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IRAKURGAIAK
Ekuadorreko hauteskunde osteko LABen gogoeta.
web.lab.eus/international/2021/04/16/ekuadorreko-hauteskundeetako- emaitzak-jarraikortasunezko-beste-lau-urte-ezkerrak-hegemonia-berreskuratu-ahal- izateko/

Kapitalismo eta elite ekonomikoen papera krisi
klimatikoan.
elsaltodiario.com/opinion/crisis-climatica-la-vida-en-juego

Kubak azken kongresuan onartutako erabakien
inguruko erresoluzioa..
pcc.cu/sites/default/files/tesis-resoluciones/202104/Actualizaci%C3%B3n%20de%20la%20Conceptualizaci%C3%B3n%20del%20Modelo %20
Econ%C3%B3mico_0.pdf

Borroka ekologistaren ezkerreko mugimenduetan
duen papera birpentsatzeko artikulua gaur egungo
egoeraren analisi batetik abiatuz (CAT)
catarsimagazin.cat/tecnooptimisme-el-cavall-de-troia-contra-lesquerra- transformadora/

Parisko komunaren 150. urteurrena izaki, hainbat
gogoeta eta irakaspen..
naiz.eus/eu/info/especial/20210418/siempre-nos-quedara-paris

GOMENDIOAK
Itoitzgo ekimenaren nondik norakoen inguruko
kontaketa.
naiz.eus/eu/info/especial/20210404/la-operacion-betizu-rasga-el-albaen-itoitz

Presoen askatasunaren bidean, lorpenak eta
erronkak - Rufi Etxeberria eta Oihana Garmendia
youtube.com/watch?v=fF-5taT8M7w

Edurne Benito del Vallek eta Andoni Olariaga Euskal matxinada liburuaz solasean.
youtu.be/-8tZReB_zQo

Gazteon emantzipatzeko zailtasunez eta EHBilduren proposamenez
erria.eus/sinadurak/emantzipazer

Izaro Cuadra, Ikamako bozeramailera elkarrizketa
ikasleen egoeraz pandemia garaian ikasle grebaren atarian.
naiz.eus/eu/info/noticia/20210420/pandemian-ageriagoan-geratu-dira- hezkuntza-sistemen-hutsuneak

Iritzia

BORROKA BERAK
MUGITZEN GAITU

Olaia Matxain

Apirilaren 17an kalera atera ginen, Preso Politikoen Nazioarteko Egunean, hain zuzen ere.
Batzuek eginahalak egiten dituzten arren gure
presoei politiko aditzondoa eta izaera kentzeko,
gaurko gazteok ordea badakigu nondik gatozen
eta nora goazen.
60 urte dira abertzaletasun iraultzailearen sorreratik. Mende erdi pasatxo Euskal Matxinada
piztu zenetik. Gazte ero batzuek Frankismoaren
gordinean elkartu, antolatu eta Euskal Herria
askatzeko bidea ireki zuten, injustizien aurka,
Euskal Herriaren burujabetza kultural eta politikoaren aldeko hautua eginez.

litikoarekin loturan, espetxe ilunetan giltzapetu
dituzte, gatazka politikoa desitxuratu eta ukatuz, askapen prozesua trabatu nahiean. Baina
oker dabiltza, 60 urte pasa dira eta belaunaldi
gazteok Euskal Nazio Askapen Mugimenduaren
baitan antolatzen jarraitzen dugu. Barruan daudenen eta gurekin dagoeneko ez
<< Aukera lehio ezberdinen aurrean, eutsi dio- daudenen bide beretik, askatasunaren aldeko borroka berean
gu konpromisoari eta euskal presoak etxeratze engaiatuta gaude.

bidean urrats historikoak ematen ari gara>>
Euskal Herria ulertzeko eta bizitzeko beste modu
bat ekarri zuen aurreko mendearen erdialdean
sortutako mugimenduak. Klase borrokak Euskal Herrian nazio askapen forma hartzen duela
ulertuta, herri ukazioari aurre egin eta abertzaletasuna ikuspegi iraultzailetik irudikatu zuten,
aldaketa politiko eta soziala bultzatuz.
Hamarkada guzti hauetan Euskal Herri askearen
helburua ipar, milaka militante artikulatu ditu
Ezker Abertzaleak. Baina espainiar zein frantziar
estatuen aurkako borroka askatzaileak errepresio uholde bortitzak eragin izan ditu. Milaka kide
pasa izan dira
espetxetik, deserritik edota torturaren hatzaparretatik.
Zapaltzen gaituzten bi estatuekiko dugun gatazka
politikoaren ondorioz, 211 preso
politiko
ditugu
oraindik ere bi lurralde arrotzetan
sakabanaturik .
Gure proiektu po-

