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Zer da boterea? Hiztegia begiratuz gero ondorengo definizioak topatuko ditu-

gu: “Zerbaiterako ahala, indarra edo eskua; Norbaitek agintzeko edo zeozer

gauzatzeko duen nagusitasuna, gaitasuna eta eskumena; Eratutako edozein

autoritate; Agintaritza, herri bateko gobernua”. Baina definizio hauetatik hara-

tago, boterea ekoizpen indarren kontrolaren inguruan biraka dabilen kontra-

koen borroka etengabea da. Antagonikoak eta bateraezinak diren kontrakoen

arteko borroka alegia; non alde batetik, gutxiengo bat, ezerren jabe ez den

gehiengoa esplotatzen eta ekoizpen indarren jabe izaten jarraitzeko estruktura

material eta sinboliko baten jabe den; eta beste alde batetik, gehiengo horren

erresistentzia, borroka eta oposizio gaitasuna. Etengabeko prozesua, gordina

eta irekia kasu batzuetan, latente eta ezkutua beste batzuetan.

Botere esplotatzaileak bortizkeria

makina, gure bizitza determinatzen

dituzten inposizio sozioekonomiko

saihestezinak… eta beste ezaugarri

asko barnebiltzen ditu, baina hori

baino askoz gehiago da. Finean, jen-

darte burges osoak esplotazio unita-

te-batasun bezala funtzionatzen du;

bere helburu bakarra bere hedapena

ziurtatzea delarik, edo egoerarik txa-

rrenean bere jarraitutasuna. Eta

Estatuaren etengabeko esku hartzeaz

gain (legedi, biolentziaren monopo-

lioa…), beste indar erreakzionario kal-

tegarri bat izan behar dugu kontuan:

kapitalismoaren alienazio gaitasun

ikusezin eta hautemanezina. Esplotazio unitate-batasun (botere kapitalista)

honen funtsa jabego pribatu burgesa da. Edozein delarik jabego burges horren

forma, zapalkuntza, esplotazio eta menderatze forma propioa sortuko du.
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Finean, jendarte

burges osoak esplotazio

unitate-batasun bezala

funtzionatzen du;

bere helburu bakarra

bere hedapena

ziurtatzea delarik, edo

egoerarik txarrenean

bere jarraitutasuna

BOTEREA

- “Ponencia II Formazio Mintegia (Askapena) 13-05-04” –  I. Gil de San

Vicente

- “Poder, contra-poder y antipoder. Notas sobre un extravío teórico político en

el pensamiento crítico contemporáneo” –  A. A. Borón

MARINALEDA

- http://www.marinaleda.com/historia.htm

- http://www.theguardian.com/world/2013/oct/20/marinaleda-spanish-com-

munist-village-utopia

- http://www.marinaleda.com/datos.htm

- “Marinaleda, la utopía de un pueblo“ - Dan Hancox

- “Marinaleda. Andaluces, Levantaos”  - Juan Manuel Sanchez Gordillo

DONOSTIAKO KOMUNA

- “Verano y revolución. La Guerra Civil en Gipuzkoa” - Pedro Barruso.

- “Los anarquistas y la guerra en Euskadi. La comuna de San Sebastián” -

Manuel Chiapuso.

- Dohainik interneten: www.gipuzkoa1936.com

JATORRIZKO HERRIAK

- http://luchacultural.blogspot.com.es –  O. Juarez

- “Deconstrucción del paradigma del Vivir Bien y el socialismo comunitario” –

A. D. Villanueva Imaña

- WallMapu-n brigadan egondakoan egindako apunteak

OTXARKOAGA

- Asociación de Familias de Otxarkoaga (AFO)
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Hau dela eta, botere egoera bat lortzen duen edozein lorpen herritarrak (txikia

bada ere) erabakitasunez aurrera egin behar du jabego burgesak arazo horre-

tan duen forma zehatzaren ezabaketan (ixtera doan lantegian, langile borroka

ezin da enpresari berri bat bilatzera mugatu; berreskuratu, berriro ireki eta

autogestionatutako langile boterearen menpe martxan jarri behar du - etxebi-

zitzaren arazoan lurzoruaren jabego pribatuarekin bukatzera bideratu behar da

borroka edo ez da arazoa konponduko…). Horrela ez bada, ez da inoiz jabego

kolektiboan, komunalean… oinarritutako botere forma gauzatuko; hau da,

Herri Boterea.

Bide horretan botere forma

ezberdinekin topatuko gara. Eta

borrokak benetako garaipenak

lortzen dituela jakitea garrant-

zitsua da; txikiak edo ertainak

diren arren eta beti ezengoko-

rrak eta arriskuan egongo dire-

nak. Aldarrikapen konkretue-

tan herriak erdietsitako botere

momentuak existitzen dira.

Egoeraren arazo eta zailtasun

guztiekin ere, beti erresistentzia

sen batetik eta borroka antolatuaren oroimen txiki batetik abiatzen gara. Eta

horrek kontrabotere bat eraikitzen hasteko bidea zabalduko digu.

Kontraboterea helburu zehatz bat duen hasierako erresistentzia antolatu bat

da; minimoa baina nahikoa. Helburua mugatua eta isolatua da, arazo zehatzei

lotuta, beste gatazka batzuekin lotura izan dezakeen arren. Hori dela eta,

Estatu burgesa ez du apenas erne jartzen. Baina kontrabotere hori beste bat-

zuekin koordinatzen bada, talde edo mugimendu zabalagoekin erlazionatzen

bada… eta bere koherentzia eta zuzentasuna mantentzen badu, botere bikoit-

zeko egoerak lortzera hel daiteke aurre egiten duen zapalkuntzan.

Antolakuntza eta bat-batekotasun nahaste korapilatsu baten ondorioz agert-

zen dira.

Botere bikoitzeko prozesuetan, kontraboteretan antolatutako indarrak

elkartzen doazen heinean, aurre egiten den botere zapaltzailearen kontrako

ofentsibara salto egin daiteke; botere zapaltzailearen pareraino jarri arte.

Adibidez mugimendu euskaltzalea: denbora batez euskararen kontrako legeak

gerarazi ditzake, eta Estatuen ahultasun momentuak balilatuz, euskararen era-

zuen. Honek haserrea piztu zuen bertan zeudenen artean. Giroa berot-

zen joan zen eta poliziaren eraso horri eman zitzaion erantzuna 120

polizia eta 500 manifestari zauritu, 20 atxilotu eta 320 manifestari

erreteniturekin amaitu zen. 

Abenduaren 28an Sankt Pauliko polizia-etxea erasotua izan zen, 40

pertsona inguruk botilak eta harriak bota omen zizkieten poliziei, poli-

zia bat zaurituz. Bi gertakari hauek, abenduaren 21eko manifestazioa

eta polizia-etxeari eginiko erasoa aitzakia bezala erabiliak izan ziren

hiriko hiru auzoetan salbuespen egoera ezartzeko. Jendearen eskarien

aurrean errepresioa areagotzea izan zen gobernuaren jarrera; bote-

rea jokoan zegoen.

Tentsio handiko egoera hauen ondoren berri on bat heldu zitzaigun

Hanburgotik: Rote Flora zentro sozial bat izaten jarraituko du. 2014ko

Urtarrilaren 17an urbanizazio planteamendu berria argitaratu zen, eta

horren arabera Rote Flora botatzeko beste saiakerarik ez da egongo.

Baina ez dugu ahaztu behar Rote Floraren desalojoa herritarren hase-

rreari hasiera eman zion pizgarria besterik ez zela izan, baina herrita-

rren salaketak zentro soziokulturalaren defentsatik harago zihoazela.

Rote Floraren desalojoak europar hirietako erdiguneen espazioen

merkantilizazioaren logika jarraitzen

du. Sankt Paula beste adibide bat

baino ez da. Oraingoak istiluek, pro-

testek eta medioetan hartu duen

garrantziak salbatu egin dute proiek-

tua, baina hau adibide bat baino ez

da. Sistemak etengabe eskainiko diz-

kigu gure indarrak beraienekin

neurtzeko momentuak, prest egon

beharko gara!

Politikoki argi dago Hanburgon ger-

tatzen ari dena gaur egun mendebal-

deko estatuek darabilten estrategia

berdinari egiten diola men: beldurra

eta errepresioaren bidez erresistentzia aktiboko guneak kriminalizat-

zea eta deuseztatzea. Babesa eta segurtasuna saltzen digute, baina

benetan beldurraren hedapena eta isiltasuna da bilatzen dutena,

guzti hau bake sozialaren izenean, noski. Herria baina, ez dute ezta

isilduko ezta makurtuko.
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bileran aurrerapausuak lortzera ere hel daiteke; baina mugimenduak badaki

botere bikoitzeko egoera hori ezegonkorra eta iheskorra dela, Estatuek euren

botere maila berreskuratu eta lortutakoa deuseztatu nahi izango dutelako.

Lortutako garaipenek, euren arteko koordinaziotik haratago, ekidinezinezko

batasun logiko batera aurreratu dezakete; erritmoa bizkortzeko eta indarrak

zabaltzeko batasun estrategiko eta taktikorako aurrerapena alegia. Fase hone-

tara helduta, arriskuaren jabe izanda, Estatua bere doktrina eta sistema erre-

presiboa martxan jarriko ditu.

Esandako guztiagatik, kontrabo-

tereak eta botere bikoitzak hiru

osagai espezifiko ukitzen dituela

ikusten dugu: erresistentzia,

matxinada eta botere eratzai-

lea. Eta pentsatzekoa denez,

hau izango litzateke eraketa

sozial alternatibo baten muina.

Benetako Herri Boterea borro-

ka partzialak eta politikoki

oinarrizkoan elkartzen doaze-

nean agertzen doa. Ez da egun

batetik bestera lortzen; denbo-

ra, antolakuntza eta estrategia

behar da. Prozesu konplexua da,

bere aurrerapen erritmo ezber-

dinekin, atzerapausuekin eta

geldialdiekin.

Baina zertarako antolatzen da Herri Boterea? Borrokan indar bultzatzailea

izateko eta aurrerapausuak ematen direla bermatzeko; alderdi-formaren eta

paralamentarismoaren ahalmen disolbatzailearen berezko burokratizazio, diri-

gismo eta ordezkatze tendentziak ekiditeko. Eta horretarako berebiziko

garrantzia dauka askapen subjektu kolektiboa definitzea. Ez bada ondo defi-

nitzen subjektu iraultzailea, eta beraz erreakzionarioa, noraezean ibiliko gara

desagerpeneraino. 

Subjektu hori herri langilea da. Langile klasea, langabezi estrukturalean dauden

sektoreak, dirulaguntza publiko edo pribatuen mende bizi direnak, soldata

familiarrari esker bizi direnak (etxeko lanetan esplotatutako emakumeak, lan-

Esandako guztiagatik, kon-

trabotereak eta botere

bikoitzak hiru osagai

espezifiko ukitzen dituela

ikusten dugu:

erresistentzia, matxinada

eta botere eratzailea.

Eta pentsatzekoa denez,

hau izango litzateke

eraketa sozial alternatibo

baten muina
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talaren eta jabetza pribatuaren defentsan etxebizitza eskubidea espekulaziora-

ko erabiltzea, eta bide batez, proiektu arriskutsu bat suntsitzea (edo saiatzea).

Gaztetxe batek Kukutzak zuen indarra eta erreferentzia irabazten duenean

(sistemak defendatzen dituen balore guztien aurka) benetako kontra-botere

bat bihurtzen da; eta noski, honek etsaiaren ikusmiran jarri zuen “ametsen

fabrika”.

Hiru egun izan ziren, haserrea, larritasuna, tristura, indarra, etzipena, keme-

na… Sentimendu asko gurutzatu ziren hiru egun haietan errekalde eta inguru-

ko kale haietan zehar. Gertatzen ari zenaz oso kontziente zen jendea, ezin zituz-

ten sentimendu kontrajarri guzti hauek saihetsi. Ametsez pintatutako hormak

eskabadora batek botatzen zituen bitartean, borrokan jarraitu beharra saihes-

tezina zen. Auzokideekin batera Bilbo osoko eta kanpoko jende asko hurbildu

nahi izan zen egun horietan Kukutzara, horretarako norbaitek solte utzitako

txakurrak saihestu behar izan zituzten arren. Asko ez ziren ezta heldu, baina

horrek eragin zuena haserrea Bilbo osotik nabaritzea izan zen. 

Eraikina erdi botata zegoen, baina borrokatzeko geratzen

zena jada ez zen eraikin bera. Herriarekiko errespetu falta,

beldurrak eragiten duen erasoa ziren salatu behar zirenak;

okupa mugimendu osoari eginiko erasoa zen hura, instituzioe-

tatik aparte beste bizi eredu bat eraikitzen dihardutenei eraso

zuzena. Jabetza pribatuaren defendatzaile sutsuen aurkako

borroka izan zen egun haietan Errekalde eta inguruetan burutu zena, ez baka-

rrik Kukutzaren aldekoa.

Rote Flora bleibt!

Rote Flora 1989tik okupatuta daraman ezkerreko zentro soziokulturala da;

Hanburgon dago kokatua. Eraikinaren jabeak 2013ko abenduaren 20an beran-

duenez eraikina husteko gestioak egin zituen. Baina ohikoa denez bertan lan

egin zuten guztiak ez zuten errez amore emango, esaten duten moduan: Rote

Flora bleibt (Rote Flora geratu egiten da!) 

2013ko abenduaren 21ean 10.000 pertsona inguru hiru aldarrikapen hauen

pean atera ziren kalera: 24 urtez Rote Flora zentro soziala izan den eraikinaren

salmentaren aurka, “Esso-Häuser” delako etxeetan bizi diren familien kalerat-

zearen aurka (petrolio enpresa estatubatuar batenak dira etxebizitzak), eta

2013ko maiatzean Italiatik bota zituzten 5.700 errefuxiatuei Europar Batasunak

ematen dien tratuaren aurka.

Izatez legala zen manifestazioa hasi bezain laster poliziak ibilbidea blokeatu
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gabezi izkutua diren ikasketetan dauden gazteak, pentsionista asko…)…  dira

bere oinarria. Baina ez da horretara mugatzen. Lan indarra esplotatzen ez

duten “klase ertaina” deitutakoa, autonomoak eta lanbide liberala dutenek

aurkitzen dira; normalean euren burua langile klasetik kanpo ikusten badute

ere, krisi garaiek (soldaten murrizpena, bizi-kalitatearen jeitsiera, langabezia…)

klase eta nazio kontzientzia zabaldu diezaiekete.

Herri langile kontzeptua errealidade klasista konplexu, bizi, aldakor eta kont-

zientzia maila ezberdinekoa da; baina lagaezinezko oinarrizko minimo bat izan

behar duena: klase kontzientzia nazionala, hau da, inor ez esplotatzeko kont-

zientzia. Esplotazio estrukturalaren errealitate objetiboak daukan oinarrizko

eta unitarioaren eta errealitate hori gauzatzen den era konkretu eta partikula-

rraren arteko dialektikan oinarri-

tu behar den kontzientzia (etxe-

bizitzaren gaiari helduz, lurzo-

ruaren jabego pribatu burgesa

eta etxebizitza bat izateko ezin-

tasunaren arteko dialektika).

Oinarri estrukturalaren eta

kanpo forma konkretuen arteko

distantzia hain da handia (gero

eta konplexuagoa eta askotari-

koagoa), infraestruktura eta

superestrukturaren arteko dia-

lektika aurkitzeko, etengabeko lan teorikoa egin behar dugula. Hainbeste

dibertsitate objetibo eta subjetibo ezin daiteke definizio ekonomizista bate-

kin osatu. Sexu-generokoa, nazionala, politikoa, soziokulturala, belaunaldi

artekoa… itxuraz hain ezberdinak diren errealitateak  oinarrizko batasun batek

zeharkatzen ditu gure herrian: esplotazio kapitalista kontsumismo irrazional

bat bultzatzen duen sistema patriarko-burgesak zapaldutako herri batean bizi

gara.

Guzti horri buelta emateko, berebizikoa izango da langile eta herritar borroka-

ren, borroka teoriko-ideologikoaren eta borroka instituzionalaren arteko erla-

zioen arazoari aurre egitea. Ezberdintasun bat baino gehiago dena agertzen da;

akzio instituzionalaren eta langile eta herri mugimenduaren arteko kontraesan

bat agertzen da, beti ere, jabego pribatu burgesaren auzia larriagotzen bada.

Hiru borroka molde hauen arteko elkarrekintza bizi eta eraginkorra da politika

iraultzailearen “betiereko arazo” bat.

Kukutza. Ellos por dinero nosotras por placer

Kukutzarena da Euskal Herritarrok geografikoki eta denboran hurbilen dugun

desalojorik mingarri eta borrokatuena. Zenbaterainokoa zen Kukutzak zuen

boterea alkate jaunak, gertatutakoa gertatzen ari zelarik, bere horretan jarrai

zezan? Beharbada mugak gogorarazteko momentu aproposa iruditu zitzaion:

jabetza pribatuaren gainetik ez da pasatzen!

Kukutza gaztetxea, Bilboko Errekalde

auzoan okupatutako eta autogestio-

natutako gaztetxe eta kultura eta aisia

jardueretarako gune askea da, 1996.

urtetik lanean jardun duena. 2011

arte, hiru eraikin izan ditu kokaleku,

hurrenez hurren: Kukutza I, 1996an,

hiru hilabetez; Kukutza II, 1998an, bi

hilabetez; eta jarraipen luzea eta era-

gin publiko zabala izan zuen Kukutza

III, lantegi handi abandonatu batean,

1998tik harik eta 2011. urtean

poliziaren indarrez eraikina eraitsi

zuten arte. Jatorrian instituzio publi-

koek auzoari eskaintzen zion kultura

eta aisia eskaintza urriaren hutsunea

betetzeko sortu zen eta, bereziki

Kukutza III gaztetxearen kasuan, auzoko hainbat talderen bilgune gisa jardun

zuen. Hala ere, Bilbo osoan eta Euskal Herri osoko ehun kultura-sortzailetan

izan  zuen eragina. Era guztietako ekimenak bultzatzen zituen, hala nola etxe-

bizitza kolektiboa, Koblakari zirku taldea, dantza, eskalada, entseguetarako gunea,

liburutegia, jantokia, taberna, «hartu nahi duzuna» (hainbat objekturen eskaint-

za, dohainik), serigrafia, antzerkia, arte martzialak eta garagardoa egiteko instala-

kuntza. Kukutzako jarduerek Errekaldeko mugimendu auzotarraren jarraipena

da. Auzoko eskaintza soziokultural eskasaren aurrean Biblioteka, Unibertsitate

popularra, gazte-lekua… bezalako espazioak sortu zituzten urteetan zehar

auzokideek.

2011. urtean etxebizitza eraikitzeko arrazoia eman zuen eraikinaren “jabeak”

(oraindik ere hutsik dago lursail hori, han ez dute ezer eraiki, eta auzoko den-

dariak kexu dira auzoak bizia eta merkataritza mugimendua galdu duelako

Kukutza eraistearekin). Badakigu zer suposatzen zuen honek, berriro ere, kapi-
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pribatuaren gainetik

ez da pasatzen!



Elkarrekintza hau

aurrera eramate-

ko herri mugi-

menduaren pape-

ra funtsezkoa da.

Herri mugimen-

dua, herri langile-

ak errealitatean

eragiteko hartzen

duen era bat da.

Herri mugimen-

dua ez da produk-

zio prozesua (sol-

datapeko lana)

erasotzera mugatzen, haratago doa; batez ere produkzio baldintzen

erreprodukzioan eragiten du, botere zapaltzailearen erreprodukzioan

alegia: Amnistiaren aldeko mugimendua, euskararen aldekoa, kontsu-

mismo eta desarrollismoaren aurkakoa, natura-gizakiaren arteko bata-

sunaren aldekoa, herri-kirolen eta aisialdi kritikoaren aldekoa, ustelke-

riaren kontrakoa, etxekaleratzeen kontrakoa, auzo-elkarteak, ikasle

mugimendua, mugimendu feminista, gazte mugimendua…

Bukatzeko eta “boteretsu izateko proiektua ezik, botere harreman guz-

tiak disolbatzekoa” (anti-boterea) esaldia laburtzen duen ideia erakar-

garria iruditzen zaigun arren, eta nahigabetzen bagaitu ere, argi izan

behar dugu botere harremanak hor daudela. Soziobiologiak behin eta

berriz frogatu duen bezala, botere harremanak animali bizitzarekin

batera agertu ziren; eta ez dira kexu eta erreguekin desagertuko.

Botere harreman guztiak disolbatzeko proposamenak sozialismo uto-

pikoaren ametsetako ideia ederren lilura mantentzen du; baina bere

muga gaindiezin berberak ditu: ez dira analisi zientifiko batetik abiat-

zen, boluntarismo hutsa dira.

