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Jule Goikoetxeari elkarrizketa Berria egunkarian: Konplexutasunaz.
berria.eus/paperekoa/1946/010/001/2022-03-13/iraultzaren-kontzeptua-bera-konplexuagoa-bi-
hurtu-da.htm 

Lanxin Xiang-i, Shangaiko Institute of Security Policy erakundeko zuzendariari, elkarrizketa 
Ukrainako egoeraren inguruan.
diarionorte.com/215654-la-invasion-de-ucrania-no-tiene-justificacion-pero-si-causas 

Twiterreko haria. @aldo_rubert. Kamioilarien egoeraren arira, Bourdieuren klaseen ikuspegia-
ren errepaso bat. 
https://twitter.com/aldo_rubert/status/1506738654173179919?t=PCWSYVsDTW-I3h4p-
gY9hyw&s=19 

Hezkuntza Legearen inguruko iritzi artikulua, Ikamako Amaia Arbeo kidearen eskutik. 
www.berria.eus/paperekoa/1888/017/002/2022-03-24/hezkuntza-legea-garaipena-baino-bo-
rrokatzeko-beste-arrazoi-bat.htm 

Argiako Larrun hilabetekarian Euskarafobiaren inguruko erreportaia. Lander Arbelaitz. 
www.argia.eus/astekaria/docs/2772/azala/larrun-272.pdf

 Iratzar kafeak – Zer gertatzen ari da Ukrainan? Elena Beloki eta Txente Rekondoren eskutik. 
youtu.be/PTBu0vyF8dQ 

Zartadan egindako ‘Larrialdi ekologikoa eta proiektu txikitzaileak’ mahainguruaren grabazioa, 
Klak-eko Kabala saioan. 
www.youtube.com/watch?v=Eb0-MgNqLj4&t=129s

 “Els nostres George Floyd” Estatu Espainoleko arrazakeria instituzionala salatzen duen doku-
mentala. Marc Almodóvar eta Ricard González.
www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/els-nostres-george-floyd-victimes-de-la-brutalitat-policial-amb-
biaix-racial-ara-i-aqui/noticia/3140728/ 



Iritzia GURE HERRI EREDUAREN
 ISLA PRAKTIKOA

<< Jai eredu hegemonikoak sustatzen 
duen baloreei kontrajarriz, balore eral-
datzaileetan oinarritutako gazte komu-
nitate herritarra osatzeko anbizioa>>

Itxaso Mimeza

Jaia eta Herria. Bi hitz horiek elkartzen ditugunean 
sortzen da jai herrikoi kontzeptua. Esperientzia eta 
ibilbide luzea dugu Ernaiko militanteok jai herrikoietan, 
baina urte biko geldiunea suposatu digu pandemiak, 
eta aurten, pandemia baino lehenagoko formatuan 
antolatuko ditugu jaiak; duten balio politikoan berret-
siz dudarik gabe. Herri eta auzoko jaiak herrigintzaren 
adibide praktikotzat baititugu, komunitate herritarra 
sortzeko eta Euskal Herriaren eraikuntzan sakontzeko.

Ezin ukatu egungo jendartea aldatuz joan den heinean, 
gure Jaia eta Herria ere aldatuz joan direla. Sistema 
kapitalista cisheteropatriarkalaren mamuak esparru 
guztiak zeharkatzen ditu, eta tamalez, jai herrikoiak 
ez dira libratzen.

Alde batetik eta jaiari dagokionean, aisialdi eredua al-
datuz joan da egun jai eredu hegemonikoa gailentzen 
delarik. Eredu hau kontsumo basatiaren logikan egitu-
ratzen da, kontsumitzaile indibidual gisa jaiak produk-
tu gisa kontsumitzen direlarik. Gainera, jai eredu ho-
nek sistemaren baloreak erreproduzitzeko sozializazio 
eredua ere bultzatzen du, hala nola, balore indibidua-
listak, matxistak eta sexistak. Horrela, balore horietan 
oinarritutako ospakizun eredua gorpuzten da.

Beste alde batetik eta herrigintzari erreparatuz, gero 
eta balio indibidualistagoetan sozializatzen gara, des-
politizazioa bezalako elementua erdigunean egonik 
eta globalizazioaren eraginpean. Euskal Herrian beti-
danik izan dugun sen komunitarioaren garapena oz-
topatuz.

