PENTSAMENDU KRITIKOA
Aldakera sakonen eta azkarren garaian gaude. Errealitatea egoki aztertzeko
metodo gabe, ezjakintasunean geratzen gara.
Pentsamendu hegemonikoa mundua ulertzeko modu partikular bat da, onarpen orokorra duena ustez, neutrala eta obejektiboa da, zalantza ezina.

HORIXE NAHI DU
PENTSAMENDU
DOMINATZAILEAK

HEGEMONIA
borroka ideologiko luze baten ondorioz
eraikitzen da
txikitatik

bizitza osoan zehar

iturri desberdinetatik

Pentsamendu dominatzaileaz elikatzen gara, hau errepoduzitzen dugu.

Subjektu akritikoak
sortuz zapalkuntza
iraunarazten dute.

... ZER EGIN?
Norberaren betaurrekoak kritikoki aztertu,
kontraesanak aztertu eta agerian jarri.
Guren pentsamendua eta jarduna testuinguruan kokatu, bereiztezinak dira, elkarreraginean daude.

Pentsamendu aldaketari ateak ireki, formakuntza ideologikoa landu. Dogmak
hautsi!
Teoria eta praktika batu

Teoria

Praktika

Teoria iraultzailerik gabe ez dago praktika
iraultzailerik, eta alderantziz

ETA BIHAR? I

Sakonean
ez gaitu pandemiak (soilik)
ekarri. Behin baino gehiagotan
esan dugu pandemiak azaleratu eta azeleratu egin dituela
aurrez bazetozen krisiak. Bistakoagoak egin ditu erroko

utziko dizkiguten erabakiak.
Eguneroko behar materialak ez
dira ez bihar sortuko, ezta bihar asetuko ere. Eta erreforma
hauek izugarrizko eragina izango badute ere, bestelako pert-

zepzioa izango dugu, hauen
eragina etorkizun hurbilean
izango baita agerikoa. Krisi anizkoitz baten atarian irudikatu
genezaken ziklo mobilizatzailean kontutan hartu beharreko elementua izango da tantaka datozen neurri hauena.

<< Azken

arazo estrukturalak, eta horri
erreparatu behar diogu guk.
Arazoa erroan dugu, prekarietatera baldintzatzen gaituen
kapitalismoan, bizi eredu heteropatriarkala berproduzitzera
bultzatzen gaituen hezkuntzan, autoritatez zapaltzen
gaituzten estatuetan, elite
ekonomikoei men egiten dieten
alderdien
gertatu- erabakietan...

zen ari zaigu. Unean unekoaz
kezkatzea, eta momentukoa
bizitzearekin lotuta dago hau,
izan ere gizartearen behar
materialak asetzea geroz eta
zailagoa da egunetik egunera.
Bizitzeko soilik ez, bizirauteko
ere zailtasunak ditu jendartearen sektore zaurgarrienak.
Baina gaur gauden egoerara

Datorrenari begiratu eta
erreformak ikus ditzazkegu
udazkenaren atarian. Ez dira
baina gauetik egunera etorriko. Lan erreformaren eta pentsio errefomen inguruan hitz
egiten dabiltza batik bat, jada
gaia ari da gizarteratzen, baina
tantaka etorriko diren erreformak izango dira. Zaratarik atera gabe, baina ondorio larriak

Ikasturte amaierarekin atzera
bezainbait jartzen gara aurrera
begira. Urtebete atzera egitearen modukoa izan da zenbait
sentsazioetan, berriro ere uda,
berriro ere parentesia, amnesia
kolektiboa eta “unea bizi” aldarria iragarkietan. Hori da batzuek bultzatutakoa, eta inertziei jarraiki irensten duguna.
Aurrera begirako urratsak irudikatzea ezinbestekoa zaigu, baina. Pandemiari dagokionez, uda honen amaieran
gaitzak sortutako fase gogorrenaren amaiera etorriko zaigula diote hipotesi gehienek.
Gizartean gehiengoak talde
inmunitatea izango du, egongo dira kutsatutako eta gaixo
gehiago, egon liteke olaturen bat gehiago, baina COVID19ari dagokionez, unerik
gordinena udazkenerako pasatuta izango omen genuke.
Eta horrekin batera, sasi hobekuntzekin batera, azken urte
eta erdian gertatutakoaren
amnesia kolektibo bat gailent-

urte eta erdian
takoaren amnesia kolektibo bat
gailentzen ari zaigu>>

Krisi guztiak ez dira berdinak,
eta datorrena behin baino gehiagotan definitu izan dugu krisi
anizkotz gisa. Krisi ekologikoa,
zaintza krisia, krisi ekonomikoa, migrazioaren krisia… Hitz
potoloa dugu “krisia” bera, eta
gure belaunaldiak zuzenean
lotzen du 2008ko krisi ekonomikoarekin, baina krisien idearioa aldatzea ere badagokigu.
Ez da izango lehenago bizi izan
ditugun krisien modu berekoa;
eta ondorioz, beste nolabaiteko erantzun eta subjektuak
artikulatzea egokituko zaigu.