Utopiaranzko bide horretan, Herri Boterea eraikitzea saihestezina

da. Eta guzti horren inguruan era abstraktuan hausnartzea ez denez

inondik inora nahikoa (beharrezkoa bada ere), hainbat errealitate

(hemengoak eta hangoak, “txikiak” eta “handiak”, orainekoak eta ira-

ganekoak) aztertzeko saiakera da esku artean daukazun lana eta buru-

tu(ko) ditugun jardunaldiak.

Gaztetxeak esaten ari garen guztiaren adibide dira. Gaztetxe bat herri botere-

aren eraketa eta erakustaldia da lehen momentutik azkeneraino. Eraikin bat

okupatzea, honi bizitasuna ematea, borroka eta jarduera desberdinak aurrera

eramaten dituztenen topaleku izatea eta erasoen aurrean erantzutea: denak

dira ezarritako botereari botatzen zaizkion hordagoak. Herri boterea botere

zapaltzaileen aurrez aurre jartzen den kontra-boterea artikulatzea bada, gaz-

tetxeak horren adibide dira, dudarik gabe.

Okupazio mugimendua: eraikuntza eta aldarrikapena

Okupa mugimendua 70. hamarkadan hasi zen inda-

rra hartzen. Betidanik okupatu izan ziren hutsik zeu-

den etxeak, baina momentu honetatik aurrera jar-

duera hau errebindikazio politikorako jarduera

moduan erabiliko zuen mugimendu eta pertsona

indibidualak ikusgai egin ziren. Okupa mugimendua-

ren sorrera izan zela esan dezakegu.

Okupa mugimendua 80. hamarkada egituratzen hasi zen. Okupazioa  espazio

hutsei erabilera iraunkor edo behi-behinekoa ematean datza; landatzeko

lurrak, etxeak, biltzeko tokiak edo zentro soziokulturalak adibidez.

Okupazioaren ezaugarria bere izaera politikoa da. Etxe bat okupatzea ez da

helburu bat bakarrik; espekulazioa, sistema kapitalistaren logika, jabetza pri-

batua, etxebizitza eskubidea, espazio soziokulturalen beharra eta autoges-

tioaren beharra adibidez aldarrikatzeko ere balio du.

Espazio aske, autogestionatu, feminista, iraultzaile, asanbleario, sortzaileak…

dira edo izan nahi dute, eta horren bidean daude gaztetxeak. Bizi eredu berria

aurrera eramatea, antolakuntza, ezagutzak partekatzea, kultura eta artea

eskaintzea eta sortzea ahalbidetzen dute. Botere kapitalistak ezarri dizkigun

botere harreman, kritikotasun eza, baldintzapen eta menpekotasunak deusez-

tatzeko espazioak dira gaztetxeak. 
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Herri mugimendua ez da

produkzio prozesua

erasotzera mugatzen,

haratago doa;

batez ere produkzio baldintzen

erreprodukzioan eragiten du,

botere zapaltzailearen

erreprodukzioan alegia
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AEK, Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea pasa den mendeko hirurogei-

garren hamarkadaren amaieran eta hirurogeita hamargarren hamarkadaren

hasieran jaio eta garatu zen. Lehenengo helburua euskaldunak euren hizkunt-

zan alfabetatzea zen, gehien-gehienak gazteleraz eta frantsesez baitzeuden

alfabetaturik eta euskaraz irakurtzeko eta idazteko gai ez baitziren, eta, are gut-

xiago, erdaldunei hizkuntza irakasteko. 

AEKren sorrera ulertzeko, une hartako egoera

politikoan kokatu behar dugu, frankismoaren

amaiera eta erreformaren hasiera, hain zuzen ere,

euskarari ofizialtasuna ukatzen ziona. Irakaskuntza

publikoa erabat erdalduna zen eta euskaraz publi-

koki aritzea jazarria ez ezik, debekatua ere izaten

zen. Helduen alfabetatzearen helburuari, handik

gutxira, helduen euskalduntzea gehitu zitzaion, gaztelerazko eta frantsesezko

erdaldunena, alegia. Hartara, testuinguru hartan, lan hark erresistentzia nazio-

nala ekarri zuen gure herriak nozitzen zuen espainolizazio prozesuaren olda-

rraldiaren aurrean. Aldi berean euskal hezkuntza sistema alternatibo eta popu-

lar baten sorrera ekarri zuen, frankismoak sustatzen zituen balioen aldean;

eredu horretan Euskal Herri osoan zabaltzen ari ziren ikastolak ere sar litezke.

Mugimendu hura guztiz autonomoa zen garai hartako instituzioekiko, eta mili-

tanteen konpromisoan oinarritzen zen, borondatezkoa neurri batean. Haren

helburua helduak alfabetatzea eta euskalduntzea zen eta, bide batez, hizkunt-

za bera normalizatzeko moduko ezagupen eta sormen maila lortzen laguntzea;

hori guztia une historiko hartako hainbat aspektu politikotan, kulturaletan eta

sozialetan bizitako euskal berpizkunde kultural eta popularraren baitan gerta-

tu zen. 

Orduantxe sortu ziren, beraz, gau eskolak; zentro haietan euskaraz ikasten zen

lanetik irten eta gero, ilunabarrean, alegia. 1974an, Gipuzkoan, gau-eskolen
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lehenengo koordinakundea sortu zen, eta 1976an AEK sortu zen. 1979an

AEKren lehenengo kongresua egin zen, bertan Hego Euskal Herriko zentro guz-

tiak bildu ziren. 1980an AEK Euskal Herri osora zabaldu zen Ipar Euskal Herrian

lehenengo zentroa zabaldu zuenean. 

Honaino esan liteke mugimendu hori,

ikastolekin batera, irakasteko metodolo-

gia popular batean oinarritzen dela,

Euskal Herriko balioak eta balio progre-

sistak eta parte hartzaileak defendatzen

zituena; balio horiek Espainiako hezike-

tak sustatzen zituen balioen erabat bes-

telakoak ziren eta aurre egiten zioten

frankismoaren sistema zapaltzaileari.

Euskal Herriaren askatasun nazionala eta

soziala lortzeko borrokarekin engaiamen-

durik handiena duten sektoreak izan

ziren, hain zuzen ere, mugimendu hura

sortzea sustatu zutenak; bidenabar,

mugimendu hark kontra egiten zion

sasoi hartan zegoen egoerari, hots, ego-

era guztiz erreakzionarioa eta euskaldu-

nen errealitatea ukatzen zuena.

Beste sasoi batean ikastolen konfederazioan gertatu zen bezalaxe, Euskal

Herriko zentro guztiak AEKn koordinatzea kontrabotere popular bat sortzea

zen, independentea eta alternatiboa frankismoarekiko, erreforma hastekotan

zegoena.

1980ko hauteskundeen ondorioz lehenengo Euskal Jaurlaritza sortu zen;

horrekin batera diru-laguntzak eskuratzeko eta zentroak homologatzeko

borroka hasi zen; liskarrak luze iraun zuen. AEK-k, betidanik, euskararen doako

irakaskuntza eskatu izan du, are gehiago, eskubide bezala planteatu izan du.

Urte horietan AEK beste fronte bat izan zen eraikuntza nazionalean; hori dela

eta, hamaika eraso nozitu zituen administrazio autonomikoaren eta bere esku

zegoen prentsaren eskutik, bai PNVren, bai UPNren gidaritzapean. PNVk

Korrikan parterik ez hartzeko deia ere egin zuen, euskararen aldeko lasterketa

masibo eta popularra; lasterketa hori bi urtetik behin egiten da eta Euskal Herri

44

duago, Bilboko lehenengo “centro cívico”-an bihurtuko da, sistemaga-

tik guztiz asimilatua eta onartua geratuz.

Arazo konkretuetatik abstraitzen

Gerta daiteke base edo auzo mugimenduetan arazoak txarto identifi-

katzea? Normala da egunerokotasunean ohikoak diren arazoak naba-

ritzea eta horien aurkako borrokak garatzea. Normala izateaz gain,

positiboa da. Baina honen atzean dagoen guztia identifikatzeko ohikoa

den kontzientzia falta ez da bate-

re positiboa. Analisi oker honen

ondorioz, sarritan, instituzioak

konponbidearen parte bezala

ikusten ditugu eta arazoekin

amaitzea exijitzen diegu. Baina

analisi sakonago batekin, ohiko

arazoak arazo nagusiaren ondo-

rioak baino ez direla ikusiko dugu.

Hau da, herriaren etsaien interes

ekonomikoei men egiten dioten

instituzio batzuei sometituak ego-

tea; hori da arazoa gure lanetik

bizi diren parasitoen mesedetan

mugitzen diren instituzioak.

Analisi honen konklusioa da, ez

duela ezertaz balio ondorioen

aurka borrokatzeak arazoa zein

den argi ez badaukazu. Honek

frustrazio soziala eragingo du eta

nahiz eta asko egin, gauzak aldatu

ezin izango ditugula pentsatzera eramango gaitu. Militante sozialek

argi izan behar dugu eguneroko borroka guztiak bidearen parte direla;

eta garaipena, osoa ez bada, ez dela garaipena izango. Berriro ere

erasoko gaituzte, probokatuko gaituzte eta herri mugimenduaren

errefluxuak aprobetxatuko dituztelako, gure esparrua txikituz; horrela

etengabeko borroka batean murgilduz.

Honaino esan liteke

mugimendu hori,

ikastolekin batera,

irakasteko

metodologia popular

batean oinarritzen

dela, Euskal Herriko

balioak eta balio pro-

gresistak eta parte

hartzaileak defendat-

zen zituena

ez duela ezertaz

balio ondorioen

aurka borrokatzeak

arazoa zein den

argi ez

badaukazu.

Honek frustrazio

soziala eragingo du

eta nahiz eta

asko egin, gauzak

aldatu ezin izango

ditugula pentsatzera

eramango gaitu. 
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osoa zeharkatzen du.

Egoera hura 1994ra arte luzatu zen; urte hartan AEKren zentroak homologatu

ziren eta HABErenak -helduen euskalduntzerako eta alfabetatzerako eusko

Jaurlaritzaren erakunde instituzionala- itxi. Halaber, Eusko Jaurlaritzak balioz-

kotzat jo zuen AEKren esperientzia eta diru-laguntzak eman dizkio 1995tik

aurrera. 

Laburbilduz, esan genezake AEK zein ikastolen mugimendua armatze ideologi-

ko baten garaian jaio zirela, Euskal Herriko jendartearen sektorerik borrokaza-

leen eta konprometituen artean gertatu zen armatzea, alegia, betiere Euskal

Herri berri baten eraikuntza nazionalaren bidean. Horrela antolatu ziren

herririk herri, auzorik auzo, erakunde nazional bat sortu arte, indartsua eta

herriaren laguntza zuena, asanblearioa, militanteen erabateko engaiamendua-

rekin eta AEKn euskara bere egin duten hainbat eta hainbat ikaslerekin. Beste

ezaugarrietako bat euskal mugimendu popularrean barneratuta egotea izan

da, hezkuntza mailan benetako kontraboterea izan arte, azkenean baskongade-

tako instituzioen buru izan den PNVk aintzatetsi behar izan duena. 

Une hartatik aurrera, beste mugimen-

du batzuekin gertatu den legez, AEK

beharbada izaera popularra eta mobili-

zatzailea galduz joan da eta hizkuntza

ikasteko beste akademia bat bihurtu

da, baina hori beste kontu bat da.

Ikastolen eta baita helduen alfabetiza-

zio eta euskalduntze mugimendua

sortu ziren momentu sozio-politikoa-

gatik, esan dezakegu kontraboterea den herri mugimendu baten ezaugarri asko

izan zituela. Lehena, ikastolak, hezkuntza sistema espainolaren aurrean alter-

natiba eta erresistentzia mugimendu bezala egituratzen da. Gerora nazio mai-

lan egituratuko zen, eta eraikuntza nazionalerako bideko beste borroka eremu

bat bezala kokatuko zen, beste mugimendu herrikoi batzuekin harremanetan,

erreformaren gaitzespen popularraren frontean.

Mugimendu hau izaera politikoa duen berreskurapen nazionalaz  inprimatzen

da eta praktikan beste borroka sektorial batzuekin harremanetan jartzen da;
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okupatzea erabaki zuten. Eraikin hau dimentsio handiak zituen eta momentu

horretaraino “Sindicato Vertical”-aren egoitza zen. Auzoko eragile sindikalen

laguntzarekin helburua lortu zuten eta asanblada iraunkor bat ezarri zuten.

Besta gauza batzuen artean, eguneroko gestioaz “AFO”-a arduratuko zela era-

baki zen. 

Lehenengo urteetan zehar, ikastaroak eta eskola txiki bat jartzen dira martxan,

dena doanik. Lokalak zabalik mantentzeko, borondatezko txandak antolatzen

dira. Eragile sozialek autogestionatutako zentroa modu eredugarri batean

jartzen dute martxan.

Esperientzia honek

82.urterarte irauten du.

Urte horretan udaletxe-

ak auzoa erasotzen du

lokalak desalojatuz,

biolentzia bortitz bate-

kin. Akzio honek eta

beste faktore batzuk,

mugimenduan errefluxu

bat sortzen dute.

Errepresioak, berriro

bere funtzioak betetzen

ditu eta herri mugimen-

dua higatzen du.

Esperientzia gehien daukaten militante sozialek, borroketan ematen diren

zikloez konturatzen dira, eta badakite mugimenduak fluxuzko eta errefluxuzko

aldiak izaten dituztela; inoiz amore eman behar ez dela dakiten moduan.

Zentsu honetan, borrokarekin dihardute eta 84.urtean berriz irekitzea lortzen

dute.

Hau, bi baldintzaren pean egingo litzateke: “Conserje Municipal” bat izatea,

naiz eta autogestioa mantendu. Desaktibazio lehenengo pausua, eta auzo

mugimendu oso borrokalari baten asimilazioa. Bi urte beranduago hurrengo

erasoa emango zen. Distritoak sortzen dira, lokalei erantsitako zinemarentzat

habilitazio lizentzia ematen diete, baina aurrera eramaten da asimilazioaren

hurrengo pausua. Gestio banatu bat ezartzen da koordinadora baten bitartez.

Udaletxeak bere tentakuluak zabaltzen ditu lokaletan zehar. Pixka bat beran-
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herriko jaietako komisioetan parte hartuz adibidez, eta beste borroka

batzuk maila lokal eta nazio-

nalean laguntzen eta babes-

ten.

Modu honetan, berreskura-

pen eta hizkuntzaren aldeko

mugimendu hau, erreforma-

ren lehen urteetako erresis-

tentzia eta matxinada popu-

larrari batzen zaio. Balio ide-

ologikoetatik libre zegoen

espazio herrikoia eraikitzen

zuten bitartean instituzioeta-

tik datozen aginduen aurrean

alternatiba bat eraikitzen ari

ziren.

Baina estatuak konfliktibita-

tearekin bukatu eta bera-

rentzat irtenbideak bilatzen

jakin zuen; honetarako gai

batzuetan amore eman behar izan zuten: diru-laguntzak, homologa-

zioa eta publifikazioa... Honela hasieran sakonki errebindikatiboa zen

mugimendu baten desaktibazioa lortu zen. Neurri hauekin sistemak

menpekotasun instituzionalera bideratzen du mugimendu hau, eta

mugimenduaren garapena mugatuko duen gobernu eta parlamentuen

legislazio oso bat eratzen du.

Esan genezake hasiera batean sistemari arrankatutako garaipenak

izan zirenak: diru-laguntzak, homologazioak, publiko egiteak… duten

izaera sektorialagatik aldaketa globalerantz jo beharrean, sistemak

desaktibaziorako eta  defendatu nahi duen status hori mantentzeko

erabiltzen diren garaipen partzialak izatera mugatzen direla.

Esperientzia positibo honetatik analisi autokritiko bat eta dagozkion

irakaspenak atera behar genituzke, aldaketa erradikal bat nahi badugu

behintzat.

Auzokideen borrokak bere fruituak eman zituen azkenean, eta urbanizazio

plan bat eratzeko pleno bat burutzea lortu zuten. 1981ean hasi ziren obrak; fat-

xada konponketak, 21 blokeren atari eta eskailera konponketak… guztira 729

etxebizitza konpontzeko agindua eman zuten. Auzokide gehienak bere nahiak

beteta imajinatu zituzten; handik hamar urtera obra horiek oraindik ez zeuden

bukatuta, auzoaren urbanizazioa falta zen. Udaletxeak egun jarrera axolagabe

berbera mantentzen du Otxarkoaga, Peñascal, Arangoiti, Ollargan, Altamira eta

Uretamendi bezalako auzo periferikoekin.

Nabaria da, amildegi handia egoten dela normalean auzo-elkarteek planteat-

zen dituzten borroka konkretu horietan jartzen duten indarra eta arazo oroko-

rra ikustarazteko egiten duten ahaleginaren artean. Honek duen handitasuna,

arazo zehatzak modu intuitibo eta zuzen

batean azaldu eta hauen kontra joateak,

jendea modu instintiboagoan parte-hartzea

ahalbidetzen duela da. Arazoaren erantzule

zuzenak identifikatu eta horiei erantzukizu-

na eskatzen jakin dute Ortxarkoagakoek, eta

orain ikusiko dugun moduan auzotik eta

auzoarentzat diren gauzak sortzen eta ges-

tionatzen ere badakite. Otxarkoagarrak

herri boterearen eraikuntzaren adibide dira.

Espazio publiko autogestionatuen

beharra

Otxarkoagako auzokideak harro egoteko

beste arrazoi bat daukate gutxienez. “Centro

civico municipal” bat lortu zuen lehenengo

auzoa izan zen. Edo ez? Badago tresna oso

eraginkor bat eta askotan kapitalismoak era-

biltzen duena. Sistemak, iraultzaileak diren

pertsona, proiektu edo guneak asimilatzen

ditu eta Otxarkoagako “centro cívico”-an seguruenik, hirurak ematen dira.

Esan bezala, 70.hamarkadaren amaieran Otxarkoaga auzoa behar handiko her-

bidero sozial bat zen. Behar hauetako bat auzoko ekintzak burutzeko gune

baten beharra zen. Helburu hau lortzeko asmoarekin, 78.urtean, eraikin bat
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diru-laguntzak,

homologazioa eta

publifikazioa... Honela

hasieran sakonki

errebindikatiboa zen

mugimendu baten

desaktibazioa lortu zen.

Neurri hauekin

sistemak menpekotasun

instituzionalera

bideratzen du

mugimendu hau

Arazoaren erantzule

zuzenak identifikatu

eta horiei

erantzukizuna

eskatzen jakin dute

Ortxarkoagakoek,

eta orain ikusiko

dugun moduan

auzotik eta

auzoarentzat diren

gauzak sortzen eta

gestionatzen ere

badakite
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duta, kanpoaldean, jarri zuen Otxarkoaga. Bilbo eta Otxarkoaga Txurdinagako

landek banantzen zituzten. Auzoak komunikazio gabezia handiak zituen.

Otxarkoagako 3.676 etxebizitzak  eraikitzerakoan egin zituzten aldrebeskeriak

ulertzeko deigarria da datu hau: Otxarkoagak dituen 249.670 metro karratue-

tatik %69a “gune berdeak” dira; hau da, 172.273 metro karratu “gune berde”,

Txurdinagako Parkea baino gehiago.  Honek auzoari buruzko ideia okerra eman

dezake. Baina gauzak ez dira horrela, beharrezko parke eta plazak egiten ez

zituzten bitartean, bloke eta bloke artean dauden belar lauki horiek, auzoko

gaztetxoen jolastiki izan dira urte askoz. Eta horiek hor egotearen zentsua dirua

aurreztea izan zen, modu horretan ez tuten desnibela leundu behar. Auzoa

egin zenetik existitzen ziren gabezi urbanistikoak.

Udaletxeko itxialdia

70. hamarkadan mugimendu auzo-

tarra momenturik onenean aurkit-

zen da. pixka bat arinago, 1968an,

“Asociación de Familias de

Otxarkoaga” izenpean, Otxarreko

auzo-elkartea sortu zen; eta honen

inguruan beste gai konkretu bat-

zuk lantzen dituzten taldeak ere

sortzen dira. Administrazio frankis-

ta ez zegoen exijentzia herritarrak

entzuteko prest  aldarrikapenak lehen mailakoak ziren arren. Elkartea jaio

bezain laster auzoaren birgaikuntza lortzeko borrokan hasi zen buru-belarri;

hori izan zen denok biltzen zituen ardatz nagusia.

Auzoaren egoera urbanistiko larriaren inguruan egiten ziren ekintzak ziren

jende gehien mugiarazten zutenak. Udaletxeak alboratuta utzi zuen auzoaren

egoera okerrera zioan baina auzotarren indarra gorakadak ere izan zituen.