Honen guztiaren aterabidea izan nahi dute jai herri-
koiek, hau da, alternatiba kontrahegemonikoak. Bes-
telako Herri eredu baten eraikuntzan lanean burube-
larri murgiltzeko tresna dira jai herrikoiak, izan ere, 
elkartasunean eta elkarlanean egiteko praktika bat 
mahaigaineratzen dute, herritarron arteko lan kolek-
tiboak duen potentzialitatea agerian utziz, eta gazte 
mugimenduen, mugimendu feministaren, pentsionu-
den, migrante kolektiboen, talde ekologisten, herriko 

sortzaile eta artisau ezberdinen... elkarlanerako 
espazio izanik eta parte hartzailetasuna sustatuz.

Eta gazte eremuari dagokionean zer? Gazteriari 
zuzendutako gune parte-hartzaile eta herrikoiak 
sustatu beharko genituzke Gazte Boterearen ize-
nean. Gazte bakoitzaren partaidetza ezberdina 
izango den arren, gazte masa handiak biltzen 
gara jaietan eta beraz, gure baloreak eta alda-
rrikapenak zabaltzeko aprobetxatu behar ditugu 
jaiak. Horrela, jai eredu hegemonikoak sustatzen 
duen baloreei kontrajarriz, balore eraldatzaileetan 
oinarritutako gazte komunitate herritarra osatze-
ko anbizioa izan beharko genuke. Herriko gazteon 
arteko elkar-ezagutza eta harreman osasuntsuak 
sustatu eta parte-hartzerako eskaintzak eginez.

Aurreko guztia erronka potoloa izango da covidak 
gure bizitzak astindu ondoren. Gazte askorentzat 
lehen jai herrikoiak izango diren honetan, harre-
mantzeko eta ligatzeko modu berriak barneratu 
izan dituzte itxialdian. Honek guztiak, liskar eta 
eraso matxista ezberdinetan izango du isla eta 
erasoek gora egingo dute uda honetan. Mugi-
mendu Feministari aitortza osoaz egiteaz gain, 
txosnaguneek eta herriek prest egon beharko 
dute horrelako egoeren aurrean erantzuteko. Jai 
herrikoietatik gure herri ereduaren isla irudikatu 
nahi dugu heinean, gune seguru izan behar dute, 
eta autodefentsa feministaren eremu.

Gure bigarren etxea bihurtzen da jai eremua egun 
batzuez, beraz, ekin diezaiogun buru belarri ko-
munitate herritarra sortzeari.



Bizi espektatibarik gabeko be85 
urte bete dira martxoaren 31an 
Durangoko bonbardaketatik, 
Italiako faxisten abiazioaren sa-
rraskia. Apirilaren 26an beste 
hainbeste Gernikaren suntsit-
zetik, Alemaniako Condor Legio 
naziak erraustu zuen Gernika. 
Espainiar Erreinuaren izaera ko-
lonial eta zapaltzailea lehena-
gokoa izan arren, 1936ko altxa-
mendu faxistan du gaur egungo 
Espainiar Estatuak jatorria. Al-
txamenduaren ostean 40 urteko 
diktadura ezarri zen, eta 1978ko 
Erregimenarekin itxuraldatu zen 
estatua, trantsizioarekin. Es-
painiar batasuna eta elite eko-
nomikoen mesederako Estatua 
mantentzeko, maskara politikoa 
egokitu, nazioarteko onarpena 
lortu, eta etorkizuneko oldarral-
dietarako espainiar faxismoari 
ateak zabalik utzi zizkion erregi-
men berriak. Egungo espainiar 
faxismoa, ezinbestean, estatu 
espainiarraren izaerarekin ha-
rremanean ulertu behar dugu.

Espainiar faxismoa estatuan in-
tegratuta egoteak eraman du 
Euskal Herrian 
a n t i f a x i s m o a 
Estatu Espainia-
rraren aurkako 
borrokaren bai-
tan garatzera. 
1960. hamar-
kadatik aurre-
ra, belaunaldi berri batek erre-
gimen frankistari irmoki egin 
zion aurre, bertan baitzegoen 
faxismoaren muina.  Trantsizioaz 
geroztik, 1978ko Erregimena-
ren oinordetza faxista agerian 
uztea eta eskuin muturreko 

adierazpen orori irmoki aurre 
egitea izan dira euskal antifaxis-
moaren eginkizun nagusiak.

Faxismoaren izaera eta estrate-
gia aldatuz joan da, eta horren 
baitan baita borroka antifaxis-
tarena ere, nazioartean zein 
Euskal Herrian. Horrenbestez, 
faxismoaren oldarraldi berri ba-
ten aurrean gauden honetan, 
mahai gainean ditugu galderak: 
zer da egun faxismoa? Zelan 
antolatzen da eta zein estrate-
gia darabil? Zer dagokigu egi-
tea horren aurrean antifaxistoi? 

