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Arkaitz eta Josu. Asmatutako izenak 
darabiltzagu. Segurtasun kontua ala 
hautu politikoa?
Arkaitz (Jarki): Ez da segurtasun kon-
tua. Azken urteotan mezu politikoaren 
edukian baino mezua zeinek ematen 
duen garrantzia handiegia hartu du. 
Norbanakoaren figura gailendu da ko-
lektiboaren gainetik. Guk edukiari arreta 
osoa eman nahi diogu, argi uzteko gure 
proiektua ez dagoela inoren edo zuzen-
daritza edo elite baten menpe. 
Josu (Eusko Ekintza): Izaera kolektiboa 
azpimarratzeko hautua da.

Ez bozeramaile publikorik, ez 
webgunerik, ez sare sozialetan 
konturik... 
Arkaitz: Jarkik ez du sare sozialik, edo 
ikus-entzunezko baliabiderik. Azken ur-
teotako joera politika-espektakulua da. 
Ikusgarritasun handiko ekimenak egitea, 

baina inolako eraginik eta jarraipenik 
gabekoak. Itxura edukiaren gainetik. Jar-
kik ez dio sare sozialen erabilerari uko 
egiten, noski, baina orain ez da lehenta-
suna. Ezin dugu esan kalea galduta da-
goela eta  erabateko desmobilizazioaz 
hitz egin eta gero Twitterretik iraultza 
bideratzera mugatu.  Jendearekin aurrez 
aurre egoteko unea da. Lehentasuna ka-
lean jarri dugu, baita maila komunikati-
boan ere. 
 
Jarki ezker abertzaleko 
“disidentetzat” hartuko du batek 
baino gehiagok.
Arkaitz: Jarki ez da inoren disidentzia. 
Jarki ez da ezker abertzaletik sortzen, ezta 
ezker abertzalearekin apurtzen ere. Gu 
etorri gara hona zerbait berria sortzera. 
Ezker abertzaleak historia eta garapen 
propioa dituen mugimendu politikoa 
da, baina eragile iraultzaile gisa agortu-

ta dago. Gatazka ziklo bat ixtear dago, 
zarratu barik dauden ondorioak alde ba-
tera laga barik. Orain beste konfrontazio 
ziklo bat ireki behar da, eta horregatik 
da beharrezkoa alternatiba iraultzaile 
berria sortzea. 
Josu: Jardun, Eusko Ekintza edo Jarki 
nola izango dira ezker abertzalearen di-
sidentzia, inoiz ez bagara Sortu edo au-
rretik Batasunaren militante izan?  Eus-
kal Herrian katolizismoak kaltea handia 
egin du. EAJ karlisten disidentzia izan 
zela zioten, gero ANV EAJren disidentzia 
zela, baita ondoren ETA bera ere. Kon-
tzeptu politikoa baino erlijiosoa da disi-
dentzia. Alde batek legitimitate eta egia 
absolutuaren jabe eginik, bere multzoan 
ez dagoenari disidente etiketa jartzen 
dio legitimitatea kentzeko.

Batek baino gehiagok ez du 
Jarki ezagutuko. Zein da zuen 

  aXier lopeZ

“Garrantzitsuena indarrak batzea da 
Euskal Herri langilearentzat 

alternatiba politikoa sortzeko”

legutioko albertia mendian 1936ko gudariei egiten zaien aurtengo 
omenaldia aukeratu dute Jardun koordinadora ezkertiar eta 

independentistaren sorrera irudikatzeko. haren atzean bi indar dira. 
Batetik, tradizio politiko luzea duen Eusko Ekintza eta plazara lehen 
aldiz iazko abenduan atera zen Jarki antolakundea. sozialismoaren 

eta independentziaren bidean indarrak batzeko gunea izan nahi du 
Jardunek. Jarki eta Eusko Ekintzako kide banarekin hitz egin dugu 

