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2021eko abendua

IRAKURGAIAK
Migrazioa: hil ala biziko muga Euskal Herrian.
argia.eus/argia-astekaria/2760/hil-ala-biziko-muga-euskal-herrian
Mercado de carbono, o cómo especular con nuestro futuro
erria.eus/es/erreportajeak/mercado-de-carbono-o-como-especular-con-nuestro-futuro
Euskalduntzearen harira elkarrizketa Xabi Iraolari
naiz.eus/eu/info/noticia/20211213/euskalduntzearen-erronka-everest-igotzea-da-eta-ezin-dugu-etxeko-zapatilekin-egin
Geopolitica de las renovables
ctxt.es/es/20211201/Firmas/37954/geopolitica-energias-imperalismo-petroleo-transicion.htm
Telefónica, el arte del gobierno neoliberal
elsaltodiario.com/empresas-telecomunicaciones/telefonica-el-arte-del-gobierno-neoliberal
Errendimenduaren gizartea
ctxt.es/es/20211201/Firmas/38224/Alejandro-Zambudio-tribuna-salud-mental-Veronica-Forque.htm
Osasun mentalaren inguruko elkarrizketa Argian
argia.eus/argia-astekaria/2756/osasun-mentala-taburik-eta-estigmarik-gabe
¿Revueltas o revoluciones?: Los estallidos sociales que provocan la ira represiva de los gobiernos
y desbordan a la izquierda
publico.es/politica/revueltas-revoluciones-estallidos-sociales-provocan-ira-represiva-gobiernos-desbordan-izquierda.html
Kriptomoneten ilusioari kritika
colectivodisonancia.net/2021/12/suenan-los-liberales-con-monedas-electricas/

GOMENDIOAK
Indiako baserritarren urtebeteko grebaren inguruko pordcast-a:
argia.eus/albistea/podcast-2x11-600-heriotza-ordainduz-indiako-baserritarrek-irabazi-dute-neoliberalismoaren-aurkako-2021eko-greba-handia
Naziogintzaren inguruan Sorturen Lehenik herria podcasta
ivoox.com/lehenikherriapodcasta-mendizaleok-gu-euskaldunak-gara-audios-mp3rf_79540015_1.
htmlm
Ipar Hegoa fundazioaren Talaia aldizkariaren 12. zenbakia
iparhegoa.eus/images/talaia/12/TALAIA%2012_www.pdf
Liburutegi Queer marxista
drive.google.com/drive/mobile/folders/19FERDl4np_cT7KYScAgOhpD8ozULK5FT09:17
Zer da fedibertsoa eta zer eskaini diezaieke euskal sortzaileei?
kolektiva.media/w/6zG3J9bf8UmLJVUtJxMEKV

Iritzia
Bisiten zerrenda berritzeko une hori. Biok elkarrekin aurrerapausoa emango dugu? erabakia hartzeko une hori. Urduri? Burgoseko espetxean
egindako lehen bisitaren aurreko une hori. Eta
kontatzeko ezer gabe geratzen bagara? Argazkian beharrean, kristal lodiaren beste aldean aurrez aurre lehen aldiz ikustearen une hori. Uste
genuena baino gehiago konpartitzen dugu, ezta?
Komunikazioaren ostean ateratzearen une hori.
Esan behar genizkion guztiak ezin esan; motz geratu zait, eta zuri? Bisita bat bestearen atzetik,
zerrenda berrian mantendu, beste bisita bat, eta
azkena. Azken bisitaren une hori. Agian heldu da
beste gazte batzuei testigua pasatzeko momentua?

TESTIGUA PASATZEKO
MOMENTUA IRITSI DA
Oihane Camon del Pozo eta
Alazne Beltran de Lubiano Riaño

