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IRAKURGAIAK 

GOMENDIOAK

Jule Goikoetxearen kritika feminismo marxistatik 
dibertsitatearen iruzurraren teoria jarraitzen duten 
ezkertiarrei.
elsaltodiario.com/polirika/sin-permiso-ni-perdon

Antonio Gomez Villar filosofiako irakasleak Erria al-
dizkarian retropia obreristaren inguruan idatzitako 
artikulua.
erria.eus/es/sinadurak/retrotopia-obrerista-la-ob-
turacion-de-la-imaginacion

Oier Oa preso ohiari elkarrizketa Berrian 
berria.eus/paperekoa/1857/007/001/2021-03-25/
onartezina-da-gure-herrian-
libreki-ezin-bizitzea.htm?utm_source=Twit-
ter&utm_medium=Sare_sozialak_CM
    •

Telesforo Monzonen inguruko erreportaje Mikel 
Zubimendiren eskutik.  
naiz.eus/eu/info/especial/20210307/aberria-bi-
zi-beti-beti-eta-beteki

Arroz Urez liburuan Mikel Antzak ETAren sorrera 
eta amaieraren kontakizun pertsonal bat egiten 
digu.
txalaparta.eus/es/libros/arroz-urez

Europako berreskuratze-funtsen inguruko hitzaldia.

youtube.com/watch?v=7VbQm5PgIkU

Argia aldizkariko bideoan zaintza krisia eta honi al-
ternatibak ekonomia sozial eraldatzailetik lantzen 
dira.
youtube.com/watch?v=jZ08znbUwus

Europako berreskuratze-funtsen analisi kritikoa 
Sabino Cuadraren eskutik.
naiz.eus/eu/iritzia/articulos/fondos-europeos-ven-
diendo-humo

Críptica elkartearen Resistencia Digital liburua, 
smartphonek gure pribatutasuna nola erasotzen 
duten aztertzen du eta horri aurre egiteko estrate-
giak proposatzen ditu.
criptica.org/material/resistencia_digital.pdf

Hainbat gazteren ahotik pandemiak nola eragin di-
gun hausnartzen dute Ur Handitanen saio hontan.
eitb.tv/eu/bideoa/ur-handitan-6-denboral-
dia/7399/187365/gazteen-ahotik/



Iritzia IRUDITEGI ETA ERRESISTENTZIA 
SINBOLIKO BERRIAK

Edurne  Benito del Valle Fernandez

Sasoiko eta bizirik egotearen seinale omen da 
aldaketarako grina izatea, sistema goitik behera 
eraldatzearen beharra sentitzea. Hain zuzen ere, 
askotan gazteoi egotzi zaigun bertutea zera da: 
etorkizunaren hazia gugan dagoelakoan, irault-
zaren funtsezko motore izatea.

Agian ez da hainbesterako izango; agian askota-
riko subjektu politikoek birsortuko dugu mundu 
hau. Aitzitik, egia da jasotzen ditugun ezagutza 
eta ohiturei inkorformismotik begiratu eta gaz-
teok bestelako perspektiba bat eman diezaioke-
gula eraldaketa prozesuei. Eta nago azken bo-
ladan euskal gazteriak oinordetzan jasotako 
lekukoa hautsi eta pieza berberekin bada ere, 
berreraikitzeko bidean dela. Zentzu horretan, 
egun bizi dugun euskal kantarien eta taldeen 
loraldia adierazgarria izan daiteke aipatutakoa 
aztertzeko. 

Izan ere, kultu-
raren bidez gure 
identitatea adierazten dugu, eta herri imajinario 
komun bat sortzen da. Beraz, nortasuna eta kul-
turaren inguruan ari bagara, aldebiko harrema-
na dago: musikak identitatea irudikatu ez ezik, 
identitatea eraikitzen du. Are, etengabean eli-
katzen den prozesua da.
 