Urte luzez egindako lanari esker,
Frantzia eta Espainiako Estatuek
euskal preso politikoen aurka erabilitako politika arrakalatzen hasi gara. Duela gutxi arte mugiezinak ziruditen neurriak mobilizazio sozialaren eta instituzioetatik irekitako bideetatik
askatzen ari gara. Une erabakigarrian gaude,
orain da momentua! Aukera lehio ezberdinen
aurrean, eutsi diogu konpromisoari eta euskal
presoak etxeratze bidean urrats historikoak
ematen ari gara.
Euskal Herrian gatazka politiko-armatuaren
ondorioak bizi dituen azken belaunaldia izan
nahi eta behar dugu.
Bakean eta askatasunean bizitzeko, Euskal
Herri askea eraikitzeko, ezinbestekoa da
gatazkaren ondorioetan urratsak ematea,
ezinbestekoa da euskal
presoak aske izatea.
Preso eta iheslari politikoek daramaten borroka berak mugitzen
gaitu gu. Zuekin gaude
eta borrokan jarraituko
dugu!
Maite zaituztegu!

Sakonean
“Abertzaletasuna XXI. mendean”, “Gaur egungo aberria”, “Abertzaletasuna eguneratuz”... garaiotako hitzaldi,
mahai-inguru, doktore tesi,
liburu edo Klak-en Lokatzetan ataleko izenburuak izan
zitezkeen
horiek
guztiak.
Luze joko luke abertzaletasuna
ikuspegi historiko sakonetik
aztertzeak, testu zati honen
asmoa, bereziki, gaur egungo
perspektibatik begiratzea da
eta. Hala ere, eman diezaiogun begiradatxo bat iraganari:
Sabino Aranak, XIX. mende
bukaeran, bere aurreko belaunaldiekin markatutako aldeak ekarri zuen abertazaletasun modernoa, aberriaren
kontzeptua etnia, arraza eta
erlijioan oinarrituz. Gerora
etorri ziren EAE-ANVren birformulazio berriak, Aranaren EAJ-PNVrekin hautsiz, eta
baita 1960ko hamarkadan,
frankismo betean, Euskal Nazio Askapen Mugimenduaren
oinarriak errotu zituen ETA

TAUPADA NAZIONALAREN
LEMA
zen nazioaren parte, klasea eta
lurraldetasuna erdigunera eramanez, bi elementuen arteko
uztarketa planteatuz. Bete-betean konektatu zuen langile
mugimenduarekin eta espainiar Estatuko beste herrietatik
etorritako hainbat pertsonarekin, eta hainbeste aipatzen
ez den arren,
gazteriaren
kezka
eta
egonezinekin; material,
ideologiko
zein sinbolikoekin. Hori
horrela, gaitasun artikulatzaile handia erakutsi
zuen
sintesi
berriak.

58ko eta 68ko belaunaldi
abertzaleen ekarpen handiak
izan ditu euskarri ezkerreko
abertzaletasunak, Euskal Matxinadaren sua piztu zuten horienak. Gaur, ordea, zerk balio
digu eta zerk ez? Non dago
euskal nazioa eta zerk ardazten
du naziota<< Aberriaz hitz egiten dugunean ez gara
suna? Zerk
ideia erromantiko batez ari, egitasmo nazio- du artikulanal baten gauzapenaz baizik >>
ziorako potentzialitate
erakundearen tesi berriak. handiagoa? Zerk konektatzen du belaunaldi berrieOrdura arteko abertzaletasun kin? Gaur gaurkoz, galderak
esentzialistarekin hautsi zuen erantzunak baino gehiago diETAk, naziotasun eredu berri rela deritzogu. Baina horrebat mahaigaineratuz. Hizkutza la abiatu behar dira eztabaijarri zuen erdigunean, eta ber- da kolektiboak, galderetatik.
tatik abiatutako naziotasuna
aldarrikatu. Horrekin batera, Izan ere, aberriaren eta abertEuskal Herrian lan eta bizi dena zaletasunaren inguruko teori-

zazioak gora-behera, aberriaz
hitz egiten dugunean ez gara
ideia erromantiko batez ari,
egitasmo nazional baten gauzapenaz baizik, oinarri identitario, sinboliko, eta, batez ere,
materialak dituena. Alabaina,
azpimarratzekoa da nazio guztiek ez dutela haien proiektua

posizio beretik garatzen, inondik inora ere ez; abiapuntua
desberdina baita zapaldu eta
zapaltzaileen eskeman betetzen duten paperaren arabera.
Hortaz, ezin konpara daitezke
espainiar eta frantziar Estatuen
aberri-proiektuak,
adibidez,
euskal edo kataluniar abertzaletasunarekin, helburu eta
egoera antagonikoak dira eta.
Zein momentutan gaude Euskal Herrian gai honi dagokionez? Azken urteei erreparatuz
gero, neurtzen edo kuantifikatzen zaila den arren, Euskal
Herriko ziklo politikoaren aldaketatik, bada naziotasunak
pisua galdu duen sentsazio
orokortua: Euskal Selekzioaren
partidetan zelaiak erdi hutsik,
gazte abertzaleon masa espazioak gutxituta, euskalgintza
zein kulturgintza ez aurrera ez

