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IRAKURGAIAK
Maskulinitatearen inguruko iritzi artikulua:
contracultura.cc/2022/04/04/el-afecto-robado-masculinidad-intimidad-y-vivencia-emocional/
Arran Ezkerreko Independentismoaren inguruan hausnartzen:
laccent.cat/hem-nascut-per-vencer-2/
Trafael Poch-i elkarrizketa Ukraina eta Errusiaren arteko gerraren inguruan:
naiz.eus/eu/info/noticia/20220405/esta-guerra-es-una-perdida-de-tiempo-para-la-humanidad
Jordi Borras eta Miquel Ramos-i elkarrizketa eskuin muturraren inguruan:
elcritic.cat/entrevistes/conversa-amb-jordi-borras-i-miquel-ramos-sobre-extrema-dreta-i-antifeixisme-125068
Burujabetzaren inguruko iritzi artikulua Joseba Azkarragaren eskutik:
berria.eus/paperekoa/1981/016/003/2022-04-23/burujabetzara-kondenatuta.htm
Globalizazioaren amaieraren inguruko iritzi artikulua Joxerra Senar-en eskutik:
berria.eus/paperekoa/1987/006/001/2022-04-24/globalizazioaren-itsasbehera.htm

GOMENDIOAK
KABALA-ren saio berezia zuzenean Ellizondotik:
youtube.com/watch?v=MZ2Efmvmxqg
Iratzar kafeak Hezkuntzaren inguruan:
youtube.com/watch?v=fLQqZYA1l40
Mundu digitala neomaterialismotik. Jule Goikoetxea eta Ekaitz Cancelaren mahaingurua:
tabakalera.eus/es/ver-leer-escuchar/contenidos/el-mundo-digital-desde-el-neomaterialismo/?s=09

Iritzia

DENOK GARA FEMINISTAK?

Egungo krisi testuinguru honetan, elkar elikatzen
diren sistema zapaltzaileen aurrean gaude; krisi
anizkoitz batean itzultzen dena. Sistema zisheteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialistak
hainbat biolentzia espresio ditu, eta pandemia
osteko testuinguru honetan, biolentzia horien gorakada esparru desberdinetan gauzatu da. Sistema honek bizitza ez-bizigarriak bizitzera garamatza, beraz, sistema eraldatzearen urgentzia dugu.

<< Gu gara sistema zisheteropatriarkal kapitalista erreproduzitzen eta
mantentzen dugunak>>
Sistemaz hitz egiten ari garen arren eta beraz,
arazoa estrukturala eta sistematikoa den arren,
guk, norbanakook, guzti honetan, badugu paper
aktiboa eta erantzukizuna. Izan ere, gu baikara
sistema zisheteropatriarkal kapitalista erreproduzitzen eta mantentzen dugunak. Beraz, egoera
honen aurrean, gu izan behar gara subjektu aktibo; etengabeko deseraikuntzan egon behar garenak, autoformatuz, gizonak zuen pribilegioez
hausnartuz, eta pentsamendu eta jokabidean aldaketak emanez; eta neskak* ahaldunduz, gure
artean aliantzak sortuz. Ezin gara etxean eserita
gelditu, edo gure jarduna soilik militantziara mugatu, sistema feminista ez baita bakarrik eraikiko.
Kritikotasunez, gure jardun politiko eta sozialaz
hausnartu behar dugu. Alegia, gazte asanbladetan, koadrilan, kalean eta abarretan zer jokabide
matxista ditugu? Zer baimentzen dugu? Galdera
hauei, gizonek arreta berezia jarri behar diezue,
sistema hau arrakalatzearen erantzukizuna zuena
ere badelako.
Denok izan gaitezke subjektu feminista eraldatzaile, baldin eta bakoitzak dagokion lekua hartu
eta bertatik eragiten badu. Betiere, neska* gazteok izanik, subjektu zapaldu garen heinean, lehen lerroa hartzen dugunak. Izan ere, gu gara

