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EGILEA i zigor oleaga
AzALA i joseba larratxe, josevisky 
ArGAzkIAk i eneritz arzallus

Hainbat lurralde, borroka eremu eta 
adineko militante taldea elkartu dugu 
Altsasuko Gaztetxean, herrigintzaren 
militantzia eta antolaketa ereduez 

taldean hausnartzeko: Jon Hidalgo, Ainara Kal-
tzakorta, Maia Ansa, Jon Mintegiaga eta Loretxu 
Berguniain (bakoitzaren aurkezpena, laugarren 
orrian).Zer militantzia ereduetatik gatoz? Zer 
jarraikortasun eta haustura antzematen ditu-
gu? Zer militantzia eredu ari dira indartzen eta 
ahultzen egun, onerako zein txarrerako, euskal 
herrigintzan? Zeintzuk indartu beharko geni-

tuzke aurrera begira? Zer erronka politiko eta 
sozialei erantzun behar die herrigintzak egun 
eta etorkizunean?

Nork bere sentsibilitate eta aktibismotik ekar-
pena egitea da proposamena, baina inor ezeren 
ordezkari izan gabe, ‘librean’ arituz. Aniztasuna 
nahasteko saiakera egin dugu, baina, esan gabe 
doa, kanpo geratu diren begiradak mahaiaren 
bueltan daudenak baino gehiago dira. Testura 
kolektibo eta borroka gehiagoren hausnarketak 
ekarriz aberastuko dugu solasaldiaren kontaki-
zuna, osatuagoa izan dadin.
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2014an Joxemi Zumalabe Funda-
zioak Dabilen harriari goroldio-
rik ez (DHGE) liburua argitaratu 

zuen, militantzia ereduen inguruko 
hausnarketa mamitsua. 2012an eta 
2013an Euskal Herri osoko hainbat 
mugimendurekin egindako hausnar-
keta saio kolektiboak dira lanaren oi-
narria. Saio haietatik ondorio nagusi 
bat nabarmentzen du DHGEk: “Mi-
litantzia politikoa aldaketa garaian 
dago”. Lau urteren ostean, 2018ko 
irailean, Iraultza Txikien Akanpada 
(ITA) ospatu zen Gipuzkoako Zubieta 
herrian. “Jendarte likidoak, militan-
tzia likidoak?”, galdetzen zuen haus-
narketa saioetako batek. Hurbildu-
tako militante kopuru handiak kezka 
bizirik jarraitzen duela ulertarazi 
zuen. Bilgune Feministako ordezka-
riak herrigintza aldaketa aro sako-
nean murgildua zegoela bota zuen 
bertan, hori dela eta, militantzia ere-
duen inguruko hausnarketa egiten 
ari zirela propio.

Mudatze hori arnas luzekoa 
dela, indarrean jarraitzen duela eta 
erronka zahar-berriak dituela da 
erreportaje honetarako premisa. 
Baina auzitan jarri nahi izan dugu 
gure solaskideekin: “Bada aldaketa 
garaia?”, galdetu diegu. Baiezkoa 
nagusitu da erantzunetan, baina 
ñabardura garrantzitsuez lagun-
duta: militantzia ereduez hitz egin 
behar dugu, pluralean, lehen beza-
la orain ere praktikak anitzak bai-
tira; hausturak ez ezik jarraikor-
tasunak ere badira; garai batean 
gutxiengoak edota minorizatuak 
ziren eredu batzuk hegemonikoa-
goak dira orain, eta alderantziz; 
aldaketa berezkoa eta etengabea 
da, azken urteetan indartsuagoa 
izanagatik.

Baiezko ñabartuarekin, lehen-
go galderaren segida mahaikideei: 
“Zeintzuk dira aldaketen moti-
boak?”. Hotz dago giroa oraindik, 

joango da epelduz, baina isiltasu-
nen artean hitzak heltzen doaz. 
Ezker abertzalearen estrategia al-
daketak haren bueltako herri mu-
gimenduetan eta herrigintzan oro 
har eragin handia izan duela azpi-
marratu du Bergunianek, 50 urte-
ko borrokarekiko aitortza doinuan 
eta egungo jarrerekiko oso kritiko. 
Ziklo aldaketa horrek paradigma 
osoaren ordezkatzea ekarri due-
la dio Kaltzakortak: “Modernita-
tearen paradigma bat zegoen, in-
fluentzia handia zuena –etsai argia, 

garaipen egunaren iruditeria, gu 
indartsu eta sendoak...–, eta zikloa 
amaitzean postmodernitatea sar-
tu da –likidotasuna, egia sendoen 
hauskortasuna, niaren protagonis-
moa...–. Ziklo politikoaren itxiera-
rekin datoz ere norabide orokorren 
eta proiektu bateragarrien irudite-
gi eza, zein hainbat mugimenduren 
elkarrengandiko urruntzea”. Minte-
giagak ezker abertzalearen estrate-
gia aldaketari onuretatik begiratu 
dio: “Frankismoaren bueltan sor-
tutako borroka epe berriak espazio 
asko ireki zituen, momentu batetik 
aurrera espazio horiek ixten ari zi-

ren, eta bukatutzat eman denean 
berriz ere ireki dira batzuk. Herri 
mugimenduen loratze bat egon da 
ondoren, oso mugimendu ezberdi-
nak”. Errepresio itogarriaren leun-
tzeak ere ahalbidetu du loraldia, 
bere ustean. 

Pentsionisten mugimendua, mu-
gimendu feminista, errefuxiatuen 
aldekoa, etxegabetzeen aurkakoa, 
ekonomia sozial eraldatzailea, 
agroekologia eta kontsumo tal-
deak, ildo sozialista bultzatzen du-
tenak, apustu etxeen aurkakoak, 
komunitarioak, erabakitze esku-
bidearen edo independentziaren 
aldekoak, okupak... Azken urteetan 
mugimendu berri ugari sortu da, 
aspalditik lanean ari ziren batzuk 
nabarmen indartu dira. Militantzia 
ulertu eta praktikatzeko moduetan 
eragin dute, mudatzeen ondorio 
zein kausa dira aldi berean.

Aldaketen zergatiak ez ditugu 
soilik geure artean bilatu behar. 
Euskal Herriko gatazka armatua-
ren amaierak mundu mailako krisi 
ekonomikoarekin bat egin zuela 
gogoratu dugu, eta horrek baldin-
tza berriak sortu zituela: amaitu 
da ongizate estatuaren paradigma 
Mendebaldean. Kolapso energe-
tiko eta klimatikoa aukera erreal 
gisa eta ez oso urrutiko sentitzeak 
mugimendu ekologista (zahar) 
berriak hauspotu ditu. Herrialde 
Katalanetako borroka sozial eta 
politikoetara hurbildu da euskal-
dun asko ikasteko gogoz. Mundu 
mailako ezkerren porrotek, lorpe-
nek eta borroka modu berriek ere 
izan dute eraginik euskal herri-
gintzan: plazetako mugimenduak, 
Abya Yalako (Latinoamerika) mu-
gimendu herritarren zein ezkerre-
ko gobernuen esperientziak, Gre-
ziako ikasgaiak, azken urteotako 
matxinadak kontinente guztietako 
herrialdeetan...  

oso ondo 

ikusia zena orain 

gaizki ikusia da: 

‘Baina zuk zergatik 

Behar duzu 

hainBeste militatu, 

zer arazo pertsonal 

ari zara ezkutatzen?’”