Hala, euskal mugimendu kontrakulturalaren iru-
ditegia modu zehatz batean ezaugarritu da ur-
teetan zehar, eta musikaren baitan, rockak eta 
punkak ardaztu du identitate hori. Are gehiago, 
esango nuke, askorentzat euskal rock erradikala 
– etiketa hau oso maitatua ez izan arren –politi-
zazio bide nagusia eta naturala izan dela. 
Baina gaur badirudi belaunaldien arteko eten 
baten zantzuak bizi ditugula; gero eta ohikoagoa 
baita, sustrai latino eta urbanoak dituzten euskal 
abeslariak aurkitzea. Euskal kultura bizirik man-
tentzen den seinale dira aldaketok; pozgarria, 
bederen. 
zan ere, punkaren garaitik gaur egunera arte, 
Euskal Herriko zein munduko koiuntura erabat 
aldatu da, eta gazteok ardatz eta espazio ezber-
dinen bidez sozializatzen gara. Finean, globali-
zazio bortitzaren garaietan, mundu likidoa bi-
hurtu da gurea; indibidualizazioa erraietaraino 
sartu zaigu eta kontsumo gizartea erdigunean 
kokatu da. 

Aurrekoak euskal gazteengan eragin nabarmena 
izan du eta musikan antzeman daiteke. Horrela 
azaltzen da gaurko abestietan gai batzuen des-
plazamendua beste batzuen mesedetan: drogen 
presentzia areagotua, politika tradizionalarekiko 
urruntasuna, dibertsioaren garrantzia, umorea, 
etab. 

Horrek ordea, ez du esan nahi hemendik aurrera 
alternatibarik ez dagoenik.  Oro-
bat, Kortaturen, La Pollaren edo 
Las Vulpesen seme-alabak gara, 
baina haien antzera errebeldia 

oinarri, gurasoen aurrean oldartu gara; neurri 
batean, geure aldarri eta borroka propioak tes-
tuingurura moldatu ditugu, gure identitate eta 
iruditegi propioa eraikiz.   

Hain zuzen, jatorrian sektore txirotuenetatik 
sortutako doinuen influentzia jaso eta Euskal 
Herriratu dugu. Gazteon beharrak, arazoak eta 
desioak aldatu dira eta gaur gure problemati-
ketatik abesten dugu, prekaritatetik, desen-
gainutik, ironiatik, etab. Zer eta, ordena kolokan 
jarriz, zirikatuz eta sistemaren zentzugabeke-
ria mahaigaineratuz. Esan daiteke, neurri ba-
tean, gure kultura hegemonikoaren eta staus 
quoaren kontrako erresistentzia sinboliko bat 
dela.

Askori, ordea, ez zai(zki)e estilo berri hau(ek) 
gustatuko; askok despolitizazio eta engaina-
mendu falta nabaria sumatuko dute letretan. 
Eta egia da politizaziorako margen handia da-
goela, eta ziur aski bide hori ere urratu beharko 
genukeela; ematen ari den iruditeria aldaketa ez 
genuke gutxietsi beharko, ordea. Haimaka kon-
traesan suposatuko dizkigu horrek, baina ho-
riek gainditzen joango gara, beste tentsio berri 
batzuk agertu arte; horrela mantentzen baita 
bizirik kultura eta herri bat.

<< Musikak identitatea irudikatu ez 
ezik, identitatea eraikitzen du>>



Sakonean ERRESIGNAZIOA, 
HASERREA, ERALDAKETA

<< Ikuspegi material eta sozialetik argi 
dago bizitza-sostengatzeko baliabideez 
gero eta gehiago desjabetu gaituztela >>

Gazteok larrialdi egoeran gau-
dela esatea ez da baieztapen 
makala. Zoritxarrez, datuak 
erreparatuta ezin bestelako 
baieztapenik egin: Gazteon 
langabezia-tasa %50 igo da 
hilabete batzuetan aurreko ur-
teko datuekin alderatuz, gu-
tako asko inongo prestazio-
rik gabe kaleratuak 
izan gara kontratu-
rik ez geneukalako; 
Hego Euskal Herri-
ko emantzipatzeko 
bataz besteko adi-
na 30 urtekoa da, batas beste 
diru-sarreren %50 bideratzen 
dugularik alokairua ordaintze-
ra; Pandemia garaian gainera 
18-34 urte bitarteko gazteon 
%34ak antsietate arazoak izan 
ditugu, eta gazteon %40ek 
depresioarekin loturiko sinto-
mak azaleratu ditugu; Lagu-
nekin elkartzeko aukera era-
bat murriztu digute, kalean 
egoteko eskubidea, ligatze-
koa… datuak zein bizipenak, 
datuak eta bizipenak, biak ala 
biak berdina adierazten digute.