Urrats Feministako kideak

<< Denok izan gaitezke subjektu feminista eraldatzaile, baldin eta bakoitzak
dagokion lekua hartu eta bertatik eragiten badu >>
sistema honen ondorio larrienak pairatzen
ditugunak, eta honen aurka neskak* mobilizatu, hausnartu, teorizatu eta alternatibak
sortu behar ditugu. Baina, ardura guztia gugan jauzi behar da? Gizonek zer paper duzue
borroka honetan? Zer ekarpen egin behar
diozue feminismoari? Egun, egiten al diozue
edota oztopatu egiten duzue? Honako galdera hauetaz hausnartzea zuen ardura da, ez
neskona*. Matxismoaren kontra zaudetela
esateak ez du ezer aldatzen, konpromiso indibiduala eta kolektiboa hartu behar duzue
feminismoarekiko. Hausnarketa eta teorizazioa egin eta batez ere praktikan aldaketak
eman behar dituzue.
Beraz, izenburuari erreferentzia eginez, denok gara feministak? Izan behar gara, baina
horretarako konpromiso indibidual zein kolektiboa hartu behar da. Mugitu eta sistema
hau arrakalatu behar dugu!

Sakonean
Gazte gara gazte… baina zer da
gazte izatea, zer da gazteria?

GAZTERIAZ
ETA GAZTE BOTERETZEAZ

alineazio momentua izaten
da, izan sistemarekiko, edota
izan honen aurkakotasunean.

hain modu basatian bizirik.

Baina esparru erreproduktiboari begira jarrita ere, gazteok
Ondorioz, ez dugu gazte- gara, hain zuzen ere neska gazria talde bateratu, uniforme, teok gara zaintza lanen sostenahistoriko eta estatiko beza- gu. Neska gazteok gara maiz
la ulertu behar. Gazteria ez haur eta nerabeen zaintzaz ardugu klase egituraz aparte duratzen garenok, sarri oso balantzeman behar, ez dugu kla- dintza prekarioetan, gainera.
se soziala ordezkatzen duen Ingurukoen egoera emoziona<<Lan esku merkea izan laz arduratzen ere lehenengoegara kapitalismoarentzat tarikoak izaten gara, sistemaBadago gaztetasuna pasa beren zirkuituari eusteko lanabes.
>>
beti
gazteak
harreko etapa gisa saldu nahi
digunik. Sistema kapitalista ziEgungo jendartea krisi anisheteropatriarkalak ere gazte- kategoria bezala ulertu behar. zkoitzak zeharkatzen du, eta
riaren irudikapen interesatua
gazteriaren egoera partikulaegiten du: izan behar gara posi- Lehen aipatu gisara, lan esku rrak bultzatuta, are gehiago
tiboak, ausartak, ekintzaileak, merkea izan gara kapitalis- gordintzen da zapalkutza eta
konpromisorik hartzen ez du- moarentzat beti gazteak. Ka- gazteriaren egoera. Alde bagunak, “askeak”, anbiziotsuak pitalismoaren zirkuituan beti tetik, geroz eta sakonagoa den
eta espektatiba handikoak, jorratu izan dugu paper bera: prekarizazio prozesua dago.
identitate solidoetatik ihes egi- kateak jarraitzeko lan-esku Gure gurasoak baino okerrago
ten dugunak, etengabe erosi merkea izatea. Horren bai- biziko den lehen belaundaldia
eta kontsumitzen dugunak... tan, eta baita horri eskerrak izango garenaren aurreikuspeere jarraitzen du egun kapi- na egiterakoan zuzen genbiltGaztetasuna zuzenki talde talismo zisheteropatriarkalak zan: ziurgabetasuna da gure
sozial gisa kapitalismoari
loturik ulertzen dugu.; klase egituraketari dagokionez lan indar merkeenetako
bat izanik. Sozializatzeko
adina ere bertan kokatzen
dugu, momentu honetan
hasten baikara gure nortasuna eraiki eta taldeko
parte izaten. Gaztetasuna
norbanako eta kolektiboki gure buruen kontzientzia
hartzen dugun bizitza aro
bezala ulertzen dugu. Eta
honi estuki loturik dagoen
Historian zehar hamaika modutan definitu izan da gazteria,
bete izan duen funtzio soziala
aldatzen joan delako, eta horrekin batera baita gazteen gaineko ulerkera eta irudikapena ere.
Produkzio indarren eta jendarteko harreman ereduen baitan
garatzen den subjektua da.

