IRAKURGAIAK
Gazteak eta sexualitatea.
aizu.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:desirakpiztuta&catid=29&Itemid=0

D’ Amèrica Llatina al Bàltic: repensar l’estatègia
d’alliberament nacional
catarsimagazin.cat/damerica-llatina-al-baltic-repensar-lestrategiadalliberament-nacional/?s=09

Erresuma Batuaren etorkizuna.
berria.eus/paperekoa/1984/002/001/2021-05-02/
erresuma-zatitua.htm

Euskararen errealitatearen gogoeta.
erria.eus/sinadurak/euskararen-errealitatea-hori-baita

‘Hacia la independencia y el socialismo’.
erria.eus/es/sinadurak/hacia-la-independencia-y-el-socialismo

GOMENDIOAK
Arnaldo Otegiren gogoetak M1ko testuinguruan.
https://www.youtube.com/watch?v=Ji6SmwZklU0

Txertoak herriarentzat!
erria.eus/sinadurak/txertoak-herriarentzat

Alfon gazte auziperatuaren elkarrizketa
https://www.youtube.com/watch?v=aUevlufO8lk&ab_channel=TV3TV3

Armairua, lumafobia, klase borroka, LGTB mugimendua. Elkarrizketa
argia.eus/argia-astekaria/2732/identitate-disidenteak-asimilatzen-doa- sistema-heteroaraura-moldatuta

Instituziogintza eraldatuz jardunaldiak
youtube.com/watch?v=uIfi8snpJY4&ab_channel=IratzarFundazioaIratzar
Fundazioa

Iritzia

NAHIKOA IKASI DUGU HONEK
EZ DIGULA BALIO JAKITEKO

Nikole Ziarrusta Monzon eta
Jon Arrieta Alvarez

Heldu da liburutegiek gainez egiten duten garaia, ikasleoi tentsio, presio eta horrenbeste
estres eragiten diguna. Urte osoan landutako
edukia memorizatu eta hau botatzeko gaitasuna
neurtzen da asteotan, bertan gure etorkizuna
jokatzen dugularik.
Askotan salatu dugu EHU eta NUPen garatzen
den azterketa bidezko ebaluazioa, metodologia memoristikoa, transmititzen diren balore
lehiakor eta indibidualistak, ikasleok alboratpribatuek gobernatzen dute. Pandemiaren aitzen gaituen kudeaketa edota unibertsitatearen
zakiaz leherrarazi duten krisi anizkoitza ikasleok
merkantilizazioa. Lehenago bagenioen unibertgogor kolpatzen ari denean, horri erantzun ordez
sitateak ez direla egokitzen errealitatera eta
nahiago izan dute unibertsitatearen elitizazio,
ikasleon behar eta baldintzetara, azken urtean
pribatizazio eta merkantilizazioan sakondu. Baagerikoagoa da hori.
liabide ekonomiko nahikorik ez dugunoi laguntHezkuntza sistemaren egoera berrira egokitzezarik ez eskaintzea (covid19 garaiotan gero eta
ko ezintasuna nabarmena da. Denbora zuten
gehiago), tasak mantentzea, enpresa pribatuei
udan ondo antolatzeko; irakasle publiko gehiago
unibertsitate publikora sarrera erraztea (Microkontratatzeko, ratioak jaisteko edota ikasleontsoft Office 365 delakoa EHUn)... Betiko errezeta
zako baliabide matebetiko interesen alde.
rialak eskuragarri jart- << Unibertsitate “publikoak” ez dauzeko. Lehen lauhileko
de salbuetsita, hauetan ere interes Panorama gordin honi
desfasatua pasatuta,
sozializatzeko esparrurik
errektoretza
talde neoliberal eta pribatuek gobernatgabe eta harremanak gaberriak aukera zuen zen dute >>
ratzeko hamaika oztopo
hainbeste goretsitako
izan ditugula gehituta ere,
bere kudeaketa gaitasun eta perspektiba aurreikasleok ez gara biktimismo eta frustrazioan
rakoia praktikatu eta gauzak aldatzeko; alferrik.
erori, antolatu eta borrokatzea aukeratu dugu.
Esan bai baina egin gutxi.
Ikasle Mugimendu bizia egon da: unibertsitate
feministaren alde saretutako neska* gazte talIkasleon eta Herriaren garapen integrala berdeak, ikasle problematikei aterabidea emateko
matzeko heziketa prozesua duin garatzea naantolatutakoak eta euskaraz ikasteko eskubihitaezkoa da. Ildo honetan aldarri ugari egin
dearen aldeko borrokan jardun dutenak, NUditugu aurten: zerbitzu publikoen indartzea, baPeko euskara taldea adibide. Ikasleriaz harago,
liabide materialen eskuragarritasuna, presentaitortzekoa da hezkuntza komunitatearen jarrezialtasuna... Baina tristea bezain erreala da ikasra aktiboa beste eredu baten alde eta gure esleon egunerokoa: gure eskubideak etengabe
kubideen defentsan, izan garbitzaileen borrokak
zapaltzea, gure ahotsari entzungor egitea. Izan
edota zerbitzu publikoetako grebak.
ere, aldarrietatik urrun egon da errealitatea: espazioaren erabilera murriztea (liburutegi, jangeKanpusak hustear daude baina guk ez dugu
la...), baliabide materialak kentzea, etxebizitza
etenik egingo. Inposatzen zaigun ereduaren
eta garraioa berdin, laguntza ekonomikoa ugaaurrean, Euskal Herriko eta euskal ikasleon
ritu ez, online ikasketak ardaztuta...
errealitate, baldintza eta behar errealen arabera antolatuko den eta ikasleok erdigunean
Gazteon bizitza eta ikas baldintzak nabarmen
jarriko gaituen ereduaren alde borrokatzea da
prekarizatu diren artean bada egoera baliagure hautua. Indarrak batuta eta anbizioz itzulitu duenik. Unibertsitate “publikoak” ez daude
ko gara Euskal Herrirako unibertsitate burujabe,
salbuetsita, hauetan ere interes neoliberal eta
nazional, publiko eta komunitarioa lortu arte.