Baina zein ondorio politiko izan 
ditzazke egoera honek? Hone-
tarako, gazteok gure bizi-ibilbi-
dea garatzeko ditugun baldint-
zak aztertzea beharrezkoa da, 
hiru planotan gutxienez: mate-
riala eta soziala, sinbolikoa, eta 
subjektibazio prozesuak. Ikus-
pegi material eta sozialetik argi 
dago bizitza-sostengatzeko 
baliabideez gero eta gehiago 
desjabetu gaituztela: prekari-
zazio material orokortua, indi-
bidualismoa eta isolamendua 
inposatzea, harreman sozialen 

eta komunitateen haustura… 
aurrez aipaturiko adibideak 
aztertzea besterik ez dago. 

Gazteongan proiektatzen den 
ikuspegi sinbolikoari dagokio-
nez, aldaketak egon dira. Au-
rreko belaunaldia baino hobe-
to biziko ginela esaten zuen 

mantra erori egin da, baina 
jada muinetaraino sartu digute 
ideologia neoliberala. Lehen, 
arrakastarako prestatu behar 
genituen gure buruak; ora-
in, zulo beltzean ez erortzeko. 
Prestatu behar dugu erronka 
ekologikorako, digitalizazio-
rako, job hopping egiteko… guk 
geuk dugu (gure kideek baino 

hobeto) egiteko ardura, egitu-
razko arrazoi eta aldaketetaz 
hobe ez hitz egitea. Horri gai-
nera pandemian zehar jasan 
behar izan dugun kriminaliza-
zioa gehitu behar zaio: ardura-
gabeak omen gara, eta beraz, 
hemendik aurrera gertatuko 
zaigun guztia merezita izango 

dugula ematen du…

Guzti honek gazteon 
subjektibazio proze-
suan eragina dauka, 
zehazki gure espe-

ktatibetan. Baldintza material 
eta sozialak bezala, espektati-
bak aztertzea garrantzitsua da 
gazteon egoeraren ondorio po-
litikoak aztertzeko. Hamarkada 
gakoa izango dela hainbatetan 
aipatzen da, nagusiki krisi-be-
rregokitze kapitalista eta krisi 
biosoziala (zaintza, migrazioak, 
klima...) aintzat harturik aldake-
ta handiak emango direlako. 
Independentzia, sozialismoa, 
feminismoa, ez dira zerutik 
eroriko eta beraz, datozen ur-
teetako krisi eta borroka tes-
tuinguruan zein bataila eman 
nahi ditugun zehaztea ga-
rrantzitsua izango da. Eta gaz-
teria, helburu eta borroka ho-
rien protagonista izan behar da 
gure bizi-espektatibak zuzenki 
lotuak egongo direlako datozen 
urteetako garaipen eta galerei.

Bizi dugun egoeraren aurrean 
nolabaiteko haserre, kezka, 
ezinegona… gazteen artean 
zabaltzen ari dela identifika-
tu dezakegu. Honetatik, hiru 
jarrera bloke nagusi aztertzea 
interesgarria da: Erresigna-



zioa, haserrea eta eraldaketa.
Erresignazioari dagokionez, 
egoera negargarria izan arren 
aukera hoberik ez irudikatzeak 
pasibotasun politikora biderat-
zen gaitu. Posible da hau izatea 
ideologia dominantearen ga-
raipen garrantzitsuenetarikoa, 
asimilazio positiboa (siste-
ma ontzat ematea) lortzen ez 
badu ere asimilazio negatibo 
bat lortzea (there is no alter-
native). Galdera bat pausatzen 
digu: nola irudikatu alternatiba 
edo posibilitate hori? Ilusioa 
edo gogoa piztea beharrezkoa 
da, baina egingarritasuna ere 
aintzat hartu beharko genuke. 
Helburu estrategikoak izendat-
zeaz harago zer lortu nahi du-
gun zehatzago konkretatu be-
har dugu indar korrelazioaren 
arabera. Alta, egingarritasunaz 
hitz egitea eta egungo mugen 

edo markoen baitako partidak 
baino ez plantetatzea berdi-
na balira bezala ulertzea akats 
estrategiko larria litzateke.