bizitzaren oinarri, 30 urterekin
emantzipatu ezinik, geroz eta
arazo psikosozial gehiago eta
larriagoak, langabezian edo lan
baldintza kaskarrenekin enplegu prekarioetan… Horri pandemiak azkartutako krisi anizkoitza gehitu eta belaunaldi bezala
itxaropen eza da geratutakoa.
Belaunaldi bezala espektatiba
guztiak puskatu eta erori zaizkigu, bizitza eta kapitalaren
arteko talka are agerikoagoa
da gazteon artean. Horrek asko
zailtzen du bizi proiektu duinak
garatzea, eta are gehiago bizi
proiektu askatzaileak garatzea.
Gainera,
neoliberalismoaren
oldarraldi ideologikoari aurre
egitea dagokigu egungo gazteoi. Pentsamolde indibidualista eta geroz eta praktika
atomizatuagoek osatzen dute
gure bizitza, sen komunitarioa ahulduz doan bitartean.
Testuingurua kontra izanda
ere, historian zehar askotan
jakin izan du gazteriak zutitu
eta egora iraultzen. Izan ere,
gazteriaren egoera partikular
horrek bultzatuta, zapalkuntza
egoera gordin batean kokatzearekin batera, askapenerako
subjektu gisa, borrokarako
subjektu gisa ere, baldintza berezietan kokatzen gara.
Aipatu dugu jendartearekiko
etengabeko harreman eta loturan bizi garela, eta horrek
sortzen duela talde soziala.
Bada, jendartean posizioak
aldatu eta iraultzeko gaitasuna duen subejktua da gazteriarena, gizartea bera al-

<<Gazteok izango gara aldaketarako motore, gure
buruen eta gure bizitzen jabe izan nahi dugulako>>
datzeko adina indar duena.
Horretarako baina gazte boterea eskuratu beharra dago.
Hamaika forma eta molde ditugu boterearen metaketarako, eta guztiak baliatu behar
ditugu. Gazte Boterea izango baita sistema zisheteropatriakalaren
boterearekin
etengabeko talkan dagoena.
Boterea leihatzeaz gain, burujabetzara
bidean
gazteok
bizi proiektu burujabeak eta
bizi eredu askatzaileak garatu ahal izateko eskuratzen
dugun gaitasun kolektiboa
delako Gazte Boterea. Eta
boteretze prozesu horren bidez helduko gara gazteok
zapalkuntza oro gainditzera.
Jauzi kuantitatibo eta kualitatiboak eman behar ditugu
horretarako. Geroz eta gazte gehiago batu behar ditugu
bizi baldintza eta eredu askatzaileen aldeko borrokara.
Eta eremuz eremu alternatibak
eraikitzen joan behar dugu.
Gazteok izango gara aldaketarako motore, gure buruen
eta gure bizitzen jabe izan
nahi dugulako. Ez gaude prest
beste behin ere, 2008ko krisian bezala, pandemian eta
honen osteko agertokian bezala, langile klasea eta herri
sektoreak izateko kaltetuenak.
Bizitza bizigarriak eta bizitzaren sustengua bera erdigunean

jarriko duen Euskal Herriko eredu politiko, sozial
eta ekonomikoaren premia
agerikoa da. Ofentsiba kapitalistaren aurrean, gazteok lehen lerroan egongo
gara, esparru ezberdinetatik
egingo diogu aurre prekaritateari: neska* gazteen taldeetatik, mugimendu euskaltzaletik, etxebizitza eredu
berriak eskuratzetik, lan baldintza duinen borrokatik…
Bizitzak erdigunean jarriko
dituen eredu sozioekonomiko berri bat aldarrikatu eta garatu behar dugu.
Horretarako, hurrengo igandean, gazteok kaleak hartuko ditugu; egin daitekeelako posible, posible egingo
dugulako.
Zaintza lanak,
enplegua eta ondasunaren
banaketa ekitatibo eta bidezkoa egiteko. Ez delako
posible gutxi batzuk langileon lepotik aberastea;
ez delako posible zaintza lanak emakumezkoen
gain soilik egotea; ez delako posible etengabeko
lan prekarioetan aritzea.
Beste Euskal Herria bat
posible delako. Maiatzaren lehenean kaleak hartu,
eta egin dezagun posible.

