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JAKES BortAIru   
ABErtzALE BAtAsUnEko kidEA

G7 bilduko da Miarritzen, beraz Eus-
kal Herrian, heldu den agorrileko 
24, 25 eta 26an. Oraindik politikoki 

ukatua, zatitua eta bere burujabetza al-
darrikatzen duen herri batean. Sistemari 
erresistentziak, elkartasunak bizirik irau-
ten duen eta alternatibak sortzeko espe-
rientziak ugari diren lurralde batean.

Miarritz herriarentzat G7 bertan bil-
tzea aukera ederra dela erraten dute Ipa-
rraldeko hautetsi eta jendarteko sektore 
batzuek, ekonomikoki eta publizitatearen 
aldetik. Nola pozten ahal da handi-man-
dien etorreraz? Nola txalotu Macronen 
komunikazio operazio itxura hartzen ari 
den gertakari hori? Edota Trump bezala-
ko buruzagi ero baten bisita, klima alda-
keta ukatzen duena, diskurtso arrazista 
garatzen duena, gerla komertziala susta-
tzen eta nazioarteko tentsioak akuilatzen 
dituena? Gailur horrek oroz gainetik eka-
rriko duena astez aste agertuz doa, anto-
laketari buruzko informazioak filtratzen 
diren araberan: militarizazio eta setio 
egoera, poliziaren bortizkeriaren arris-
kua, herritarren joan etorrien mugatzea, 
eskubideen behin behineko murrizketa, 
manifestatzeko eskubidea, besteak beste.

G7-k historikoki inperialismoaren 
bizkar hezurra osatzen duten herriak 
biltzen ditu. Talde hertsi eta esklusiboa 
da. Modu informalean, munduko agen-
dan eragiteko sortu zen, baina hasieratik 
bertatik klase dominanteen eta multina-
zionalen interesak zaindu eta babesteko 
egina izan da. Gailur horrek interpela-
tzen gaitu, nahitaez, tokiko agenda politi-
kotik harago, herritar gisa, ezkertiar gisa, 
abertzale gisa, ekologista gisa, antikapi-

talista gisa... Ez da duda izpirik munduko 
buruzagi nagusiei kontra altxatzea bi-
dezkoa bezain beharrezkoa izanen dela, 
injustizien emendatzea, nazioarteko ten-
tsioak eta ingurugiroaren erronka la-
rriak ikusirik. Jendarte zibilaren funtzio 
nagusietatik bat da herriaren boza en-
tzunaraztea, gobernuek, hauteskundeen 
bitartez hautaturik ere, gaizki egiten du-
tena edo egiten ez dutena salatzeko, egin 
beharko luketena aldarrikatzeko. 

Euskal Herri osoko 35 herri mugi-
mendu, sindikatu eta ezkertiar alderdiek 
G7 EZ! plataforma osatu dute eta G7-ren 
etorrera Euskal Herrian bestelako mun-
du baten urgentzia aldarrikatu eta era-
kusteko parada izan dadin lanean hasi 
dira, nazioarteko beste eragile batzue-
kin elkarlanean. Estatu nagusi horien 
politikak salatzeko eta berehalako neu-
rriak exijitzeko arlo desberdinetan: izan 
desberdintasun sozialak, klima aldake-
ta, arazo ekologikoak, paradisu fiskalak 
edota emigranteen kontrako politikak. 
Baita kapitalismotik harago, beste logi-
ka, lehentasun eta alternatibak aldarri-
katzeko eta herrien autodeterminazio 
eskubidea defenditzeko ere. 
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G7 eta bere munduaren 
kontra kalera!