komunikabideetan eskaini duten lehen elkarrizketan.
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antolakundearen indarra edo 
zabalpena?
Arkaitz: Jarki da borroka ideologiko-
rako koadro antolakundea, belaunaldi 
artekoa. Beste zenbait taldetan aritu 
den jendea dago eta inoiz inon militatu 
ez duena ere bai. Gaur gaurkoz, gehien 
bat, jende gaztea da nagusi Jarkin. Egoe-
ra politiko berrian beste belaunaldi bat 
hartzen ari delako bere gain alternatiba 
iraultzailea eraikitzeko ardura.
 Hego Euskal Herrian herrialde guz-
tietan gaude, eskualdez eskualde, eta 
horri esker jarduteko gaitasun minimo 
bat daukagu. Lapurdi, Zuberoa eta Baxe-
nabarreri dagokienez, zintzotasun osoz, 
lehen hartu-emanak izan ditugu, baina 
gaur gaurkoz ez dugu presentziarik.
 Ezartzen ari gara, hedapen eta errotze 
prozesuan gaude. Gure praktika politi-
koaren bitartez, apurka-apurka eta apal, 
nahi dugu ezagutzera eman. 

 Espainiako Konstituzioaren aurkako 
manifestazioan 400 bat lagun elkartu 
ginen Durangon abenduaren 6an. Eta 
udan Gasteizen, 150 bat lagun bildu gi-
nen, ez gehiago. Oso testuinguru txa-
rrean: abuztuan, Euskal Herria osasun 
larrialdi betean sartuta, konfinamen-
duaren ostean eta beldur debeku eta es-
kubide murrizketa giroan. Baina hain 
zuzen, horregatik, garrantzitsua zen ma-
nifestazioa egitea, kalera ateratzeko.
Eusko Ekintzaren kasua bestelakoa 
da ibilbide luzeagoa duelako. nola 
dago gaur egun?
Josu: Luzea da gure tradizio politikoa. 
Albertia Egunean 60 urteko militantzia 
duten kideak omendu genituen. Gaur 
egungo gure militante batzuek Herri 
Batasunaren sorreran parte hartu zu-
ten. Bi estatuei eta kapitalari aurre egi-
teko, mugimendu izaera ezinbestekoa 
da.  Eusko Ekintzaren tradizio politikoan 

beti kontraesan bera izan da: ezker in-
dependentista ordezkatzeko ez da al-
derdi bakarra behar eta, horregatik, guk 
inoiz ez dugu gure burua aurkeztu fun-
tzio hori betetzeko. Mugimendu zabal 
batean gure ekarpen propioa egitea izan 
da gure hautua.
 Azken urteotan, indar handia eskaini 
diogu oroimen historikoari, borrokarako 
tresna gisa ulertuta. 1978ko erregimena 

2020ko Albertia Egunean, 
abuztuaren 15ean, aurkeztu 

zuten Jarki koordinadora. 
Argazkia: Jardun

“Ziklo iraultzaileak ixten 
direnean, beti sortzen 

da nahasmen edo noraez 
egoera. Euskal Herria ez da 

salbuespena munduan”
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kuestionatzen lan handia egin dugu. Ho-
rren emaitza da aurtengo Albertia Egu-
na: nahiz eta data zailetan egin, abuztua-
ren 28an, azken urteotako jendetsuena 
izan da. 

ATA, Herritar Batasuna, mugimendu 
sozialistaren bueltako hainbat 
antolakunde, Hauspoa, Jarki, 
Jardun… Sigla eta talde faltagatik ez 
da izango.
Arkaitz: Ziklo iraultzaileak ixten di-
renean, beti sortzen da nahasmen edo 
noraez egoera. Euskal Herria ez da sal-
buespena munduan. Aurreko zikloan 
estatuekiko norgehiagokan ari zen era-
gileak, konfrontazio dinamika horre-
tan, nolabaiteko batasuna eratu zuen. 
Tentsio hori apaltzean, batasuna apur-
tu da eta beste talde batzuk sortu dira. 
 Horrelako egoeretan hiru aukera 
agertzen dira. Bat, talde asko sortu 
ostean, horietako batek nagusitasuna 
lortzea eta bere inguruan alternatiba 
berria sortzeko gai izatea. Bi, talde be-
rrien arteko zatiketa handitzea eta ino-
lako gaitasun eraldatzailerik ez izatea. 
Eta hiru, taldeen artean adostasunera-
ko puntuak lortu eta sinergiak sortzea. 