Sakonean
Faxismoaren bilakaera historikoa hiru fasetan bereizi genezake: sorrera eta oldarraldia, II
Mundu Gerrara arte; atzeraldia,
XX. mendeko bigarren erdian;
eta XXI. mendeko faxismoa,
izaera suntsitzaile berbera
mantendu baina berrasmatzen jakin duena. Antifaxismoa
faxismoa bezain zaharra, Mussoliniren faxistak antolatzen
hasi ziren une beretik sortua.
1920. eta 1930. hamarkadetako
oldarraldian, langile mugimenduaren baitan –faxismoaren jo
puntuan zegoen subjektu nagusia– sortu ziren mota guztietako esperientzia antifaxistak:
ekintza zuzeneko taldeetatik hasi, eta 1930. hamarkada
amaieran Europan zehar sortu
ziren Fronte Popularretara arte,
bulkada antifaxista erdigunean
zuten ezkerreko sektoreen
aliantzak. II. Mundu Gerraren
ondoren, faxismoa jazartua
izan zen nazioartean, suntsitu
edo talde marjinaletara mugatu arte. Horren aurrean borroka antifaxistak talde txiki

ANTIFAXISMOAREN
HARIA GARA
garbiena. Maila globalean atzeraldian egon arren, agintean zegoen Francoren diktadurarekin
faxismoa Espainian, botere espazioetan, beraz. Euskal Herria
eta euskara, langile mugimendua, emakumeak*,
LGTBIQ+ kolektiboa
edota pertsona arrazializatuak
izugarri
jazarriz. Izaera faxista klasikoa “malgutu” behar izan
zuten arren, indar
posizioetan jarraitzeko eta oinarrizko
helburuei eusteko estrategia
zen: nazioarteko onespena,
Espainiaren batasuna, elite
ekonomikoen agintea eta langile mugimenduaren eta herri zapalduen menderapena
bere horretan mantentzea.