Donostia, 28 urte. Intxaurrondon 
bizi zela Segin aritu zen. Urte 
batzuk Txilen bizitzen eman os-
tean, bost urte dira Errekaleorre-
ra heldu zela. kurdistanen izan 
zen 2019an, eta bertako eredu 
militanteek arrastoa utzi diote. 
Auzoan bertan, Hala Bedi-n eta 
“Gasteizko beste mugimendu 
batzuetan” militatzen du. 

Solaskideak

Ondarroa, 26 urte. 14-15 urterekin 
herriko Gaztetxean hasi zen milita-
tzen. Donostiako campusean ikas-
le mugimenduan, asanbladetan eta 
mugimendu feministan parte hartu 
zuen. Ikasketak amaituta Donostian 
jarraitu du, nagusiki erraustegiaren 
aurkako mugimenduan, GIpuzkoa zu-
tik moduko ekimenetan eta Firestone 
proiektu autogestionatuan inplikatua.

Ibarra, 40 urte. Herriko Gaztetxean 
hasi zuen bere militantzia, Ikasle 
Abertzaleak eta Jarrai antolakun-
deetan aritu zen ondoren. 23 urte-
rekin espetxeratu zuten ETArekin 
kolaboratzeagatik. Behin kalean 
Herrira mugimenduan militatu 
zuen, elkartea ilegalizatu eta beste 
kide batzuekin batera berriz ere es-
petxeratu zuten arte. Egun Sortuko 
militantea da.

Iruñea, 29 urte. “Gazte-gaztetan” 
auzoko Gazte Asanbladan ibili 
zen eta ondoren urte batzuk kan-
poan eman zituen. Bueltatzean 
okupazio mugimenduan (bereziki 
Gaztetxeetan) eta mugimendu fe-
ministan murgildu zen. Farrukas 
kolektiboko kide izan da. Egun fe-
minismo autonomoan du bere mi-
litantziaren zutoina.

Makea, 38 urte. Borroka antikapita-
lista eta komunitarioko militantea 
da. Autogestioaren inguruko eki-
menetan hasi zuen bere militan-
tzia, herriko Gaztetxean edo Euskal 
Herria zuzenean (EHz) festibalean. 
Denbora bat eman zuen Euskal He-
rritik kanpora. Aranon bizitzen hasi 
zenetik okupazio mugimenduan 
dabil batik bat, ikuspegi autono-
moan oinarrituta. 

JoN hidALgo geReñU
ErrEkALEOr AUzO OkUpATUkO ETA 

HALA BEDI HEDABIDE 
InDEpEnDEnTEkO MILITAnTEA

AiNARA 
kALtZAkoRtA URResti

zUBIETAkO ErrAUSTEGIArEn AUrkAkO 
BOrrOkA EkOLOGISTAn MILITAnTEA

mAiA ANsA 
dieZ de URe

MUGIMEnDU FEMInISTA 
AUTOnOMOkO MILITAnTEA

JoN miNtegiAgA 
oiARbide, minde

EzkEr ABErTzALEkO MILITAnTEA
 HAInBAT AnTOLAkUnDETAn

LoRetxU 
beRgUNiAN

BOrrOkA AnTIkApITALSITA ETA 
kOMUnITArIOkO MILITAnTE

4 

2020ko martxoa



maHai-ingurua  miLitANtZiA  І 5

2020ko martxoa2020ko martxoa

Konpromisoa: nola ulertu, 
nondiK sustatu
Militantzian ematen ari diren al-
daketak zeintzuk diren zehaz-
tu nahian hasi gara. Bilgunek hiru 
behintzat azpimarratu zituen ITAko 
hitzaldian: iraultzaren paradigma 
aldatu da, eta ez dago estrategia ba-
teratu bakar eta heroikorik; bizitza 
ereduak asko aldatu dira eta horrek 
militantzia ulertu eta praktikatzeko 
orduan eragina du; komunikatzeko 
moduak eta abiadura erabat aldatu 
dira.  Altsasuko solaskideen lehen-
biziko hitzek sakrifizioa vs plazera 
ustezko dikotomiara garamatzate. 

Kurioski, DHGE liburuak hor ko-
katu zuen ere aldaketa nagusia: 
“Gure militantzia bi poloen artean 
marrazten ari garela iruditzen zai-
gu. Sakrifizioarekin lotura handia 
zuen eredua indarra galtzen ari da. 
Konpromisoa, pozarekin, alaitasu-
narekin, asetasunarekin, norbere 
identitate pertsonalarekin kontra-
jartzeari uko egiteko joera nabar-
mentzen da”.

Konpromisoak lausotu egin di-
rela dio Hidalgok, “egoera lasai-
tzearen” ondorio litzatekeena maila 
batean. Borroka armatuak eta bere 
iruditeriak –bizitza literalki arriska-

tzen duten militanteen existentziak, 
presoak, errepresioak...– konpro-
miso maila handiak eta sakrifizio 
oso eskuzabalak elikatu ditu urtee-
tan herrigintzan, baita ezker aber-
tzaletik kanpo ere. Baina beharra 
bertute bihurtu da askotan, eta mi-
litante sakrifikatuaren eredua oso 
maskulinizatua egon da. “Militan-
te estereotipo horri, gizon, indar-
tsu, ahuleziarik erakusten ez due-
na, feminismoak egin dio kristoren 
ekarpena” dio Hidalgok. Hariari 
heldu dio Ansak: “Duela bospasei 
urte, militantzia eredu klasiko hori 
esplizituki zalantzan jartzea gaiz-

solasKideaK. Jon Hidalgo, Ainara kaltzakorta, Maia Ansa, Jon Mintegiaga (Loretxu Bergunian ez dago argazkian).
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ki ikusita zegoen. Azken urteetan 
zenbait gauza politizatzea lortu da: 
zurruntasuna eta malgutasunaren 
arteko oreka, proiektua-taldea-nia 
hirukia, zaintzaren lanketa...”. Eredu 
hori eraldatzea lortu den zalantza 
du, halere: “Diskurtsoan bai, baina 
erlazionatzeko eta boterea  prakti-
katzeko moduetan zenbait dinami-
ka ez dira asko aldatu”.

Hariari kontrako muturretik 
heldu diote mahaiaren bestalde-
tik. Militanteen artean plazeraren 
gehiegizko goratzea ere badagoela 
kritikatu du Bergunianek: “Zaindu 
zure burua, asteburuan mendira 
joan behar duzu... oso ondo ikusia 
zena orain gaizki ikusia  da: ‘Baina 
zuk zergatik behar duzu hainbeste 
militatu, zer arazo pertsonal ari zara 
ezkutatzen?’, esaten dizute”. Irriba-
rre ulerkorrak jaso ditu solaskideen 
artean. Militantzia ahalik eta asega-
rriena behar duela bai, baina sakri-
fizioa ere aldarrikatu du Hidalgok: 
“Nik militantea sakrifizioarekin lo-
tzen dut. Konpromisoak mailakatu 
gabe eta besteei ezer exijitu gabe. 
Baina militante sentitzen garenok 
besteentzako ari garela egiten izan 

behar dugu presente. Justizia kon-
dizioetara heltzeko gehiago ematen 
dutenak dira militanteak”.