Haserre eztandak ere bizi izan 
ditugu. Duela aste gutxi gutako 
asko egon gara Pablo Haselen 
atxiloketaren ondorengo mobi-
lizazioen garapenari so, eta arin 
ikusi dugu nola kartzelaratzea 
salatzetik ikuspegi “destituyen-
teetara”  egin zuen salto olatuak 
(Fins que caiguin). Batez ere 
Herrialde Katalanetan gertatu 
bada ere, ikaspenak ateratzeko 
gako interesgarriak mahaigai-
neratu ditzazkegu. Alde bate-
tik, borroka moldeen eta bio-
lentziaren inguruko eztabaida 
piztu da. Eztabaidan sakondu 
gabe masa-mobilizazio horiek 
gazteak erdigunean kokatzeko 
potentzialitatea erakutsi dute, 
subjektu bezala boteretzeko 
(botere hori gozputeko), errea-

litate soziala baldintzatzeko... 
eta honen garrantzia ez da gu-
txiestekoa. Gazteon politika 
konbentzionalarekiko urrun-
tasuna handitzen doan hone-
tan, gazteon larrialdi egoera 
eragiten duen egiturazko bio-
lentziari errepara-
tu ez eta moldeen 
inguruko eztabai-
da paternalistek 
erroa baino azala 
begiratzen dute. 
Euskal Herrian ko-
rapilo propioak 
ditu eztabaida ho-
rrek, euskal as-
kapen borrokaren 
azken zikloarekin lotura zuzena 
duelarik. Hala ere, borroka zi-
klo berri baten irekieran, haus-
narketarako ezinbesteko ele-
mentua da errealitate soziala 
baldintzatu eta boterea gorpuz-

teko ditugun 
bitartekoena.

Haserre ez-
tandek eta mobilizazio edo 
borroka molde batzuek ez 
dakarte eraldaketarik bere ho-
rretan, noski. Helburu eta pro-
posamenik gabe, sorkuntzarik 
gabe, ez dago eraldaketarik. 
Baina egungo sistemarekiko 
desatxikimendutik sortzen di-
ren mobilizazio hauek nola lotu 
daitezke ziklo honetan eman 
nahi ditugun bataila eginga-
rriekin? Izan ere desatxiki-
mendu hori egungo hainbat 
antolaketa egiturarekiko ere 
bada (alderdiak, sindikatuak…). 
Ez da soilik aldarrikapen edo 
programa kontua baizik eta 
mesfidantza modulo bat, eta 
beraz sinergiak “kanpotik” 
eraikitzeko zailtasunak izan 
ahal ditugu, borroka partekatu 
behar dugu horretarako auke-
rak ematen dizkiguten espa-
zio edo mugimenduetatik. 
Ernaiek, gazte mugimendueta-
tik egiten dugun lanak, horre-

tarako tresna izan behar dute.

Eraldaketaren eremuan maiz 
esan dugu hainbat gazte akti-
batu direla elkartasun saree-
tan esaterako, beste hainbat 
ikpegi asistentzialetik antolatu 

dira edo bizi eredua eraldatze-
ko hautua egin dugu, asko gara 
herri mugimendu eta eremu ez-
berdinetan militatzen gabiltzan 
gazteak. Sistemarekiko ezine-
gona antolaketa kolektiboan 
bilakatzeko urratsa ematen 
dugu hainbat gaztek. Txinaurri 
lan hau etengabea eta ezin-
bestekoa da, eta datozen ur-
teetako ziklo mobilizatzailetik 
harago eraikitzen joateko bide 
bat da. Hala ere, eremu honetan 
dagoen indar guztia ere ziklo 
honetan eman nahi ditugun ba-
tailekin konektatu behar dugu, 
borroka ezberdinak elkarlotuz.

Gazteon artean ilusioa piztea, 
momentuko batailak auke-
ratzea, haserrea bideratzea, 
borrokak elkarlotzea... Euskal 
askapen borrokak konjugat-
zen asmatu duen  elementuak 
dira. Orain, borroka ziklo berri 
baten hastapenetan, gazteok 
motore bilakatzeko eskaintza 
egokia egitea dagokigu. Badu-
gu zer hausnartu, baina haus-
narketa arrazionaletatik ha-
rago, gure bizipenak, gogoak 
nahiak, haserreak... entzun 
eta politizatzea dagokigu, par-
te izan eta praktikatik bideak 
eraikitzeko, konplexurik gabe.