Gauzak horrela, Otxarkoaga PNVk gobernatzen zuen Udaletxea zuen aurrez

aurre; Otxarkoagan lehen indarra PSOE, bigarrena HB, hirugarrena PCE eta lau-

garrena PNV zelarik. Egoera honek seguruenik lagundu egin zuen liskarrak eta

aurre egitea etengabeak izan zitezen.  

1978 eta 1979 bitartean, udaletxean hamar eguneko itxialdia burutu zuten

Otxarkoagarrek. Hauen eskaria argia zen: auzoa birgaitzea nahi zuten.
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Aspaldi utzi zion Marinaleda izenak ezezaguna izateari, gure etxeetan sartu eta

telebistan, prentsa idatzian edota irratietan agertzeko.  Juan Manuel Sanchez

Gordilloren inguruan dagoen gatazka mediatikotik harago, Udalerri bat dago.

Udalerri bat non haren eredu politiko eta ekonomikoak 30 urte baino gehia-

go darama sistema kapitalista honen krisiak makurtzen.

2012ko abuztuaren 7ko goiza. Ecijako Mercadonara sartzen izan ziren egun

hartako irudi Diego Cañamero (“Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT-en

idazkari nagusia) eta hainbat sindikalista, Juan Manuel Sanchez Gordillok buru

izanik. Ekintza, supermerkatutik karritoak janariz beteta ateratzea euro bat

ordaindu barik. Helburua, Marinaledago familia “premiadunei”? janari hori

banatzea.

Honen aurrean komu-

nikabideak era ezber-

dinean kokatuko

ziren, gehiengoak

kontra eginez izan ere,

kontserbadoreen hit-

zetan, “lapurreta

lapurreta da”. Hala

ere, kritikak alde bate-

ra utzita lapurretaren

helburua bete egin

zen; goiz horretan

gosea jendartearen eztabaida bihurtu zen. Nahikoa dugu edozein bilatzailetan

Sanchez Gordillo idaztearekin, ikusteko nola 2012tik aurrera, urtez urteko

emaitzak nola laukoizten diren. “Gosea” ez zen beraz eztabaidan sartzen den

kontu bakarra. Nor zen Mercadonara sartu eta justizia sozialaz hitz egiten

zuen hori? Zer zen Marinaleda?

Orain arte ikusi dugun moduan herri botere adibide asko daude gurean, eta

ezin gera gaitezke auzo mugimendua aipatu gabe. Auzo eta auzokideen arazo-

ak ikusi eta horien erantzuleei erantzukizuna eskatzen duten auzo horietakoa

izan da Otxarkoaga. Mugimendu auzotar indartsua duten beste adibide batzuk

ere burura etortzen zaizkigun arren, auzo honek eskaintzen dizkigun adibideak

nahikoak dira boterea borrokatzea zer den irudikatzeko.

Auzoa eraikitzen

1958ko urrian atera zen dekretu batek Bizkaiko Larritasun Sozial planak erregu-

latu zituen. Bertan “txabolismoaren” arazoa azpimarratzen zen. Bilbo inguruan

zeuden mendi magaletan bere eskuz eginiko etxetxoetan bizi ziren horiek ez

ziren itxurosoak Bilbo bezalako hiri batentzat. Proposamena 4.000 etxebizitza

eraikitzea zen. Etxebizitza horiek Etxebizitza Ministerioko Delegaritzak banatu-

ko zituen korporazio, enpresa, konstruktoreen... artean.  1960 eta 1961 (18

hilabete) urteen artean 3.676

etxebizitza egiten dira  15.725

pertsonentzako; hau da: 4,3

pertsonentzako etxebizitza bat. 

Gainera “subvencionadas”

deitzen ziren etxebizitzan

hauek Etxebizitza Delegaritzak

behartzen zuen tamaina mini-

moa oinarri hartuta egin zituz-

ten, 60metro karratutara helt-

zen ez zirelarik. Honi beste

arazo bat gehitu behar zitzaion, materialen kalitate txarrak berehala (1963an)

eragin zituen hezetasun arazoak.

1962an Otxarkoaga bukatua dago. Lan Publikoen Ministerioak Bilbotik alden-
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Gatazkatik komunikabideetarako saltoa

Mercadonako lapurreta edozein telebistako beharrezko eztabaida bihurtu zen.

Ohikoa izaten hasi zen Sanchez Gordilloren irudia hainbat telesail ezberdine-

tan bere ekintzen zilegitasuna defendatzen. Eta bidez batez, “Robin Hood”-

arena egitera bultzatu zuen sistema ekonomikoa kolokan jartzen. Ez zen bere

irudia prentsan agertzen zen lehenengo aldia. ABCko portadan 1979an, “gro-

tesco”-tzat jartzen zuten erregimen Frankistari erreferentzia egiten zioten kale-

en izenak aldatzera ausartzeagatik (“Muñoz Grandes” kalea, “Che Guevara”

bihurtu, “Plaza de Españatik” “Plaza de el pueblo” deitzera pasatu, “Francisco

Franco”-rena “Salvador Allende” izenpetu...). Trantsizioko portada  horrek

Fuerza Nueva-ko militante baten alkateari zuzendutako hilketa saiakera era-

gin zuen. Baina ez dugu hain urrun joan behar, izan ere istorioa errepikatu egi-

ten da Mercadonatik janaria atera eta egun batzuk pasatu ondoren; talde faxis-

ta ezberdinek supermerkatuak defendatzera deialdia egin zuten, eta ondorioz,

jabetza pribatua.

Ez ziren soilik estatu-

ko komunikabideak

goiz hartan gertatu-

takoaz aritzen zire-

nak, gatazkaren

garrantzia dimentsio

internazionalean ere

nabaria izan zen.

Final Times, nego-

zioen egunerokoak,

artikulu bat zuzent-

zen zion forupeko

egoerari uko egin

eta kartzelarazteko

beldurrik ez zion

alkate horri.

Baina aurpegi honen eta bere espresatzeko  forma naturalaren mediatizazioa-

ren atzean, Sevillano batzuen oinarrizko beharrizanak betetzeko saiakera sin-

plea baino askoz gehiago ezkutatzen zen. Ikuspegi erredukzionistak hor estan-

katuak geratu ziren, baina askok gizon baten lidergoa ikusten zuten tokian,

beste batzuk bera akuilatu eta bere alboan oinez zebilen herri bat ikusten

14

XX. mendearen 20. hamarkadan arazo larri bat agertzen da komunita-

teetan: familiek ez daukate seme-alabei uzteko lurrik. Arazo horrek

fenomeno berri bat dakar Mapuche herrira: emigrazioa. Egoera latz

honetan, lurraren berreskurapena eta nekazal munduan egunero pai-

ratu behar duten indarkeriari aurre egitea ardatz duen eta tradizio-

sustraietara itzultzeko pentsakera garatzen hasten da. 90. hamarkada-

ren hasieran, Mapuche herriak bizi duen berpiztearen aintzindariak

izango dira ideia hauek. Nola gauzatzen dira baina ideia hauek?

Lurraren errekuperazioan oinarritutako borrokarekin.

Pinochet-en diktadurarekin batera, 73. urtean kapitalismoak Txile

zelulosa ekoizlea izan behar duela erabakitzen du. Eta Txileko Estatuak

beharrezko bitarteko guztiak (legeak, dirulaguntzak, erakundeak…)

bideratuko ditu helburu horretara. Latifundista gehienek abeltzant-

za/nekazaritzatik baso-ekoizpenera salto egiten dute eta Estatuaren

lur guztia bide berean jartzen da (denborarekin estatuaren lur hauek

enpresa pribatuen esku uzten dira salneurri lotsagabeetan). Landatzen

diren zuhaitzak (pinua eta eukaliptua) hazte azkarrekoak dira eta lurra

nekazaritzarako erabiltezin uzteaz gain, akuiferoak sikatzen dituzte.

Errekuperazioetan baso-enpresen edo latifundisten lurrak okupatu,

zuhaitzak moztu (bide batez egu-

rra salduz diru-iturri bat izateko)

eta ondorengo urteetan lurra

enborrez garbitu, erre eta erreku-

peratzen uzten da (bertan erein

ahal izateko). Errekuperazioaren

hurrengo etapa lur horren kontro-

la da, produzitzen jartzea. Horrela,

gutxika-gutxika euren jatorrizko

lurrak errekuperatzen doaz. Baina

noski Estatua ez da besoak gurut-

zatuta geratu eta Mapuche herria-

ren kontrabotere hauek bi eratan

deuseztatzea bilatzen du: asimila-

zioa (Estatuaren erakundeen

“lanarekin”) eta errepresioa

(lurraldearen militarizazioa, tortu-

ra, kartzela…) eta komunikabide-

en intoxikazioa.
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zuten. Herri hau gabe Marinaledaren historia ez zen posiblea izango.

Marinaleda, bakera bideko utopia

Data garrantzitsua izan zen 1979a, izan ere lehenengo hauteskunde “demokra-

tiko” autonomikoak ospatu ziren. Aurretiaz bizitako egoera txar eta gatazkat-

suak ez ziren beste Andaluziakoen ezberdinak. Ez zeuden etxeak, txabolak

bakarrik. Herria oso txikia zen eta ez zeukan lorategirik, ezta plazarik ere.

Jendeak goseteak zituen lehorteak direla eta. Gazteek ez zeukaten inolako

gozamenik, soilik korti-

joak lantzera joan.

1976an sortu zen

“Sindicato de Obreros

del Campo (SOC)” sindi-

kalismoa egiteko alter-

natiba moduan,

Andaluziaren nazionali-

tatearen defentsan oina-

rritua: “Ekintza-esparrua

Andaluzia bada,

Andaluzia  bere ekono-

mia lapurtzen ari zaion

nazio bat dela uste

dugulako da; bere kultu-

ra, bere hizkuntza eta

bere historia ere desit-

xuratzera ia heldu direlako da. Azpigarapenaren, mendekotasun eta herri gisa

baztertuak izatera kondenatu jarraitu nahi ez badugu, kontziente izan behar

gara autodeterminazio eskubidearen alde borrokatu behar dugula.

Andaluziaren eguna abenduaren 4a da, herri gisa erreafirmatzen gaituen  eki-

taldi guztietan parte hartuko badugu ere.” (SOC-SATeko Printzipio-adierazpe-

na, 2007)

1977 kokatu zen Marinaledan sindikatu hau, Juan Manuel Sanchez Gordillo

idazkari lokaltzat eskaintzen zelarik. SOCak 20.000 harpidetu inguru  ditu baina

pisu gehiena Marinaledan dauka. Izan ere, 2.778 biztanletik 650 dira kide (biz-

tanleen %23,3a). Horrek azalpen sinplea dauka, Marinaledaren esanetara, sin-

dikatu honek aurrera eramandako gatazken gabe, udalerria ez litzateke berdi-

na izango.
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1976an sortu zen

“Sindicato de Obreros del

Campo (SOC)” sindikalismoa

egiteko alternatiba moduan,

Andaluziaren nazionalitatearen

defentsan oinarritua:

“Ekintza-esparrua Andaluzia

bada, Andaluzia  bere ekono-

mia lapurtzen ari zaion nazio

bat dela uste dugulako da”

Hala ere, espainolekin izandako kontaktuak eta elkar trukeak Mapuche

herriaren ekonomia, eta beraz bizimodua, erabat aldatzen dute. Bilketa eta

ehiza ekonomiak, zaldietan (behi eta ardiekin batera) oinarritutako abeltzant-

za ekonomiari utziko dio bidea. Jada ez da kontsumorako soilik ekoizten, truke-

rako bideratutako ekoizpena ematen da. Hala ere, komertzio sistema ez dago

guztiz garatuta Mapuche herrian, baina momentu horretatik aurrera beste kul-

turekin izango duen kontaktubide garrantzitsuena bilakatuko da. Kontaktura

oso irekita dagoen jendartea da, beraien ohituretan oso malguak. Herri bat

independientea denean ez dio beldurrik aldaketa kulturalei, ez dauka des-

agertzeko beldurrik.

Beste alde batetik, espainolek ezarritako guda iraunkorra dela eta, buruzagi eta

gobernu lana gero eta konplexuago eta gero eta denbora tarte luzeagoan

beharrezkoa izango da, buruzagi iraunkorrak behar izatera igaroz. Buruzagi

kopurua gutxitzen da eta hauen arteko botere estratifikazioa sortu.

Demokrazian oinarritutako sistemak oinordekotzan (botere kastak) oinarrituta-

ko sistemari bidea zabaltzen dio.

XIX. mendean HegoAmerikan

gaur egun ezagutzen ditugun

herrialdeen independentzia

prozesuak ematen dira, eta

txile eta argentinako Estatuek

gatazkan jarraituko dute

Mapuche herriarekin. Baina

urteen poderioz konkista gau-

zatzen da eta horrek

Mapuche herriaren honda-

mendia dakar: produkzio ere-

mua erabat murrizten da

(lurren lapurreta), honek dakarren ohitura, elikadura... aldaketekin, ugalketa

eremua ere murrizten da... Mapuchearen mundua erabat aldatzen da, labo-

rari/abeltzain txiki eta txiroz osatutako jendartea bilakatzen da; komunitate-

ak elkarrengandik dispertsatuta ez daukate herri antolatu bat egituratzeko

aukerarik. Barnebildu, ohiturak aldatu eta txileko jendarteak inposatzen dion

egoera berriari egokitzen da Mapuche herria. Independentzia eta lurraldetasu-

na galdu dutenez, kultura baluarte bakarra bilakatzen da; eta geratzen zaien

identitate ikur bakarra bihurtzen denez, kultura dogmatizatzen da, oso kont-

serbadore bihurtuz.
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1979an udal hauteskundeetarako sortutako bere kide politikoarekin batera,

“Colectivo Unificado de Trabajadores (CUT), Marinaledan 34 urte baino gehia-

go Sanchez Gordilloren eskutik zuzendua, SOCak eraman ditu borroka horiek.

Borroka hauei eskeri gozatu ahal izan dute jornaleroek euren egonkortasun

ekonomiko eta laboralaz. Ekintza hauek ez dira komunikabideetatik kanpo

geratzen. Harago jotzearren, ekintza hauei hasiera eman aurretik komunikabi-

deei deialdia egin zitzaien hauek zabaldu zitzaten.

Jornaleroek aurrera eramandako lehenetariko ekintza bat 1980an abuztuan 13

egunez egindako gose greba izan zen. Greba honetara 700 lagun inguru hurbil-

du ziren eta “gosetearen kontrako gose greba” izenpean burutu zen. Sanchez

Gordillok burutapenaren helburua horrela defendatzen zuen: “gose greban

jarraituko dugu iritzi publikoak jakin dezan nire herriak XX. mendeko indiar

erreserba berri bihurtzen hari dituztela. Andaluzia esnatu dadin jarraitzen

dugu gose greban.”

Orduan hasi ziren lurdunen

lursailen okupazioari eki-

ten. “Lurra lantzen duena-

rena da” kontsignak indarra

hartzen zuen Andaluziaren

egoeraren aurrean, izan ere

biztanleriaren %2ak bere

menpe zeukan lurren %50a.

Marinaledaren eredu eko-

nomikoan salto garrantzit-

sua izan zen 30 egunez

Cordobillako zingiran egin-

dako okupazioa. Lur eremu

berriak ureztatzen baziren,

lur horien parte bat jabeari

desjabetu ahal izango lit-

zaiokeela esaten zuen lege

zahar batez babespean okupazioak 154/1988 dekretua eskuratu zuten. Bertan

“El Humoso”ko kortijoa eremu ureztagarri bilakatzea onartzen zen.  1.200 hek-

tareako Ecijan kokatutako kortijoa “Duque del Infantado”aren ondasuna izan

zen 1991ra arte, non jornaleroek 3 hilabetez egindako lanak bere ondorioak

izan zituen. Andaluziako Juntaren bitartekotzaren bidez Marinaledako udale-

rriari eman zitzaizkion. Produkzio bidean langileen eskuetara heltzen ziren.
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gi, denbora edo lan-egunen menpe bizi, batez ere ehiztari-biltzailea da eta;

ehiztaria gudaria da, egunero bizitza arriskuan jartzen baitu; lurraren emankor-

tasuna dela eta, inguru horretan ezartze iraunkor bat ematen da, nahiz eta ez

diren bizi osorako leku zehatz batean finkatzen, eta honek lurraldetasunaren

sentimendu bat eta lurraldearen ezagutza perfektu bat dakar. Mapuche herria-

ren nukleoa familia da eta jendartean

ematen den instituzio finko bakarra da.

Familian ematen da lanaren banaketa, eta

bera da ekoizpen eta ugalketa unitatea,

ekoizpen modu kolektibista nagusi dela-

rik. Jendarte mapuchean ez dagoenez

ezberdintasun sozial handirik ez da behar

familiatik haratagoko gobernu sistemarik.

Ez daude klase menpekorik ez menperat-

zailerik edo zapalkuntza erlaziorik.

Familiatik haratago existitzen den antola-

mendu bakarra, gatazkak arautzeko eta

aliantzak egiteko (gudarako, arrantza

bidaietarako, uztarako...) sistemak dira;

eta behin helburua beteta buruzagien

papera (demokratikoki hautatua) bertan

behera geratzen da. Estruktura sozial

homogeneoa beraz, hizkuntzan, kosmo-

bisioan, pentsamenduan… ere adierat-

zen dena.

XV. mendearen bukaeran europearrak HegoAmerikara heltzen dira eta

Jatorrizko Herrien menderatzea hasten da. Mapuche herria baina, espainolek

konkistatzen ez duten herri bakarra da, batez ere gudan lortzen duten oreka

militarragatik. Baina zergatik lortzen du Mapuche herriak, Inkek, Mayek etaba-

rrek lortu ez zutena? Bi dira arrazoi nagusiak: beste kulturetan zentralizatutako

gobernu piramidalak existitzen direnez, konkistatzaileek bertako burua kendu

eta eurena jartzen dute aginte sisteman traumarik sortu gabe; baina Mapuche

herrian hau ezinezkoa da botere sistema hori ez baita existitzen, edo hobeto

esanda horrelako milaka botere existitzen direlako, bat familia bakoitzeko. Eta

bigarrena, Mapuche herriarentzako guda biziraupen guda bat delako, guda

popularra; ez dago ezberdintasunik militar eta zibilen artean; herri guztiak

jasaten du guda eta herri guztia prestatzen da gudarako.
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Produkzio kooperatibista, demokrazia partehartzailea

Gaur egun komunikabideek informatiboak langabetuen kopuruaren igoerare-

kin hasten duten arren, Marinaledan hori ez da konturik garrantzitsuena,

hauek enplegu totaletik hurbil bai dabiltza.

Udalerri honen eredu produktiboa bigarren graduko SCA kooperatiban oina-

rritzen da; –El Humosoko lurren expropiazioari esker dabil- honek aldi beran

lehen graduko beste zazpi koperatiba englobatzen ditu. Zerotik hastea ez zen

erraza izan kooperatibarentzat, hasteko dimentsio handiko inbetsioak egin

behar baitzituzten ureztatze sistema eta negutegiak instalatzeko. Lurraren lan-

keta da Marinaleda SCAren produkzioaren oinarria, olibondoekin osatutako

zelaien ureztaldia eta letxuga eta tomateen lanketa negutegietan. Kooperatiba

“la Nave”az baliat-

zen da ere, zelai pro-

duktua ontziratze

fabrikaz. Produktu

hauetako batzuk

maila nazionalean

egiten dute konpe-

tentzia, baita inter-

nazionalean ere. El

Humosoren helburu

nagusia hango jen-

dearen ahalik eta

kopuru handienari

lana ematea da, pro-

duktibitate eta alde

ekonomikotik okerrera jotzearren ere.

Guztira, 600 bat pertsonari ematen zaio lanbidea, une berean. Lanpostuak lan-

gabetuen asanbladak deituriko asanbladetan banatzen dira. Hauetan, langabe-

tuak apuntatzen dira eta postu bat egon arte itxaroten dute, beraz, banaketa

rotatiboa da.

Marinaledako eredu politikoari dagokionez, alkateak Demokrazia parte-hart-

zailetzat jotzen du. Ezinbestekoak dira asanbladak, SOCen lokalak burutuak.