Konpromisoa lausotu da? Edo 
eraldatu? Solaskideetako batzuek 
erritmoak gutxitu izana zalantzan 
jartzen dute, beste batzuek badute 
beherakadaren sentsazioa. Gutxi-
tzeaz baino “eraldaketaz” mintza-
tu zen Bilguneko ordezkaria ITAn. 
Antzeko bidetik jo zuten Ernaiko 
bozeramaileek urtarrilaren 5ean 

Naiz-i eman zioten elkarrizketan: 
“Askotan esaten da konpromiso fal-
ta ikusten dela belaunaldi berrie-
tan, baina uste dut militatzeko beste 
modu bat dagoela. Lehen konpro-
misoa 24 orduko bilerak egitea zen, 
eta orain belaunaldi berriek espa-
rru guztietan militatzen dute; kirol 
taldean, naturaltasunez militatzen 
dute sare sozialetan.... Horrekin ez 
diot garrantzirik kendu nahi taldean 
militatzeari”. Langile klasearen eta 
sozialismoaren bueltan sortu diren 
gazte mugimenduen testu eta mo-
duetan, konpromisoa eta diziplina 
goratzeko joera dago.

Nondik piztu konpromisoa? 
Hausnarketa arrazionalari zentrali-
tatea ematen dion kultura politiko 
batetik gatoz. Horri uko egin gabe, 
bestelako elementuak pisu handia-
goa hartzen ari direla nabarmena 
da. “Intuizioa” eta “zapalkuntzen es-
perientzia” aipatu zituzten Ernaiko 
kideek elkarrizketan; “Gorputzetik 
pasatzen diren gauzak beste modu 
batera eramaten dira militantziara” 
,dio Bergunianek; “Nire buru mende-
baldar honek ziurtasun arrazionalak 
eskatzen dizkit, baina askoz emozio-
nalagoa da ematera eramango zai-
tuena”, Hidalgok. Orain horren onar-
pen handiagoa dago eta horrek indar 
gehiago aska ditzake, baina ziurre-
nik erregaia beti izan da praktikan 
emozionalagoa –Galeanoren hitza 
maileguan hartuta, ‘sentipentsala-
riak’ garela onartzetik: pentsatzen 
dugunak eragina du gorputzean, bizi 
dugunak pentsamenduan–.

“Guraso zuriek esaten digute: 
pentsatzen dut, beraz banaiz. 

Baina barruan daramagun 
ama beltzak -poetak-  

ametsetan xuxurlatzen digu: 
sentitzen dut, 

beraz aske izan naiteke”.

Audre Lorde

2020ko martxoa

zaintza Bada 
ere Bizitzen fase 

ezBerdinetan sortzen 
diren Beharrei eta 

Baldintzapenei tokia 
egitea, militantzia 

gaztetasunera 
mugatzea 

nahi ez Bada”
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militantzia hauspotuKo 
duen zaintza
Zaintza zeharka agertu da jada hain-
bat aldiz elkarrizketan. 60 urteren 
bueltan zebilen emakumezko mili-
tante antiarrazista eta feminista bati 
hitzaldi batean aditutakoa ekarri 
dugu hizpidera. Kideen zaintzaren 
beharra zenbaitetan aldarrikatu eta 
gero, amaitu zuen: “Ea, zaintza zain-
tza zaintza... bai, zaindu behar dugu 
elkar, zaindu behar dira pertsonak... 
baina zaindu behar ditugu gure an-
tolakundeak ere! ‘Ez noa kartelak 
jartzeko hitzordura ez dudalako go-
gorik, eta zaindu beharra dut’ mo-
dukoak aditzeaz gogaitua nago!”. Ba-
rreak piztu dira. 

“Askotan zaintza aitzakia gisa 
erabilia da”, dio Ansak kontakizu-
nari lotuta. Konpromiso eza askata-
sunez mozorrotua. “Feminismotik 
zaintzaren irakurketa kolektiboa da, 
beste hori da indibidualista”, haus-
nartu du Kaltzakortak, “Elkarren 
zaintza komunitatea egiteko”, osatu 
Bergunianek. “Nik ere badut mutil 
alfa planta egiteko joera, gai naiz, gai 
naiz...”, jarraitu du autokritika zirto-
larian, mahaikideengandik konplizi-
tate keinuak jasoz. “Autozaintza ga-
rrantzitsua da”, jarraitu du Hidalgok: 
“Norberak izan behar du kontziente 
noraino eman nahi duen militan-
tzian. Garai batez uzteko edo... beti 
ere zaintza kolektiboa bermatuz”. 
Baiezkoa orokorra da. Ez baitira gau-
za berbera norbanakoaren zaintza 
eta zaintza indibidualista. 

Arnas luzeko militantziak eraiki-
tzeko ezinbestekoa da zaintza. “In-
justizien aurkako borroka batez ari 
bagara, bizi osorako borroka da, fase 
ezberdinak dituena. Eta konpromi-
soak benetakoak badira, une batzue-
tan sufritzea tokatuko da, barruko 
zein kanpoko faktoreengatik”, gogoe-
tatu du Mintegiagak. Adostasunak 
bildu ditu ideiak. Herrigintzan “az-
ken urteetako ekarpen politenetakoa” 
arrail horretan egin dela uste du, bi 
ekimen oso ezberdin aipatuz: Joxemi 

Zumalabe eta Harrera Elkartea. Zain-
tza bada ere bizitzaren fase ezberdi-
netan sortzen diren beharrei eta bal-
dintzapenei tokia egitea, militantzia 
gaztetasunera mugatzea nahi ez bada: 
ordutegiei, kezkei, soldatapeko lana-
ren baldintzapenei, haurren, zaharren 
edo ezinduen zaintzei... Militantziaren 
eta konpromisoaren ulerkera bera 
eraldatzeak lagundu egingo liguke 
bizitzaren eta militantziaren arteko 
banaketa artifiziala auzitan jartzen, 
borroka aberastearekin batera. Jo-
xemi Zumalabek DHGEen proposatu 
duen bezala: “Espazioen eta denbo-
ren fragmentazio horretan, militan-
tzia eremu oro josten duen esparru 
gisa birpentsatu genezake: lan es-
parrua militantzia esparru bihurtuz, 
militantzia esparrua arlo erlaziona-
la asetzeko esparru eginez, etxetik 
barrurako eremua militantzia ere-

mu eginez. Horrenbeste aipatu izan 
den 24 orduko militantzia, bizi eredu 
moduan ulertu beharko genuke, eta 
ez horrenbeste disposizio moduan. 
Borrokaz bizi leloa edukiz betez”. 

“Askotan pentsatzen 
dut gu, iraultzaileok, 

sistema kapitalistaren 
modukoak garela. Gizon eta 

emakumeengandik beren 
onena ateratzen dugu, 
eta ondoren lasai-lasai 

geratzen gara beren 
egunak abandonuan eta 

bakardadean nola 
amaitzen diren ikusita”

emma goldman
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Utopikoak baina inperfektuak

ArteA: sAiAkuntzA soziAlA8 

Artea Sarea harrera-etxeen 
eta enpresa sozialen sare so-
lidarioa da, bizitzeko modu 

berriak entseatzen dituena deso-
bedientzia zibilaren filosofian oi-
narrituta. Desobedientzia zibila, ez 
bakarrik ukapen gisa –lege bat de-
sobeditzea–, baizik eta proposamen 
moduan: konfrontazioa esperimentu 
sozialetik. 