Bisitek ezinbestean kontzientziazio politikoa
dakarte berarekin, tamalez, entzuna dugun
espetxe politika krudela gorpuzten delako
hasieratik amaiera arte. Ehundaka kilome<< Hasiko gara konturat- tro egin behar izatea 40 minutu eskasetarako, funtzionarioen
Kontakizunek, mitifikazioek, irazen, proiektu politiko ja- hoztasuna, presoek barruan bizi
ganera lotzen gaituen nostalgiak,
aurpegiek, iruditegiek, leloek… kin bat konpartitzen du- duten egoera berezitua, ate marhainbat eta hainbat dira gure pre- gula eta borroka berdin dulen zarata, izorratuta dagoen
telefonoa, kristal lodia, kidea basoak irakurtzeko zein ikusteko baten parte garela>>
rruan utzi behar izate hori… biziditugun moduen arrazoiak. Eta
pen
hauek
lehen
pertsonan bizitzeak sortzen
horiek guztiek sortzen dute berauekiko dugun
duen hotzikara hori; hori da baliatu behar dulotura, elkartasuna, maitasuna, gertutasuna…izaguna tokian toki lehentasunezko auzi bihurtu
tea. Kontrara baina, gugan sortu ohi diren kezka,
dadin eta preso guztiak berandu baino lehen
beldur zein mamu ezberdinen jatorri ere izan daikalera ateratzeko borrokak artikulatzeko.
tezkeelakoan gaude. Izan ere, preso politiko bat
bisitatzeak ematen dizun aukera eta esperientzia
Baina aurrera pausu hori emateak, denbohorri heltzeak ahalduntze prozesu bat dakar beran berarekin dakar albo batean jartzea aurarekin.
zoko edota herriko beste gazte batzuek lekua
har dezaten. Izan ere, beharrezkotzat jotzen
Baina ezinbestekoa da lehenengo aurrera urrats
dugu atzera egite hori modu kontziente eta
hori ematea eraiki ditugun eta dizkiguten aurreipartekatuan egitea, delegatze horrek beste
ritzi guzti horiek gainditu eta preso politikoekin
gazteengan sor dezakeen grin hori eragitea
harreman estu zein sendoak eraikitzen hasteko;
baitagokigu.
senide edota lagun ez izateagatik urruntasun hori
ezabatu eta banatzen gaituen kristal lodi horren
Ez dago beste aukerarik. Euskal Herriko gabi aldeetan gaudenon arteko loturak eta sareak
tazka politiko armatuaren ondorioak paiehuntzen hasi ahal izateko. Eta horrela pixkanaka,
ratzen dituen azken belaunaldia izan behar
hasiko gara ikusten, hasiko gara konturatzen,
dugu ezinbestean. Horregatik, askatasunaren
proiektu politiko jakin bat konpartitzen dugula eta
bidean, azkenak bidea urratu arte etenik ez
borroka berdin baten parte garela. Baina hortik
duen borrokan berresten gara. Gazteok zueharatago ere, badaudela beste hamarnaka gai,
kin! Maite zaituztegu!
beste hamaika kontu, elkarbanatu ditzakegunak
zein elkar elikatu ahal gaituztenak.

Sakonean
Piztu dira gure herri eta auzoetako argiak Gabonak heltzearekin batera. Eraiki dituzte
zuhaitz erraldoiak hiriguneetan
eta denda erraldoien guneak
argiztatu. Heldu dira dendetako ilara luzeak eta oparien
buruhausteak ere: bat edo
beste oparitu, gustatuko ote
zaionaren
ziurgabetasuna...
Oparien bueltan biltzen gara
gabonetan familia eta lagunekin, edo hobe esanda, hauek
bihurtu dira garaiotan ingurukoekin biltzeko pizgarri.
Harreman eta sozializazio ereduaren ikuspegitik zer pentsa
eman beharko liguke honek,
baina datozen lerroetan ez
dugu hor jarriko arreta, kontsumoaren funtzioen eta sistemaren ezintasunean baizik.
Gabonetan kontsumorako giro
bat sortu ohi da gure ingurunean. Tuterako udalak dezente

SYSTEM ERROR

lehenago piztu zituen Gabo- nik, merkantziak etengabeko
netako argiak ekitaldi perfor- zirkulazio batean egon behar
matibo baten bitartez, hala dira. Zirkulazio hau etenez gero
onartuta: kontsu- << Sistema kapitalista neoliberalamoa sustatzeko.
ren funtsezko zutabea da etengabeko
Sistemak
bereganatu egin du kontsumo eredua, eta ez da gabonegabon giro hau tara mugatzen >>
(argiak, zuhaitzak, gabon kantak, iragar- ordea, ez dago kapital akumukiak...) jendearengan eros- laziorik ez eta etekinik ere. Eta
ketarako estimuluak pizteko noski, aberastasun hau ez da
gizartearen ohitura bilaka- lan duinen bitartez sortzen eta
tuz eta berau hegemoniza- etekin honetatik ez da abetuz; finean, kontsumoaren rastasunaren banaketa justu
inguruko ohiturak gailenduz. bat egiten. Merkantzien zirkulazioan etenik egon ez dadin,
Hilabete hauetan produktuen etengabe merkaturatzen dituzsalerosketak gora egiten badu te produktu berriak, berritasun
ere, sistema kapitalista neoli- gutxi badute ere, herritarroi
beralaren funtsezko zutabea da beharrizan berriak sortzeko.
etengabeko kontsumo eredua,
eta ez da gabonetara mugat- Horrenbestez, behar eta nazen. Izan ere, ekoizpen eredu hien arteko muga erabat lauhau ez dago pertsonon beha- soturik daukagu, nahaiak berrizanak asetuko dituen erabi- har
bihurtu
dizkigutelarik.
lera balioen arabera ekoiztera Sistemak dominaziorako dibideratu- tuen bitarteko ideologiko eta
ta, etekin material ezberdinen bitartez
k o n s t a t e erosteko behar konstante bat
bat
es- transmititzen digu, inoiz ere
k u r a t z e - ase ezin dena, beti existituko
ra baizik. delako produktu baten bertsio berritu bat, gure espekKapitalis- tatibak bete ezin ditzakeena.
moaren
f u n t s a Gainera, hau gutxi ez balitz,
etengabe- eta kontuan izanda kontsuko kapital mo ahalmenak determinatm e t a k e - zen duela gure bizitza, konttan
eta sumoa
zoriontasunarekin
h a z k u n - lotzeko joera dago. Baita egudean ego- nerokotasuneko
arazoetatik