Baldintza horiek borroka antifaxista propioa exijitzen zuen,
eta Euskal Herriko antifaxismoak izaera propio eta berezitua izan du, beraz. 19361937an, Europa osoan antolatu
ziren Fronte Popularrari dagokionez, Euskal
<< Orduz geroztik eta gaur arte, borroka Herrian
izaeantifaxista marko nazionalaren baitan ra zabalagoa
ulertu da>>
zuen
borroka
antifaxistak ,
eta oso aktiboak behar zituen, abertzaletasuna –baita EAekintza zuzenari bideratuak. Jren eskuineko abertzaletasuna ere– borroka antifaxisHaatik, faxismoak sakoneko tan lerratu baitzen. Bigarren
oinarriei eusteko helburuz for- etapari dagokionez, batik bat
maz aldatzeko gaitasuna ere 1960. hamarkadatik aurrera,
erakutsi zuen. Euskal Herrian belaunaldi berri batek hartu
inon baino hobeto dakigu hori, zion lekuko borroka antifaxisFrankoren diktadura faxista tari. Batetik, langile mugimenbaita nazioartean adibiderik duaren borrokarekin; bestetik,

Euskal Nazio Askapenerako
Mugimenduaren sorrerarekin,
ETAren bidez. Burgosko prozesuari erantzuna izan zen garaiko antifaxismoaren gailurra, bataila irabazi baitzion

diktadurari, eta hori gutxi balitz, Euskal Herria munduko
mapa politikoan kokatu zuen
lehenengoz, balio nagusi baten baitan, borroka antifaxista.
Orduz geroztik eta gaur arte,
borroka antifaxista marko nazionalaren baitan ulertu da.
Faxismoa atzeraldi batetik,
beste oldarraldi batera bidea
zabaltzeko lehian dago egunotan. Ez du izaera faxista klasikoa –joan den mende hasierakoarekin alderatuta–, baina
euren aitzinekoen moldeetatik ikasi eta helburu berberak
dituzte. Eskuin muturraren
ofentsiba baten baitan kokatzen da faxismoa egun, baina
alderdi politiko tradizionalen
iruditegia eta espazioak darabiltzan planteamendua izanda,
hegemonia sozial eta kulturala lehiatzeko anbizioa duen
eskuin muturraren baitan.
Faxismo klasikotik bereizten da
eredu liberaleko erakundeekin eta “zuzenbide estatuko”
erakunde juridikoekin bizi dai-

tekeelako, momentuz behintzat. Hori bai, hauek edukiz hustuta. Estatuen parlamentuetan,
komunikabideetan,
aparatu
judizialean, indar armatuetan
bizi da faxismoa. Horrez gain,
beste bi ezaugarrik ere aipamena merezi dute, muturreko
neoliberalismoa eta krisi sistemiko bete-betean hazi izana.

zarako

espazio

herritarrak.

