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“El Buen Patron” pelikulari kritika feminista Irantzu Varelaren eskutik Pikara Magazinen
pikaramagazine.com/2021/10/cine-social-sin-nosotras/ 

Jokin Bergara Berrian Baso Lanbrotsuen belaunaldiaz
https://www.berria.eus/paperekoa/1981/016/003/2022-02-17/baso-lanbrotsuen-belaunaldia.htm

Naiara Gago Argian euskara hitz egitearen zailtasunaz.
https://www.argia.eus/albistea/ahoaren-lorea

Soledad Galiana Naizen Derryko “Igande Odoltsua” mintzagai
https://www.naiz.eus/eu/info/especial/20220130/cinco-decadas-exigiendo-verdad-y-justicia

Asier Blas Argian Ukraniako krisiaz.
https://www.argia.eus/albistea/oldarraldi-militar-fabrikatuak-eta-hauen-arriskuak-ukrainan

Poch de Feliu, Rafael (2017). Entender la Rusia de Putin. De la humillación al restablecimiento. 
Errusiako barne-politika eta portaera geopolitikoa ulertzeko liburu interesgarria.

Txileko testuinguru politiko berriaren analisia La Base irratsaioan Gabriel Boricekin.
https://www.youtube.com/watch?v=fcDNzgr-9pA 

Ipar Hegoa Fundazioaren Ikusmiran podcasta gazteen egoeraz.
https://www.iparhegoa.eus/materialak/podcastak/podcasta-ikusmiran-08-gazteen-errealitatea/

Zartadako kideei elkarrizketa Klakeko Kabala saioan.
https://www.youtube.com/watch?v=mC2Cw3AJCXY&t=25s

Unai Ribera Eitbko “Biba Zuek!” saioan maskulitateaz.
https://www.instagram.com/tv/CaE3b_TIv8-/?hl=es



Iritzia GUTXI BATZUK DENOK ZAINDU 
BEHAR EZ GAITZATEN

<< Genero femeninoaren 
eraikuntza eta sozializa-
zioan zehar zaintzaile iza-
tea egozten zaigu, izate 
ezak kriminalizazioa eta 
erru-sentimendua dakart-
zalarik>>

Ainhoa Bueno eta Amaiur Egurrola

Emakumearen merkaturatzeak ez gintuen zaintza 
lanak egiteaz libratu. Are, gure lanaren desbalo-
rizazioan sakondu, eta sistema kapitalistaren oi-
narrietan dagoen lan-banaketa sistema betikotu 
zuen; betetzen ditugun lan erreproduktibo, isilpe-
ko eta prekarioek ahalbidetzen dute kapitalaren 
metaketa eta etekinaren biderkatzea. Baldintza 
kaskarretan heltzen da gaur egunera zaintza sis-
tema; erregulatu gabe, ez dauka ikuskaritza ber-
matuta... Familiarizatua, merkantilizatua, femini-
zatua eta arrazializatua dagoena. Finean, bizitzak 
vs kapitala dikotomian sakontzen duena. Eredu 
hau irauli eta 
alternatiba bat 
planteatzerako 
orduan, asko 
dira azaleratzen 
diren galderak. 
Zer zaintza-lan 
profesionalizatu 
nahi dugu? Zer 
eginkizun eman-
go diogu etxeko 
enpleguari? Nola 
eraiki elkarre-
kiko zaintzaren 
kultura? Galdera hauei erantzuteko planteatzen 
du Euskal Herriko Mugimendu Feministak “Euskal 
Zaintza Sistema Publiko-Komunitarioa”.

Zaintza da pert-
sona ororen 
beharrak sos-
tengatu eta 
ongizate mul-
tidimentsiona-
la (materiala, 
afektiboa, fisi-
koa, mentala, 

osasuna...) bermatzearen oinarria. Zapalkunt-
zarik gabeko jendarte bat helburu, zaintzak er-
digunera ekartzeak erroko paradigma aldake-
ta suposatzen du. Honek, kapitalismoaren eta 
neoliberalismoaren baitan antolatutako jendar-
te-antolaketa zalantzan jarri, eta Euskal Herri 

aske baten eraikuntzari ekarpena egiten dio. 
Horregatik diogu potentzial politiko handia 
duela EZSPK-ak. Euskalduna, Euskal Herrian 
lekutua eta bertako komunitatearen ezauga-
rritzean oinarrituta egongo delako. Publikoa, 
instituzioen aldetik tresnak, espazioak eta 
baldintzak eskaini behar direlako. Eta komu-
nitarioa, zaintza eskubide eta betebehar ko-
lektiboa izango delako, interdependenteak 
baikara.  