ihes egiteko ihesbide gisa ere.
Kontsumoak egungo ekoizpen
ereduan betetzen duen papera labur azaldu ostean, azken
aldian indarra hartzen ari den
ideia bat jarri nahiko genuke
mahai gainean. Esan dugun
bezala, kapitalismoaren funtsa etengabeko hazkundearena da, eta horretarako bide
eta merkatu berriak esploratzen ditu. Planeta ordea, ez da
mugagabea, muga biofisikoak
ditu, eta hainbat aditu iragartzen dabiltzan moduan, egungo
ekoizpen eredua planetaren
bitarteko material eta energetikoekin talka egiten hasia da.
Talka honen zantzuak orain
ikusten hasi baga ere 80.hamarkadatik ari gara planetak
eman diezagukenaren gainetik kontsumitzen. Ondorioz, bitarteko energetikoak
(petroleoa eta ikatza kasu)
eta materialak (litioa, galioa, uranioa...) agortzeko bidean daude adituek diotenez.
Kapitalismoaren
mugarik gabeko etekinaren goseak ataka larrian jarri du zibilizazioa. Beste behin ere
agerian geratu da egungo
eredu sozioekonomikoa kapitalaren interesen neurrira
eginda dagoela, eta ez herri
eta langile sektoreon neurrira.
Horrek ekarri gaitu honaino.

Elite ekonomikoen partetik,
erantzukizunak erantzi eta garbiketa berdea edo “greenwashing”-a dira nagusi. Digitalizazioak salbatuko gaituenaren
moduko falaziak ari dira babesten, eta logika horretan koka
ditzakegu adibidez, Europar
Funtsen diru laguntzak, ekono-

Kapitalismo berdea edo ekofaxismoa ezin dira aterabideak izan. Egiturazko arazoei egiturazko aterabideak
eman behar zaizkie, eta
lehengaien hornidura falta
hau ez da arazo ekologiko

<<Lehengaien hornidura falta hau ez da arazo ekologiko soil bat, sistema oso baten eta bere dimentsio
guztien – ekonomiko, sozial, kultural, politiko... - arazoa baizik>>

miaren ustezko susperraldi berde eta digital batera bideratuak.
Bestalde, norbanakoen bizi
ereduetan aldaketak ematea
beharrezkoa bada ere (kontsumoa,
berrerabilpena...),
badago arreta guztia eremu
honetan jartzen duenik, arazoaren aurrean azaleko irakurketak eginez eta ardurak homogenizatuz.

<< Kapitalismoaren mugarik gabeko

etekinaren goseak ataka larrian jarri Baina badira joera “ekofaxista”
du zibilizazioa >>

Etorkizunari begira jarrita,
trantsizioa eman, emango
da, planetaren mugek hala
diotelako. Ezinezkoa da aurrerantzean egungo ekoizpen
eta kontsumo maila berberak
mantentzea. Aldaketaren norabidea da jokoan dagoena.

ziorako mugagabeko bitartekoak baliatuz.

gisa izendatzen
direnak ere. Honen oinarria kolapsoaren aurrean, gutxiengo boteretsu
batek baliabide hauen kontrol
eskusiboa mantentzea da,
haien bizi eredu pribilegiatuak
mantendu ahal izateko. Eta guzti hau gehiengoaren domina-

soil bat, sistema oso baten
eta bere dimentsio guztien –
ekonomiko, sozial, kultural,
politiko... - arazoa baizik.
Horrenbestez, ikuspegi antikapitalista, feminista eta
internazionalistatik
heldu behar diogu honi eta
ekoizpen zein bizi ereduak
errotik aldatu behar ditugu, kapital metaketaren
logikarekin hautsi eta bizitzak eta lurraldeak erdigunean jarriko dituen
eredu berri bat eraikiz.