<< Proposamenik gabe, sorkuntza-
rik gabe ez dago eraldaketarik>>



Aurten ezezkoen urtea dugu, 
baiezko handi baten aurrean 
ezezko ugari ditugu eta hauek ez 
dakite noruntz joan edo noiz joan. 
Neurriek sortzen duten errealita-
te berriak (ez normalitate berria 
beste batzuk esaten duten mo-
duan), pandemia aurretik geni-
tuen nahi eta behar asko bertan 
behera utzi ditu. Mailakatu gabe, 
Korrika dugu azken adibidea, bai-
na udaberriko ekimena, jaialdiak, 
jardunaldiak eta proiektu ezber-
dinak ere hozkailuan geratu dira 
edo ez dira egin ezagutzen geni-
tuen moduan.
 
Erribera bezalako eremu ez eus-
kaldun batean, aurreko baiezta-
penek edozein herri-zonalde bati 
bezala, min handia suposatzen 
dio herri alternatibo baten erai-
kuntzan. Edo ez? Mitoak eta au-
rreiritziak ez ziren Tuterarekin 
jaio, baina gu gurea defendatzen 
saiatuko gara, dauden guztiak 
desegin nahian.

Eraikin bat eraikitzen ari gara. 
Tutera da eraikinaren izena, eta 
Tudelaren gainetik, behetik, 
ezkerretik eta eskuinetik  ari gara 
eraikitzen, hau da, ahal dugun 
toki guztietatik. Ez da beste to-

Iritzia ZUTABE
Beñat Jusue

kietan egiten ez den zerbait baina 
baditu ezberdintasun nabari bat-
zuk. Eraikin batek, hau da, herri 
batek, zati ezberdin baina ez be-
reiztu asko ditu, gurea  eraikunt-
zaren  0 edo 1 fasean dagoela 
esango nuke. Baina egitura alde-
tik denak dira antzekoak, denek 
zutabe bat behar dute eta horrek 
bestea eraikitzen laguntzen du. Ez 
da ins-
t rukz io 
bat he-
rria egi-
t e k o , 
beraz ez 
da lehentasuna zutabe hori erai-
kita egotea bestea aurreratzen ez 
dugun bitartean, ez dago erreze-
ta magikorik pausuak hierarkizat-
zen dituena, dena goaz pausuz 
pausu lurretik altxatzen. Gainera 
badakigu dena ez dela eraikit-
zea, deseraikitzea ere badago 
egin beharretan, zentzu askotan 
deseraiki behar dugu eta gara. 

Korrikara itzuliz, honen atzerat-
zeak min handia egiten dio eus-
kalgintzari Tutera bezalako eremu 
batean. Egungo hizkuntza egoe-
rak normalizaziorako abiapuntua 
guztiz baldintzatzen du, eta herri 
euskaldun bat lortzeko lasterke-

tan abiapuntutik 
kilometro batzuk 
atzera uzten gai-
tu gaztelerare-
kin konparatuz, 
eskubide kon-
tua da. Euska-
raren egoera al 
da beste tokien 
alderatuta ezber-
dintasun handie-
na? Ez zuzenki 
esaldiaren deter-
minazioagatik , 

baina bai zein intentsitaterekin 
ematen den leku bakoitzean, 
eskubide linguistikoen urraketa 
ez da Erriberako kontua soilik. 
Horregatik, gure eraikinaren 
eta beste herrietakoen zutabe 
garrantzitsuena zein izan behar 
den argi dut.