Zaintzaren afera neska* gazteon eremura 
ekarrita, bi es-
fera ezberdin 
kokatu ditzazke-
gu; materiala 
(ikas eta lan bal-
dintzak, solda-
ta, etxebizitza...) 
eta afektiboa 
( l a g u n a r t e k o 
harremanak, se-
xu-afektiboak, 
familiakoak...). 
Biak prekarieta-
teak zeharkatu-

ta daude guztiz, eta elkarreraginean daudela 
ulertzen dugu. Izan ere, genero femeninoaren 
eraikuntza eta sozializazioan zehar zaintzai-
le izatea egozten zaigu, izate ezak krimina-
lizazioa eta erru-sentimendua dakartzalarik.

Aipatu bezala, komunitate osoaren ardura 
izango da zaintza EZSPK-an. Benetan jendar-
tea eraldatzera bagoaz, erantzukizuna guz-
tiona da, eta batzuk oso atzetik doaz, insti-
tuzioak eta gizonak kasu. Eta guk argi dugu: 
ez dago erroko paradigma aldaketarik, ez 
eta komunitatearen eraikuntzarik, sistema 
komunitario batean ez bada, zaintzari duen 
aitortza emanez. Denok zaindu behar baitu-
gu elkar, gutxi batzuek denok zaindu behar 
ez gaitzaten.



Bizi espektatibarik gabeko be-
launaldia omen da gurea. Tune-
laren amaieran argirik ikusten ez 
dena, itxaropenik gabeko eta  is 
not alternative barruraino sartu 
eta honen zama egunero biz 
karrean daraman belaunaldia. 

Ikasteko esan ziguten, karrera 
bat eta bi master egiteko, aha-
lik eta hizkuntza gehien ikas-
teko, baina alferrik. Merkatuak 
markatutako logika akademi-
koaren zirkuluan erraz sartu 
ginen, eta ordutik bueltaka 
gabiltza. Akademikoki inoi-
zko belaunaldi prestatuenen 
artean dago geurea, eta hala 
ere itxaropenik ez. Espekta-
tiba guztiak apurtu zaizkigu. 

Baina espektatibak ez dira 
bakarrik apurtzen, apurtu egi-
ten zaizkigu etengabe. Sarritan 
esan izan dugu etengabeko 
prekarizazio prozesu amaiga-
be honen eraginez bere gura-
soak baino okerrago biziko den 
lehen belaunaldia garela, eta 
horrez gain, ezegonkortasun 
egoerak muturrera garamatza. 

Prekarizazio prozesu honek 
gure oinarri materialak eten-
gabe kolpatzen ditu, ez etxe-
bizitzarik, ez enplegu duinik, 
ez zerbitzu publikorik... Horrez 
gain, ordea, ezegonkortasun 

egoera gure egoera psiko-
sozialean uzten ari den arras-
toa inoiz baino handiagoa da. 
Biharra etengabeko amildegi 
bat da, eta hori edozein bizi 
proiektu garatzeko oinarrizko 
o z t o -
poa da.

E t e n -
gabeko 
b i d e -
g u r u t -
z e a n 
a u r k i t -
zen gara 
g a z -
t e o k . 
Eta bi 
a u ke r a 
nagusi izan ohi ditugu: egoera 
onartzea edo ez onartzea. Le-
hen aipatutako espektatiba eta 
alternatiba ezari helduz, asko-
ren aukera egoera onartzea da, 
es lo que hay. Etorkizunik ez 
dugunez, orainaldia(n) bizi be-
har, eta horrek gehienetan ora-
inean bizitzera baino egunez 
egun desfasatzera garamatza. 
Bizi eredu kontsumista eta nor-

berak bere burua eta 
bere oraina salbatzera.

Bigarren aukera ez 
onartzearena litzateke. 
Kontzientzia piztu eta 
gure oraina eta etorki-

zuna iraultzeko batu, antolatu 
eta borrokatzea. Aktibazio hau 
norbanakoaren gain beharrean, 
kolektiboan ulertzen dugu, bo-
rroka kolektiboak indartuko bai-
kaitu. Eta guztion bizi baldint-

zak hobetzeko eta alternatibak 
eraikitzeko aurrera urratsak 
ematean datza. Maiz aukerarik 
neketsu eta zailena izan ohi da.