atzera biziberritzea noiz helduko zain, nazio atxikimenduaren lausotzea gizartean zein
askapen mugimenduan etab.
Naziotasunaren edo abertzaletasunaren distentsio baten aurrean gaude aspalditik,
termino klasikoetan ulertuta,
behintzat. Kofrontazio nazionala baztertu gabe, palanka
soziala eta legitimitate demokratikoa kokatu dira Estatuaren eta gure Herriaren gatazkaren erdigunean. Norabide
berean, nazioarteko askapen
prozesuei dagokienez, zilegitasun nazionalaz gain, legitimitate demokratiko eta soziala dira hauetan ere zentralak,
identitate
independentista
zabalago baten mesedetan,
Eskozia edo Katalunia kasu.
Gaurkotasunera joz, azken
hilabeteotan, Aberri Eguna
eta Euskal Herriko ereserkiaren inguruko eztabaidak izan
ditugu. Lehenengoa Euskal
Herriaren izatearen ospakizuna eta aldarrikapena izan
zen. Bigarrena, nazio zapaldu batek beharrezkoa duen
sinbolo (hala ulertuta ereserkia) baten indartzeari eta kohesioari begirako ekimena.
Bien balioa azpimarratu nahi
dugu, bata zein bestea ezinbestekoak baitira nazioaren
eraikuntzan: Euskal Herriaren izanaren aldarrikapena,
zein gure sinboloen aldeko egitasmoak eta zabalpena; ereserkitik harago.
Baina bada azpimarratu nahiko genukeen afera bat: gazteon presentzia falta eztabaida
eta ekimen hauetan. Naziotasuna eta horren baitako sinboloak eta espazioak, eta horrela
ulertzen ditugu Aberri Eguna,
ereserkia, selekzioen ofizialtasunaren aldeko dinamikak,
euskalgintza, memoria… di-

namikoak eta aldakorrak dira. eraikuntzan, eta horiek behar
Praktikan, biziraun eta aurre- dute izan subjektibitate naziora egiteko belaunaldi berrie- nal horren eraketaren gakoak.
kin konektatu beharra dute. Imajinatzen al dugu, besteBelaunaldi berrien behar, nahi la, unitate politiko, hizkuntza,
eta sentipenekin eraiki behar kultura eta abar luze batekiko
da naizotasun hori, beraz. Ho- atxikimendurik gabeko proierrek be<< Belaunaldi berrien behar, nahi eta sentilaunaldi
b e r r i o k penekin eraiki behar da naizotasun hori>>
eztabaida eta egitasmo hauetan pre- kturik? Nazio identitate eta
sentzia eta pisua handia izatea sentimendurik gabeko askapen
eskatzen du, lehen lerroan egon programa eraikitzea? Nekez.
behar dugu, aitzakiarik gabe.
Halere, eta bigarren ondorio
Euskal nazioaren askapen gisa, argi izan behar dugu egiprozesuarekin lotu behar dugu tasmo independentista ez dela
abertzaleok gure praktika eta abertzaletasunetik bakarrik gaproiektu politikoa. Edo beste ratuko. Gehiengo politikoak osamodu batera esanda, abertza- tu behar ditugu gure helburuak
letasuna herri egitasmo inde- erdiesteko,
horrenbestez,
pendentistaren baitan kokatu abertzaletasunetik
haratago
behar dugu, autonomismoak doan prozesu politiko askatproposatzen duen logika po- zailea artikulatzea dagokigu.
litiko estankotik urrun, oso
urrun. Hori dela eta, abert- Kontuan hartzeko hamaika
zaletasunaren eta indepen- faktore eta sektore ditu XXI.
dentismoaren harremanaren mendeko
abertzaletasunak:
auzian, hurrengoa azpimarrat- euskalgintza eta kulturgintzea komeni dela deritzogu: zaren eraberritzea, migrazio
berriak, zapalkuntzen hierarAbertzaletasuna izan behar da kizazio eza eta dekolonitatea,
independentismoaren motorra, neoliberalismoa eta indibiduaedo Andoni Olariagak dioen mo- lizazioak dakarren identitate
duan, “abertzaletasunik gabeko solidoen lausotzea; hala nola
independentismoa, gorringorik feminismoak, berdintasunak,
askatasunak edota antifaxismoak
nazioaren
balioetan izan beharreko
pisua.

gabeko arrautza”. Bi ondorio
nagusi atera ditzakegu baieztapen horietatik, biak ala biak
oso aintzat hartu beharrekoak.
Batetik, euskal nazioa osatzen duten elementu objektibo
zein subjektiboek berebiziko garrantzia dute nazioaren

Belaunaldi berriek auzi
horiekiko duten pertzepzioa presente egon
behar da. Eztabaida horiekin guztiekin konektatzeko
potentzialitate handiena dugu
gazteok, eta horiei heldu behar
diegu. Apaltasunez, eta beste hainbatekin batera, baina
lehen lerroan kokatuz, pultso
nazionala berreskuratu asmoz.