Egungo eskuin muturra eta 
faxismoa maila globaleko au-
rrerapen fasean daude. Lekuan 
leku izaera eta forma ezberdina 
izan arren, testuinguru global 
berdinaren baitan garatzen den 
fenomenoa da. 2008az geroz-
tik azkartu den krisi anizkoitza 

eta prekarizazio orokortua da 
faxismoaren oldarraldi berriaren 
gako nagusia. Borroka askatzai-
leen aurrerapenen (feminismoa 
edota transmaribibollo borroka, 
esaterako) edota migrazioen 
aurreko erreakzioak ere egun-
go faxismoaren izaeraren erdi-
gunean daude. Eta jakina, es-
painiar faxismoari dagokionez, 
espainiar batasuna eta estaturik 
gabeko nazioekiko erreakzioa 
da azken faktore esanguratsua. 

Egun ez ditugu faxistak alkan-
dora urdinarekin (normalean be-
hintzat) ikusiko, baina euren ait-
zinekoen moldeetatik ikasi eta 
helburu berberak dituzte. Eskuin 
muturraren ofentsiba globalaren  
baitan kokatzen da faxismoa 
egun. Alderdi politiko tradizio-
nalen iruditegia eta espazioak 
darabiltzan planteamendua da, 
hegemonia politiko eta kulturala 
lehiatzeko anbizioa duen eskuin 
muturraren baitan. Faxismo kla-
sikotik bereizten da demokratiko 
eta liberalekin (merkatua bar-
ne, muturreko neoliberalismoa 
defendatuta) eta “zuzenbide 

<<Eskuin muturra eremu guztietako 
ofentsiba garatzen dabil, agenda 
sozial eta politikoa markatuta, nor-
malizazioa bilatu eta gizartean nagu-
sitasuna irabazteko anbizioarekin>>

Sakonean AURREAN GARA GAUR



estatuko” erakunde juridikoe-
kin bizi daitekeelako: estatuko 
parlamentuetan VOXek gero 
eta ordezkaritza handiagoa du, 
komunikabideetan presentzia 
irabazten ari da (Ok Diario da 
telebistan kolaboratzaile gehien 
dituen hedabidea), aparatu judi-
zialean autoritarismoa eta adie-
razpen askatasun eza gora doaz, 
indar armatuetan presentzia eta 
antolaketa maila handitu du (in-
dar okupatzaileez gain, azken ur-
teetan ertzaintzan ere bai), etab.

Horrenbestez, gaur egun-
go faxismoa talde txikietan 
bakarrik antolatzetik urrun, es-
kuin muturra eremu guztietako 
ofentsiba (kaleetan, erakun-
deetan, komunikabideetan, 
sareetan, kulturan...) garatzen 
dabil, agenda sozial eta politi-
koa markatuta, normalizazioa 
bilatu eta gizartean nagusita-
suna irabazteko anbizioarekin.

Beraz, horri guztiari erantzun-
go dion estrategia antifaxista 
da eraiki beharrekoa. Faxis-
moaren agerpen adierazgarrie-
nei modu zuzenean erantzunez, 
baina hortik harago, eztabaida 
sozial eta politikoan duen era-
giteko gaitasun guztiari aurre 
egitea inoiz baino garrantzitsua-
goa da. Ez da bakarrik faxistak 
pasa ez daitezen aurre egitea, 
pasa ahal izateko baldintza guz-
tiak desagerraraztea baizik.

Gaurdanik ekitea da lehenen-
goa. Ez direla pasako aldarri-
katzetik harago joan beharra 
dugu, gaur egungo faxismoaren 
estrategiari erantzungo dion 
logika oso bat hedatuta. Es-
pazioak irabazten ari dira, eta 
horri erantzungo dion mezua 
zabaltzea dagokigu. Eta anti-
faxismoa ere prest eta martxan 
dago, hamaika borroka eta ere-
mutan errotuta, erantzun gaita-
sunarekin eta faxismorik gabe-
ko jendartea eguneroko lanean 
eraikitzen. Faxismoaren aurrean 

gaude, hori da gure posizioa, 
eta ahalik eta sektore gehien 
faxismoari gaurdanik aurre egi-
tera eta Herri antifaxista erai-
kitzera lerratzea da erronka.