Arteara iritsi aurretik, komunitate 
k’iche’-etan ziharduen, batetik bes-
tera, huipilak bordatzen eta emaku-
meak ahalduntzen.  Buruzagi honek 
kontatu digu, egun batean, trocha-n 
zebilelarik, ohartu zela emakumeei 
irakasten ziena ez zetorrela bat be-
rak etxean egiten zuenarekin.

Gogoeta. Erraza da diskurtso bi-
ribila eraikitzea, baina horrek ez du 
baliorik izango ekintzen eskutik ez 
badoa. Aktibismo berriak EGIN egin 
behar du, erretorika praxiarekin 
txirikordatu. Kontuan harturik, beti 
ere, konplexuagoa eta ausartagoa 
dela egitea desegitea baino.

* * *

Muga igaro dugu emakume ginear 
batekin eta haren seme autistare-
kin. Haiekin batera doaz beste mi-
gratzaile batzuk. Itsasartea pateran 
zeharkatu berri dute: bortxaketaren 
bidesaria duen bidaia. Mugak legez 
kanpo gurutzatzen laguntzen dugu, 
elkartasunez, dakigun modurik ho-
berenean. Bidaia Agentzia deitzen 
diogu, ironiaz.

Gogoetak. Baga: zer nagusitasu-
nen ondorioz bidaia dezakegu euro-

par zuriok Afrikara normaltasunez, 
eta afrikarrek Europara, aldiz, pa-
teraz? Biga: sistemari desobeditzen 
diogu, giza eskubideei obeditzen 
diegu. Higa: munduko despareko-
tasun izugarria zuzendu ezin dugun 
bitartean, epe luzeko elkartasune-
rako prestatu behar dugu herri gisa.

* * *

Bere izateak Pakistango legea urra-
tu du: transexuala da. Zizelkatu, jo, 
bortxatu egin dute. Daukagun ba-
karra eskaintzen diogu: maitasuna, 
janaria eta koltxoia. Irribarre egiten 
du, artean haurra zen garaian be-
zala. Besarkatu egiten gaitu. Elkar 
besarkatzen dugu.

Gogoeta: une errepikaezin horri 
politika deitzen zaio Artean. Maita-
sunen katea politika da. Konfiantza 
politika da. Samurtasunerako eta 
zaintzarako espazio askeak sortzea 
sistema emozional berri bat eratzea 
da. Komunitate afektiboa da; ongi 
bizitzea deitzen diogu.

* * *

Aljeriar bikote gaztea dira, Oranen 
zutenaz bestelako bizitza bat nahi 
dute. Emakumezkoa haurdun dago. 
Artean ez dugu ohe librerik. Hurbi-
leko herri batean, Zornotzan, gaz-
te-asanbladak  banketxe baten pisu 
okupatu bat eskaintzen digu.

Gogoeta: legezkoaren eta legez 
kanpokoaren arteko muga natural-
tasunez gurutzatzen dugu. Garran-
tzirik eman gabe. Beldurrez, baina 
ekintza soziala geldiarazten duen 
izurik gabe. Ekintzaileok arriskua-

ren funanbulista izan behar dugu, 
ez dago eraldaketarik bestela.

* * *

Koltanaren meatzaritzak bere lurra 
lapurtu zion Kongoko jaioterrian. 
Egoera berdina bizi dute, egunero, 
multinazionalen eraginez beren bi-
zitokietatik kanporatutako milaka 
pertsonek: enpresek lehengaiak, lur 
emankorrak eta baliabide naturalak 
arpilatzen dituzte.

Gogoeta: Kontraesana dago desi-
ratzen dugun munduaren eta egiten 
dugun bizitzaren artean. Sistema 
neokolonialari probetxua ateratzen 
badiogu, inplikatuta gaude, eta geu-
re buruaren aurka borrokatzera 
behartuta. Gure barnetik zomorroa 
erauzteko (bitxoa erauzteko???) 
profilaktikoa: ohiturei desobedien-
tzia egitea edo sistemarekin ez kola-
boratzea eguneroko bizitzan.

* * *

Teknikariak iritsi dira sei hektarea-
ko gure baratze-proiektuaren lu-
rretara. “Negozio, finantzaketa eta 
diru-laguntza plana behar duzue, 
marketina, bezeroen zerrenda, mer-
katua eta konpetentzia aztertu... mi-
sioa, ikuspegia, helburuak … Azter-
tu al duzue zenbat tomate, letxuga, 
piper, ziazerba, leka, perrexil saldu 
behar dituzuen? Zer preziotan eta 
zein bezerori?” Ideiarik ez. Noraeza. 
Bada, jauzi uretara.

Gogoetak. Baga: igerilekuaren me-
todologia; alegia, ura dagoen ala ez 
jakin gabe botatzea edo erori ahala 
betetzea. Egia da hamar arte zenba-
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tzen dugula, baina ez askoz gehiago. 
Muturrekoa hartuz gero, gora zutik 
berriz. Biga: jateko, bere onera eka-
rri behar dugu lurra. Permakultura 
ardatz, ekonomia zirkularra, eko-
nomia sozial eraldatzailea, neka-
zaritza politikoa. Higa: nekazaritza 
sozialean ezagutza partekatu egiten 
da. Zer arrazoi dago beste borroka 
batzuetan ez egiteko?

* * *

“Kolapso ekologikoak bilera batean 
harrapatuko gaitu, kolapsoaz hiz-
ketan”, zirikatzen genituen geure 
buruak jardunaldi eko-sozialista 
batzuetan.

Hausnarketak: ‘bileritisak’ akti-
bismoa kolapsatzen du. Bilerak eta 
asanbladak, ezinbestekoak baino 
ez; ez gehiago. Burokrazia gutxi 
eta malgutasun handia. Konfiantza 
handia. Bizitza laburregia da, eta 
militantzian denbora asko joaten 
da –batzuetan alferrik–. Horizontal-
tasunaren eta eraginkortasunaren 
arteko dialektikan dago erronka.

* * *

Tente, beisboleko txanoarekin, fut-
bol izarra bailitzan doa aireportuan 
zehar, trolley fuksia arrastaka. Alje-
riako jaioterrira itzuliko da, aitari 
erakutsi behar dio aurrera egin due-
la. Gure mantretako bat errepikatzen 
diogu: “Aberatsak imitatzeak ez da-
kar zoriontasun handiagorik”. Barrez 
erantzuten digu: “Bekatu pixka bat 
zilegi izango da, ezta?”

Gogoeta. Ironia kide komunitario 
ona da. Ez ditugu zertan geure bu-

ruak flagelatu dogmari bekatu egitea-
gatik. Dramarik ez. Koherentea izatea 
da garrantzitsuena; konturatzea eta 
zuzentzea. Malaletxea, erresistentzia-
rako; umore ona, erlatibizatzeko.

* * *

Galdetzen badugu “nor da paterna-
lista?”, gizon gehienek eta emakume 
zenbaitek eskua altxatuko dute. Ha-
rreran areagotu egiten da gaitz hori, 
eta infantilizazioa eta bertikaltasu-
na hauspotzen ditu.  Babesak eta 
autoritate onberak bat egiten dute, 
eta besteen ordez erabakitzen dute 
zer den ona, zer txarra. Gainerako 
aktibismoetan ere errepikatzen da 
hori, modu batean edo bestean.