Hauetan, herria, udaletxea eta aurrekontuak ardatz diren gaiak lantzen dira,

non parte-hartzaileek gai berriak proposatu ditzakete. Kaleetatik megafono

batekin doan furgoneta batek zabaltzen du asanbladaren ordu eta eguna.
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Herri hauen borrokek boterea maila lokalean erabiltzea lehenesten dute, jato-

rrizko kosmobisioaren arabera; baina horrek ez du esan nahi muzin egiten dio-

tenik herrialde mailako boterea lortzeko aukerari. Eta horrek argi erakusten die

konponbidea ez dela diskurtso indigenista goresten duen kultura instituziona-

lizatzea eta herrialde osoan eredu bakarra ezartzea; herrialdea osatzen duen

aniztasun etniko eta soziokulturala baztertzeak eta goitik behera aplikatu dai-

tezkeen gidaliburuak nahi izateak ez darama inora. Jatorrizko Herrien mugi-

mendua indartsua den Ekuador eta Boliviako kasuak oso adierazgarriak dira;

biak gobernu “aurrerakoiekin”.

Gainera aipatutako kasuetan, planifikazio

modu desarrollistaren errepikapen eta

erreprodukzioan tematzeko tendentzia

indartzen doa; “ambientalismo”z mozo-

rrotutako desarrollismo hau garapen eta

bideragarritasun nazionalaren nahitaezko

lehenengo pausu bezala azaltzen digute-

larik. Baina planifikazio horrek, diskurtso

antikapitalista-antiinperialistaren eta haz-

kunde ekonomikoa bultzatzeko ideiaren

arteko kontraesan berri bat sortzen du.

Baliabide naturalen erauzketan eta ustia-

penean sustraitzen den hazkunde ekono-

mikoaz ari gara; interes transnazionalen

eta enpresa kapitalistei mesede egingo

dien mega obren eraikuntzan oinarrituta-

koa. Hau da, zanpatutako herri depen-

dienteek kapitalismoari kontrajartzen

dioten alternatiba deuseztatzea suposat-

zen du.

Baina hasieran esan dugun bezala, ezin dugu Jatorrizko Herrietaz orokorrean

hitz egin; har dezagun beraz, adibide interesgarri eta esanguratsu bat Herri

Boterearen indarra eta kudeaketaren eta komentatutako ideien garapena eta

egikaritza ikusteko: Mapuche Herria.

Jatorrizko bizimodua barazki eta fruitu bilketan eta ehizan oinarritutako bizi-

raupen ekonomian sustraitzen da. Nabarmentzekoa da ekonomia honek

mapuchearen izaeraren definizioan izan duen garrantzia: autonomia maila

altua, beste herriekin elkartrukeak izateko aukera baztertu gabe; ez da ordute-

36



Alokairuen eta hipoteken presioen gehiegikeriak ere ez du lekurik

Marinaledan. Etxebizitza baten bizi ahal izateko, nahi duena asanbla-

dara joan eta zerrendan apunta daiteke; seme-alabak dituzten bikote-

ak lehentasuna dute. Auto-eraikiak diren etxe hauek eraikitzen diren

lur eremua udaletxearena da, eta bera da ere jabeak izango direnekin

batera etxea egingo duten igeltseroak kontratatzeko arduraduna.

Beste aldetik, materiala Andaluziako Juntak jartzen du; eta Juntak

materiala ordaintzeko erabili zuen dirua ordaintzera heldu arte etxe-

aren jabeek hilean 15 euro ordaindu behar dituzte. Seme-alabak

dituzten gurasoek ere 12 euro inguru ordainduta euren seme-alabak

haurtzaindegira eramateko, menua barne.

Gezurrak desmuntatzen

Andaluziako herri

honek jasaten duen

difamazio kanpaina

egunetik egunera haz-

ten doa. Marinaledako

eredu idealizatua deu-

seztatzeko baliabiderik

ohikoena hau da: dio-

tenez  udal aurrekon-

tuaren % 75a adminis-

trazio publikoek eman-

dako diru-laguntzak

dira. Baina2011 udalet-

xeetan banatutako “Indice de Transferencias Corrientes” indizearen

arabera Marinaleda sailkapeneko 398 postuan kokatuta dago. 

Udalerri txikiak ahal duen moduan tolesten ditu inguru mediatikoko

gezurrak. Marinaleda hitza elkarrizketa batean agertzen den bakoitze-

an batzuk kopetilun jartzen dira eta beste batzuei irribarre txiki bat

ateratzen zaie. Badagoelako Miguel Hernadezen bertsoak entzun

dituen herri bat, eta olibondoak nork plantatu dituen galdetu dio

bere buruari. Badagoelako Blas Infantesi kasu egin eta altxatu egin

den herri bat; altxatu eta lurra eta askatasuna eskatu dituen herria. 
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ra guztiak barne) bukatu diren matxinadarako joera historikoa bilakatu den

borroka. Joera historiko hau, globalizazioak inposatzen duen homogeneotasun

edo kultura okzidentalaren dominazioaren aurkako erantzuna da, beti tent-

sioan egongo den erantzuna. Izan ere, bizirauteko egokitzapenaren eta domi-

nazio baldintzekiko erresistentziaren arteko oreka mantendu beharko duen

erantzunaz ari gara; non bi prozesuak kontrakoak baina konstanteak eta albo-

koak diren.

Egoera hauetan, kultura borrokaren aitzindari bihurtzen da; Jatorrizko Kulturen

erreprodukzioa eta garapena ziurtatzeko eremu sozio-naturalak mantentzeko

eta iraunarazteko borroka. Kulturen borroka klase borroka barnebiltzen, eli-

katzen eta zabaltzen duen kontzeptua da. Klase kontzeptuak talde sozialak

banandu, isolatu eta baztertu ditzake, eta ez ditu Jatorrizko Herriak deskribat-

zen, beste jendarte eta garai batzuetarako eratu baitzen.

Borroka prozesu hauetan des-

kolonizazio ikuspegia erdigu-

nean kokatu behar dugu; des-

kolonizazioa lurraldearen

errekuperazioa, baliabideen

kudeaketa eta autogobernu

bezala ulertuta, hau da, alter-

natiba orokor bat. Jendarte

hauek pairatu behar izan duten

eta pairatzen jarraitzen duten

zapalkuntza kapitalistak eta

menderatze kolonialak ez

dituzte jendarte antolakuntzaren forma komunitarioak ezabatu; desagertzerai-

no sarraskitutako herriak salbu. Jendarte antolakuntzaren forma komunitario

hauetan bizitzaren produkzio eta erreprodukzio logika ezberdin bat errotuta

dago; logika hau, kapitalismoaren alternatiba den paradigma berriaren oina-

rria da, HegoAmerikako Jatorrizko Herrietan“Vivir Bien, Suma Qamaña, Sumaj

Kausay” bezala ezagutzen dena. Pertsona eta kolektiboen autonomia eta ber-

dintasunetik abiatuta, Herri Boterea praktikara eramaten dute hainbat meka-

nismoren bitartez: Municipios Autonomos (Mexikoko hego-ekialdean);

Cabildos Abiertos; Venzuelako Consejos Comunales;  Bolivian Aymara,

Quechua, Guarani… herrien Komunitate Autonomoak… Mendeetako kolonia-

lismoak ezarritako botere estrukturak desmontatzen ari diren mekanismoak

hain zuzen.
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Aurten Deustuko Gazte Lokalak 22 urte betetzen ditu; Herri Botereaz aritzeko

oso gertuko adibidea. Esperientzia honen hastapenak belaunaldi berriei hela-

razteko Unai Grillo elkarrizketatzeko aukera bikaina baliatu nahi izan dugu.

Unai Deustuko Okupazio Mugimenduaren kidea izan da urteetan zehar.

Noiz eta nola ezagutu zenuen Deustuko Okupazio Mugimendua?

Nik ezagututako gune okupatuak Deustun, Gazte Lokala eta Erriberako hainbat

etxe okupatuak izan dira. Gazte Lokalaren kasuan, bertan sartu nintzen lehe-

nengo aldia bere lehen asteburuan izan zen. Okupatu berria zen eta ospatzeko

kontzertu bat antolatu zuten gazteek. Ez badut gaizki gogoratzen, egun hartan

Bilboko gaztetxean ibilitako Beer Mosh eta SPDT taldeek jo zuten. 1991ko ekai-

na edo uztailean izan zen eta nik 15 urteren bueltan nenbilen, nahiko gazte

beraz. 

Mundu berri bat zabaldu egin zitzaigun; hurrengo astean hor geunden berriro,

antzeslan bat inprobisatzen gaztetxeko partaide batzuekin. Hortik aurrera gure

etxea bilakatu zen Gazte Lokala. Gurea baino ohikoagoa.

Zerk eraman zintuen okupazio munduan sartzera?

Gazte lokalaren kasuan ez zen apropos hartutako erabaki bat izan. Astiro joan

ginen ardurak hartzen. Gainera, ez zen indibidualki hartutako erabakia, talde-

an baizik. Garai hartako koadrila, punk, intsumisioa, anarkismoa eta beste hain-

bat mugimendu eta teoriak erakartzen gintuen.  Ezer gutxi genekien haien guz-

tien inguruan, noski, baina Gaztetxeak mundu haietara zabaltzen zen leiho bat

suposatzen zuen guretzako eta horrela sartu ginen, apurka-apurka eta taldean

(koadrilan).
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Orokorrean Jatorrizko Herrietaz hitz egin ezin badaiteke ere (milaka daude leku

eta errealitate oso ezberdinekin), badituzte ezaugarri amankomun batzuk:

jatorri eta denboran jarraikortasun bat, historia eta ohitura komuna, oroimen

kolektiboa…  hau da, kultura bat; kultura, gizakiok jendartetan egiten, sortzen

eta garatzen duguna bezala ulertuta.

Kultura oro ekoizpen sozial kolekti-

boa da, eta horregatik etengabe

eraldatzen da; ez da berdin mantent-

zen, ez baita esentzia ahistoriko eta

asozialik existitzen; aldi berean egin-

da eta egiten dago.

Kultura pertsona eta lurraldearen

arteko elkarrekintza dialektikoan

osatu eta adierazten da, baina ez soi-

lik elkarrekintza horretan; kosmosa,

komunitatea eta bizitza orokorrean

bi oposizio osagarrien batasunak

bezala ulertzen dira: gizon-emaku-

me, pertsona-komunitate, komunita-

te-natura… Armonia aldeen arteko

elkarrekintza estu eta dinamikoaren

eskuetan dago. Komunitateetan ezartzen da ezkontzak, lana, lurra eta baliabi-

deen erabilera, aktibitate politikoa, mundu espiritualarekiko erlazioa… araut-

zeko. Amalurrarekin armonia eta oreka erlazioak eraikitzen dira, eta elkarreki-

kotasun, kooperazio eta osagarritasun pertsonal eta kolektiboak jendartea

gidatzen du. Jatorrizko autonomiak boterea behetik eraikitzen dela irakasten

digu, maila lokalean; eta beraien burua gobernatzen duten komunitateak

horren adibide dira.

Jatorrizko Herriek Europear inperioen inbazio eta kolonizazioaren hasieratik

borroka kultural bat garatu dute; iraultzetan edo etnozidioetan (tarteko auke-
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Kultura oro ekoizpen

sozial kolektiboa da, eta

horregatik

etengabe eraldatzen da;

ez da berdin

mantentzen, ez baita

esentzia ahistoriko eta

asozialik existitzen;

aldi berean eginda eta

egiten dago.



Zeintzuk dira ezberdintasun nabarienak ezagutu zenituen okupazio eredu

ezberdinetatik?

Beno, ni bi arlo desberdinetan murgildu izan naiz: gaztetxeetan, Deustukoan

hain zuzen ere, eta etxebizitza okupatuetan. Gehienak, Deustuko erriberan.

Printzipioz etxebizitzarako okupatutako etxe batek ez du zertan izan gaztetxe

batek duen barne funtzionamendua eta jarduerak. Hala ere, era publiko eta

politiko batean egindako okupazio gehienek bere gain hartzen dute hainbat

molde. Aipatzekoak, adibidez:  asanblada eta funtzionamenduan autogestioa.

Azken hau ‘do you it yourself’ filosofiarekin lotura duelarik. Nik erriberan eza-

gutu nituen etxeetan denetatik zegoen: funtzionamendu libre eta antolakunt-

za zehatz bako proiektuak, lagunen artean beste barik bizi nahi zutenak, eta

elkarbizitza modu zehatzago batean antolatu nahi zutenak; erosketak amanko-

munak eta ekologikoak, auzolanak...

Erriberan zenbat etxe okupatu egon ziren?

Ni egon nintzen garaian, momentu batean, 6 edo 7 etxe eta kontzertuak eta

parrandak egiteko eraikin bat zenbatu ahal izan nuen noizbait.

Zelan zen zuen arteko harremana?

Garai hartan etxeetako jende gehienak elkar ezagutzen zuen, jatorri berdinak

edo antzekoak izan baitzuten askotan; Deustuko gaztetxetik  eta Gobelako gaz-

tetxetik etorriak, besteak beste. Hala ere, salbuespenik ere bazegoen. Garai

batean gogoratzen dut egon zela gazte batzuk okupaturiko etxe batek bestee-

kin harremanik ez zuena. Orokorrean, bazegoen elkarrekiko harremana, nahiz

eta gehienetan funtzionamendua etxe barrura mugatzen zen.

Eta auzokideekin?

Denetatik egon zen, imaginatzen dut. Nire iritziz, ezin da esan benetako intre-

graziorik eman zenik. Salbuespenak salbuespen, etxe okupatuetako jendea eta

auzoko jendearen artean harreman pertsonal batzuk, noski, eman izan direla-

ko. Uste dut garai hartan, (orain ematen du gauzak aldatu direla) okupak, klase

edo jende mota ezberdina bezala ikusten zirela. Ez dut inondik inora esan nahi

auzokideen partetik mespretxurik egongo zenik, eh!, baina dudan gogorapena

bada horixe, integrazioa ez zela benetan eman.
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Zein izan zen udaletexearen jarrera?

Erriberako kasuan, esan ahal dudana badira iritziak, inolako ziurtasunik ez dut

eta. Hasiera batean nik uste dut jarrera pasiboa erakusten zuela, hau da

garrantzi handia ematen ez ziola. Hori izan zen nik bizi nuen garaia. 2001an

Blokin etxearen desalojo bortitza etorri zen, udalak baino gehiago, nik esango

nuke poliziak zuela interes gehien jakiteko zertan ibiltzen zen jendea hor. Ez

zuten ezer topatu noski, auskalo zeren atzetik ote zeuden... Hortik aurrera joan

ziren erortzen besteak, Txutxo etxea eta ondokoa, Toldosekoa, 64a... imagina-

tu ahal dut Udalak bazuela interesa etxe guzti haiek desagerrarazteko eta poli-

ki-poliki kendu egin zituen bere ondotik. Baina tira, urte batzuen ondoren

beste batzuk heldu dira, ez ditut ezagutzen, baina argi dago pilak kargaturik

dituztela!

Nolakoa zen Deustuko Gazte Lokala garai horretan? 

Ni era aktiboan egon nintzen garaian azoka zaharra bakarrik zegoen erabilgai,

“txoridenda” denda normal bat zen orduan. Lokal txikia baina oso erabilia zen.

Kontzertuak, antzeslanak, ikastaroak, hitzaldiak, kaleko ekintzak... Jakina, garai

desberdinak ezagutu zituen, momentu batzuetan oso aktiboa, beste batzuetan

ez horrenbeste.  Adin desberdinetako jendea eta sentsibilitate askotakoa ere;

ezker abertzaleko jendea, feministak, anarkistak, autonomoak, ekologistak,

baita ideologia zehatz bako jendea ere noski… Nire ustez oso giro aberatsa

egon zen urte haietan. Momentuan zegoen hainbat borroka eta gizarte feno-

menoen islada jasotzen zuen gaztetxeak: internazionalismoa, feminismoa,

HIESaren arazoa, intsumisioa, eta askoz ere gehiago...

Zelako harremana garatu zen auzokideekin?

Orokorrean auzokideekiko harreman ona izan duela  esango nuke, eta horren

froga bada hor jarraitzen duela bizirik.

Kontzertuak problematikoak izan dira beti, zaratagatik batez ere. Dena den

horretan ere beti saiatu izan da errespetua mantentzen eta elkarbizitza egokia

izan da.

21

Hala ere, gaur egungo

erreakzio instituzionalak,

printzipioz jai eredu oro-

korrarekin nahiko permi-

siboa, baina arestian

aipatutako dekretu eta

araudiez zeharo mugatu-

ta, udaletxeak errepre-

sioaren beldurra erabiliz

hartzen dituen erabaki

politiko zein juridikoekiko

etengabeko dependent-

ziara darama. Nahiz eta

printzipioz udaletxearen

boterea jaien barne

antolakuntzari dagokio-

nean kanpo botere bat

izan, azken finean jai bat-

zordeek askotan nahikoa

lana daukate botere

horri aurre egitearekin,

eta hau udal instituzioeki-

ko akordio bilaketara

bideratzen du jai batzor-

de hauen lan handia.

Kontraesan guztiak akor-

dioaren bitartez gaindit-

zen saiatzen bada ere,

ezin dugu ahaztu buruza-

gi munizipal hauek botere juridiko eta errepresiboa duten heinean,

helburua dagoenari erresistitu eta udaletxetik datozen presio eta

mugei aurre egitea izan behar da.

Amaitzeko, esan daiteke gatazka zehatz hau ere nolabaiteko status

quo batera heldu dela, eta bi aldeen kontsezioak medio badirudi

egoera egonkorra dela, bi aldeen partetik, baina akaso soilik hurren-

go erasoa heldu arte?
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Auzoko arazoekin inplikaziorik eman al da?

Garai batean oso nabarmena izan zen auzoan drogen problematika.

Orain lorategia dagoen lekuan jesartzen ziren beti “jonkiak”. Honek

trapitxeo giroa ahalbidetzen zuen eta auzokide batzuk oso kezkatuak

zeuden. Gazte asanbladak auzokideek antolatutako drogen trafikoaren

kontrako kontzentrazioaren batean edo batzuetan, ez dut gogoratzen,

parte hartu zuen, ikusten zelako Asanbladak auzoarekiko inplikazioa

erakutsi behar zuela. Nahiko polemikoa izan ziren parte hartze hauek

eta barne eztabaidak piztu zituen ere, kontzentra haien helburu baka-

rra “jonkiak” kanporatzea zelakoan gaztetxeko hainbat kidek euren

kezka agertu zuten.

Deustuko gazte lokala 22 urte bete ditu aurten, kontaktua mantent-

zen duzu?

Nik pertsonalki jarraitzen dut mantentzen erlazioa orokorrean espa-

zioarekin eta pertsona zehatz batzuekin (baten bat bertako garaikide).

Gaztetxean modu aktiboan nengoen garai horretatik 10 urte baino

gehiago pasa dira, baina urte hauetan saiatu naiz kontakturik ez galt-

zen, elektrizitate txapuzekin laguntzen, inoiz txandaren bat egiten, eta

noski urtemugako bazkarietara joaten. Niretzat oso inportantea da

kontaktu minimo bat mantentzea, Gaztetxeak, ez bakarrik niri, berta-

tik atera dudan koadrila osoari ere, asko eman digulako eta egun funt-

zionatzeko dugun hainbat joera eta printzipio bertan ikasi genituelako.

Urte asko daramat Deustutik kanpo eta gero eta gutxiago joaten naiz,

beraz azken belaunaldiak ez ditut ezagutzen baina pozten nau jakiteak

Gazte Lokalak jarraitzen duela jendea erakartzen, azken hau ez baita

erraza bizi garen garaian.

Ezberdintasun handiak ikusten dituzu?

Beno fisikoki, asko garatu da, hor daude “txoridenda” eta baratza.

Sekulako aurrerapauso izan da. Gaur egungo funtzionamenduaz, aldiz,

ez dakit, ez dut ezagutzen, baina jakin badakit modu asanblearioan

antolatzen jarraitzen dutela eta hori ere, ez da gutxi. Zorionak!
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konpartsak derrigorrez legalizatzeko agindua.

Hala ere, guzti honen aurrean jai batzordeak ez du sekula herri mugimendua-

ren eta jai herrikoien defentsaren izpiritua galdu. Bertan izaera oso anitzeko

pertsonak aritzen dira, euskararen erabilpena bultzatzen da, emakumeak era

aske eta parekidean parte hartzeko beharra aldarrikatzen da, bertan egon ezin

diren auzoko presoak oroitzen dira, eta gazteak zein hauen asanbladak jaiaren

eta aldarrikapenen oinarrizko elementuetako bat dira.

Baliteke urteak eta gero jai eremua gauzatzeko forma konkretuak aldatzeko

beharra izatea. Dena den, jai eredu hau ezaugarritzen duen izaera herrikoi,

alternatibo eta autoantolatuak jai eredurako adibide egokia izan daiteke, eta

baita beste mugimenduetarako eredu ere. Hori bai, argi baldin badago gure

jaiak pairatzen dugun sistema insolidario eta erreakzionario honen aurkako

alternatiba sortzaileak izan behar direla.