harrekoa ere. Eta guzti honek Gazteriak motor lana bete
Erantzunak eta subjektuak ai- ezinbestean beharko du olatu izan du hamaika bider, eta
patuta, ezinbesteko eztabai- soziala artikulatzeko fronte datorren ziklo politikoan ere
da izan ohi da jarrera ofentsi- soziosindikatu egituratu bat, badagokigu funtzio hori beboarena eta defentsiboarena. herri frontearen baitan lanean tetzea, azken urteetan teoriGure historia politikoan sarritan arituko dena. Olatu sozia- zatutako, irudikatutako Gazte
ezaugarritu izan ditugu ziklo la sortu, saretu, indartu eta Frontea gorpuztera eramatea.
politikoak horren baitan. Baina herri burujabe baten bidean
ez dira kontrajarriak eta guk jartzea izango da gure lana. Badugu gaitasun berezia espaere hori marrazten ikasi bezio zabalak artikulatu eta dinaharko dugu. Defentsiban joka- Testuinguru nahasia dator- mizatzeko. Urteetako militanttu beharko dugu egungo
zia esperientziak erakutsi
<<
Gure
ekarpenik
handiena
enpleguak defendatzeko
digu gai garela erronka
gure
olatu
propioa
artikulatu
eta
eta pentsioak mantenthoni aurre egiteko. Beste
zeko; baina ezinbesteko handitzea izango da. Gazteriak edozein subjketuk baiizango da enplegua eralno baldintza hobeagoak
datzeko beharra eta alter- motor lana bete izan du hamai- ditugu biharkoari aurre
natibak mahaigainerat- ka bider, eta datorren ziklo po- egiteko. Gazte militantzia
zea, gure bizitzentzat eta litikoan ere badagokigu, azken zuzenki lotuta dago egungure lurrarentzat sostengo ziklo politikoari, halaxe
urteetan
teorizatutako,
irudikagarriak diren enpleguak
ikusi genuen 2020ko Grejarri beharko ditugulako tutako Gazte Frontea gorpuztera ba Orokorraren antolakemartxan. Aldi berean, eramatea >>
tan herrietako Greba Batpentsioei eusteaz gain,
zordeak eratuz, halaxe
pentsioen inguruko eraikusi genuen maiatzaren
bakiak Euskal Herrian hartzea kigu beraz, egoera irultzeko zazpiko mobilizazioetako aldaeta gure pentsio sistema pro- gehiengoak osatu eta artiku- rrikapen eta proposamenekin,
pioa proposatu eta gauzagarri latzea dagokigu. Ziklo mobili- halaxe ikusten dugu egunez
egitea ere garrantzitsua izango zatzaile indartsuan olatu are egun eta auzoz auzo egiten
da. Etengabeko trentza izango indartsuagoa sortzea da gure dugun lanean. Gai gara, presda behar materialak defenda- erronka. Belaunaldien arte- tatuta gaude eta egingo dugu.
tu eta aldi berean alternatiba ko espazioetan, herri frontea
errealak mahaigaineratzeare- eraikitze aldera gure txinaurri
na.
lana garrantzitsua izango da,
baina gure ekarpenik handiena gure olatu propioa artikulatu eta handitzea izango da.
“Trantsizio” hitza da azken boladan datorkiguna
definitzeko
erabilitako beste
bat.
Trantsizio
ekologikoa
datorkigu,
enpleguaren
bueltan
eman beharreko
trantsizioak, baita zaintzaren inguruan eman be-

Iritzia

KOLAPSOA BASQUE ERARA

Basque Green Deal, azkenean badaukagu izena EAE-k trantsizio ekologikoaren erronkari
heltzea ahalbidetuko dion operaziorako, Green
New Deal (GND) nazioarte mailan egosten ari
den akordio handiaren saiakerari erreferentzia
esplizitua eginda. Dokumentuan diotenez, euskal eredu justu eta jasangarria eraikita, garapen
ekonomikoa mantendu ahalko da, modernizazio ekonomikoaren eta energiaren alorrean
sortuko diren lanpostu berriei esker.

