
Azken urteotan, Hego Uribeko eskualdeko zen-
bait gaztek ekimen ugari bultzatu ditugu. Urriko
Martxa, maiatzak lehenengoaren harira antola-
tutako Maiatz Gorria, Euskal Herritik kanpoko
borrokak ezagutzeko brigadak edota Kapita-
la eta Birusa dinamika komunikatiboa, bes-
teak beste. Horien guztien atzetik anto-
lakuntza marko formal bat egon da; hasieran
gazte asanbladen koordinadora bezala, ondoren 
hausnarketa eta eraketa prozesuan egon den talde
politikoa. Iazko ikasturtean, barne mailako 
eraketa prozesua borobilduta, taldea publiko
egiteko asmoa geneukan, udaberri aldera. Korona-
birusaren etorrerak plangintza guztia hankaz gora
jarri zuen. 

Dena delakoarekin, 2020ko urrian gaude dagoene-
ko, eta aurtengo Urriko Martxaren prestakuntzekin
ari beharko ginateke buru-belarri. Urtero legez, aur-
ten ere gogo eta irrika biziz geunden eskualdeko
txoko eta mendiak zeharkatzeko, borrokarako alda-
rria lau haizetara zabaltzeko. Baina denok dakigun
bezala, aurtengo egoera salbuespenekoa da, eta, 
hori dela eta, pandemia egoeran egonik, ezinezko
egin zaigu aurtengo Urriko Martxa segurtasun 
baldintzekin egitea. Beraz, pena handiarekin,
2020ko Urriko Martxa bertan behera geratu da. Le-
kukoa, halere, ez da bidean galduko, eta hurrengo
urtean egitasmoa berrartzeko deia luzatzen dugu 
gaurdanik.

Gauzak horrela, ez dugu parada hoberik ikusi 
azken urteotan gure eskualdean martxan egon den
talde hori, “eskualdeko markoa” esaten ge-
niona, publikoki eta formalki aurkezteko.
Aurrerantzean Izitu bezala ezagutuko dugun eragile 
politikoa aurkezteko, alegia. Gure euskalkian izitu
hitza zeozer piztu nahi dugunean erabiltzen dugu. 
Itzalita dagoena izitu egiten da, beraz: iluntzen
denean argia izitu egiten dugu; edo hotz gare-
nean sua izitu egiten dugu. Horrekin lotuta, gure
ustetan, Euskal Herria garai historikoetan murgil-
duta dabil: 60 urte luzez iraun duen ziklo politiko
baten akaberan, ziklo berriaren nondik norakoak 
ezartze bideko transtsizioan gaude. Zaila da garai
berri horren eduki, aldagai eta formak  zelakoak

izango diren aurreikustea, baina gauza jakina da
Euskal Herriko askapen borroka ezaugarritu duen 
norabide iraultzailea galtzeko arrisku erreala egon
badagoela. Testuinguru horretan, Izituren helburu 
orokorra argia da: ikuspegi eta praktika politiko
iraultzailea ahal bezain beste zabaldu eta gure in-
guruan txertatu. Alegia, gure txoko xumetik putz
egin, iraultzaren sukarrak Euskal Herriko kale, 
auzo, mendi, herri eta hiriak hartu ditzan. Apal eta
esaneko nahi gaituzten boteretsuen aurrean, iraga-
netik datozkigun txingarrak hauspotu eta su berri
bat izitu. Eta gure txokotik diogu, Izituk eskual-
de mailako proiekzioa duelako. Hortaz, Hego Uribe
izenez ezagutzen dugun eskualdea da gure abia-
puntua, harreman naturala daukagun inguruko herri
eta bailaretan lan egitea baztertzen ez dugun arren. 

dominazioa eta iraultza
Gure ustetan, egungo jendartea berdintasun eta 
askatasun eredu izatetik urrun dago. Legedi
burgesak ezartzen duen berdintasun juridikoaren 
arabera denak berdinak eta askeak bagara ere,
gure ingurura begiratzea baino ez daukagu errea-
litate soziala oso bestelakoa dela jabetzeko. Alde 
batetik, klase banaketa dugu, kapitalaren jabe di-
renen eta gure lana baino ez dugunon arteko
banaketa. Merkantzien eta diruaren legeek gure 
bizitzako txoko eta ñabardura guztiak hartzen
dituzten munduan, gure bizitzak klase banaketa ho-
rren arabera egituratuak ageri dira. Batzuek lan
egin (langileria) eta besteek lan horren emai-
tza xurgatu (burgesia). Baina ez da hori banaketa
bakarra. Kapitalismoa baino askoz ere zaha-
rragoa den patriarkatuak ere egungo jendartea
zeharkatzen du. Emakumeon lana eta gorpu-
tzaren gaineko biolentzia eta zapalkuntza forma
ezberdinak gauzatzen dira ora-
indik bizirik dirauten egitura 
patriarkal mental eta materialen 
bitartez: umiliazioa eta gutxi-
espena; gure gorputzen gaineko
sexualizazio eta objetibiza-
zioa; bortxaketak eta erailketak; 
lan erreproduktiboetara lotuak 
egon behar izatea; 