Gogoetak. Baga: antolakunde so-
zial bati lekzio-emaile usaina dario-
nean, kontuz. Paternalismoak eta 
asistentzialismoak, pobrezia borro-
katu ordez, betikotu egiten dute. Per-
tsona kritikoak eta independenteak 
izan behar dugu. Biga: elkartasuna, 
adiskidetasuna bezala, elkarrekikoa 
da edo ez da izango. Bi ekintza uz-
tartu behar dira; bata, humanitarioa 
–sufritzen duen gizakiarekiko en-
patia–; eta, bestea, politikoa –zer-
gatien salaketa–. Higa: botere eza. 
Autoritatea ez erabili, horretarako 
aukera izanik ere; akaso besteak bai-
no gehiago jakinik, entzun; irakaste-
ko parada edukita, ikasi; erdigunean 
kokatu ordez, ertzean geratu; ziur-
tasuna eskura izanik, zalantza egin.

* * *

Artea Sarean 130 bat lagun bizi gara, 
erlijio eta pentsamendu hibridoeta-

koak. Batzuk igarobidean daude, edo 
asilo-programetan. Beste batzuek, 
berriz, gurekin bizitzen geratu nahi 
dute. Batzuk hemengoak dira; bes-
te batzuk, hangoak. Denok berdinak 
gara. Denok, komunitate berekoak.

Gogoetak. Baga:”Utopikoak gara, 
baina inperfektuak”, diogu. Perfek-
zioa blokeatzailea (???) da, ez zara 
inoiz iristen. Biga: herria gara, as-
kotarikoa, bikaintasunetik salbue-
tsita. Edertasun soziala entseatzen 
dugu, lortu gabe bada ere: 0 matxis-
mo, 0 arrazismo, 0 hondakin … eta  
gure kodiziak mugatu. Higa: arazo 
komunitario handiak eguneroko 
arazo txikien ondorio dira. Ez dira 
normalean gai ideologikoak; setatu 
(ozpindu???) egiten zara, besterik 
gabe. Konfiantza pozoitzen denean, 
erruduntasunak loratzen dira.

Ez dago bukolismorik; esperien-
tzia sozialak horietatik salbuetsita 
daude. Kontraesanak normaltasu-
nez bizi ditugu. Mugetan bizi gara, 
eta badakigu edozein akats txiki 
porrot gisa interpretatuko dutela. 
Dena den, ba al da saiakuntza sozia-
lik gabeko eboluziorik?

Eraldaketa, diskurtsoaz haratago, 
esperientzia bihurtu behar da: arti-
sautza soziala, saihesten duena sare 
sozialen kontsumo intentsiboa, he-
dabide handiena, pertsona famatue-
na; ekiditen duena emari magistra-
laren eta instituzionalaren kontsumo 
etengabea. Mugimendu soziala, mu-
gimendu izango bada, mugitzen ga-
relako izango da. Gasolina eta haize 
freskoa. Barra librea, ametsei irekia.
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eguneroKotasunaren 
epiKa isila
Epikan arreta jartzen zuen borroka 
iruditegi baten aldean, egunerokota-
sunean kokatzen duen beste batek 
hartu al du pisu gehiago herrigintzan 
egun? Batetik, garaipen egunari eta 
gertakari zehatzei loturiko iraultza-
ren epika, masa borrokari, konfron-
tazioz erdiesten dena, kanpoan eta 
goian dagoen boterea garaituz eta 
eskuratuz lortzen dena; bestetik, 
eraldaketa geldo akumulatiboei eta 
prozesuei loturiko iraultzaren egu-
nerokotasuna, alternatibak txikitik 
eraikiz eta bizitza esparru oro politi-
zatuz hezurmamitzen doana, boterea 
auzitan jartzen duena. 

B a i e z ko a k  o ro ko r ra k  d i ra 
mahaian, eta galderak hausnarketa 
berriak sortuko ditu. Modernitate-
tik postmodernitaterako igarobi-
dea ikusten du hemen ere Kaltza-
kortak: “Orain garaipen handiaren 
ideia ez dago, sakrifizioa eta epi-
ka ulertzeko moduak aldatu dira”. 
Hausnarrean dago Mintegiaga: “Ba-
genuen nolabaiteko uste bat: noiz-
bait, nonbait, norbaitzuek gauza 
batzuk konponduko zituztela edo 
behintzat baldintza egoki batzuk 
jarri. Baina heldu da une bat non 

gutako bakoitzak atera beharko di-
tugun babak heltzetik”. 

Bigarren borroka eta militantzia 
mota horietako batzuen ikusgarri-
tasuna txikiagoa da, eta horrek ez 
du zertan gabezia izan behar: “Ez 
da propaganda lehenesten. Edo, bi 
ordez lau gurasodun familia sortu 
baduzu, ez duzu ikusgarri egin nahi, 
bizi nahi duzu”, dio Bergunianek. 
Arnas luzeko begirada gehitzen dio 
horri Hidalgok, mentalitateak jarriz 
erdigunean: “Jendarte kapitalista he-
teropatriarkalaren ilunak barnean 
ditugu. Irteera ez da boterea lortzea 
hortik agintzeko jendeari nola bizi. 
Beste modu batean bizitzea nahi izan 
behar dugu. Eraldaketa hori oso gel-
doa da, pazientzia iraultzailea eska-
tzen du, edo indigena”. 

Argiak eta itzalak, bietatik dituzte 
termino egokiagoen faltan epikarena 
eta egunerokotasunarena izendatu 
ditugun bi paradigmek. Nola haus-
potu ondoen bakoitzaren argiak, 
nola argaldu itzalak?: konfrontazioa 
eta alternatiben eraikitzea uztartuz; 
egunerokotasuneko lanean oinarri-
tua dagoen eta aseko gaituen epika 
bat elikatuz; Botere Handiaren aur-
ka borrokatuz eta aldi berean gure 
arteko botereak auzitan jarriz; txi-

kitasuna oinarri baina handitzeari 
uko egin gabe... Paradigma berriak 
aurrekoak aberasteko erabili, ez blo-
kean ordezkatzeko. Hausturak eta 
jarraikortasunak uztartu mutur ba-
tetik besterako pendulu mugimen-
duak ekiditeko. 

Ez dugu neguko jauregia 
okupatuko. Ez goaz Bastilla 

okupatzera. Ez bilatu 
epikarik. Zeruak hartzea 

baino lurra lantzea da gurea. 
Ez espero epopeiarik. Heroi 

ahalguztidunaren balentriak 
baino, herritar xumeen 
auzolana dugu oinarri. 

Ez dago mitorik. Mirarietan 
baino eguneroko erabakietan 

sinesten dugu. Ez gaude fokuen 
argipean. Ez dugu mikrofonorik 

parean. Ez dugu alfonbrarik 
oinazpian. Baina gure txikitik 

gauzak aldatzen ari gara, 
emeki, ahoz aho, herriz herri, 

eskutik eskura. Nork bere 
gurutzada partikularra abiatu 
ordez, hautu komunak eginez. 