Azken asmo horren ildotik sortu 
dugu Jardun koordinadora. Garaia da 
taldeen arteko zalapartak eta eziniku-
siak alboratu eta elkarlanerako guneak 
sortzekoa. Zortzi txiringito eta lau per-
tsona. Eta lau horiek gutxi izateaz gain, 
haien artean liskarretan daude. Jen-
dea ez da inozoa eta guztiz normala 
da pentsatzea “ni horiekin ez noa ezta 
izkina bueltara ere”. Hori ez da serioa. 
Dinamika hori apurtu behar da. Argi 
utzi behar zaio herriari gu ez gaudela 
hemen kontrara edo erantzunera mu-
gatutako politika egiteko, baizik eta 
egiazko alternatiba eraikitzeko gogoz 
eta indarrak batzeko apustu irmoa 
eginda. 

Indarrak batzeko asmoa zergatik 
abiatu da Eusko Ekintza eta Jarkiren 
bultzadaz? 
Josu: Urtebete baino gehiago darama-
gu gure artean gauza askori buruz hitz 
egiten, elkar ezagutzen eta adostasunak 
bilatzen. Horren ostean sortu da Jardun. 
Arkaitz: Nonbaitetik hasi behar delako 
eta Eusko Ekintzarekin lehen aldiz hitz 
egin genuenen ikusi genuen borondatea 
zegoela elkarlanerako esparruak sor-
tzeko. 

Adostu dituzuen minimoak ondore-
goak dira: independentzia, sozialis-
moa, internazionalismoa, klase femi-
nismoa, amnistia eta ekologismoa. 
Elkar lotuta ikuten dituzue?
Arkaitz: Bai. Minimo zabal batzuk dira, 
Euskal Herrian oso ohiko bilakatu den 
“betiereko eztabaidan” egotea gainditze-
ko. Hartara, zerotik hasi gabe, gainerako 
taldeekin eduki zehatzez hitz egiten has 
gaitezen.  

Indar metaketa horretan, zer jende 
edo talde duzue buruan?
Arkaitz: Talde askorekin hitz egiten ari 
gara. Handiak eta txikiak. Ez dugu inor 
alboratu. Horren adibide da Bilboko Bul-
tza herri ekimena orain hiru aste Jardu-
nera batu izana. Baina, noski, akordiorik 
lortu arte, errespetuagatik ez dugu beste 
inoren izena esango. 
 Egungo panorama politikoan era anto-
latuan eta programa komun baten pean 
bere lekua aurkitzen ez duen orori ire-
kita dago, beti ere adostutako minimo 
horien bueltan. 
Josu: Bi esparru mota zabalduko ditu 
Jardunek parte hartzeko. Erakunde sek-
torialak eta tokian tokiko taldeak. Baina 

beti, gauza bat argi erakunde sektoria-
lak ezin dira zuzendaritza nazionalaren 
txotxongilo izan. Dinamika eta gaitasun 
propioak izan behar dituzte. Beste era 
batera egin behar dira gauzak. Militan-
tzia kritikoa ezinbestekoa da. jendartea 
eraldatzeko. Herritar militante kritikoak 
sustatu eta antolatu nahi ditugu Jardu-
nen. Horregatik lehen dokumentuan 
bertan argi arbuiatu ditugu entrismo edo 
dirigismo saiakerak. Edozein aldaketa-
rako ezinbesteko humusa da herri mu-
gimendua.

Berriki, “alderdikeria”, “haien 
kideen aurkako gezurrak 
zabaltzea”, Jardunen barruan, 
“bozka eskubidearen monopolioa 
izatea” eta “nor gonbidatu eta nor 
ez hautatzea”…. leporatu dizuete 
Mugimendu Sozialistako bost kidek 
artikulu batean.
Arkaitz: Antolakunde politiko orok he-
rriarekiko erantzukizuna dauka eta he-
rriak epaituko du bakoitzaren praktika 
politikoa. Arduraz jokatu behar da eta 
beti ikuspegi eraikitzailez. Jardun ez da 
murgilduko mugimendu iraultzailean 
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“Jardun ez da murgilduko 
mugimendu iraultzailean 
ezinikusiak edo arrakalak 

sortzera bideratutako 
dinamiketan. Elkarlanerako 
esparruak irekitzera gatoz”

