin batera aritzeko, eredu aldaketa-
rantz.

Martxoan asmatu genuen zaintza saree-
kin. Orain ez gaude orduan baino egoera 
goxoagoan. Agian ez ditugu auzkoidea-
rentzako erosketak egin beharko, baina 
auzokidearen lanpostua defendatu behar-
ko dugu (ez dira soilik osasun baldintzak, 
bizi baldintzei buruz ere ari gara). Sinestu 
dezagun pandemia garaiotan elkar zaint-
zen jarraitzeak bere horretan daukan ba-
lio iraultzailearengan. Eta jarraitu dezagun 
horretan, bere zentzu osoan garatuz.

Inpotentzia, haserre edo denadelako ho-
rrekin konektatzeko ardura daukagu. Gaz-
teak orokorrean kontziente gara pandemia 
klaseen arteko gatazka bat dela, dutenen 
eta ez dutenen arteko gerra. Guk, unibert-
sitatera joateko autobus edo trena goraino 
beteta hartzen dugunean, langilez ingura-
tuta goazela ikusten dugulako. Jende gutxi-
ri eskapatzen zaion detailea da hori, baina 
gakoa egoera horren aurrean haserrea in-
dar eraldatzaile bihurtzean datza.

Elite politiko eta ekonomikoengatik bada, 
ezer gabe utziko gaituztelako; dena Pe-
tronor, AHT edo Iberdorolaren mesedetan. 
Kaleak berreskuratzea dagokigu, markatu-
tako norabidean eta indar eta determina-
zio osoakin. 

Ametsgaizto itxurako ikuspegi honen bai-
tan, askapen-aukera bat gordetzen dela 
ere sinesten dugulako. Ezaugarri hauetako 
pandemia baten aurrean azaleratutako sis-
temaren gabezi guztiekin batera, jendeak 
sistema kapitalista zalantzan jarri eta bes-
te eredu baten aldeko balantzan kanalizatu 
behar ditugu indarrak. Euskal Herriko in-
dar sozial eta komunitarioak aktibatzeko 
unea da, komunitatearen defentsa, eral-
daketa soziala eta beste eredu baten al-
deko lanketa  biderkatzekoa.



Iritzia
Konformismoa eta asetasun faltsua nagusitu 
dira gizartearen geruza askotan euskararen 
aferari dagokionez. Lana, jadanik, amaitutzat 
jotzen dute zenbaitek. Arazoari, berriz, jara-
monik egiten ez diotenak arduragabekeriaz 
betetzen dira -baina haiei, noski, bost-. Gaz-
teoi sarritan aurpegiratu izan digute euska-
rarekiko utzikeria edo axolagabetasuna, hura 
gure ardurak inguratzen dituzten hesietatik at 
uzten dugula iradokiz. Zenbait gazteren ka-
suak errealitatea gure aurka bultzatzen duen 
arren, ez deritzot zintzo -afera honetan, be-
hintzat- gazteria osoa zaku berean sartzeari, 
helduekin gertatzen den bezalaxe. Korapi-
loz beteriko hari luze honi tiraka, gazte talde 
euskaltzaleetan militatzen 
dugun hainbat gaztek be-
soak uztarturik geratu ez, 
eta egun, euskarak erabat 
normalizatua izateko dituen 
oztopo zein bidelagun izan 
daitezkeen faktoreak identi-
fikatzeko ekimen bat abiat-
zea erabaki genuen.

Ekimena aurrera joan ahala, hainbat ondorio 
azaleratzen hasi ziren: batik bat, betidanik 

ezkutuan egon diren «arnasgune» deituriko 
horien errealitatea; alegia, egon badaudela, 
baina askotan ez ditugula ikusi (nahi izan). 

Gainera, eremu geografikoen arteko pareko-
tasun eza ere argi geratu zen, oztopo gehiago 
egonik Tutera, Donibane Lohizune edo Sodu-
pe batean Zornotza edo Lasarte-Oria batean 
baino. Horrek, beraz, aipaturiko lehen inguru 
horietan egin beharreko lana, oraindik ere, 
handia dela ondorioztatzera garamatza, eta 
horrek erakundeena ez ezik, euskaldun guz-
tion ardura beharko luke, behingoz, unifor-
metasunezko eta oparotasunezko baldintza 

orokor dadin Euskal 
Herri zabalean ze-
har.

Azken batean, esan 
bezala, ekimen ho-
nen xedea euskarak 
normalizatua izate-
ko dituen talka eta 
arnasguneak aza-
leratzea zen, ondo-

ren, lanketa bat egin ahal izateko horren in-
guruan. Argi geratu da, baina, azken urteotan, 
instituzioek antolatutako eta diseinatutako 
euskara planak agortuta daudela, eta horren 
aurrean neurri gehiago, aurrerakoiago eta au-
sartagoak hartu ezean, erabileraren atzeran-
zko edota gelditzeko joerak berdin jarraituko 
duela. Saretutako eta aktibatutako mugimen-
du euskaltzale sendo bat da horri aurre egi-
teko giltza; gazteenetatik zaharrenetarainoko 
mugimendua, erretiratuta dagoen zubero-
tar agure hura Barakaldoko eskola publikoan 
irakasle den emakume harekin lotuko duen 
mugimendu euskaltzalea. Laburbilduz, herri 
honen izaera eta nortasuna markatzen dituen 
faktore nagusiari -ez bada bakarra- merezi 
duen garrantzia emango dion mugimendua, 
eta gazteok, noski, ezinbesteko egitekoa dugu 
ere mugimendu horretan.

AURREIRITZIAK AURREIRITZI
Xabier Karril

<< instituzioek diseinatutako eus-
kara planak agortuta daude. Neu-
rri gehiago, aurrerakoiago eta 
ausartagoak hartu ezean, erabile-
raren atzeranzko edota gelditze-
ko joerak berdin jarraituko du >>