Taldean (...) Harrokeriarik gabe 
harro gaude. Izan nahi duguna 

egiteagatik, harro. 

errigora ekimena, 2020

eremu ezezagunetan barna
“Euskal herrigintza ez al da zuriegia, 
arazo sozioekonomiko larririk ez du-
tenek osatua, politizazio modu ja-
kin batzuei mugatuegia?”, kezka bota 
dugu mahai gainera. “Sortzen ditugu 
konfort eremu batzuk, eta irekitzea 
edo lekua uztea asko kostatzen zai-
gu” dio Ansak. Autokonplazentzia 
ahoskatu du, gehienetan ez dugu-
la nahi, eta nahi dugunean ezjakin-
tasun handia dugula. Elkarrizketak 
beste intentsitate bat hartu du, hau-
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besarKada. Arteako Harrera Sarean buruturiko ekimena.
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tematen da kezka teorikoak ez ezik 
bizipenak eta gorputzak zeharka-
tzen dituela gaiak. Orain urte batzuk 
eztabaida hauek teorikoagoak ziren, 
egun praktika eta saiakera zehatze-
tan errotuagoak daudela ematen du. 
Papergabeekin batera okupatzeko 
saiakera egin zuen batak; behar go-
rritik eta ez atxikimendu politikotik 
heldu diren pertsonekin bizita eta 
militantzia espazioa konpartitzen 
ari da bestea; hori bultzatu nahian 
ari da bere ondokoa. Gaia eremu as-
kotan “puri-purian” dagoela dio hu-
rrengoak, hezkuntzan edo Salda Ba-
dago jardunaldi feministetan sortu 
diren eztabaidak gogoratuz. 

Konbentzimendua transmititu 
dute solaskideek, baina baita ezinta-
suna ere; talkak, noraeza eta itsuske-
riak agertu dira, baina baita horiek 
iraultzeko saiakerak ere. Irekirik dau-
den borrokak dira, zauri irekiak dau-
de, horregatik nahiago dute proiektu 
zehatzak ez aipatzea: “Nahasten da 
politizatutako jendea eta behar hutse-
tik datorrena, oso zaila da eta talkak 
sortzen dira. Oso interesgarriak dira, 
auzitan jartzen baitu nor den azpira-
tua. Denak gara desjabetuak, baina ez 
gara gu klase zapalduena”, gogoetatu 
du mintzakideetako batek. “Minimo 
batzuk ezarri ziren bertan bizi ahal 
izateko. Horietako bat asanbladetara 
etortzea zen. Arazoak orduan, ikusten 

duzu gure erritmoak eta moduak ez 
direla guztionak, orain ari gara pen-
tsatzen afarien edo bazkarien bitar-
tez egitea”, ezinegonez azaldu hurren-
goak. “Egon da saiakerarik tradizio 
politiko oso ezberdineko edo gabeko 
pertsonak sartzeko. Esperientzia txa-
rrak izan dira eta ondorio klasista eta 
arrazista batzuk izan ditu, berriz ere 
gaiari heldu eta buelta ematen saia-
tzen ari gara”, hirugarrenak. 

“Babestu beharra dugu proiek-
tua eraldatzailea izan dadin, baina 
zabaldu beharra dugu bestela eral-

datzailea izateari utziko diogulako”. 
Sentipenen sintesi ona izan daiteke. 
Nola egin? Nork bere behin-behi-
neko erantzunak bota ditu mahai-
ra. Haien bizipenetatik eta femi-
nismoaren ekarpenetatik, “talka 
onartuta” da errepikatuena. Pater-
nalismoak ekidinez. Ustezko ‘ez po-
litizatuekin’ borroka egiteak gure 
buruak birpolitizatzeko ematen di-
gun aukera aprobetxatuz (galdu ez 
dituzten ohitura komunitarioetatik, 
esaterako). Botere espazio herrita-
rrak eta instituzionalak irabaziz. 

Beste modu Batean 
Bizitzea nahi 

izan Behar dugu. 
mentalitateen 

eraldaketa hori
 oso geldoa da, 

pazientzia iraultzailea 
eskatzen du”
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Gasteizko Etxebizitza Sindika-
tua 2019ko azaroan sortu zen, 
bi urte aurretik egindako la-

naren ostean: Birjabetze Kolektiboa 
izan zen lehenago, eta Okupazio Bu-
legoa horren parte zen. Egungo an-
tolakuntza forma zein honen eduki 
politikoa, barne eztabaida luze ba-
ten emaitza da. Kaleratze baten berri 
heldu eta espontaneoki hori eragoz-
ten saiatzea izan zen lehen ekintza. 
Gerora jabetu ginen ezin genuela 
egoera hori modu isolatuan ulertu, 
gure eginbeharra epe luzekoa zela, 
eta hori gauzatzeko pausuak ematen 
hasi ginen. 

Gasteizen etxebizitzaren pro-
blematikak gogor astintzen du, eta 
langile klasearen estratu proleta-
rizatuenei eragiten die modurik 
gordinenean. Etxebizitza gure di-
ru-sarreren ehuneko handia eska-
tzen duen merkantzia da eta, be-
raz, soldata gabeziak zein horren 
debaluazioak zuzenean eragiten du. 
Merkantzia hori eskuratzeko gure 
lan indarra saltzera kondenatuak 
gaude. Etxebizitzaren problematika 
gizarte kapitalista den osotasuna-
ren arazo partzial bezala ulertzen 
dugu. Horregatik, autodefentsarako 
sare eraginkorra antolatzeak ezin-
besteko du bide orri iraultzaile bat.

Asanblada irekiaren beharra ar-
gia da, jendea sindikatura batu eta 
elkartasuna modu zuzenean eman 
dadin, arazo indibidualak kolekti-
bizatuz. Bertan elkartzen gara sin-
dikatuko militanteak, aportazio 
xumeak egiteko prest dagoen jen-
dea, zein esperientzia politikorik ez 
duena, beharrak erakarrita. Antola-
tzean, proletargoaren bizi baldintza 
materialak objektiboki hobetzeko 

ezagutza eta gaitasunak 
modu koordinatuan pila-
tzea bilatzen dugu. Horre-
tarako bigarren organo bat 
dugu... : Koordinadora Poli-
tikoa. Bere zeregina Sindi-
katuaren barne zein kanpo 
analisia bermatzea eta lan 
taldeak koordinatzea da. Lan 
taldeetan banatuz eraginkor-
tasuna ziurtatu nahi dugu: 
auzolanetarako ezagutza tek-
nikoa zein ezagutza juridikoa 
garatu, erresistentzia kutxa 
kudeatu, eta abar. 

Militantziak politikoki kon-
tzientea izan behar du. Bizi 
dugun testuinguruarekiko 
kritikoak izan ahal izateko, oi-
narrizko kategoria marxistak 
ulertzea ezinbestekotzat dugu. 
Etxebizitza Sindikatuaren anto-
lakuntza forma ezagutzea eta ho-
nen garapenaren zergatiak uler-
tzea ere beharrezkoa da, horrek 
estrategia eta taktikarekin duen 
harremana ulertzeko. Desjabetuon 
Eskola ahalbidetzen du militanteek 
klase kontzientzia garatzeko beha-
rrezkoak diren elementu teorikoak 
barneratzea.