Herri mugimendu

honek beraz herri

boterea deitzen

dugunaren lehen

baldintza betetzen

du: hau da, gataz-

ka baten inguruko

autoantolakuntza,

eta gatazka honi

erantzun bat ema-

teko instituzioeta-

tik aldendutako

proiektua garat-

zea. Kasu honetan,

erresistentziatik

haratago sorkunt-

za, auzo osoari eskaintzeko zerbait duen jaietako programa alternatiboa osa-

tuz. Eta aldi berean herri botere izateko bigarren baldintza ere betetzen du:

herri mugimenduaren adierazpen ezberdinak batu, eta hauek beste toki zein

esperientzia batzuetakoekin koordinatzen ditu. Kriterio ezberdinak baterat-

zen ditu, betiere barne gatazkak dituen aniztasun baten ikuspuntutik.
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Jai eredu hau betidanik egon da institu-

zioen jo-mugan. Bilboko udalaren

kasuan, PNVk 80. hamarkadan jai pro-

pioak egin nahi izan zituen Deustun, eta

baita Bilbon ere, baina saiakera hauek

porrota izan ziren herri mugimenduaren

boikotaren aurrean. PNVk orduan,

porrot hura ikusita, El Correo moduko

medioekin batera, jai eredu euskaldun

eta alternatiboen aurka zuen jarrera

leundu behar izan zuen. Jai eremuaren

politizazio aitzakiatzat hartuta, PNV eta

honen aliatuek, hiriaren eskarapate izan-

go den jai eremua bilatu dute, ordaindu

beharreko ekitaldi espainolez josia,

herriaren aldarrikapenak alde batera

utziz. Gure kasuan, honek jai batzordea-

ren sendotzea suposatu zuen, talde

askoz ere sendo eta anitzagoa garatuz.

Betiere jaiak bultzatzeko lan boluntario

militantearekin, eta metodo demokrati-

ko asanbleario absolutuarekin.

Erabakiak hartzerako orduan ahalik eta

akordio zabalenak bilatzeko oinarriarekin.

Deustuko jai batzordeak zein Bilboko aste nagusiko edota beste auzoetako jai

ereduek urteak daramazkite PNVren udalaren erasoei aurre egiten. Hauek,

aipatutako El Correo moduko medioekin batera, jai eredu pribatu, apolitiko

eta insolidarioa inposatu nahi izan dute. Hala ere, 80. hamarkadan izandako

porrotaren ondorioz, eta euren jai eredua inposatzeko izandako zailtasunen

aurrean, eskubideak mugatzen dituzten araudiak garatuz joan dira urte haue-

tan zehar.

Tentsio hauek udalak erregularki aprobatzen dituen araudien kontrako eten-

gabeko borrokan azaleratu izan dira. Besteak beste jai batzordeei exijitzen

zaizkien fidantza erraldoiak, subentzioen erabateko gabezia edota deustun

bezala, jaiak asteburu bakarrera mugatzeko saiakerak. Hau guztia azken dekre-

tazua heldu zen arte: ordutegien limitazizioa, edozein motatako debekuak eta
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Jai eredu hau

betidanik egon da

instituzioen jo-mugan.

Bilboko udalaren

kasuan,

PNVk 80. hamarkadan

jai propioak

egin nahi izan zituen

Deustun,

eta baita Bilbon ere,

baina saiakera hauek

porrota izan ziren

herri mugimenduaren

boikotaren aurrean



1936ko uztailaren 18an errepublikaren kontrako golpe militar faxista eman

zen, eta honek Euskal Herriak bizitako prozesu iraultzailerik aurreratuena

sortu zuen. Herrialde bakoitzak egoera desberdina bizi zuen  Estatu golpea  eta

gero; Nafarroa (Erreketeek potentzia militar handia zuten lekua) eta Araba

faxisten esku geratzen dira. Bizkaian berriz, lehenengo hilabetetan normaltasu-

na zen nagusi eta  errepublikaren ordena mantentzen da; Iparraldek gertaerak

distantziatik aztertu egiten ditu, Frantziak egin zuen moduan. Aitzitik,

Gipuzkoako langile klaseak lehengo momentutik aurre egiten dio soldaduskak

probintzia konkistatzearen aldeko egindako saiakerei.

Gipuzkoako botere instituzionala ez zen

garai hartan emandako gertaeren pare-

an egon, eta ondorioz, Donostiaren

defentsa klase popularren eta beste

antolakunde iraultzaileen esku geratu

zen. Uztailaren 18an emandako altxa-

menduak ezarritako botereak desarti-

kulatu zituen,  eta egoeraren kontrola

“defentsa junten” eskuetan erori zen,

hauek gehienbat antolakunde eta

alderdi ezkertiarrez osatuta zeuden.

Aipatutakoek boterean presentzia iza-

tea lortu zuten; momenturaino klase menperatzaileak kontrolatzen zituen ins-

tituzioak langile klasearen eskuetara pasatu ziren, prozesu iraultzaile baten

lehengo urratsa bilakatuz. Honen adibide argi bat hurrengo hau izan daiteke:

junten antolaketa modelo “ boltxebikean ” islatzen zen, euren egituraketa

auzoetaraino heltzen zelako, eta honek Gipuzkoan sortutako ziklo iraultzaile

berri bat zabaltzen ari zela adieraz zezakeen.

Gipuzkoako herrialdean, PNVk  errepresentazio nagusia izan arren, ez zuen

errepublika defentsaren aldeko jarrera aktiboa izan. Alderdi honen ahaleginak

eliza eta momenturaino lortutako pribilegioak babestearen aldekoak izan
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Deustuko jai batzordea, beste hainbat herri mugimenduren antzera, kontraesa-

nez beteta jaio zen, Franko diktadorea hiltzean hasitako erreformekin batera.

Bilboko aste nagusi frankistaren aurrean,

zezenketa eta espainiar antzerkian oina-

rritzen zena, herri mugimendu euskaldu-

nak autoantolakuntzaren bitartez gora

egin zuen, eta ez bakarrik Bilbo mailan,

baita Bilbo osatzen duten auzo guztietan

ere. Horrela, Deustu ere ez zen eztanda

honetatik at geratu.

Hasiera batetik erabakiak hartzeko modu

asanblearioan oinarritzen da, parte-hart-

zailea, eta bertan jardun nahi duen edo-

nori guztiz irekia; auzoan lan egiten duen

edozein eragileek zein indibidualki edo-

zein pertsonak parte hartu dezakeelarik.

Jai batzordetik eragile zeharo anitzak

pasatu izan dira, antinuklearrak, langabetuak, amnistiaren aldekoak, kirol arlo-

koak, gazte erakundeak, emakume taldeak, euskararen aldekoak, elkarte kultu-

ralak, aisialdi taldeak, eta garai batean PNVren inguruko zenbait talde ere parte

hartzera heldu izan dira. Mugimendu honek beti izan du oso argi jaiak auzo

guztiarentzako izanik pertsona orok bere tokia zuela.

Beste ezaugarri bat, jai herrikoiak defendatzen diren heinean, ekitaldi guztien

dohaintasuna aldarrikatzea izan da. Gestio eredu honetan pertsona ezberdi-

nen arteko akordioak lortzea oso garrantzitsua izan da beti, eta Auzotarrok

moduko eragileen bitartez koordinatu izan da, Bilboko jai batzorde ezberdinak

esaterako Euskal Herriko beste hainbat mugimendurekin harremanetan jartzen

dituena.
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ziren. Bestalde, garai hartako beste alderdi abertzalea, ANV, lehengo momen-

tutik argi utzi zuen bere postura eta Frente Popularraren aldeko apustu irmo

bat egin zuen, borrokarako prestutasun argia erakutsiz.  

Beste alde batetik, alderdi ez abertzaleak ditugu: PSOE, industrialdean bere

potentzial nagusia zuena, eta Partido Comunista de Euzkadi, Bizkaian indar

nabaria zuena baina Gipuzkoako lurraldean oso ahul zegoena. Aipatutako

lehengo alderdiak ez zuen paper nabarmen bat jokatzen, bere neurrizko politi-

karen ondorioz. Bigarrenak berriz, nahiz eta militante kopuru txikia izan, Jesus

Larrañagaren eskutik, iraultzaren aldeko antolakunde nagusien artean kokatu

zen.

Ildo beretik jarraituz, antolakunde sindikalekin egiten dugu topo, eta hauen

artean hiru dira besteengandik modu argi batean nabarmentzen direnak: STV

(ELA), UGT y CNT. Lehengo hau PNV alderdira lotuta zegoen, eta afiliatu kopu-

ru handia izan zuen (16.000). Lehen

aipatu dugun moduan, alderdiak eman-

dako pasu berdinen zentzua jarraitzen

zuen, hau da, ez zuen iraultzan izan

beharreko protagonismoa izan. Bigarren

sindikatuak berriz (UGT), gorakada

nabarmen bat izan zuen Donostialdean

hainbat sindikatu komunistekin indarrak

batzearen ondorioz, 10.000 afiliatu iza-

tera heldu ziren arte. UGTk izaera hete-

rogeneoa hartu eta paper garrantzitsu

bat jokatu zuen, nahiz eta momentu

zehatzetan norabide okerrean zenbait

erabaki hartu. Azkenik CNT sindikatua

daukagu, nahiz eta irudikapen eskasa

izan, oso baliogarria izan zen, 1200 kide-

etatik 900ek marinel sindikatuaren bai-

tan zeudelako (Avance Marino).

Lehengo egunetan CNTren paperak berebiziko garrantzia hartu zuen eta proze-

su iraultzailearen ale garrantzitsu bat izan zen, nahiz eta diziplina falta itzela

izan.

Gauzak horrela, estatu kolpearen osteko lehengo orduan erabakigarriak izan

ziren. Donostiako herria modu argi batean kalera irten zen borrokarako dena

emateko prest. Aipatutakoa Manuel Chiapusoren hitzetan islatzen da: “Alde
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beste 52 industriak berriz, autoritate berrien eskuetan geratzen dira.

Aurrekoarekin lotuta, “Comisaria de Trabajo”k aurre egin behar izan-

go zion arazoa lan jardueren normalizazioa izango zen.

Bi kategorien arteko desberdintasuna hau da: lehenengoek Frente

Popularralaren ardurapean zeuden bitartean; besteen jabeek, Fabrika

Komiteak sortu baziren ere, fabriken tituluak mantendu zituzten eta

langileei soldatak ordaintzeaz arduratzen jarraitu zuten.

“Comisaria de Finanzas”ek, bere hitzetan “gerrara garaikoa” izango

den ekonomia bat formulatzeaz arduratzen da. Bi proiektu aurkezten

dira: bat diruaren zirkulazioan oinarrituta, bestea esklusiboki oinarrit-

zen zen moneta eliminatzean eta horniketan. Hau izan zen azkenean

Komisariak erabaki zuena: “normaltasun irudi bat eman beharra eta

panikoa saihestako beharra kontuan hartuta, lehen aukera onartu  zen

Babez Juntan aurkezteko; gainera, milizien ordainketa behartzen duen

ministerioko Dekretuak “moneta zirkulazioa” deritzon konponbidea

aukeratzera behartzen du”

Tamalez, ekintza iraultzaile guztiak aste gutxitan ezabatuak izan

ziren, Nafarroatik etorritako militar faxistak irailaren 13an Donostian

sartu egin zirelako, hiria okupatuz eta euren ibilbidea Bizkairantz

jarraituz.

Azkenik, militar faxisten bote-

reak iraultza fisikoki zapaldu

egin zuten, baina bi hilabete

horretan sortutako adibide

guztiak ez dira inoiz ahaztuko.

Euskal herritarrek berriro ere

erakutsi zuten gobernaezinak

garela, herria bera ez den

beste autoritaterik onartzen

ez dugula eta gu menperatzen

saiatzen den edozeri aurre

egiteko prest gaudela. 

Izan zirelako gara, eta garela-

ko izango dira.

Oroimena, duintasuna eta

borroka.
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Telesforo Monzón (PNV), Comisaría de Información: Miguel González Inestal

(CNT), Comisaría de Finanzas: José Imaz (ANV).

Gauzak horrela, abuztuaren bukaeran bi komisaria berri eraikiak izango ziren:

alde batetik, Lanarena eta bestetik, Osasun Sorospenarena. Lehengoari dago-

kionez, 1936. urteko abuztuaren 24an eraikia izan zen eta sindikatuen ordezka-

riz baino ez zegoen konposatua. Modu berean “Comisaria de Asistencia Social”

sortzen da, hau da, lehen “Comisaria de Guerra”ren menpe zegoen “Comité de

Auxilio a las Victimas”en transformazioa. Hotel donostiarretan zeuden ospita-

lez arduratzen zen “Comisaria de Sanidad” bat bazegoen ere.

Populazio nagusietan ere defentsa juntak eratzen dira. Donostian eratutakoari,

non ezkerra eta Partido Comunistaren eragina oso nabarmena zen, beste bi

gehitu zitzaizkien: Eibar eta Azpeitiko defentsa juntak, hauek eskualde izaera

zuten eta teorikoki Donostiako defentsa juntaren menpekoak ziren.

Ildo beretik jarraituz, Gipuzkoako autoritateak gehien kezkatzen zuten aspek-

tuak lan munduarekin erlazionatuta zeuden eta ondorioz, lan ekintza hauen

normalizazioa izango da “Comisaria de Trabajo”ren arazo nagusia. Gauzak

horrela, aipatutako komisaldegiak bete behar zehatz bat izango zuen momen-

tu honetatik aurrera: Gipuzkoako industriaren berregituraketa, gerra artiku-

luak fabrikatzen hasteko. 

Bi gestio mota eman ziren: alde batetik, komisaldegiarekin harreman zuzena

zutenak eta honegatik dinamizatuak zirenak, eta bestetik, langile kontseilu

batengatik gestionatuta zeudenak. 41 industria inguru mobilizatuak izan ziren

eta euren kontrola “Comisaria de Trabajo”ren eskuetan geratuko zen, eta
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zaharrean jende piloa sartzen zen sindikatu marxista eta partidu politikoetan.

Militanteak egoerari eta oraindik uzkurtuta zegoen etsai bati nola aurre egin

ikasteko biltzen ziren. Errepublikaren etorrerarekin bizitako historia sozialak,

defentsa instintua eta  gertakariak era zuzenean interpretatzea ahalbidetzen

zien intuizioa garatu zituen langileetan.”

Langile klasearen jarrera oldarkor eta arduratsuak modu natural batean

Gipuzkoan botere popularra ezartzea ekarri zuen. Autoritateak Loiolan sartuta

zeudenekin negoziatzen zuten bitartean, langileak kalera irten ziren oso mate-

rial eskasarekin. Honen adibide argi bat da aurrean zituztenak militar profesio-

nalak zirela eta langileen arma nagusia zabor-kamio bat zela. Oso arma gutxi

zituzten eskuragarri, eta hauen artean petardoak ziren nagusi, baina etsaia ika-

ratzeko baino ez zuten balio.

Borrokarako baldintzak erabat preka-

rioak izan arren eta hainbat egunetan

kaleetan istiluak egon ostean, ejertzito-

ak hartutako hainbat eraikin berresku-

ratzea lortzen da, eta honekin batera

atzera egitea eta Loiolan sartzea lortu

zuten. Altxamendu militarretik hamar

egun igaro ostean, uztailaren 28an,

Loiolan sartuta zeudenak amore eman

zuten eta atxilotuak izan ziren.

Probintziak poztez ospatzen du garaipe-

na, baina mendebaldeko egoerak jendea

kezkatzen zuen, erreketeak aurrera egi-

ten zutelako egun batetik bestera.

1936ko uztailaren 27an, “Junta de

Defensa de Guipúzcoa” sortu zen eta

lurraldeko organo nagusia izendatzen

da, momentu hartako instituzioen gaine-

tik. Hau da euren hasierako osaketa:

Presidencia de la Junta: Miguel Amilibia

(PSOE), Comisaría de Guerra: Jesús

Larrañaga (PC de Euzkadi), Comisaría de

Abastos: Sergio Echevarría (PSOE),

Comisaría de Transportes: José Aguado

(IR), Comisaría de Orden Público:
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Telesforo Monzón (PNV), Comisaría de Información: Miguel González Inestal

(CNT), Comisaría de Finanzas: José Imaz (ANV).

Gauzak horrela, abuztuaren bukaeran bi komisaria berri eraikiak izango ziren:

alde batetik, Lanarena eta bestetik, Osasun Sorospenarena. Lehengoari dago-

kionez, 1936. urteko abuztuaren 24an eraikia izan zen eta sindikatuen ordezka-

riz baino ez zegoen konposatua. Modu berean “Comisaria de Asistencia Social”

sortzen da, hau da, lehen “Comisaria de Guerra”ren menpe zegoen “Comité de

Auxilio a las Victimas”en transformazioa. Hotel donostiarretan zeuden ospita-

lez arduratzen zen “Comisaria de Sanidad” bat bazegoen ere.

Populazio nagusietan ere defentsa juntak eratzen dira. Donostian eratutakoari,

non ezkerra eta Partido Comunistaren eragina oso nabarmena zen, beste bi

gehitu zitzaizkien: Eibar eta Azpeitiko defentsa juntak, hauek eskualde izaera

zuten eta teorikoki Donostiako defentsa juntaren menpekoak ziren.

Ildo beretik jarraituz, Gipuzkoako autoritateak gehien kezkatzen zuten aspek-

tuak lan munduarekin erlazionatuta zeuden eta ondorioz, lan ekintza hauen

normalizazioa izango da “Comisaria de Trabajo”ren arazo nagusia. Gauzak

horrela, aipatutako komisaldegiak bete behar zehatz bat izango zuen momen-

tu honetatik aurrera: Gipuzkoako industriaren berregituraketa, gerra artiku-

luak fabrikatzen hasteko. 

Bi gestio mota eman ziren: alde batetik, komisaldegiarekin harreman zuzena

zutenak eta honegatik dinamizatuak zirenak, eta bestetik, langile kontseilu

batengatik gestionatuta zeudenak. 41 industria inguru mobilizatuak izan ziren

eta euren kontrola “Comisaria de Trabajo”ren eskuetan geratuko zen, eta
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zaharrean jende piloa sartzen zen sindikatu marxista eta partidu politikoetan.

Militanteak egoerari eta oraindik uzkurtuta zegoen etsai bati nola aurre egin

ikasteko biltzen ziren. Errepublikaren etorrerarekin bizitako historia sozialak,

defentsa instintua eta  gertakariak era zuzenean interpretatzea ahalbidetzen

zien intuizioa garatu zituen langileetan.”

Langile klasearen jarrera oldarkor eta arduratsuak modu natural batean

Gipuzkoan botere popularra ezartzea ekarri zuen. Autoritateak Loiolan sartuta

zeudenekin negoziatzen zuten bitartean, langileak kalera irten ziren oso mate-

rial eskasarekin. Honen adibide argi bat da aurrean zituztenak militar profesio-

nalak zirela eta langileen arma nagusia zabor-kamio bat zela. Oso arma gutxi

zituzten eskuragarri, eta hauen artean petardoak ziren nagusi, baina etsaia ika-

ratzeko baino ez zuten balio.

Borrokarako baldintzak erabat preka-

rioak izan arren eta hainbat egunetan

kaleetan istiluak egon ostean, ejertzito-

ak hartutako hainbat eraikin berresku-

ratzea lortzen da, eta honekin batera

atzera egitea eta Loiolan sartzea lortu

zuten. Altxamendu militarretik hamar

egun igaro ostean, uztailaren 28an,

Loiolan sartuta zeudenak amore eman

zuten eta atxilotuak izan ziren.

Probintziak poztez ospatzen du garaipe-

na, baina mendebaldeko egoerak jendea

kezkatzen zuen, erreketeak aurrera egi-

ten zutelako egun batetik bestera.

1936ko uztailaren 27an, “Junta de

Defensa de Guipúzcoa” sortu zen eta

lurraldeko organo nagusia izendatzen

da, momentu hartako instituzioen gaine-

tik. Hau da euren hasierako osaketa:

Presidencia de la Junta: Miguel Amilibia

(PSOE), Comisaría de Guerra: Jesús

Larrañaga (PC de Euzkadi), Comisaría de

Abastos: Sergio Echevarría (PSOE),

Comisaría de Transportes: José Aguado
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ziren. Bestalde, garai hartako beste alderdi abertzalea, ANV, lehengo momen-

tutik argi utzi zuen bere postura eta Frente Popularraren aldeko apustu irmo

bat egin zuen, borrokarako prestutasun argia erakutsiz.  