Guztiok aurkitu izan gara noiz 

edo noiz bidegurutzean. Eta 
guztiok sentitu izan dugu inoiz 
egoera honi aurre egiteko ez 
dugula ez baliabide, eta ezta 
tresnarik ere. Tresna horiek 
guztiak kanpoan bilatu beha-
rrean, eraldaketarako subjek-
tu izan behar du norbanakoak; 
iraultza gugan hasten dela 
sinetsi eta hau gure egune-
roko praktiketara eraman. 
Baina horrekin ez da nahikoa. 

Norbanakoaren borroka hutsal 
geratu daiteke borroka kolek-
tibo eta ortzimuga baten bai-
tan kokatzen ez bada. Izan ere, 
eraldaketarako ezinbestean 
dago ni-aren eraldaldatzearen 
gaindiko beste prozesu bat. 
Borrokak kolektiboa behar du 
izan, norbanakoa, taldea eta 
proiektua edota ortzimuga 
lotuko dituen borroka, guz-

<<  Borrokak kolektiboa behar 
du izan, norbanakoa, taldea eta 
proiektua edota ortzimuga lotuko 
dituen borroka, guztiak elkar-eli-
katuko direna >>

Sakonean BIDEGURUTZEAN
GAZTEOK BAT



tiak elkar-elikatuko direna.

Kolektiboa da beraz ulertzen 
dugun borroka, eta horretarako 
ezinbestekoak ditugu Gazte 
Mugimenduak. Tresnarik era-
ginkorrenak dira, kontzient-
zia hartzetik, aktibaziorako 
eta aktibaziotik eraikuntza 
eta eraldaketarako paradig-
man kokatzen eta borrokatze-
ko tresna direlako. Potentzial 
politiko handia dute, autoan-
tolakuntzan, auzolanean eta 
autoges-
tioan oi-
narritzen 
diren mu-
g i m e n -
duak izan 
ohi dira, ortzimuga komun bat 
partekatzen dutena:  eraldake-
ta soziala eta burujabetzak. 
Tokian tokiko txikitasunetik, 
eguneroko kontuak aldatzetik 
abiatu eta Euskal Herria eral-
datzerainoko eragin politikoa 
izan dezakegu, horrekin jabetu 
eta martxan jartzea da gakoa.

Gazte subjektua indartzea ga-
rrantzitsua da, historikoki Gaz-
te Mugimenduaren ezaugarri 
nagusienetarikoa izan da hau. 
Gazte problematikei gazte 
erantzunak planteatzea alde 
batetik, gazte espazioak sort-

zea eta eraikit-
zea. Eta bestetik, 
belaunaldiarteko 
p r o b l e m a t i k a k 
izan daitezkeenei 
gazte ikuspegia 
txertatu eta ber-
tatik erantzutea. 
Biak ala biak in-
dartzen dute gazte 
subjektua. Egungo 
testuinguruan hori 
ere badagokigula uste dugu, 
ez materialki hainbat proble-
matika espezifiko jasaten di-

tugulako 
s o i l i k , 
b a i z i k 
eta sub-
jektiboki 
i n d a r t -

zen gaituelako, bat egiten du-
gulako.

Lehen aipatu gisara, gaz-
teon arteko espazioak sortzea 
ezinbestekoa iruditzen zaigu 
egoera iraultzeko. Konfluent-
zia logikan kokatutako gazte 
espazioak sortzea garrantzit-
sua da, eremu ezberdinetako 
borrokak batu eta elkarri la-
gundu, herriko gazteak sare-
tu... Tokian tokiko Gazte Mugi-
menduen koordinaziotik hasi 
eta maila nazionaleko Zartada 
bezalako gazte ekimeneta-
rainoko dimentsioa izan de-
zakete konfluentzia horiek. 