Iritzia
Azken asteetan erregaien prezioen igoera
orokortuarekin egin dugu topo eta Espainiako
Gobernuak neurriak hartu behar izan ditu
kontsumoan izan zezakeen eragina baretzeko. Bereziki nabarmena izan da dieselaren
prezioaren igoera, urte hasieratik hona %35a
igo baita eta inoiz izan duen preziorik altuenera iritsi da. Ukraina eta Errusiaren arteko gerrak
lehengaiak lortzeko sortu dituen zailtasunak
eta ohiko espekulazioak eragina izan dute garestitze horretan, baina ez gaitezen engainatu,
salbuespeneko egoera baten aurrean baino,
egiturazkoa den arazo baten aurrean gaude.
Gainontzeko erregai fosilak bezala, petrolioa
planetan mugatua den energia iturria da eta
azken hamarkadan produkzioak goia jo duela ikusi dugu. Esate baterako, dieselaren produkzioak 2015ean goia jo zuen eta 2018tik
%15eko jeitsiera izan du. Industriak geroz
eta zailtasun gehiago ditu diesela produzitzeko beharrezkoa den kalitatezko petroleoa
lortzeko, besteak beste, geroz eta gutxiago
dagoelako eta inbertsioa geroz eta txikiagoa
delako. Horrek, alde batetik, prezioan eragina
du, eta beste aldetik, energiaren produkzioan
ere eragina du, energia itzulera-tasa geroz eta
txikiagoa baita. Hau da, inbertsio energetiko
handiagoa behar dugu, energia kopuru berdina lortzeko.
Petrolioa eta dieselarena adibide konkretuak
badira ere, beste hainbat energia iturri (gasa)
eta mineraletara (bateria elektrikoentzat oi-

ENERGI KRISIAREN
EZTANDA
Iker Eizagirre

narrizkoa diren litioa edo kobaltoa) hedatuko
den arazo bat dela aurreikusi genezake, guztiak mugatuak baitira.
Iraultza industrialetik gaur egunera izugarrizko
energia kopurua ustiatu eta erabiltzeko aukera

<<Ez dago baldintza fisikorik gaur
egun daukagun bizimodua eta produkzio eredua mantentzeko>>
izan dugu eta gure bizimodua eta eredu produktiboa ozeano energetiko horretan oinarritu
ditugu. Ordea energia merke eta oparoaren
garaia bukatu da. Orain petrolioarekin ikusten
ari garena paradigma guzti horren agorpen
zantzuak dira, momentuz ez delako aurkitu
energia iturri horien gaitasuna duen alternatibarik.
Ondorioa gordina da. Ez dago baldintza fisikorik gaur egun daukagun bizimodua eta produkzio eredua mantentzeko, eta logikoki, ez
dago ezta ere, hazkunde mugagabean oinarrituta dagoen sistema bat mantentzeko baldintza fisikorik. Kapitalismoa irauli beharra dago.
Hori horrela, lehenik eta behin beharrezkoa
da kontsumo eta produkzio globala murriztea.
Halabeharrez, energia eta ondasun material
gutxiago kontsumituko duen gizarte eredu
bat eraiki behar dugu. Pertsonen beharren
eta planetaren gaitasunaren araberako oreka
lortuz, energiaren produkzioa, banaketa eta
kontsumoa antolatuko duen eredu produktibo eta ekonomiko baterantz jauzia lehen bai
lehen eman behar dugu. Trantsizioa eta erritmoa baldintza materialek ezarri ez dezaten
eta prozesu hori justizia sozialaren printzipioetan oinarritu dadin.