Borroka honetan faxismoaren 
jo puntuan dauden sektoreen 
papera ezinbestekoa da: trans-
maribibollo borrokan, feminis-
moan, euskalgintzan, nazio za-
palduon borrokan, errefuxiatuen 
aldeko borrokan, 
borroka antiarra-
zistan... espainiar 
faxismoaren jo 
puntuan dau-
den borrokak 
dira egungo 
te st u i n g u r u a n 
faxismoari aurre egin, eta Eus-
kal Herri aske eta antifaxis-
taren oinarriak eraikitzen ari 
direnak. Gure aitortza osoa 
eskaini, eta dagokigun ere-
muetatik horietan buru-belarri 
murgiltzea eta zubiak eraikit-
zea izango da gure ekarpena.

Hirugarrena, borroka forma anit-
zen erabilera da. Eremu guztie-
tan lehiatzen duen eskuin mu-
turraren aurrean, eremu guztiak 
dira borroka antifaxistarako lu-
bakia. Herritarren eta gazteen 
gehiengoak bere alea jar de-
zakeen borroka ereduak erai-
ki behar ditugu. Faxismoaren 
ekintza edo aurrerapenei irmo-
ki aurre eginez (Euskal Herriko 
hainbat herrietan azken urteetan 
egin den moduan), herri mugi-
menduaren eta gizarteko espa-
zio antolatu orotan antifaxismoa 
balio nagusi gisa kokatuta, 
faxismoaren jo puntuan dau-
denek protagonismoa izanda... 

Horrekin antifaxismoa hegemo-
nikoa izatea bilatu behar dugu. 
Aurrerakoia, ezkerrekoa, abert-
zalea, demokrata, iraultzailea... 
den oro antifaxismoarekin lerra-
tuta. Faxismoaren eragina gure 
bizitza zeharkatzen duten ha-
maika eztabaidetan dago: Ino-

<< Espainiar faxismoaren jo puntuan dau-
den borrokak dira egungo testuinguruan 
faxismoari aurre egin, eta Euskal Herri 
aske eta antifaxistaren oinarriak eraikit-
zen ari direnak >>

ren Karguan Ez Dauden Adin-
gabe Atzerritarrekin sortu 
duten eztabaidan, euskararen 
aurkako erasoetan, kolektibo 
zaurgarrien aurkako indarke-
rian, errefuxiatuen harreraren 
aurkakotasunean... Lanto-
kian, ikasgelan edota lagun 
artean bizi ditugu jarrera ho-
riek. Antifaxismoa hegemo-
niko egiteak jarrera horiek 
guztiak eztabaida publiko-

tik kanporatzea esan nahi 
du. Eskuin muturrekoa den 
espresio txikienak ere, kos-
te sozial handia eragin, eta 
horiek desagerrarazteraino. 

Eta bada ere, antifaxismoan 
ezinbestekoa den beste gako 
bat, proiektu hobe bat es-
kaintzea. Zeinetan faxismo-
rik gabeko gizartea eta, oro 
har, gizarte justu eta askea 
erdietsi daitekeen. Espainiar 
faxismoak erdigunean es-
painiar batasuna izanda eta 
1978ko erregimenean bizi 
dela aintzat hartuta, erre-
gimen hori zartatuko duen 
estatu antifaxista da guret-
zat alternatiba. Zapalkunt-
za guztien gainditzea lort-
zeko aukerari ateak irekiko 
dizkion Euskal Errepublika.

Durango, Gernika eta beste 
hamaika herrietako gertaka-
rien oroimen egunak izango 
dira hurrengo asteetan. Bi-
lakatu ditzagun ere, egungo 
faxismoari aurre egiteko egu-
nak. Antifaxismoa berritzen, 
kalera ateratzen, borroka 
antifaxistei aitortza egiten 
eta Euskal Gazterian hege-
monikoa bihurtzen egingo 
dugu lan. Aurrean gara gaur.



Iritzia EMOZIOAK
POLITIKAN

Peru Azpillaga 

Emozioak eta politika. Zalaparta 
handia sortu zen duela gutxi sa-
reetan jardun politikoaren baitan 
emozioek eta arrazoiak jokat-
zen duten paperaren inguruan. 
Emozioek antza, balio gutxi dute 
batzuentzat, edo izatekotan, ne-
gatiboa baino ez da, “doktrina 
faxistaren baitan” kokatzeraino 
inkluso. Ezker-eskuin dikoto-
miak ordea azken hamarkadetan 
zerbait erakutsi baldin badigu, 
zera da: ezkerrak historikoki al-
darrikatu duen arrazoiaren in-
darra ez dela nahikoa gizartea-
ren eraldaketa eta testuinguru 
politikoa baldintzatzeko. Are 
gehiago, bien bitartean, eskui-
nak eta bere eskutik doazen 
mugimendu populistek bultza-
tutako emozioetan eta jarrera 
erreakzionarioetan oinarritutako 
dinamikek arrakasta sonatuak 
lortu dituzte mundu osoan zehar. 