Beste alde batetik, alderdi ez abertzaleak ditugu: PSOE, industrialdean bere

potentzial nagusia zuena, eta Partido Comunista de Euzkadi, Bizkaian indar

nabaria zuena baina Gipuzkoako lurraldean oso ahul zegoena. Aipatutako

lehengo alderdiak ez zuen paper nabarmen bat jokatzen, bere neurrizko politi-

karen ondorioz. Bigarrenak berriz, nahiz eta militante kopuru txikia izan, Jesus

Larrañagaren eskutik, iraultzaren aldeko antolakunde nagusien artean kokatu

zen.

Ildo beretik jarraituz, antolakunde sindikalekin egiten dugu topo, eta hauen

artean hiru dira besteengandik modu argi batean nabarmentzen direnak: STV

(ELA), UGT y CNT. Lehengo hau PNV alderdira lotuta zegoen, eta afiliatu kopu-

ru handia izan zuen (16.000). Lehen

aipatu dugun moduan, alderdiak eman-

dako pasu berdinen zentzua jarraitzen

zuen, hau da, ez zuen iraultzan izan

beharreko protagonismoa izan. Bigarren

sindikatuak berriz (UGT), gorakada

nabarmen bat izan zuen Donostialdean

hainbat sindikatu komunistekin indarrak

batzearen ondorioz, 10.000 afiliatu iza-

tera heldu ziren arte. UGTk izaera hete-

rogeneoa hartu eta paper garrantzitsu

bat jokatu zuen, nahiz eta momentu

zehatzetan norabide okerrean zenbait

erabaki hartu. Azkenik CNT sindikatua

daukagu, nahiz eta irudikapen eskasa

izan, oso baliogarria izan zen, 1200 kide-

etatik 900ek marinel sindikatuaren bai-

tan zeudelako (Avance Marino).

Lehengo egunetan CNTren paperak berebiziko garrantzia hartu zuen eta proze-

su iraultzailearen ale garrantzitsu bat izan zen, nahiz eta diziplina falta itzela

izan.

Gauzak horrela, estatu kolpearen osteko lehengo orduan erabakigarriak izan

ziren. Donostiako herria modu argi batean kalera irten zen borrokarako dena

emateko prest. Aipatutakoa Manuel Chiapusoren hitzetan islatzen da: “Alde
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beste 52 industriak berriz, autoritate berrien eskuetan geratzen dira.

Aurrekoarekin lotuta, “Comisaria de Trabajo”k aurre egin behar izan-

go zion arazoa lan jardueren normalizazioa izango zen.

Bi kategorien arteko desberdintasuna hau da: lehenengoek Frente

Popularralaren ardurapean zeuden bitartean; besteen jabeek, Fabrika

Komiteak sortu baziren ere, fabriken tituluak mantendu zituzten eta

langileei soldatak ordaintzeaz arduratzen jarraitu zuten.

“Comisaria de Finanzas”ek, bere hitzetan “gerrara garaikoa” izango

den ekonomia bat formulatzeaz arduratzen da. Bi proiektu aurkezten

dira: bat diruaren zirkulazioan oinarrituta, bestea esklusiboki oinarrit-

zen zen moneta eliminatzean eta horniketan. Hau izan zen azkenean

Komisariak erabaki zuena: “normaltasun irudi bat eman beharra eta

panikoa saihestako beharra kontuan hartuta, lehen aukera onartu  zen

Babez Juntan aurkezteko; gainera, milizien ordainketa behartzen duen

ministerioko Dekretuak “moneta zirkulazioa” deritzon konponbidea

aukeratzera behartzen du”

Tamalez, ekintza iraultzaile guztiak aste gutxitan ezabatuak izan

ziren, Nafarroatik etorritako militar faxistak irailaren 13an Donostian

sartu egin zirelako, hiria okupatuz eta euren ibilbidea Bizkairantz

jarraituz.

Azkenik, militar faxisten bote-

reak iraultza fisikoki zapaldu

egin zuten, baina bi hilabete

horretan sortutako adibide

guztiak ez dira inoiz ahaztuko.

Euskal herritarrek berriro ere

erakutsi zuten gobernaezinak

garela, herria bera ez den

beste autoritaterik onartzen

ez dugula eta gu menperatzen

saiatzen den edozeri aurre

egiteko prest gaudela. 

Izan zirelako gara, eta garela-

ko izango dira.

Oroimena, duintasuna eta

borroka.
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1936ko uztailaren 18an errepublikaren kontrako golpe militar faxista eman

zen, eta honek Euskal Herriak bizitako prozesu iraultzailerik aurreratuena

sortu zuen. Herrialde bakoitzak egoera desberdina bizi zuen  Estatu golpea  eta

gero; Nafarroa (Erreketeek potentzia militar handia zuten lekua) eta Araba

faxisten esku geratzen dira. Bizkaian berriz, lehenengo hilabetetan normaltasu-

na zen nagusi eta  errepublikaren ordena mantentzen da; Iparraldek gertaerak

distantziatik aztertu egiten ditu, Frantziak egin zuen moduan. Aitzitik,

Gipuzkoako langile klaseak lehengo momentutik aurre egiten dio soldaduskak

probintzia konkistatzearen aldeko egindako saiakerei.

Gipuzkoako botere instituzionala ez zen

garai hartan emandako gertaeren pare-

an egon, eta ondorioz, Donostiaren

defentsa klase popularren eta beste

antolakunde iraultzaileen esku geratu

zen. Uztailaren 18an emandako altxa-

menduak ezarritako botereak desarti-

kulatu zituen,  eta egoeraren kontrola

“defentsa junten” eskuetan erori zen,

hauek gehienbat antolakunde eta

alderdi ezkertiarrez osatuta zeuden.

Aipatutakoek boterean presentzia iza-

tea lortu zuten; momenturaino klase menperatzaileak kontrolatzen zituen ins-

tituzioak langile klasearen eskuetara pasatu ziren, prozesu iraultzaile baten

lehengo urratsa bilakatuz. Honen adibide argi bat hurrengo hau izan daiteke:

junten antolaketa modelo “ boltxebikean ” islatzen zen, euren egituraketa

auzoetaraino heltzen zelako, eta honek Gipuzkoan sortutako ziklo iraultzaile

berri bat zabaltzen ari zela adieraz zezakeen.

Gipuzkoako herrialdean, PNVk  errepresentazio nagusia izan arren, ez zuen

errepublika defentsaren aldeko jarrera aktiboa izan. Alderdi honen ahaleginak

eliza eta momenturaino lortutako pribilegioak babestearen aldekoak izan
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Deustuko jai batzordea, beste hainbat herri mugimenduren antzera, kontraesa-

nez beteta jaio zen, Franko diktadorea hiltzean hasitako erreformekin batera.

Bilboko aste nagusi frankistaren aurrean,

zezenketa eta espainiar antzerkian oina-

rritzen zena, herri mugimendu euskaldu-

nak autoantolakuntzaren bitartez gora

egin zuen, eta ez bakarrik Bilbo mailan,

baita Bilbo osatzen duten auzo guztietan

ere. Horrela, Deustu ere ez zen eztanda

honetatik at geratu.

Hasiera batetik erabakiak hartzeko modu

asanblearioan oinarritzen da, parte-hart-

zailea, eta bertan jardun nahi duen edo-

nori guztiz irekia; auzoan lan egiten duen

edozein eragileek zein indibidualki edo-

zein pertsonak parte hartu dezakeelarik.

Jai batzordetik eragile zeharo anitzak

pasatu izan dira, antinuklearrak, langabetuak, amnistiaren aldekoak, kirol arlo-

koak, gazte erakundeak, emakume taldeak, euskararen aldekoak, elkarte kultu-

ralak, aisialdi taldeak, eta garai batean PNVren inguruko zenbait talde ere parte

hartzera heldu izan dira. Mugimendu honek beti izan du oso argi jaiak auzo

guztiarentzako izanik pertsona orok bere tokia zuela.

Beste ezaugarri bat, jai herrikoiak defendatzen diren heinean, ekitaldi guztien

dohaintasuna aldarrikatzea izan da. Gestio eredu honetan pertsona ezberdi-

nen arteko akordioak lortzea oso garrantzitsua izan da beti, eta Auzotarrok

moduko eragileen bitartez koordinatu izan da, Bilboko jai batzorde ezberdinak

esaterako Euskal Herriko beste hainbat mugimendurekin harremanetan jartzen

dituena.
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Gipuzkoako langile

klaseak lehenengo

momentutik

aurre egiten dio

soldaduskak probintzia

konkistatzearen aldeko

egindako saiakerei

Bilboko aste nagusi

frankistaren aurrean,

zezenketa eta

espainiar antzerkian

oinarritzen zena,

herri mugimendu

euskaldunak

autoantolakuntzaren

bitartez

gora egin zuen



Jai eredu hau betidanik egon da institu-

zioen jo-mugan. Bilboko udalaren

kasuan, PNVk 80. hamarkadan jai pro-

pioak egin nahi izan zituen Deustun, eta

baita Bilbon ere, baina saiakera hauek

porrota izan ziren herri mugimenduaren

boikotaren aurrean. PNVk orduan,

porrot hura ikusita, El Correo moduko

medioekin batera, jai eredu euskaldun

eta alternatiboen aurka zuen jarrera

leundu behar izan zuen. Jai eremuaren

politizazio aitzakiatzat hartuta, PNV eta

honen aliatuek, hiriaren eskarapate izan-

go den jai eremua bilatu dute, ordaindu

beharreko ekitaldi espainolez josia,

herriaren aldarrikapenak alde batera

utziz. Gure kasuan, honek jai batzordea-

ren sendotzea suposatu zuen, talde

askoz ere sendo eta anitzagoa garatuz.

Betiere jaiak bultzatzeko lan boluntario

militantearekin, eta metodo demokrati-

ko asanbleario absolutuarekin.

Erabakiak hartzerako orduan ahalik eta

akordio zabalenak bilatzeko oinarriarekin.

Deustuko jai batzordeak zein Bilboko aste nagusiko edota beste auzoetako jai

ereduek urteak daramazkite PNVren udalaren erasoei aurre egiten. Hauek,

aipatutako El Correo moduko medioekin batera, jai eredu pribatu, apolitiko

eta insolidarioa inposatu nahi izan dute. Hala ere, 80. hamarkadan izandako

porrotaren ondorioz, eta euren jai eredua inposatzeko izandako zailtasunen

aurrean, eskubideak mugatzen dituzten araudiak garatuz joan dira urte haue-

tan zehar.

Tentsio hauek udalak erregularki aprobatzen dituen araudien kontrako eten-

gabeko borrokan azaleratu izan dira. Besteak beste jai batzordeei exijitzen

zaizkien fidantza erraldoiak, subentzioen erabateko gabezia edota deustun

bezala, jaiak asteburu bakarrera mugatzeko saiakerak. Hau guztia azken dekre-

tazua heldu zen arte: ordutegien limitazizioa, edozein motatako debekuak eta
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PNVk 80. hamarkadan

jai propioak

egin nahi izan zituen

Deustun,

eta baita Bilbon ere,
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Auzoko arazoekin inplikaziorik eman al da?

Garai batean oso nabarmena izan zen auzoan drogen problematika.

Orain lorategia dagoen lekuan jesartzen ziren beti “jonkiak”. Honek

trapitxeo giroa ahalbidetzen zuen eta auzokide batzuk oso kezkatuak

zeuden. Gazte asanbladak auzokideek antolatutako drogen trafikoaren

kontrako kontzentrazioaren batean edo batzuetan, ez dut gogoratzen,

parte hartu zuen, ikusten zelako Asanbladak auzoarekiko inplikazioa

erakutsi behar zuela. Nahiko polemikoa izan ziren parte hartze hauek

eta barne eztabaidak piztu zituen ere, kontzentra haien helburu baka-

rra “jonkiak” kanporatzea zelakoan gaztetxeko hainbat kidek euren

kezka agertu zuten.

Deustuko gazte lokala 22 urte bete ditu aurten, kontaktua mantent-

zen duzu?

Nik pertsonalki jarraitzen dut mantentzen erlazioa orokorrean espa-

zioarekin eta pertsona zehatz batzuekin (baten bat bertako garaikide).

Gaztetxean modu aktiboan nengoen garai horretatik 10 urte baino

gehiago pasa dira, baina urte hauetan saiatu naiz kontakturik ez galt-

zen, elektrizitate txapuzekin laguntzen, inoiz txandaren bat egiten, eta

noski urtemugako bazkarietara joaten. Niretzat oso inportantea da

kontaktu minimo bat mantentzea, Gaztetxeak, ez bakarrik niri, berta-

tik atera dudan koadrila osoari ere, asko eman digulako eta egun funt-

zionatzeko dugun hainbat joera eta printzipio bertan ikasi genituelako.

Urte asko daramat Deustutik kanpo eta gero eta gutxiago joaten naiz,

beraz azken belaunaldiak ez ditut ezagutzen baina pozten nau jakiteak

Gazte Lokalak jarraitzen duela jendea erakartzen, azken hau ez baita

erraza bizi garen garaian.

Ezberdintasun handiak ikusten dituzu?

Beno fisikoki, asko garatu da, hor daude “txoridenda” eta baratza.

Sekulako aurrerapauso izan da. Gaur egungo funtzionamenduaz, aldiz,

ez dakit, ez dut ezagutzen, baina jakin badakit modu asanblearioan

antolatzen jarraitzen dutela eta hori ere, ez da gutxi. Zorionak!
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konpartsak derrigorrez legalizatzeko agindua.

Hala ere, guzti honen aurrean jai batzordeak ez du sekula herri mugimendua-

ren eta jai herrikoien defentsaren izpiritua galdu. Bertan izaera oso anitzeko

pertsonak aritzen dira, euskararen erabilpena bultzatzen da, emakumeak era

aske eta parekidean parte hartzeko beharra aldarrikatzen da, bertan egon ezin

diren auzoko presoak oroitzen dira, eta gazteak zein hauen asanbladak jaiaren

eta aldarrikapenen oinarrizko elementuetako bat dira.

Baliteke urteak eta gero jai eremua gauzatzeko forma konkretuak aldatzeko

beharra izatea. Dena den, jai eredu hau ezaugarritzen duen izaera herrikoi,

alternatibo eta autoantolatuak jai eredurako adibide egokia izan daiteke, eta

baita beste mugimenduetarako eredu ere. Hori bai, argi baldin badago gure

jaiak pairatzen dugun sistema insolidario eta erreakzionario honen aurkako

alternatiba sortzaileak izan behar direla.

Herri mugimendu

honek beraz herri

boterea deitzen

dugunaren lehen

baldintza betetzen

du: hau da, gataz-

ka baten inguruko

autoantolakuntza,

eta gatazka honi

erantzun bat ema-

teko instituzioeta-

tik aldendutako

proiektua garat-

zea. Kasu honetan,

erresistentziatik

haratago sorkunt-

za, auzo osoari eskaintzeko zerbait duen jaietako programa alternatiboa osa-

tuz. Eta aldi berean herri botere izateko bigarren baldintza ere betetzen du:

herri mugimenduaren adierazpen ezberdinak batu, eta hauek beste toki zein

esperientzia batzuetakoekin koordinatzen ditu. Kriterio ezberdinak baterat-

zen ditu, betiere barne gatazkak dituen aniztasun baten ikuspuntutik.
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Zein izan zen udaletexearen jarrera?

Erriberako kasuan, esan ahal dudana badira iritziak, inolako ziurtasunik ez dut

eta. Hasiera batean nik uste dut jarrera pasiboa erakusten zuela, hau da

garrantzi handia ematen ez ziola. Hori izan zen nik bizi nuen garaia. 2001an

Blokin etxearen desalojo bortitza etorri zen, udalak baino gehiago, nik esango

nuke poliziak zuela interes gehien jakiteko zertan ibiltzen zen jendea hor. Ez

zuten ezer topatu noski, auskalo zeren atzetik ote zeuden... Hortik aurrera joan

ziren erortzen besteak, Txutxo etxea eta ondokoa, Toldosekoa, 64a... imagina-

tu ahal dut Udalak bazuela interesa etxe guzti haiek desagerrarazteko eta poli-

ki-poliki kendu egin zituen bere ondotik. Baina tira, urte batzuen ondoren

beste batzuk heldu dira, ez ditut ezagutzen, baina argi dago pilak kargaturik

dituztela!

Nolakoa zen Deustuko Gazte Lokala garai horretan? 

Ni era aktiboan egon nintzen garaian azoka zaharra bakarrik zegoen erabilgai,

“txoridenda” denda normal bat zen orduan. Lokal txikia baina oso erabilia zen.

Kontzertuak, antzeslanak, ikastaroak, hitzaldiak, kaleko ekintzak... Jakina, garai

desberdinak ezagutu zituen, momentu batzuetan oso aktiboa, beste batzuetan

ez horrenbeste.  Adin desberdinetako jendea eta sentsibilitate askotakoa ere;

ezker abertzaleko jendea, feministak, anarkistak, autonomoak, ekologistak,

baita ideologia zehatz bako jendea ere noski… Nire ustez oso giro aberatsa

egon zen urte haietan. Momentuan zegoen hainbat borroka eta gizarte feno-

menoen islada jasotzen zuen gaztetxeak: internazionalismoa, feminismoa,

HIESaren arazoa, intsumisioa, eta askoz ere gehiago...

Zelako harremana garatu zen auzokideekin?

Orokorrean auzokideekiko harreman ona izan duela  esango nuke, eta horren

froga bada hor jarraitzen duela bizirik.

Kontzertuak problematikoak izan dira beti, zaratagatik batez ere. Dena den

horretan ere beti saiatu izan da errespetua mantentzen eta elkarbizitza egokia

izan da.
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Hala ere, gaur egungo

erreakzio instituzionalak,

printzipioz jai eredu oro-

korrarekin nahiko permi-

siboa, baina arestian

aipatutako dekretu eta

araudiez zeharo mugatu-

ta, udaletxeak errepre-

sioaren beldurra erabiliz

hartzen dituen erabaki

politiko zein juridikoekiko

etengabeko dependent-

ziara darama. Nahiz eta

printzipioz udaletxearen

boterea jaien barne

antolakuntzari dagokio-

nean kanpo botere bat

izan, azken finean jai bat-

zordeek askotan nahikoa

lana daukate botere

horri aurre egitearekin,

eta hau udal instituzioeki-

ko akordio bilaketara

bideratzen du jai batzor-

de hauen lan handia.

Kontraesan guztiak akor-

dioaren bitartez gaindit-

zen saiatzen bada ere,

ezin dugu ahaztu buruza-

gi munizipal hauek botere juridiko eta errepresiboa duten heinean,

helburua dagoenari erresistitu eta udaletxetik datozen presio eta

mugei aurre egitea izan behar da.

Amaitzeko, esan daiteke gatazka zehatz hau ere nolabaiteko status

quo batera heldu dela, eta bi aldeen kontsezioak medio badirudi

egoera egonkorra dela, bi aldeen partetik, baina akaso soilik hurren-

go erasoa heldu arte?
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Zeintzuk dira ezberdintasun nabarienak ezagutu zenituen okupazio eredu

ezberdinetatik?

Beno, ni bi arlo desberdinetan murgildu izan naiz: gaztetxeetan, Deustukoan

hain zuzen ere, eta etxebizitza okupatuetan. Gehienak, Deustuko erriberan.

Printzipioz etxebizitzarako okupatutako etxe batek ez du zertan izan gaztetxe

batek duen barne funtzionamendua eta jarduerak. Hala ere, era publiko eta

politiko batean egindako okupazio gehienek bere gain hartzen dute hainbat

molde. Aipatzekoak, adibidez:  asanblada eta funtzionamenduan autogestioa.

Azken hau ‘do you it yourself’ filosofiarekin lotura duelarik. Nik erriberan eza-

gutu nituen etxeetan denetatik zegoen: funtzionamendu libre eta antolakunt-

za zehatz bako proiektuak, lagunen artean beste barik bizi nahi zutenak, eta

elkarbizitza modu zehatzago batean antolatu nahi zutenak; erosketak amanko-

munak eta ekologikoak, auzolanak...

Erriberan zenbat etxe okupatu egon ziren?

Ni egon nintzen garaian, momentu batean, 6 edo 7 etxe eta kontzertuak eta

parrandak egiteko eraikin bat zenbatu ahal izan nuen noizbait.

Zelan zen zuen arteko harremana?

Garai hartan etxeetako jende gehienak elkar ezagutzen zuen, jatorri berdinak

edo antzekoak izan baitzuten askotan; Deustuko gaztetxetik  eta Gobelako gaz-

tetxetik etorriak, besteak beste. Hala ere, salbuespenik ere bazegoen. Garai

batean gogoratzen dut egon zela gazte batzuk okupaturiko etxe batek bestee-

kin harremanik ez zuena. Orokorrean, bazegoen elkarrekiko harremana, nahiz

eta gehienetan funtzionamendua etxe barrura mugatzen zen.

Eta auzokideekin?