Hala ere, formakuntzaz ari ga-
renean zerbait konplexuagoaz ari 
gara. Ez da ariketa mental baten 
ondorioz maila teorikoan bakarrik 
ematen den ideien antolaketa kohe-
rentea: praktikarekin harremane-
tan dago. Ezin da teoria garatu es-
perientziarik gabe, eta praktikak 
beti du bidean galtzeko arriskua 
bere norabidea behin eta berriro 
kritikatzen ez bada. Horregatik da 
kritika eta autokritikaren kultura 
elementu garrantzitsua Sindikatua-

ren eduki politikoan. 
Ulertzen dugu kolektiboki ematen 
ditugun pausu guztiekiko perspek-
tiba kritikoa izan behar duela mi-
litante bakoitzak: pausu bakoitza 
ulertu, akatsak aurkitu eta proposa-
menak garatzeko gaitasuna.

Kolektibo eta norbanakoaren ar-
teko harremana gero eta sendoagoa 
izan dadin barne mailako kritikara-
ko mekanismo konkretuak garatu 
eta sakontzeari oso garrantzizkoa 
deritzogu. Bidea ireki eta helbu-
ruak lortzeko militantzia diziplina-
tua izan behar duela ulertzen dugu. 
Aktibismoa gainditu eta konpro-
misoz jokatzeko militante ororen 
izaera deseraikitzea ezinbestekoa 
da. Kapitalismoak eraikitzen dituen 
izaera indibidualista, egoista zein 
zapaltzaileei aurre eginez, eta kla-
serik gabeko gizarteak behar dituen 
subjektu iraultzaileak eraikiz. 

Miseriaren aurrean elkartasuna antolatu

etXeBizitzA sinDikAtuA GAsteiz12 
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Gure agenda, lehentasun, metodolo-
gia, ordutegi... “zuri-payoak” auzitan 
jarriz. Pazientziaz, eta epe laburre-
ko emaitzarik itxaron gabe –‘bes-
teekin’ behar den pazientzia aipa-
tzea ohikoa da, eta zein zaila egiten 
den. Lagunduko luke, akaso, kon-
tuan hartzeak zer gutxi kostatzen 
zaigun gure buruekin pazientzia 
izatea ustezko politizatuoi. Gure 
espazio eta antolakundeetan eraso 
matxistak, arrazakeria, inposatzeak, 
diktadurak eta diktadoreak,  jarrera 
kontsumistak edo kontserbadoreak 
egonik ere, nola horiek ez diguten 
zalantzan jartzen gu iraultzaren 
bandokoak garenik (ez bada iraul-
tzaren abangoardiakoak)–.

“Feminismoan bezala, pribilegia-
tuak atzean”, diote Ansak eta Kaltza-
kortak. Feminismoan antolatutako 
emakumeek ez digute uzten gizonoi 
lehen lerroa hartzen borroka anti-
patriarkalean. Baina baztertuen al-
deko edo kapitalismoaren aurkako 
mugimendu herritarrak ez daude 
baztertuenez osatuak. Despribile-
giatzea proposatu du Bergunianek: 
“Aita galdu nuen, herentzia nuen eta 
ez dut hartu. 500 euro badituzu bat
-batean gorputzez bizi duzu zer den 
prekarioa izatea. Eta hala ere sare 
bat dut, indartsuagoa naiz. Despri-
bilegiatzen ikasi behar dugu, bizipe-
netik egiteko”. 

‘Besteak’ ez dira soilik migran-
teak edo azal zuria ez dutenak. Zer 

jarrera agertu ditu euskal herrigin-
tza ‘politizatuak’ bere parametro 
ideologiko edo emozionaletatik 
urrun politizatzen eta antolatzen 
hasten diren herritar eta mugimen-
du ‘zuriekiko’? 15Ma, Jaka Horiak, 
Fridays for future aipatu ditugu adi-
bide bezala, oso izaera eta bilakaera 
ezberdineko mugimenduak baina 
aipatu elementua dutenak komu-
nean. Salbuespenekin bada ere, na-
gusikeria, mespretxua, gutxiespena 
edo ezikusiarena egitea ahoskatu 
dituzte mahaikideek. Jendarte osoa-
rekin egin nahi bada aldaketa, or-
dea, horrelakoak aukera eta erron-
ka bezala bizi beharko genituzke 
akaso –idealizazioetan erori gabe–. 

Abaya Yalako herrigintzak 
esperientzia luzea du pertsona 

‘politizatuak’ eta ‘politizatu 
gabeak’ nahasten dituzten eta 

baztertuenak protagonista 
dituzten mugimendu 

komunitario erradikaletan, 
landa eremuan zein hirietan. 

Brasilgo Lurrik Gabeko 

Nekazarien mugimendua 
(MST) da ezagunenetako bat. 

Prozesua eta antolaketa eredua 
dira politizazio eta eraldatze 

prozesuaren ardatzak, eta 
formazioan edo hezkuntzan 
arreta handia jartzen dute. 
Hiri handi bateko aldirietan 

bizi zen emakume baten 
testigantza, MSTra batu eta 

bi urtera:  “Orain badakit gai 
naizela. MSTkoak etorri ziren 
okupaziora gonbidatuz. Nik 

uste nuen MSTkoak terrorista 
batzuk zirela, hori zioten 

komunikabideek. 
Baina behar larria nuen, eta 

batu nintzen. Denbora honetan, 
kanpamendua defendatu dugu 
erasoen aurrean, ardurak izan 

ditut hezkuntzan, osasun arloan, 
segurtasunean... 

Lehen uste nuen ez nintzela 
ezertarako gai, ez ginela. 

Orain badakit banaizela, eta 
elkartuz gero bagarela”.

gure agenda, 

lehentasun, 

metodologia, 

ordutegi... 

zuri-payoak auzitan 

jarri Behar ditugu”
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militantzia eta antolaKuntza ereduez hausnartzen. Joxemi zumalabe 
fundazioak Gernikako astran antolatutako saioa, herri eragileekin (2013).
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agertoKi gordinei 
erantzuteKo 
gutasun berriaK
Berandu da, hiru orduko kalaka doa 
eta aurpegi batzuei nekea nabari 
zaie, amaitzera jo behar dugu. Tar-
tean formazioaren garrantziaz eta 
nolakotasunaz aritu gara, herrigin-
tzako profesionalen hazkundeak 
edo liberazioek dakartzaten ondo-
rioez, edo militantzia digitalaren 
erronkez eta arriskuez, baina ez da 
espazio nahikorik esandakoak ale-
tzeko. Gako asko jorratzeko astirik 
gabe geratu gara halaber, lidergo 
motak edo antolakuntzaren dimen-
tsioa kasu. Etorkizuneko erronkez 
hausnartuz amaitu nahi dugu, baina 
erronka horiek jendartea iraultze-
ko gaitasunak handitzea dutenez 
xede, hizketakideei galdetu diegu: 
jendartearen zer eboluzio irudika-
tzen duzue?

Egoerak okerrera egiten jarraitu-
ko du, solaskideen arabera. Sozial-
ki, ekonomikoki zein maila nazio-
nalean injustiziak, inposatzeak eta 
erasoaldiak sakondu egingo direla 
hurrengo urteetan. Zeintzuk dira 
agertoki horien aurrean herrigin-
tzak dituen erronkak? ITAn Bilgune 
Feministak seinalatu zituenak jarri 
ditugu mahai gainean hausnarketa 
hauspotzeko: testuinguruaren alda-
kortasunari erantzunez, militantzia 
eta antolakunde ereduak etengabe 
azalberritzen asmatu; elkarren ar-

tean artikulatzeko “gugintza berri 
bat” garatu; zabalduta ere erradi-
kaltasunik ez galdu. 