edota behin lan merkatuan sartuta,
gure lan indarraren feminizazioa eta debaluazioa. 
Egungo jendartearen izaera patriarkala onartu
gabe ezer gutxi aurreratu dezakegu askapenaren bi-
dean. Azkenik, ezin dugu ahaztu kolonialitateari eta
nazio zapalkuntzari lotutako adierazpenak, modu 
ezberdinetan azaleratzen direnak. Alde batetik,
Euskal Herria bera nazio bezala zapaldua izan da Es-
painiako eta Frantziako estatu inperialisten eskutik.
Eta horrela daoraindik ere. Bestetik, Euskal He-
rriak berak, erdigune inperialista europarraren parte
den heinean, baditu bere baitan ezaugarri inperialista 
eta arrazistak.

Gure ustetan, biolentzia adierazpen horien guz-
tien konbinazio dialektikoak osatzen du egungo
dominazio sistema, osotasun bezala ulertu behar du-
guna. Hau da, partzializatu ezin daitekeena egin,
eta, hortaz, erantzun integral bat beharrezko due-
na. Dominazioa errotik suntsitu eta errelitate sozial
berri oso bat eraikitzeko gai izango den erantzun 
organizatibo, politiko, ekonomiko, kultural eta
nazionala. Erantzun iraultzailea, hain zuzen ere. 
Zer esanik ez da Izituk erantzun iraultzale horretan
betekizun apala duela: askoren artean bete behar-
ko dugun ozeanoan tanta bat baino ez baikara. Era
berean, gaurdanik bide iraultzailearen nolako-
tasuna ezezaguna zaigun heinean, tentuz eta
umiltasunez jokatzea egokiena dela uste dugu.

Bide iraultzaileari ekin
Hortaz, umiltasunak elikatuko duen prestasunare-
kin ekingo diogu bide iraultzailearen eraikuntzari
gure ekarpena egiteari. Zentzu horretan, iraultza-
rako gako bezala ondorengoak identifikatzen ditugu:
komunitatearen erainkuntza eta horren bitartez he-
rri eta langile boterearen eraikuntza; antolakuntza
eta autodefentsa mekanismoen garapena; elkarla-
guntza eta zaintza erdigunean jartzea; euskara eta

euskal kultura bultzatzea; internazionalismoa; eti-
ka iraultzailea indartu eta mentalitate dominatzailea
gainditu... Gure jardunaren erdigunean egongo dira 
horiek guztiak bultzatzea eta maila lokalean ahalik 
eta adierazpen zabalen eta errotuena lortzea. Alde 
horretatik, Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea, Batu 
Elkarlaguntza Sarea eta halako herri boterearen es-
presio auto-antolatuek garrantzi zentrala dutela uste 
dugu. Horregatik, eta orain arte egin dugun bezala, 
berauek elikatzen eta indartzen buru-belarri arituko 
gara aurrerantzean. Horrez gain, Izituk, eragile poli-
tiko bezala, ondorengo helburu espezifikoak ditu aur-
tengo ikasturterako:

     1-Formakuntza ideologikorako saioak.

     2-Euskal Herritik kanpoko borroka esperientziak       
        ezagutzeko brigada.

     3-Maiatzak lehenengoaren harira aste gorria anto-       
        latu.

     4-Herri eta langile mugimenduen espresioak  
     saretzen eta indartzen jarraitu, betiere eragile
        bakoitzaren autonomia eta beharrezkoak dituen       
        denborak errespetatuz.

Amaitzeko, gaurko aurkezpenetik aurrera Izituko ki-
deon militantzia publikoa izango da. Interesa duen
oro gonbidatuta dago gurekin harremanetan jar-
tzeko eta, eskualde mailako eragile politiko bezala,
beharrezkoa denean interpelatuak izateko prestuta-
suna adierazten dugu.
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