Denetatik egon zen, imaginatzen dut. Nire iritziz, ezin da esan benetako intre-

graziorik eman zenik. Salbuespenak salbuespen, etxe okupatuetako jendea eta

auzoko jendearen artean harreman pertsonal batzuk, noski, eman izan direla-

ko. Uste dut garai hartan, (orain ematen du gauzak aldatu direla) okupak, klase

edo jende mota ezberdina bezala ikusten zirela. Ez dut inondik inora esan nahi

auzokideen partetik mespretxurik egongo zenik, eh!, baina dudan gogorapena

bada horixe, integrazioa ez zela benetan eman.
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Aurten Deustuko Gazte Lokalak 22 urte betetzen ditu; Herri Botereaz aritzeko

oso gertuko adibidea. Esperientzia honen hastapenak belaunaldi berriei hela-

razteko Unai Grillo elkarrizketatzeko aukera bikaina baliatu nahi izan dugu.

Unai Deustuko Okupazio Mugimenduaren kidea izan da urteetan zehar.

Noiz eta nola ezagutu zenuen Deustuko Okupazio Mugimendua?

Nik ezagututako gune okupatuak Deustun, Gazte Lokala eta Erriberako hainbat

etxe okupatuak izan dira. Gazte Lokalaren kasuan, bertan sartu nintzen lehe-

nengo aldia bere lehen asteburuan izan zen. Okupatu berria zen eta ospatzeko

kontzertu bat antolatu zuten gazteek. Ez badut gaizki gogoratzen, egun hartan

Bilboko gaztetxean ibilitako Beer Mosh eta SPDT taldeek jo zuten. 1991ko ekai-

na edo uztailean izan zen eta nik 15 urteren bueltan nenbilen, nahiko gazte

beraz. 

Mundu berri bat zabaldu egin zitzaigun; hurrengo astean hor geunden berriro,

antzeslan bat inprobisatzen gaztetxeko partaide batzuekin. Hortik aurrera gure

etxea bilakatu zen Gazte Lokala. Gurea baino ohikoagoa.

Zerk eraman zintuen okupazio munduan sartzera?

Gazte lokalaren kasuan ez zen apropos hartutako erabaki bat izan. Astiro joan

ginen ardurak hartzen. Gainera, ez zen indibidualki hartutako erabakia, talde-

an baizik. Garai hartako koadrila, punk, intsumisioa, anarkismoa eta beste hain-

bat mugimendu eta teoriak erakartzen gintuen.  Ezer gutxi genekien haien guz-

tien inguruan, noski, baina Gaztetxeak mundu haietara zabaltzen zen leiho bat

suposatzen zuen guretzako eta horrela sartu ginen, apurka-apurka eta taldean

(koadrilan).
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Orokorrean Jatorrizko Herrietaz hitz egin ezin badaiteke ere (milaka daude leku

eta errealitate oso ezberdinekin), badituzte ezaugarri amankomun batzuk:

jatorri eta denboran jarraikortasun bat, historia eta ohitura komuna, oroimen

kolektiboa…  hau da, kultura bat; kultura, gizakiok jendartetan egiten, sortzen

eta garatzen duguna bezala ulertuta.

Kultura oro ekoizpen sozial kolekti-

boa da, eta horregatik etengabe

eraldatzen da; ez da berdin mantent-

zen, ez baita esentzia ahistoriko eta

asozialik existitzen; aldi berean egin-

da eta egiten dago.

Kultura pertsona eta lurraldearen

arteko elkarrekintza dialektikoan

osatu eta adierazten da, baina ez soi-

lik elkarrekintza horretan; kosmosa,

komunitatea eta bizitza orokorrean

bi oposizio osagarrien batasunak

bezala ulertzen dira: gizon-emaku-

me, pertsona-komunitate, komunita-

te-natura… Armonia aldeen arteko

elkarrekintza estu eta dinamikoaren

eskuetan dago. Komunitateetan ezartzen da ezkontzak, lana, lurra eta baliabi-

deen erabilera, aktibitate politikoa, mundu espiritualarekiko erlazioa… araut-

zeko. Amalurrarekin armonia eta oreka erlazioak eraikitzen dira, eta elkarreki-

kotasun, kooperazio eta osagarritasun pertsonal eta kolektiboak jendartea

gidatzen du. Jatorrizko autonomiak boterea behetik eraikitzen dela irakasten

digu, maila lokalean; eta beraien burua gobernatzen duten komunitateak

horren adibide dira.

Jatorrizko Herriek Europear inperioen inbazio eta kolonizazioaren hasieratik

borroka kultural bat garatu dute; iraultzetan edo etnozidioetan (tarteko auke-
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Kultura oro ekoizpen

sozial kolektiboa da, eta

horregatik

etengabe eraldatzen da;
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asozialik existitzen;

aldi berean eginda eta

egiten dago.



Alokairuen eta hipoteken presioen gehiegikeriak ere ez du lekurik

Marinaledan. Etxebizitza baten bizi ahal izateko, nahi duena asanbla-

dara joan eta zerrendan apunta daiteke; seme-alabak dituzten bikote-

ak lehentasuna dute. Auto-eraikiak diren etxe hauek eraikitzen diren

lur eremua udaletxearena da, eta bera da ere jabeak izango direnekin

batera etxea egingo duten igeltseroak kontratatzeko arduraduna.

Beste aldetik, materiala Andaluziako Juntak jartzen du; eta Juntak

materiala ordaintzeko erabili zuen dirua ordaintzera heldu arte etxe-

aren jabeek hilean 15 euro ordaindu behar dituzte. Seme-alabak

dituzten gurasoek ere 12 euro inguru ordainduta euren seme-alabak

haurtzaindegira eramateko, menua barne.

Gezurrak desmuntatzen

Andaluziako herri

honek jasaten duen

difamazio kanpaina

egunetik egunera haz-

ten doa. Marinaledako

eredu idealizatua deu-

seztatzeko baliabiderik

ohikoena hau da: dio-

tenez  udal aurrekon-

tuaren % 75a adminis-

trazio publikoek eman-

dako diru-laguntzak

dira. Baina2011 udalet-

xeetan banatutako “Indice de Transferencias Corrientes” indizearen

arabera Marinaleda sailkapeneko 398 postuan kokatuta dago. 

Udalerri txikiak ahal duen moduan tolesten ditu inguru mediatikoko

gezurrak. Marinaleda hitza elkarrizketa batean agertzen den bakoitze-

an batzuk kopetilun jartzen dira eta beste batzuei irribarre txiki bat

ateratzen zaie. Badagoelako Miguel Hernadezen bertsoak entzun

dituen herri bat, eta olibondoak nork plantatu dituen galdetu dio

bere buruari. Badagoelako Blas Infantesi kasu egin eta altxatu egin

den herri bat; altxatu eta lurra eta askatasuna eskatu dituen herria. 
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ra guztiak barne) bukatu diren matxinadarako joera historikoa bilakatu den

borroka. Joera historiko hau, globalizazioak inposatzen duen homogeneotasun

edo kultura okzidentalaren dominazioaren aurkako erantzuna da, beti tent-

sioan egongo den erantzuna. Izan ere, bizirauteko egokitzapenaren eta domi-

nazio baldintzekiko erresistentziaren arteko oreka mantendu beharko duen

erantzunaz ari gara; non bi prozesuak kontrakoak baina konstanteak eta albo-

koak diren.

Egoera hauetan, kultura borrokaren aitzindari bihurtzen da; Jatorrizko Kulturen

erreprodukzioa eta garapena ziurtatzeko eremu sozio-naturalak mantentzeko

eta iraunarazteko borroka. Kulturen borroka klase borroka barnebiltzen, eli-

katzen eta zabaltzen duen kontzeptua da. Klase kontzeptuak talde sozialak

banandu, isolatu eta baztertu ditzake, eta ez ditu Jatorrizko Herriak deskribat-

zen, beste jendarte eta garai batzuetarako eratu baitzen.

Borroka prozesu hauetan des-

kolonizazio ikuspegia erdigu-

nean kokatu behar dugu; des-

kolonizazioa lurraldearen

errekuperazioa, baliabideen

kudeaketa eta autogobernu

bezala ulertuta, hau da, alter-

natiba orokor bat. Jendarte

hauek pairatu behar izan duten

eta pairatzen jarraitzen duten

zapalkuntza kapitalistak eta

menderatze kolonialak ez

dituzte jendarte antolakuntzaren forma komunitarioak ezabatu; desagertzerai-

no sarraskitutako herriak salbu. Jendarte antolakuntzaren forma komunitario

hauetan bizitzaren produkzio eta erreprodukzio logika ezberdin bat errotuta

dago; logika hau, kapitalismoaren alternatiba den paradigma berriaren oina-

rria da, HegoAmerikako Jatorrizko Herrietan“Vivir Bien, Suma Qamaña, Sumaj

Kausay” bezala ezagutzen dena. Pertsona eta kolektiboen autonomia eta ber-

dintasunetik abiatuta, Herri Boterea praktikara eramaten dute hainbat meka-

nismoren bitartez: Municipios Autonomos (Mexikoko hego-ekialdean);

Cabildos Abiertos; Venzuelako Consejos Comunales;  Bolivian Aymara,

Quechua, Guarani… herrien Komunitate Autonomoak… Mendeetako kolonia-

lismoak ezarritako botere estrukturak desmontatzen ari diren mekanismoak

hain zuzen.
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Produkzio kooperatibista, demokrazia partehartzailea

Gaur egun komunikabideek informatiboak langabetuen kopuruaren igoerare-

kin hasten duten arren, Marinaledan hori ez da konturik garrantzitsuena,

hauek enplegu totaletik hurbil bai dabiltza.

Udalerri honen eredu produktiboa bigarren graduko SCA kooperatiban oina-

rritzen da; –El Humosoko lurren expropiazioari esker dabil- honek aldi beran

lehen graduko beste zazpi koperatiba englobatzen ditu. Zerotik hastea ez zen

erraza izan kooperatibarentzat, hasteko dimentsio handiko inbetsioak egin

behar baitzituzten ureztatze sistema eta negutegiak instalatzeko. Lurraren lan-

keta da Marinaleda SCAren produkzioaren oinarria, olibondoekin osatutako

zelaien ureztaldia eta letxuga eta tomateen lanketa negutegietan. Kooperatiba

“la Nave”az baliat-

zen da ere, zelai pro-

duktua ontziratze

fabrikaz. Produktu

hauetako batzuk

maila nazionalean

egiten dute konpe-

tentzia, baita inter-

nazionalean ere. El

Humosoren helburu

nagusia hango jen-

dearen ahalik eta

kopuru handienari

lana ematea da, pro-

duktibitate eta alde

ekonomikotik okerrera jotzearren ere.

Guztira, 600 bat pertsonari ematen zaio lanbidea, une berean. Lanpostuak lan-

gabetuen asanbladak deituriko asanbladetan banatzen dira. Hauetan, langabe-

tuak apuntatzen dira eta postu bat egon arte itxaroten dute, beraz, banaketa

rotatiboa da.

Marinaledako eredu politikoari dagokionez, alkateak Demokrazia parte-hart-

zailetzat jotzen du. Ezinbestekoak dira asanbladak, SOCen lokalak burutuak.

Hauetan, herria, udaletxea eta aurrekontuak ardatz diren gaiak lantzen dira,

non parte-hartzaileek gai berriak proposatu ditzakete. Kaleetatik megafono

batekin doan furgoneta batek zabaltzen du asanbladaren ordu eta eguna.
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Herri hauen borrokek boterea maila lokalean erabiltzea lehenesten dute, jato-

rrizko kosmobisioaren arabera; baina horrek ez du esan nahi muzin egiten dio-

tenik herrialde mailako boterea lortzeko aukerari. Eta horrek argi erakusten die

konponbidea ez dela diskurtso indigenista goresten duen kultura instituziona-

lizatzea eta herrialde osoan eredu bakarra ezartzea; herrialdea osatzen duen

aniztasun etniko eta soziokulturala baztertzeak eta goitik behera aplikatu dai-

tezkeen gidaliburuak nahi izateak ez darama inora. Jatorrizko Herrien mugi-

mendua indartsua den Ekuador eta Boliviako kasuak oso adierazgarriak dira;

biak gobernu “aurrerakoiekin”.

Gainera aipatutako kasuetan, planifikazio

modu desarrollistaren errepikapen eta

erreprodukzioan tematzeko tendentzia

indartzen doa; “ambientalismo”z mozo-

rrotutako desarrollismo hau garapen eta

bideragarritasun nazionalaren nahitaezko

lehenengo pausu bezala azaltzen digute-

larik. Baina planifikazio horrek, diskurtso

antikapitalista-antiinperialistaren eta haz-

kunde ekonomikoa bultzatzeko ideiaren

arteko kontraesan berri bat sortzen du.

Baliabide naturalen erauzketan eta ustia-

penean sustraitzen den hazkunde ekono-

mikoaz ari gara; interes transnazionalen

eta enpresa kapitalistei mesede egingo

dien mega obren eraikuntzan oinarrituta-

koa. Hau da, zanpatutako herri depen-

dienteek kapitalismoari kontrajartzen

dioten alternatiba deuseztatzea suposat-

zen du.

Baina hasieran esan dugun bezala, ezin dugu Jatorrizko Herrietaz orokorrean

hitz egin; har dezagun beraz, adibide interesgarri eta esanguratsu bat Herri

Boterearen indarra eta kudeaketaren eta komentatutako ideien garapena eta

egikaritza ikusteko: Mapuche Herria.

Jatorrizko bizimodua barazki eta fruitu bilketan eta ehizan oinarritutako bizi-

raupen ekonomian sustraitzen da. Nabarmentzekoa da ekonomia honek

mapuchearen izaeraren definizioan izan duen garrantzia: autonomia maila

altua, beste herriekin elkartrukeak izateko aukera baztertu gabe; ez da ordute-
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1979an udal hauteskundeetarako sortutako bere kide politikoarekin batera,

“Colectivo Unificado de Trabajadores (CUT), Marinaledan 34 urte baino gehia-

go Sanchez Gordilloren eskutik zuzendua, SOCak eraman ditu borroka horiek.

Borroka hauei eskeri gozatu ahal izan dute jornaleroek euren egonkortasun

ekonomiko eta laboralaz. Ekintza hauek ez dira komunikabideetatik kanpo

geratzen. Harago jotzearren, ekintza hauei hasiera eman aurretik komunikabi-

deei deialdia egin zitzaien hauek zabaldu zitzaten.

Jornaleroek aurrera eramandako lehenetariko ekintza bat 1980an abuztuan 13

egunez egindako gose greba izan zen. Greba honetara 700 lagun inguru hurbil-

du ziren eta “gosetearen kontrako gose greba” izenpean burutu zen. Sanchez

Gordillok burutapenaren helburua horrela defendatzen zuen: “gose greban

jarraituko dugu iritzi publikoak jakin dezan nire herriak XX. mendeko indiar

erreserba berri bihurtzen hari dituztela. Andaluzia esnatu dadin jarraitzen

dugu gose greban.”

Orduan hasi ziren lurdunen

lursailen okupazioari eki-

ten. “Lurra lantzen duena-

rena da” kontsignak indarra

hartzen zuen Andaluziaren

egoeraren aurrean, izan ere

biztanleriaren %2ak bere

menpe zeukan lurren %50a.

Marinaledaren eredu eko-

nomikoan salto garrantzit-

sua izan zen 30 egunez

Cordobillako zingiran egin-

dako okupazioa. Lur eremu

berriak ureztatzen baziren,

lur horien parte bat jabeari

desjabetu ahal izango lit-

zaiokeela esaten zuen lege

zahar batez babespean okupazioak 154/1988 dekretua eskuratu zuten. Bertan

“El Humoso”ko kortijoa eremu ureztagarri bilakatzea onartzen zen.  1.200 hek-

tareako Ecijan kokatutako kortijoa “Duque del Infantado”aren ondasuna izan

zen 1991ra arte, non jornaleroek 3 hilabetez egindako lanak bere ondorioak

izan zituen. Andaluziako Juntaren bitartekotzaren bidez Marinaledako udale-

rriari eman zitzaizkion. Produkzio bidean langileen eskuetara heltzen ziren.
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gi, denbora edo lan-egunen menpe bizi, batez ere ehiztari-biltzailea da eta;

ehiztaria gudaria da, egunero bizitza arriskuan jartzen baitu; lurraren emankor-

tasuna dela eta, inguru horretan ezartze iraunkor bat ematen da, nahiz eta ez

diren bizi osorako leku zehatz batean finkatzen, eta honek lurraldetasunaren

sentimendu bat eta lurraldearen ezagutza perfektu bat dakar. Mapuche herria-

ren nukleoa familia da eta jendartean

ematen den instituzio finko bakarra da.

Familian ematen da lanaren banaketa, eta

bera da ekoizpen eta ugalketa unitatea,

ekoizpen modu kolektibista nagusi dela-

rik. Jendarte mapuchean ez dagoenez

ezberdintasun sozial handirik ez da behar

familiatik haratagoko gobernu sistemarik.

Ez daude klase menpekorik ez menperat-

zailerik edo zapalkuntza erlaziorik.

Familiatik haratago existitzen den antola-

mendu bakarra, gatazkak arautzeko eta

aliantzak egiteko (gudarako, arrantza

bidaietarako, uztarako...) sistemak dira;

eta behin helburua beteta buruzagien

papera (demokratikoki hautatua) bertan

behera geratzen da. Estruktura sozial

homogeneoa beraz, hizkuntzan, kosmo-

bisioan, pentsamenduan… ere adierat-

zen dena.

XV. mendearen bukaeran europearrak HegoAmerikara heltzen dira eta

Jatorrizko Herrien menderatzea hasten da. Mapuche herria baina, espainolek

konkistatzen ez duten herri bakarra da, batez ere gudan lortzen duten oreka

militarragatik. Baina zergatik lortzen du Mapuche herriak, Inkek, Mayek etaba-

rrek lortu ez zutena? Bi dira arrazoi nagusiak: beste kulturetan zentralizatutako

gobernu piramidalak existitzen direnez, konkistatzaileek bertako burua kendu

eta eurena jartzen dute aginte sisteman traumarik sortu gabe; baina Mapuche

herrian hau ezinezkoa da botere sistema hori ez baita existitzen, edo hobeto

esanda horrelako milaka botere existitzen direlako, bat familia bakoitzeko. Eta

bigarrena, Mapuche herriarentzako guda biziraupen guda bat delako, guda

popularra; ez dago ezberdintasunik militar eta zibilen artean; herri guztiak

jasaten du guda eta herri guztia prestatzen da gudarako.
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zuten. Herri hau gabe Marinaledaren historia ez zen posiblea izango.

Marinaleda, bakera bideko utopia

Data garrantzitsua izan zen 1979a, izan ere lehenengo hauteskunde “demokra-

tiko” autonomikoak ospatu ziren. Aurretiaz bizitako egoera txar eta gatazkat-

suak ez ziren beste Andaluziakoen ezberdinak. Ez zeuden etxeak, txabolak

bakarrik. Herria oso txikia zen eta ez zeukan lorategirik, ezta plazarik ere.

Jendeak goseteak zituen lehorteak direla eta. Gazteek ez zeukaten inolako

gozamenik, soilik korti-

joak lantzera joan.

1976an sortu zen

“Sindicato de Obreros

del Campo (SOC)” sindi-

kalismoa egiteko alter-

natiba moduan,

Andaluziaren nazionali-

tatearen defentsan oina-

rritua: “Ekintza-esparrua

Andaluzia bada,

Andaluzia  bere ekono-

mia lapurtzen ari zaion

nazio bat dela uste

dugulako da; bere kultu-

ra, bere hizkuntza eta

bere historia ere desit-

xuratzera ia heldu direlako da. Azpigarapenaren, mendekotasun eta herri gisa

baztertuak izatera kondenatu jarraitu nahi ez badugu, kontziente izan behar

gara autodeterminazio eskubidearen alde borrokatu behar dugula.