Kaltzakortak erradikaltasuna 
mantentzearen garrantzia azpima-
rratu du, eta horretarako iraganeko 
borrokekin lotura eta errelatoaren 
bataila ez galtzearena. Ezberdinekin 
lan egiteko prestutasuna  eta mugi-

mendu zabalak aipatu ditu Minte-
giagak. Herrigintzan nagusi diren 
lehentasunak auzitan jarri, bazter-
tu edo bigarren mailan jartzearen 
alde egin du Ansak, beste batzuen 
behar eta desioei tokia egiteko. El-
kartasuna eta kolektibotasuna ber-
piztu behar dela uste du Bergunia-
nek, gurea eraikitzea eta etsaiarena 
oztopatzea lotuz. Umiltasuna, etika 

eta jendartearekiko eta kideekiko 
maitasuna proposatu du Hidalgok: 
“Alternatibarik ez dugu eta gure ez-
tabaidetan murgilduta gaude, baina 
inori ez zaizkio inporta”. 

Bilgunek proposaturiko gugin-
tza horren beharra dezente zabaldu 
da azken urteetan, Euskal Herrian 
eta munduan. Sarrionandiatik An-
gela Davisera eta Rakel Gutiérreze-
ra. Manifestu Komunistak bete zuen 
papera beteko duen manifestu berri 
bat aldarrikatzen dute askok; Cin-
zia Arruzzak, Tithi Bhattacharya eta 
Nancy Fraser-en %99rentzako femi-
nismoa manifestuak helburu horri 
erantzun nahi dio. Euskal herriko 
hainbat familia politikoren ahotse-
tan entzuten dira horren aldeko 
mezuak, nor bere ikuspegitik arra-
zoituta. Gehiengoena eta erradikala 
izango dena aldi berean; egungo eta 
oinarrizko beharrei erantzungo die-
na iraultzei uko egin gabe; oraindik 
ditugun eskubide apurrak –borrokan 
irabaziak– defendatuko dituena, ha-
rago amesten jarraituz; aniztasuna 
eta batasuna uztartuko dituena. 

“Gu berri bat sortzea klabea da ai-
patutako ardura guztiei irtenbidea 
emateko. Uste dut hemen gaudenak 
ados egon gintezkeela”, dio Kaltza-
kortak. “Kontua da nola, estrategia 
eta bitarteko ezberdinak planteatzen 
ditugu bakoitzak”, heldu dio kezka-
ri Ansak. Ardatza komunitatea izan 
behar duela dio Bergunianek, erdi-

erronkei 
erantzun ezean, 
Beldurraren eta 

ziurgaBetasunaren 
aurrean eskuinera 

Begiratzen jarraituko 
dugu erantzun eta 

segurtasun Bila”
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“gure mugimendu zuri Klase ertaineKoetatiK eusKal herria behetiK eta ezKerretiK eraldatu?” 
Iraultza Txikien Akanpadako eztabaida saioa (2018).
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gunean desjabetuak eta kanpoan “euskal 
kapitalistak” ikusten dituela. Mintegiagak 
feminismoaren edo pentsionisten eredua 
aipatu du, baina “txapela” eskainiko lio-
keen “mugimendu politiko” baten beha-
rra dagoela deritzo. “Porrot batetik gatoz. 
Ez dugu horizonte iraultzaile konpartitu-
rik, zentzu horretan gaude galduak. Oi-
narrira joan behar dugu eta mezua sin-
plifikatu langile masa zapaldu zabalekin 
konektatzeko”, hausnartu du Hidalgok. 

Horizonte iraultzaile konpartitua edo 
gutasun berri hori gorputzetik, emo-
zioetatik, sinesmenetik bultzatu daiteke 
neurri handi batean. Baina helduleku 
errealak, alternatiba sinesgarriak behar 
dira ere, sinesmena sineskeria ez bihur-
tzeko. Aldi berean, Kurdistanen esan 
ohi den gisan, “posible dela pentsatzeak 
egiten du posible”. Batera edo bestera 
erdietsi, gutasun sendo eta ilusionagarri 
batek militantzia asegarriagoak eta kon-
prometituagoak ekarriko lituzke. 

Datorrena aurreikustea gero eta zai-
lagoa da. Ziurgabetasun garaiak bizi 
ditugu. 2008ko krisia eta eraso neoli-
berala gutxik aurreikusi zuten. Berdin 
koronabirusaren krisia ere, eta uneotan 
zer ondorio sanitario, ekonomiko, sozial 
edo politiko ekarriko dituen irudika-
tzea ere gaitza egiten da. Zer agertoki 
ezezagun sortuko dituzte koronabiru-
sak, krisi ekonomiko berriek, kolapso 
energetikoak edo klimatikoak? Baina 
Parisko Komuna, Chiapas, 60-70 hamar-
kadetako Euskal Herriaren suspertze 
matxinoa, sobieten iraultza edo emaku-
meena ere inork ez zituen aurreikusi. 
Gaur borroka egiteko prest ez dagoen 
jende asko krisia gordinagoa denean 
batu daitekeela uste dute mahaikideek.

Taldeak elkar agurtu du, Hidalgo eta 
biok hausnarrean goaz Gasteizko bidean. 
Agian muturreko agertoki horiek heltzen 
direnerako ahalik eta prestatuen egotea 
da herrigintzaren eta militanteen zere-
ginetako bat: gugintza olioztatua izatea, 
guztiontzako alternatiba sinesgarrien 
ereduak martxan, kaltetuenekin zubiak 
eraikiak, gure buruak eraldatuagoak. Bes-
tela, beldurraren eta ziurgabetasunaren 
aurrean, eskuinera begiratzen jarraituko 
dugu erantzun eta segurtasun bila. 

(...)

argi dago herri bat ez dela hasten herri izaten harik eta singular 

bakoitzak bere pluralaren premia sentitzen duen arte

eta hain zuzen ere pluralaren premiak eraman gintuen elkartzera 

eta elkarren aurpegiak eta elkarren beldurrak eta 

elkarren ausardia ikustera

(...)

 ikasi genuen ezen militantzia

kondairek eta diskurtsoek hainbestetan indar-husturiko hitz hori

egoera zibila bezain gauza normala zela

eta “tiranos temblad” bezain kolektiboa

konturatu ginen ezen militantziak tradizioen alfabeto horrek

ez zuela ordea tradizionaletik maitasunak baino gehiago

jakina ez da hurraka hasteko modukoa

ez da oraindik unea garaipena ospatzeko

are gutxiago plaza erdian usoak askatzeko

edo itxaropenak eta kanpandorreak zarataka jartzeko

ezta tango malenkoniatsuengatik hosannak txistukatzeko ere

berez asko falta da bizitzeko eta hiltzeko

asko ikasteko eta desikasteko

(...)

eta azkenean zerbait ikasi badugu

ulertu dugu gorrotoak ez duela askorik balio

baina are gutxiago balio duela barkamenak

beraz jakin bezate

zintzoek

erdipurdikoek

eta gaiztoek

ezen hemendik aurrera elkarrekin ibiltzen, hazten, bilatzen eta 

are kantatzen badugu

horrek ez duela inolaz ere esan nahi

barkatzen hasi garenik

elefante

memoria bat ere

bada militantzia.

mario benedetti 
Martxoak 26 mugimenduko 

nire adiskideei (1973)

Militantzia
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