Eta adibideak ez dira falta: 
Trump-en garaipena AEBe-
tan, Brexit-aren fenomenoa, 
Bolsonaro Brasilen, Europako 
neofaxismoaren bultzada be-
rria eta, zehazki, gurera etorriz, 
Abascal edota Ayuso bezalako 
pertsonaien gorakada. Hortaz, 
emozioak eskuma berriaren es-
trategiaren kontu hutsal bat dira 
edota politikagintza berriaren 
erdigunean kokatu beharreko 
gakoa? Luze eta zabal idatz liteke 
honen inguruan, kasu honetan or-
dea, dugun tartea kontuan izanik, 
bi kontu aipatu nahiko nituzke:

Lehenik, azpimarratzea arrazoia-
ren indarrak ez duela ezertarako 
balio arrazoi hori transmititu eta 
konbentzitzeko gaitasunik ez ba-

dugu. Ez da kasualitatea, diskurt-
so populistek langile klasearen 
baitan zabalpena eskuratu izana, 
ezker instituzionala sektore he-
rritarretatik geroz eta desbinku-
latuago dagoen bitartean. Zer-
gatik ordea? Bada, erantzuna ez 
dago hainbeste proposatzen di-
ren neurrietan baizik eta ideia ho-
riek komunikatzeko moduetan. 

Argi geratu da, besteak beste, 
Gaztela eta Leongo kanpainan 
zehar edota, urruti joan gabe, 
oraintxe indarrean dagoen ga-
rraio greban. Gutxi askok egin 
dezakete bizitzaren garestitzea-
ren aurrean kaltetuenen atera 
den sektore baten aldarrikape-
nen aurka. Horren fruituak ordea, 
eskumaren zakuan baina ez dira 
erortzen ari. Zergatik? Gakoa ez 
da egoerari buelta emateko gilt-
za izatea, ezta programa ardurat-
su eta eraginkor bat proposatzea. 
Gakoa, jendea zurekin eta zure 
proiektuarekin identifikatzea eta 
interpelatuta sentitzea da, haiek 
bezalakoa zarela sentitzea; eta 
ezkerreko politikariek arazo bat 
dute horrekin langile klasearen 
gehiengo zabal bat eskumako 
gizon dirudun batekin identifi-
katuagoa sentitzen den unetik.

Baina nola lortzen da hori? Tira 
irudi, itxura eta komunikazio mo-
duak menperatzeaz gain, politi-
kan eta, batez ere, komunikazio 
politikoari lotuz, bada jendar-
tearen iritzi publikoa bereganat-
zeko funtsezkoa den logika bat: 
agenda markatzea. Hau da, gai 
konkretu baten inguruan, nork, 
nola eta zer terminotan eztabai-
datzen den erabakitzeko ahal-

mena izatea. Lehengo adibideari 
lotuz, garraio grebaren harira, es-
kumak eta patronalak foku me-
diatikoa Espainiako Gobernuan 
ezarri dute, eta honek garatu ez 
dituen politiketan. Guztiok daki-
gu bizi dugun krisi honek izaera 
askoz zabalagoa duela, baina 
haiek lortu dute helburu konkre-
tu batekin baliatzea: gobernua 
higatzea. Adibideak ordea, uga-
riak dira azkenaldian: Garzon eta 
haragiaren kontu guztia, Ayuso 
ustelkeria akusazioetatik librat-
zeko fokua haren alderdiko ki-
deen traizioan kokatzea, VOXek 
hauteskundeetan adingabe atze-
rritarrekin egindakoa edota Aitor 
Estebanen ahaleginak EH Bildu 
Putinen alde dagoela saltzeko. 

Markoa kokatzeak eztabaida bat 
zuk nahi duzun terminoetan eta 
zuk nahi duzun ideia horren in-
guruan ematea dakar. Eta berdin 
du oinarrian egia edota gezurra 
egon: markoa kokatzen bada, 
eztabaida irabazita dago, eta 
horretan emozioek funtsezko 
papera jokatzen dute. Hori dela 
eta, hobe genuke zurrunbilo 
honen erdian, inguratzen gai-
tuen horri erreparatuko bage-
nio, gure tradizioari eutsiz, bai-
na jendartearekin konektatzeko 
bide berriak bilatzeari ekin be-
har diogu, ezkerraren sinbologia 
eta komunikazio bide klasikoak 
aspaldi agortu baitziren, eta te-
knologia berrien eta berri falt-
suen desertuan erabat galduta 
gaudelako, faxismoak ekaitzak 
aurrera egiten duen bitartean.