Eraikin bat eraikitzen ari gara eta 

arkitekto asko izan ditugu baina 
obretako eskularruekin langile 
gutxi. Korrikak asko ematen dio 
gure zonaldeari ez soilik AEK-k 
betetzen duen funtziogatik. Ko-
rrikak euskararen aldeko sen-
timendua pizten du, gutxinaka 
euskal herrian sortzen ari garen 
urbanizazioari izena ematen dio 
eta badu kutsu eraldatzaile oso 
argi bat, herritik herriak eta he-
rriarentzat egiten delako. Izan 
ere, denak erakitzen du herria, 
baina denak ez du guk amesten 
dugun herria eraikitzen. Erroma-
tarrek Ager Vasconum deitzen 
zioten zonalde honetan, aipa-
tutako zutabea altxatzeko egi-
tasmo aurreratuena dugu nire 
ustetan. Errigoratik ateratako 
dinamika berriak, Agerraldiak, 
ematen digu teoria ezegonkor 
honen lurreratze handiena. Eus-
kara zentroan jarrita, tresna be-
zala ulertuta eta ez baldintza 
moduan, herri baten eraikunt-
zarako balore eraldatzaileetatik 
proiektuak aurrera ateratzera 
bideratzen den praktika da, la-
bur azalduta. Eraikinaren zuta-
be euskara dela ulertuta, baina 
eraikina beste zutabeekin bate-

<< Eraikin bat eraikitzen ari gara eta 
arkitekto asko izan ditugu baina obre-
tako eskularruekin langile gutxi >>



ra eraiki beharra-
ren kontzientziaz. 
Honi, jaiak antolat-
zeko taldea, nes-
ka* gazte taldea, 
gazte mugimen-
duak, futbol taldea, 
Ernai, EH-Bildu, 
AEK, Ikastola, LAB 
eta beste abar luze 
bat gehitzen badiz-
kiogu, agertzen zai-
zkigu eskularruekin 
behar genituen langileak. 

Tuterari Korrika ez egiteak mina 
egiten dio, beste herriekin alde-
ratuz ez dakit gehiago edo gu-
txiago den. Baina min egiten dio 
ere Errigorako auzolana ez egi-
teak edo Tuterako jaiak ez os-
patzeak. Aurreiritziak desmon-
tatu nahi nituen ( jakinda artikulu 
honekin ez dudala lortuko). As-
kotan Euskal Herriko beste ert-

zetatik, Tutera ezintasunez 
begiratzen da, bertako egoe-
ra “latzaren” aurrean erakus-
ten duten konbentzimendu eta 
konprimisoari so. Basamortuan 
ura bilatzen ariko bagina bezala, 
“Nafarroa hegoaldeko militan-
tea naiz” esan eta “Uff” entzun. 
Esan beharra daukat geroz eta 
gutxiago entzuten dudala eta 
esan beharra daukat ere ez di-
dala (niri behintzat) ezer txarrik 
suposatzen. Amorru pixka bate-
kin bizitzen dut. Nire perspekti-
batik herri gehienetan aipatzen 

nuen zutabea dutelako edo gu-
rea baino askoz aurreratuagoa 
behintzat, ez ordea eraikina. 
Zer da huts egiten duena? 

Tuteran, zutabea eraikina baino 
atzeratuagoa dugu eta honek 
ezegonkortasuna ematen dio 
sortutakoari. Gaur gungo egoera 
ez da gaur egun ditugun baldint-
zengatik, ez da atzo hasi gine-
lako erakitzen eta ez dut esango 
zein den arrazoia, zehatzean ez 
dakidalako. Gaur egun gure fa-

s e a k 
deter-
m i -
n a t -
z e n 
duena 
da Tu-
d e l a -

rekiko dagoen indar korrelazioa 
eta honi aurre egiteko dugun 
estrategia. Egungo egoera, urte 
askotako lanaren emaitza da 
beste edozein tokitan bezala, 
baina lan hori egiteko baldint-
zak ez dira berdinak. Abiapuntu 
ezberdinetatik hasi ziren laster-
ketan Euskal Herriko herriak, 
euskara eta gaztelerarekin ger-
tatzen den moduan. 

Nire ustetan hau da gure eraiki-
naren erradiografia, desenfoka-
tua ziurrenik eta zehaztapen gu-

<< Argi dago zer eraiki behar dugun, 
onartuz nola eta norekin asmatu be-
harra dugula, baina zertarako jakiteak 
asko errezten du bidea>>

txirekin, baina ez nau kezkatzen 
gure egoerak, guk argi dugu na-
hiz eta zorua ez ikusi, ezta ukitu 
ere. Hemendik aurrera argi dago 
zer eraiki behar dugun, onartuz 
nola eta norekin asmatu beha-
rra dugula, baina zertarako jaki-
teak asko errezten du bidea.