Hego Euskal Herrira etorriz,
1930. hamarkadan bezalaxe,
espainiar faxismoak balio nagusitzat espainiar batasuna eta
Estatuko Herrien suntsipena du,
VOX alderdi faxista da honen
adierazpenik argiena. Bestelako alderdi batzuk –PP, CS eta
UPN– bere horretan faxistak
Faxismoa eskuin muturrean izan ez arren, eskuin muturrabizi da, sinbolo eta ezauga- ren eta faxismoari gerturatu dirri klasiko batzuk baztertu di- ren jarrerak izan dituzte azken
tuen arren, anbizio suntsitzaile urteetan. Momentuz, faxismoa
berberarekin, eta hegemonia ez da lehen mailako aktorea,
sozial, politiko eta kulturala ira- baina ezin ditugu gutxietsi besbazteko asmoz. Horrela, gaur teak beste ertzaintzaren sindikatuen
<< Hegemonia sozial eta kulturala mantendu artean
eta irabazi behar dugu antifaxismotik>>
i z a ten ari
egungo antifaxismoa ere be- den garapena, edota momentu
rregokitu behar dugu. Jakina, zehatz batzuetan eskuin muesperientzia historikoa ezin- turrak marko politikoa ezartbestekoa da afera honetan, eta zeko izan dezakeen gaitasuna.
1936ko Fronte Popularretik zein
XX. mendeko bigarren erdialde- Gauzak horrela, ekintza zuzen
ko talde antifaxistetik ikasiz eta antifaxistak ezinbestekoa izaEuskal Herriko antifaxismoaren ten jarraituko du, faxismoari
ibilbidetik irakaspenak ateraz; kalean aurre eginez, aurrerabaina aldi berean antifaxis- pen txikiena ere atzera botatmoa berrasmatzeko anbizioz. zeko. Eta aldi berean, hemen
egonik erronka nagusia, hegeRojava, Grezia, AEBtako arra- monia sozial eta kulturala manzakeriaren kontrako mugi- tendu eta irabazi behar dugu
mendua… badira esperientzia antifaxismotik. Antolakuntza
antifaxista berriak gaur egun antifaxistaren
bizkarrezurra
ere. Greziakoa izan daiteke gu- herri mugimendu, mugimenretzat hurbilena. Bertan, faxis- du sozial eta ezkerreko antomoa ezerezera eramatea lortu lakuntza orotan egonik. Honek
baitute, borroka molde ezber- gizartearen esfera orotan antidinak baliatuz: mobilizazio ma- faxismoa hegemoniko bihurtsiboak –greba orokorreraino–, zea ahalbidetzeraino: masa
ekintza zuzenak, ehundaka despolitizatuetan, gizartearen
abokatuk osatutako sare juri- bazterreko sektoreetan –faxisdikoa eta borroka antifaxista moaren jo puntuan dauden
dinamizatzeko
antolakunt- horietan–, komunikabideetan,

erakundeetan, etab. Bilboko
Alde Zaharrean desokupari edo
alderdi politiko espainiarren
hainbat ekitaldiri emandako
erantzunek, norabide horretan argiztatzen digute bidea.
Finean, borroka molde eta
ezaugarritzea aldatzen joango diren arren, hari antifaxista berbera dela ahaztu gabe,
hau baita PNV eta 78ko Erregimena babesten duten sektore “demokratikoek” antifaxismoarekin nahi dutena,
ibilbide historikotik deslotzea.
Azkenik, borroka antifaxistak erantzunetik haratago,
proiektu politiko hobe bat eskaini behar du. Behin betiko
faxismoarekin amaituko duen
proiektu politiko batekin lotu
beharra dago, eta oro har bestelako mundu bat posible dela
erakusten duen proiektu batekin, izan nazioartean zein Euskal Herrian. Gure iritziz, egin
dezakegun ekarpen handiena,
Euskal Errepublika erdiestetik hasi –faxismoa espainiarra
zartaraztera eramango duena– eta Euskal Herri sozialista
eta feminista eraikitzeraino.
Euskal
Herrian
faxismoari
tinko borrokatu dute belaunaldi ezberdinek, 1936koak
zein 1958koak. Gure belaunaldian faxismoaren beste
oldarraldi bat daukagu begi
bistan, hurrengo urteetako
faktore politiko nagusietako
bat izatera heldu daitekeelarik. Memoriaren transmisioa,
herrian urtutako antifaxismoa eta borrokarako konpromezua dira gure lanabesak.
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NAFAR(NOR?)TASUNA