“Jarki ez da inoren 
disidentzia. Ez dugu ezker 
abertzalearekin apurtu, ez 
garelako ezker abertzaletik 
sortu. Gu etorri gara hona 

zerbait berria sortzera”
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ezinikusiak edo arrakalak sortzera bi-
deratutako dinamiketan. Gu prest gaude 
asmo eraikitzailez ari den antolakun-
de ororekin bildu eta elkarlanerako es-
parruak irekitzeko. Baina inolaz ere ez 
dugu egungo panorama soziopolitiko 
toxikoa elikatuko. Garrantzitsuena inda-
rrak batzea da eta Euskal Herri langileak 
bere egin dezakeen alternatiba politiko 
integral eta sinesgarri bat aurrera era-
matea. 
Josu: Arrakalak ez ditugu sustatu nahi. 
Herria nekatuta dago dinamika suntsi-
tzaile horiekin. Liskar eta sare soziale-
tako zurrunbiloetatik kanpo, askoz ga-
rrantzitsuagoa deritzogu aurrez aurre 
biltzeari eta zintzoki hitz egiteari.
Garaiotan zalantzak eta galderak 
ez dira gutxi antikapitalista eta 
independentisten artean. Zer egin, 
nola, norekin egin? Zuek diozue, 
“herri langile gisa kapitalari aurre 
egiteko”, argi duzuela “jarraitu 
beharreko estrategia”. Zein da, bada?
Arkaitz: Akuiluak dira kontzientziazioa, 
aktibazioa, mobilizazioa eta antolakun-
tza espazio berrien sorrera sustatzea. 
Egoeraz kexatzeaz harago, gizartearen 

erradikalizazio gradualari begira, bide-
gabekeriei aurre egin eta antolatzeko 
prestutasuna zabaldu nahi dugu. Hori 
da borroka ideologiko eta mobilizazioen 
bitartez hurrengo urteetan sustatu nahi 
dugun estrategia.

Zer asmo duzue epe laburrera 
begira?
Arkaitz: Elkarlanera talde gehiago ba-
tzeko asmoz, hurrengo hilabeteetan 
kontaktu errondari eutsi eta sozializazio 

kanpaina egingo dugu, zenbait herritan 
aurkezpenak eginez. 
Josu: Jendearekin egoten jarraituko 
dugu, zalaparta handirik gabe. Guk ez 
dugu nahi kristoren suziria bota, ez dakit 
zer nolako aurkezpen nazional entzute-
tsu bat egin, baina gero atzean ezer egi-
turatu gabe edukita. Sare sozialik gabe, 
aurkezpen nazional panpoxorik gabe, 
ematen lezake ez zaudela, baina errea-
litatearen isla izan nahi dugu eta gauzak 
beste era batera egin.
Arkaitz: Jarkiri dagokionez, Gudari Egu-
naren lanketan sartuta gaude eta on-
doren abenduaren 6ko manifestazioa 
lantzeari helduko diogu.
Josu: Espainiako monarkia krisian da-
goela, oroimen historikoaren lege be-
rriaren eskutik 1978ko erregimena 
legitimatzeko ofentsiba dator. Zenbait 
ekimen ari gara lantzen Eusko Ekintzan. 
1978ko amnistia legea ezbaian jarri gabe 
ezin izango da frankismoa epaitu. Martin 
Villaren epaiketaren harira sistemaren 
alderdi eta sindikatuen erantzuna ikusi 
besterik ez dago. Espainia ez den Euro-
pako beste edozein estatutan ezinezkoa 
litzateke horrelakorik gertatzea. 
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“Kontzientziazioa, 
aktibazioa, mobilizazioa 

eta antolakuntza 
espazio berrien sorrera 
sustatzea dira akuiluak, 

gizartearen erradikalizazio 
gradualari begira”

1936ko gerrako gudariei omenaldia 
2020ko Albertia Egunean. 
Argazkia: Jardun