Jokin Bergara

muga biofisikoen barruan egitea baizik. Lehen
aldiz daukagu emantzipazioa gutxiagora etortzearen bidetik pentsatzeko erronka, horrek
dakarren kostu elektoral eta politikoarekin.
Bestetik, euskal kapitalismoaren indar intelektual eta politikoak dauzkagu. Garapenkeria,
baliabideen banaketa desorekatua, merkatuan
ardaztutako gizarte eta ekonomia eredua edo
teknologiak edozeri aurre egiteko gaitasuna izan
dezakeelako ustea nagusitzen da euren marko

Jaurlaritzaren ingurumen politikak azken urteetan gertutik jarraitu dituenak nekez ikusiko du
asmo estrategiko zintzorik hitz horietan. Hor
daude eukaliptoak, zabortegiak, industriaren
jainkotze etengabea, hirietako kutsadura
maila altuak edo abiadura motelean doazen << Tapiaren lilura produktibistak edo
obrek ekarriko omen duten Abiadura Handiko Trena. Ordea, Tapiaren lilura produktibis- Arriolak bihotzez eraiki asmo duen
tak edo Arriolak bihotzez eraiki asmo duen Trenak sakoneko indar estruktural
Trenak sakoneko indar estruktural batzuei
batzuei erantzuten die, gure euskal
erantzuten die, gure euskal aro modernoa
gurutzatu duena, bai ezkerretik zein eskui- aro modernoa gurutzatu duena >>
netik.
Lehenik eta behin, ezkerrak bere oinordekotza
marxistatik jasotako miresmen desarrollistak,
arazo ekologikoa behar bezala interpretatzeko
begirada lausotu izan dio sarri. Auzia ez baita
Barne Produktu Gordinaren tarta handitzearen
bidez herri eta langile klaseak materialki ondo
hornitzea, aberastasunaren banaketa orekatua

diskurtsiboan. Esaterako, Basque Green Deal
ekimenak ez du aipatu ere egiten energetikoki
gutxiagora datorren agertokian gertatuko dela
trantsizioa (petrolio pikoa 2008. urtean gertatu zen) eta planaren eraikuntza energia oparoa
eskuragarri izango dugun oinarritik pentsatu da.
Jakin badakigu ordea, geure sistema sozioenergetikoen elektrifikazio prozesu basatia gauzatzea lortuko bagenu ere, erregai fosiletatik
lortzen dugun energia ordezkatzetik oso urrun
geratuko ginatekeela, are gehiago Euskal Herrian dugun menpekotasun energetikoa kontuan hartuta.
GND-aren markoak ahalik eta eragile politiko, ekonomiko eta sozial gehien batuko dituen
adostasuna bilatzen du, posizio sozialdemokratek gustuz hartu dutena. Bertan, zalantzan jartzen diren interes ekonomiko eta geopolitikoen

azaleko analisia egitea nahikoa da ohartzeko,
gaurko sistema soziometabolikoa eusten duten egitura handiak eroso sentitu daitezkeela
proposamenaren barruan: bestela esanda,
korporazio eta estatu handien interes estrukturalak ez dira ukituko, greenwashing
deritzon marketing adabaki eta proiektu
pilotu gutxi batzuetatik haratago. CO2 isurketak zerora ekartzeak, aire garraioaren mu-

<< Eztabaida ezin da izan
BGD bai edo ez, planetaren
bizi baldintzak nabarmen
kaltetuko dituen prozesu
klimatikoaren erdian, sakoneko eraldaketa estrukturalak eskatzen digu garaiak, esku-hartze politiko
erradikal eta eraginkorrez
lagundurik. Industria eta
finantzaren euskal burgesia
ertain-handiaren interesekin bateragarritasunak bilatzea frustraziora kondenatutako ariketa da>>

rrizte basatiak, produkzio eta banaketa kate
globalen eteteak edota haragi produkzioaren
jaitsiera masiboak izan litezke txosten zientifikoak eskutan geure sistema sozialak jasangarritasun irizpideetan sartzeko hartu beharko liratekeen neurriak. Bihotzarekin egin nahi
diren AHT gehiegi daude ordea, kate globala azkartasun dosi altuetan elikatuko duten
porlanezko proiektu gehiegi. Horregatik ez
da inoiz tamainako neurririk hartuko.
Gaur daramagun isurpen eta kontsumo mailarekin lurraren bataz besteko tenperatura 5
eta 6 gradu artean igoko dela aurreikusten
dute ekologorik fidagarrienek. GND-aren
bultzatzaileek arrakasta izango balute, berotze hori pare bat gradu mugatzeko moduan
egongo ginatekeela kalkulatzen da. Edozein
kasutan, ondorio klimatiko bortitzekin eta
agertoki geopolitiko zinez kezkagarriarekin
(migrazio tasen gorakada, blokeen arteko
tentsioak, herrialde batzuetako bizi baldintzen gogortzea…). Eztabaida ezin da izan
BGD bai edo ez, planetaren bizi baldintzak
nabarmen kaltetuko dituen prozesu klimatikoaren erdian, sakoneko eraldaketa estrukturalak eskatzen digu garaiak, esku-hartze
politiko erradikal eta eraginkorrez lagundurik. Industria eta finantzaren euskal burgesia
ertain-handiaren interesekin bateragarritasunak bilatzea frustraziora kondenatutako
ariketa da, basque erara sukaldatutako kolapsorik nahi ez badugu behintzat.
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