Gazteluak, 1512, Noaingo bataila,
ezaguna dugu, hortaz nondik gaforuak, Amaiur, karlistadak, gerra
tozen ez badakigu, ez goaz inora?
zibileko kunetak, arrano beltzaZail da egungo hezkuntza sisteren hegaldiek babesturiko menmarekin gure jatorri eta historiadiak, behe lainoz altxatzen den
ren transmisioa bermatzea, zer
Pirinioetako egunsentia, Antso
esanik ez gure lurraldearen eraiAzkarra, Euskara, Herri kirolak,
kuntzaz. Belaunaldiz belaunaldi
jota, Bardeak, UPN, Erriberako lujaso ditugu gure jatorriaren ondarren zabalera, Iratiko basoaren oirea etxeko eremuan. Haiengandik
hartzuna, Haritzen
ikasi dugu
eta Pagoen egu- << Gazteok Nafarroa eraikit- eta gurerrez piztutako sua, zen dugu eta horretan gabilt- gan dago
aizkora, aitzurra,
jarraipena
za aspaldi, badugu boronda- egiteko arsega, Iruñea, elitea eta badugu grina.>> dura, baina
za, gora Sartaguda, Orreaga...
hori al da
zein da Nafarroa esatean burura
gure egitekoa? Transmisioan geetortzen zaigun hitza?
ratuko al gara?
Zer da gaur egun Nafarra izatea,
edo behintzat, sentitzea?
Gazteok etorkizuna gara, baina
oraina ere bagarela esaten dugu.
Nafarroa, Euskaldunok izan duEta modu berean, Nafartasuna
gun estatua. Erromatarrak peizan zenaz gain, orain denaz ere
nintsulara sartzean Baskoien luhitz egin behar dugu. Guk oraina
rraldea hartzen zuen espazioa,
bizi baitugu geroa eraikitzeko.
Lingua Vasconum hitz egiten zuten gizon-emakumeen lurraldea.
Gazteok Nafarroa eraikitzen
Eneko Aritzaren eskuz sortutako
dugu eta horretan gabiltza asIruñeako erresumatik Nafarroako
paldi, badugu borondatea eta baerresumara. Pirinioetako gailurredugu grina. Berrehun urte pasattatik Lizarraraino, Baztandik Ebro
zen direnean, gure ondorengoek
ibaiaren lautadetaraino, Sakaaldarrikatu eta gogoan izango
nako eskualde hodeitsu eta haduten Nafarroa sortzen gabiltza
rro hartatik Donibane Garaziraino
Hernaniko gazte mugimenduan,
ipar haizeak zeharkatzen zuen
Ondarruko gaztetxean, Aguraingo
lurraldea. Euskaldunok burujabe
jai batzordean, Tuterako euskara
izan ginen lurralde eta gizarte
taldean, Mendillorriko ikasle muegitura.
gimenduan, Mauleko mugimendu
feministan, Baionako presoen talHarrotasunez eta epikaz gogoratdean, Aguraingo langileen asanzen dugu gure aberri zaharraren
bladan eta baita Lizarrako neska*
erresistentzia, gure aberri zahar
gazte taldean ere.
hori “izan zela” han eta hemen
argudiatuz. Munduan, beste heGazteok txoko
rrialde batzuk bezala subiranoa
zein
borroka
zen lurraldea, berezko kultura
ugari hartu dituzein hizkuntzarekin, lege propio
gu etorkizuneko
eta besteengandik ezaugarritgizarte justuago
zen zen beste mila arrazoirekin.
hori
lortzeko.
Euskarak berriz
“Nondik gatozen jakin behar dugu
ere plazak hartu
nora goazen jakiteko” esaldia aski
ditzan, gure lu-

Unai Ekiza Zamora
rraldea denontzako ongi etorria
izan dadin, gizartea feminista
izan dadin, etxebizitza gazteontzako arazo izan ez dadin, lan baldintza prekarioekin bukatu eta
lan eskubideak hemen eta ez
Madrilen erabaki daitezen.
Nafarrak gara, harro gaude gure
arbasoez eta harro auzoz auzo
eta herriz herri Mendialdetik Agerrera modu kontziente,
tinko, eraikitzaile eta errebeldean antolatzen diren gazteez.
Herri libre bat dugu helburu,
sozialismoa eta feminismoa oinarri izango dituena. Izan dadila
bada Nafartasuna, gaur egungo
estatus ofizial eta geografikoaz
harago, aske eta burujabe izan
eta sentitzeko grina, izan dadila
aske eta burujabe izateko nahia.
Bide bera jarraituz jaio da Nafarroa berriz altxa ekimena,
Noaingo batailaren urteurrena
goraipatzeko, Nafarroa Gaztelarren menpetik askatzeko azken
saiakera hori ospatzeko. 2022an
izango da Amaiurko gazteluaren
setioaren mendeurrena, aukera
paregabea Gazte Martxak Nafar
lurrak hartu ditzan, euskaldun
guztien lurraldea berriz ere zapaldu dezan (nik hor uzten dut).
Nafarrak gara eta harro gaude,
eta ondorengoak harro egon
daitezen borrokan jarraituko
dugu!