<<gazte borroka guztiak elkarlotu 
egiten dira, zapalkuntza askok ele-
mentu bera dute muinean eta horra 
jo behar dugu >>

Konfluentziarako espazioak 
sortzeak gure erosotasu-
netik ateratzea ekarriko du 
batzuetan, ezberdinen ar-
teko aliantzak eraikitzea, 
hausnartzea, iritziak konpar-
titzea eta gazte ezberdinen 
borrokak piztu eta bat egi-
tea. Ez gara hain ezberdi-
nak azken batean, gazte 
borroka guztiak elkarlotu 
egiten dira, zapalkuntza 
askok elementu bera dute 
muinean eta horra jo be-
har dugu. Gazte Mugimen-
duetan sarri jasandako 
zapalkuntza eta problema-
tikek batu gaituzte. Baina 
burua altxa eta zapaltzen 
gaituen horrez gain beste 
kontu batek ere batzen gai-
tuela ohartzeko unea da: 
egiteko prest gaudenak. 

Eta gu prest gaude orainean 
ez itotzeko, egunero bo-
rrokatzeko, elkartzeko, anto-
latzeko, eraikitzeko, apurtze-
ko, saretzeko... Prest gaude.

Prest egotearen ez da na-
hikoa ordea, antolatu eta 
borrokatzeko dagokigu. Ho-
rretarako baditugu hamaika 
bide eta bide ezberdinak 
elkargurutzatu behar ditu-
gu. Bat egin behar dugu, ba-
tera egin behar dugu. Gure 
etorkizuna guk, gaur eta 
hemen borrokatuko dugu.



Iritzia JASOTAKO KOLPE 
BAKOITZEKO

Beñat Remon

Urrunetik baina gertu ere bizi 
izan ditugu Euskal gazteriak 
jasan dituen kolpe guztiak.
Borrokarekiko konprome-
zua hartzeagatik jasoak 
izan direnak. Ilegalizazioak, 
epaiketak, atxiloketak, tor-
turak, espetxea, erbestea…
Gazte antolakuntza eteten 
saiatu dira etengabe eta ho-
rretan jarraitzen dute, bai-
na herri honek duen one-
na ezingo du inork eten, 
aurrera jarraitzeko grina.

Baldintza guzti horiek sort-
zeko, ahalmen oso han-
dia izan du eta dauka gaz-
te antolakuntzak. Etsitzea 
errezena den uneetan, alde 
emozionala piztea lortu da 
hamaika aldiz eta gazte-
ria borrokara batzea lor-
tu izan dugu, horrek duen 
potentzialitate guztiarekin.

Gaztetan, “haiek” izateko 
nahia izan dugu gazte as-
kok eta modu ezberdinez 
batu gara borrokara, gazte-
txe baten okupazioaren on-
dorioz, jaietan txanda bat 
egin eta gero, herriko gazte 
baten atxiloketaren aurkako 
manira joan ondoren… Eta 
gaur da eguna guk ere bo-
rrokan bat egiten duguna. 

Beti esaten da gazteria irault-
zen motor izaten dela, eta 
Euskal Herrian ere horrela da.
Gazteriak beti atera izan 
du bere onena gure he-
rrian, momentu gogor eta 
ilunenetan zegoenean ere. 
Aurrera egiteko eta eraikitzen 
jarraitzeko kemena ateratzea 
lortu du beti euskal gazteriak.

Gaztetxeen loraldia, gaz-
te mugimenduak, gaz-
te antolakunde ezberdi-
nen sorrera etabar luze 
bat izan da euskal gazteri 
borrokalari eta konprome-
titua izatea lortu duena.

Gaur egun gazte izatea asko 
aldatu da gure bizi baldint-
zekin batera, sistema ka-
pitalista heteropatriarkalak 
jo-puntuan jarri gaitu eta 
gainera pandemiak, bizitzen 
genituen zapalkuntzak area-
gotu eta azaleratu egin ditu. 
Honek gure bizitza hankaz 
jota jarri du, ez da iragane-
ko errepresio eredu berdi-
na baina, gezurretan arit-
zea litzateke esatea honek 
ez gaituela baldintzatzen.

Egoera ezegonkor honetan, 
berriz ere gazte errebeldeon 
izaera gailenduko da, argi 
erakutsi dugu zaintza saree-
kin edota gure bizi baldintza 
kaxkarrak salatzeko kalera 
ateratzen. Horretan berres-
ten gara eta aurrera egiteko 
kompromisoa dugu, konpro-
miso eta borroka gaude Eus-
kal Herriko milaka gazte. 

Gazteok beti, jasotako kolpe 
bakoitzeko milaka bulkada!