Iritzia
Esku artean dugun pandemia
egoerak zenbait arazo eta gatazka sozial lanbro faltsu baten
atzean ezkutatzea lortu du, ke
bonbak sorrarazi, eta errudun fiktizioak eratuz. Beste alde batera
begirarazten du sistemak, gizarteak pairatzen dituen errealitateak sahiestuz, zapalkuntzak
garbituz, eta indargabetuz. Baina
gazte transmarikabibolloak hemen gaude, antolatuz, borrokatuz
eta errealitateari aurre eginez.

Gazte espazio seguruak sortu
ditugu, baina benetan seguruak
ahal dira? zenbat aldiz jasan izan
behar ditugu LGTBI+ komunitateko jendeak erasoak espazio
hauetan? Zenbat aldiz sufritu
behar izan ditugu pertsona ez zisheterosexualek gure adierazpen
sexualarekiko komentario desatseginak? Zenbat aldiz entzun
behar izan dute pertsona transek,
``baina orduan zer duzu hanka artean? “
Militantzia esparruetan oinarrituz, aipatzekoa da, gizon zisheterosexualek kolektiboko eta
mugimenduarekiko duten apatia, epeltasun eta segurtasun falta. Ulertezina da, martxoaren 8an
manifestazioaren azken zatian
kokatzen diren horretan, haien
espazioa zein den ondo jakinda,

HETEROA NAIZ ETA
HARRO NAGO?
ZIZTA

ekainaren 28ko mobilizazioetan
gizon zisheterosexual bat bera
ere ez ikustea, beldurtuko ote ziren. Horren da ahula maskulinitatea, aurrez jartzen duzula lagunek
edo kuadrilak esango duena, zure
kide baten borroka eta beharrak
aldarrikatu edo zapalkuntzari aurre egin baino lehen.

ez gaituzu onartu behar, ez gaude zure onespenaren bila, gu
onartu ordez, zuzendu ezazu
zure laguna kolektiboarekiko
aurkako komentario bat egiten
dunean, zure lagun matxiruloak
pertsona ez zisheterosexualekiko komentario desatsegin bat
esaten duenean, saia zaitez
heteronormaren errealitatetik
irteten. Mundua modu hetero
bitar batean ikusteari utzi behar
diogu, horren adibide da esaterako, kaletik zoazela, militante
kideak diren mutil eta neska bat
ikusi , eta bikote direlakoan beraiengana joan ordez, beste bi
neska militanteengana joatea,
zergatik? ez duzu momentu bat
hartzen beraiek ere bikote diren
pentsatzeko?
Gu garena gara, eta hori ez du

Honen harira, esan beharra dago
duela ez asko arte militantzia
espazioetan antolatzen ziren kolektiboko
gazteen
ze n b ate koa
min i m o a
zela, eta
zorionez
hau aldatzen joan
da azken
urteetan.
Bai, hemen gaude, beti egon
gara, baina beldurrez, armairu
metaforiko horren barruan gordeta, esango zutenaren inguruan pentsatuz, konplejuz
<< Hemen gaude, beti egon
beteak, hau guretzako espagara, baina beldurrez, armaizio egoki bat izango ote zenaren zalantzaz. Duda guzti ru metaforiko horren barruan
hauek apurtu genituen, salto gordeta, hau guretzako espaegin genuen, berriro ere bel- zio egoki bat izango ote zenadurrik izango ez genuela zin
ren zalantzaz >>
eginez, lehen txikitu egiten
gintuenaren aurrean ahalduntzen.
inork aldatuko, baina gure hautua, guretzako lekurik ez duen
Aurrerakoi plantak egitea guseta onartzen ez gaituen gizartatzen zaigu, ``modernoak” gate batean lekua egitea da, gure
rela esanez, zabal ditzagun beeskubideengatik borrokan, hegiak, eta onartu baino lehen,
teronormarekin gudan.
saia gaitezen ulertzen. Militante
askorengandik entzun behar izan
ditugu `` baina nik LGBT mugimenduko jendea onartzen dut”
bezalako esaldiak, NAHIKOA DA!,

Hemen gaude, ozen esango
dugu, ez gara ixilduko, GORA
GAZTE TRANSMARIKABIBOLLON
BORROKA!
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