Andaluziaren eguna abenduaren 4a da, herri gisa erreafirmatzen gaituen  eki-

taldi guztietan parte hartuko badugu ere.” (SOC-SATeko Printzipio-adierazpe-

na, 2007)

1977 kokatu zen Marinaledan sindikatu hau, Juan Manuel Sanchez Gordillo

idazkari lokaltzat eskaintzen zelarik. SOCak 20.000 harpidetu inguru  ditu baina

pisu gehiena Marinaledan dauka. Izan ere, 2.778 biztanletik 650 dira kide (biz-

tanleen %23,3a). Horrek azalpen sinplea dauka, Marinaledaren esanetara, sin-

dikatu honek aurrera eramandako gatazken gabe, udalerria ez litzateke berdi-

na izango.
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1976an sortu zen

“Sindicato de Obreros del

Campo (SOC)” sindikalismoa

egiteko alternatiba moduan,

Andaluziaren nazionalitatearen

defentsan oinarritua:

“Ekintza-esparrua Andaluzia

bada, Andaluzia  bere ekono-

mia lapurtzen ari zaion nazio

bat dela uste dugulako da”

Hala ere, espainolekin izandako kontaktuak eta elkar trukeak Mapuche

herriaren ekonomia, eta beraz bizimodua, erabat aldatzen dute. Bilketa eta

ehiza ekonomiak, zaldietan (behi eta ardiekin batera) oinarritutako abeltzant-

za ekonomiari utziko dio bidea. Jada ez da kontsumorako soilik ekoizten, truke-

rako bideratutako ekoizpena ematen da. Hala ere, komertzio sistema ez dago

guztiz garatuta Mapuche herrian, baina momentu horretatik aurrera beste kul-

turekin izango duen kontaktubide garrantzitsuena bilakatuko da. Kontaktura

oso irekita dagoen jendartea da, beraien ohituretan oso malguak. Herri bat

independientea denean ez dio beldurrik aldaketa kulturalei, ez dauka des-

agertzeko beldurrik.

Beste alde batetik, espainolek ezarritako guda iraunkorra dela eta, buruzagi eta

gobernu lana gero eta konplexuago eta gero eta denbora tarte luzeagoan

beharrezkoa izango da, buruzagi iraunkorrak behar izatera igaroz. Buruzagi

kopurua gutxitzen da eta hauen arteko botere estratifikazioa sortu.

Demokrazian oinarritutako sistemak oinordekotzan (botere kastak) oinarrituta-

ko sistemari bidea zabaltzen dio.

XIX. mendean HegoAmerikan

gaur egun ezagutzen ditugun

herrialdeen independentzia

prozesuak ematen dira, eta

txile eta argentinako Estatuek

gatazkan jarraituko dute

Mapuche herriarekin. Baina

urteen poderioz konkista gau-

zatzen da eta horrek

Mapuche herriaren honda-

mendia dakar: produkzio ere-

mua erabat murrizten da

(lurren lapurreta), honek dakarren ohitura, elikadura... aldaketekin, ugalketa

eremua ere murrizten da... Mapuchearen mundua erabat aldatzen da, labo-

rari/abeltzain txiki eta txiroz osatutako jendartea bilakatzen da; komunitate-

ak elkarrengandik dispertsatuta ez daukate herri antolatu bat egituratzeko

aukerarik. Barnebildu, ohiturak aldatu eta txileko jendarteak inposatzen dion

egoera berriari egokitzen da Mapuche herria. Independentzia eta lurraldetasu-

na galdu dutenez, kultura baluarte bakarra bilakatzen da; eta geratzen zaien

identitate ikur bakarra bihurtzen denez, kultura dogmatizatzen da, oso kont-

serbadore bihurtuz.
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Gatazkatik komunikabideetarako saltoa

Mercadonako lapurreta edozein telebistako beharrezko eztabaida bihurtu zen.

Ohikoa izaten hasi zen Sanchez Gordilloren irudia hainbat telesail ezberdine-

tan bere ekintzen zilegitasuna defendatzen. Eta bidez batez, “Robin Hood”-

arena egitera bultzatu zuen sistema ekonomikoa kolokan jartzen. Ez zen bere

irudia prentsan agertzen zen lehenengo aldia. ABCko portadan 1979an, “gro-

tesco”-tzat jartzen zuten erregimen Frankistari erreferentzia egiten zioten kale-

en izenak aldatzera ausartzeagatik (“Muñoz Grandes” kalea, “Che Guevara”

bihurtu, “Plaza de Españatik” “Plaza de el pueblo” deitzera pasatu, “Francisco

Franco”-rena “Salvador Allende” izenpetu...). Trantsizioko portada  horrek

Fuerza Nueva-ko militante baten alkateari zuzendutako hilketa saiakera era-

gin zuen. Baina ez dugu hain urrun joan behar, izan ere istorioa errepikatu egi-

ten da Mercadonatik janaria atera eta egun batzuk pasatu ondoren; talde faxis-

ta ezberdinek supermerkatuak defendatzera deialdia egin zuten, eta ondorioz,

jabetza pribatua.

Ez ziren soilik estatu-

ko komunikabideak

goiz hartan gertatu-

takoaz aritzen zire-

nak, gatazkaren

garrantzia dimentsio

internazionalean ere

nabaria izan zen.

Final Times, nego-

zioen egunerokoak,

artikulu bat zuzent-

zen zion forupeko

egoerari uko egin

eta kartzelarazteko

beldurrik ez zion

alkate horri.

Baina aurpegi honen eta bere espresatzeko  forma naturalaren mediatizazioa-

ren atzean, Sevillano batzuen oinarrizko beharrizanak betetzeko saiakera sin-

plea baino askoz gehiago ezkutatzen zen. Ikuspegi erredukzionistak hor estan-

katuak geratu ziren, baina askok gizon baten lidergoa ikusten zuten tokian,

beste batzuk bera akuilatu eta bere alboan oinez zebilen herri bat ikusten
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XX. mendearen 20. hamarkadan arazo larri bat agertzen da komunita-

teetan: familiek ez daukate seme-alabei uzteko lurrik. Arazo horrek

fenomeno berri bat dakar Mapuche herrira: emigrazioa. Egoera latz

honetan, lurraren berreskurapena eta nekazal munduan egunero pai-

ratu behar duten indarkeriari aurre egitea ardatz duen eta tradizio-

sustraietara itzultzeko pentsakera garatzen hasten da. 90. hamarkada-

ren hasieran, Mapuche herriak bizi duen berpiztearen aintzindariak

izango dira ideia hauek. Nola gauzatzen dira baina ideia hauek?

Lurraren errekuperazioan oinarritutako borrokarekin.

Pinochet-en diktadurarekin batera, 73. urtean kapitalismoak Txile

zelulosa ekoizlea izan behar duela erabakitzen du. Eta Txileko Estatuak

beharrezko bitarteko guztiak (legeak, dirulaguntzak, erakundeak…)

bideratuko ditu helburu horretara. Latifundista gehienek abeltzant-

za/nekazaritzatik baso-ekoizpenera salto egiten dute eta Estatuaren

lur guztia bide berean jartzen da (denborarekin estatuaren lur hauek

enpresa pribatuen esku uzten dira salneurri lotsagabeetan). Landatzen

diren zuhaitzak (pinua eta eukaliptua) hazte azkarrekoak dira eta lurra

nekazaritzarako erabiltezin uzteaz gain, akuiferoak sikatzen dituzte.

Errekuperazioetan baso-enpresen edo latifundisten lurrak okupatu,

zuhaitzak moztu (bide batez egu-

rra salduz diru-iturri bat izateko)

eta ondorengo urteetan lurra

enborrez garbitu, erre eta erreku-

peratzen uzten da (bertan erein

ahal izateko). Errekuperazioaren

hurrengo etapa lur horren kontro-

la da, produzitzen jartzea. Horrela,

gutxika-gutxika euren jatorrizko

lurrak errekuperatzen doaz. Baina

noski Estatua ez da besoak gurut-

zatuta geratu eta Mapuche herria-

ren kontrabotere hauek bi eratan

deuseztatzea bilatzen du: asimila-

zioa (Estatuaren erakundeen

“lanarekin”) eta errepresioa

(lurraldearen militarizazioa, tortu-

ra, kartzela…) eta komunikabide-

en intoxikazioa.
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Aspaldi utzi zion Marinaleda izenak ezezaguna izateari, gure etxeetan sartu eta

telebistan, prentsa idatzian edota irratietan agertzeko.  Juan Manuel Sanchez

Gordilloren inguruan dagoen gatazka mediatikotik harago, Udalerri bat dago.

Udalerri bat non haren eredu politiko eta ekonomikoak 30 urte baino gehia-

go darama sistema kapitalista honen krisiak makurtzen.

2012ko abuztuaren 7ko goiza. Ecijako Mercadonara sartzen izan ziren egun

hartako irudi Diego Cañamero (“Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT-en

idazkari nagusia) eta hainbat sindikalista, Juan Manuel Sanchez Gordillok buru

izanik. Ekintza, supermerkatutik karritoak janariz beteta ateratzea euro bat

ordaindu barik. Helburua, Marinaledago familia “premiadunei”? janari hori

banatzea.

Honen aurrean komu-

nikabideak era ezber-

dinean kokatuko

ziren, gehiengoak

kontra eginez izan ere,

kontserbadoreen hit-

zetan, “lapurreta

lapurreta da”. Hala

ere, kritikak alde bate-

ra utzita lapurretaren

helburua bete egin

zen; goiz horretan

gosea jendartearen eztabaida bihurtu zen. Nahikoa dugu edozein bilatzailetan

Sanchez Gordillo idaztearekin, ikusteko nola 2012tik aurrera, urtez urteko

emaitzak nola laukoizten diren. “Gosea” ez zen beraz eztabaidan sartzen den

kontu bakarra. Nor zen Mercadonara sartu eta justizia sozialaz hitz egiten

zuen hori? Zer zen Marinaleda?

Orain arte ikusi dugun moduan herri botere adibide asko daude gurean, eta

ezin gera gaitezke auzo mugimendua aipatu gabe. Auzo eta auzokideen arazo-

ak ikusi eta horien erantzuleei erantzukizuna eskatzen duten auzo horietakoa

izan da Otxarkoaga. Mugimendu auzotar indartsua duten beste adibide batzuk

ere burura etortzen zaizkigun arren, auzo honek eskaintzen dizkigun adibideak

nahikoak dira boterea borrokatzea zer den irudikatzeko.

Auzoa eraikitzen

1958ko urrian atera zen dekretu batek Bizkaiko Larritasun Sozial planak erregu-

latu zituen. Bertan “txabolismoaren” arazoa azpimarratzen zen. Bilbo inguruan

zeuden mendi magaletan bere eskuz eginiko etxetxoetan bizi ziren horiek ez

ziren itxurosoak Bilbo bezalako hiri batentzat. Proposamena 4.000 etxebizitza

eraikitzea zen. Etxebizitza horiek Etxebizitza Ministerioko Delegaritzak banatu-

ko zituen korporazio, enpresa, konstruktoreen... artean.  1960 eta 1961 (18

hilabete) urteen artean 3.676

etxebizitza egiten dira  15.725

pertsonentzako; hau da: 4,3

pertsonentzako etxebizitza bat. 

Gainera “subvencionadas”

deitzen ziren etxebizitzan

hauek Etxebizitza Delegaritzak

behartzen zuen tamaina mini-

moa oinarri hartuta egin zituz-

ten, 60metro karratutara helt-

zen ez zirelarik. Honi beste

arazo bat gehitu behar zitzaion, materialen kalitate txarrak berehala (1963an)

eragin zituen hezetasun arazoak.

1962an Otxarkoaga bukatua dago. Lan Publikoen Ministerioak Bilbotik alden-

40
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duta, kanpoaldean, jarri zuen Otxarkoaga. Bilbo eta Otxarkoaga Txurdinagako

landek banantzen zituzten. Auzoak komunikazio gabezia handiak zituen.

Otxarkoagako 3.676 etxebizitzak  eraikitzerakoan egin zituzten aldrebeskeriak

ulertzeko deigarria da datu hau: Otxarkoagak dituen 249.670 metro karratue-

tatik %69a “gune berdeak” dira; hau da, 172.273 metro karratu “gune berde”,

Txurdinagako Parkea baino gehiago.  Honek auzoari buruzko ideia okerra eman

dezake. Baina gauzak ez dira horrela, beharrezko parke eta plazak egiten ez

zituzten bitartean, bloke eta bloke artean dauden belar lauki horiek, auzoko

gaztetxoen jolastiki izan dira urte askoz. Eta horiek hor egotearen zentsua dirua

aurreztea izan zen, modu horretan ez tuten desnibela leundu behar. Auzoa

egin zenetik existitzen ziren gabezi urbanistikoak.

Udaletxeko itxialdia

70. hamarkadan mugimendu auzo-

tarra momenturik onenean aurkit-

zen da. pixka bat arinago, 1968an,

“Asociación de Familias de

Otxarkoaga” izenpean, Otxarreko

auzo-elkartea sortu zen; eta honen

inguruan beste gai konkretu bat-

zuk lantzen dituzten taldeak ere

sortzen dira. Administrazio frankis-

ta ez zegoen exijentzia herritarrak

entzuteko prest  aldarrikapenak lehen mailakoak ziren arren. Elkartea jaio

bezain laster auzoaren birgaikuntza lortzeko borrokan hasi zen buru-belarri;

hori izan zen denok biltzen zituen ardatz nagusia.

Auzoaren egoera urbanistiko larriaren inguruan egiten ziren ekintzak ziren

jende gehien mugiarazten zutenak. Udaletxeak alboratuta utzi zuen auzoaren

egoera okerrera zioan baina auzotarren indarra gorakadak ere izan zituen.

Gauzak horrela, Otxarkoaga PNVk gobernatzen zuen Udaletxea zuen aurrez

aurre; Otxarkoagan lehen indarra PSOE, bigarrena HB, hirugarrena PCE eta lau-

garrena PNV zelarik. Egoera honek seguruenik lagundu egin zuen liskarrak eta

aurre egitea etengabeak izan zitezen.  

1978 eta 1979 bitartean, udaletxean hamar eguneko itxialdia burutu zuten

Otxarkoagarrek. Hauen eskaria argia zen: auzoa birgaitzea nahi zuten.
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herriko jaietako komisioetan parte hartuz adibidez, eta beste borroka

batzuk maila lokal eta nazio-

nalean laguntzen eta babes-

ten.

Modu honetan, berreskura-

pen eta hizkuntzaren aldeko

mugimendu hau, erreforma-

ren lehen urteetako erresis-

tentzia eta matxinada popu-

larrari batzen zaio. Balio ide-

ologikoetatik libre zegoen

espazio herrikoia eraikitzen

zuten bitartean instituzioeta-

tik datozen aginduen aurrean

alternatiba bat eraikitzen ari

ziren.

Baina estatuak konfliktibita-

tearekin bukatu eta bera-

rentzat irtenbideak bilatzen

jakin zuen; honetarako gai

batzuetan amore eman behar izan zuten: diru-laguntzak, homologa-

zioa eta publifikazioa... Honela hasieran sakonki errebindikatiboa zen

mugimendu baten desaktibazioa lortu zen. Neurri hauekin sistemak

menpekotasun instituzionalera bideratzen du mugimendu hau, eta

mugimenduaren garapena mugatuko duen gobernu eta parlamentuen

legislazio oso bat eratzen du.

Esan genezake hasiera batean sistemari arrankatutako garaipenak

izan zirenak: diru-laguntzak, homologazioak, publiko egiteak… duten

izaera sektorialagatik aldaketa globalerantz jo beharrean, sistemak

desaktibaziorako eta  defendatu nahi duen status hori mantentzeko

erabiltzen diren garaipen partzialak izatera mugatzen direla.

Esperientzia positibo honetatik analisi autokritiko bat eta dagozkion

irakaspenak atera behar genituzke, aldaketa erradikal bat nahi badugu

behintzat.

Auzokideen borrokak bere fruituak eman zituen azkenean, eta urbanizazio

plan bat eratzeko pleno bat burutzea lortu zuten. 1981ean hasi ziren obrak; fat-

xada konponketak, 21 blokeren atari eta eskailera konponketak… guztira 729

etxebizitza konpontzeko agindua eman zuten. Auzokide gehienak bere nahiak

beteta imajinatu zituzten; handik hamar urtera obra horiek oraindik ez zeuden

bukatuta, auzoaren urbanizazioa falta zen. Udaletxeak egun jarrera axolagabe

berbera mantentzen du Otxarkoaga, Peñascal, Arangoiti, Ollargan, Altamira eta

Uretamendi bezalako auzo periferikoekin.

Nabaria da, amildegi handia egoten dela normalean auzo-elkarteek planteat-

zen dituzten borroka konkretu horietan jartzen duten indarra eta arazo oroko-

rra ikustarazteko egiten duten ahaleginaren artean. Honek duen handitasuna,

arazo zehatzak modu intuitibo eta zuzen

batean azaldu eta hauen kontra joateak,

jendea modu instintiboagoan parte-hartzea

ahalbidetzen duela da. Arazoaren erantzule

zuzenak identifikatu eta horiei erantzukizu-

na eskatzen jakin dute Ortxarkoagakoek, eta

orain ikusiko dugun moduan auzotik eta

auzoarentzat diren gauzak sortzen eta ges-

tionatzen ere badakite. Otxarkoagarrak

herri boterearen eraikuntzaren adibide dira.

Espazio publiko autogestionatuen

beharra

Otxarkoagako auzokideak harro egoteko

beste arrazoi bat daukate gutxienez. “Centro

civico municipal” bat lortu zuen lehenengo

auzoa izan zen. Edo ez? Badago tresna oso

eraginkor bat eta askotan kapitalismoak era-

biltzen duena. Sistemak, iraultzaileak diren

pertsona, proiektu edo guneak asimilatzen

ditu eta Otxarkoagako “centro cívico”-an seguruenik, hirurak ematen dira.

Esan bezala, 70.hamarkadaren amaieran Otxarkoaga auzoa behar handiko her-

bidero sozial bat zen. Behar hauetako bat auzoko ekintzak burutzeko gune

baten beharra zen. Helburu hau lortzeko asmoarekin, 78.urtean, eraikin bat
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diru-laguntzak,

homologazioa eta

publifikazioa... Honela

hasieran sakonki

errebindikatiboa zen

mugimendu baten

desaktibazioa lortu zen.

Neurri hauekin

sistemak menpekotasun

instituzionalera

bideratzen du

mugimendu hau

Arazoaren erantzule

zuzenak identifikatu

eta horiei

erantzukizuna

eskatzen jakin dute

Ortxarkoagakoek,

eta orain ikusiko

dugun moduan

auzotik eta

auzoarentzat diren

gauzak sortzen eta

gestionatzen ere

badakite
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osoa zeharkatzen du.

Egoera hura 1994ra arte luzatu zen; urte hartan AEKren zentroak homologatu

ziren eta HABErenak -helduen euskalduntzerako eta alfabetatzerako eusko

Jaurlaritzaren erakunde instituzionala- itxi. Halaber, Eusko Jaurlaritzak balioz-

kotzat jo zuen AEKren esperientzia eta diru-laguntzak eman dizkio 1995tik

aurrera. 

Laburbilduz, esan genezake AEK zein ikastolen mugimendua armatze ideologi-

ko baten garaian jaio zirela, Euskal Herriko jendartearen sektorerik borrokaza-

leen eta konprometituen artean gertatu zen armatzea, alegia, betiere Euskal

Herri berri baten eraikuntza nazionalaren bidean. Horrela antolatu ziren

herririk herri, auzorik auzo, erakunde nazional bat sortu arte, indartsua eta

herriaren laguntza zuena, asanblearioa, militanteen erabateko engaiamendua-

rekin eta AEKn euskara bere egin duten hainbat eta hainbat ikaslerekin. Beste

ezaugarrietako bat euskal mugimendu popularrean barneratuta egotea izan

da, hezkuntza mailan benetako kontraboterea izan arte, azkenean baskongade-

tako instituzioen buru izan den PNVk aintzatetsi behar izan duena. 

Une hartatik aurrera, beste mugimen-

du batzuekin gertatu den legez, AEK

beharbada izaera popularra eta mobili-

zatzailea galduz joan da eta hizkuntza

ikasteko beste akademia bat bihurtu

da, baina hori beste kontu bat da.

Ikastolen eta baita helduen alfabetiza-

zio eta euskalduntze mugimendua

sortu ziren momentu sozio-politikoa-

gatik, esan dezakegu kontraboterea den herri mugimendu baten ezaugarri asko

izan zituela. Lehena, ikastolak, hezkuntza sistema espainolaren aurrean alter-

natiba eta erresistentzia mugimendu bezala egituratzen da. Gerora nazio mai-

lan egituratuko zen, eta eraikuntza nazionalerako bideko beste borroka eremu

bat bezala kokatuko zen, beste mugimendu herrikoi batzuekin harremanetan,

erreformaren gaitzespen popularraren frontean.

Mugimendu hau izaera politikoa duen berreskurapen nazionalaz  inprimatzen

da eta praktikan beste borroka sektorial batzuekin harremanetan jartzen da;
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okupatzea erabaki zuten. Eraikin hau dimentsio handiak zituen eta momentu

horretaraino “Sindicato Vertical”-aren egoitza zen. Auzoko eragile sindikalen

laguntzarekin helburua lortu zuten eta asanblada iraunkor bat ezarri zuten.

Besta gauza batzuen artean, eguneroko gestioaz “AFO”-a arduratuko zela era-

baki zen. 

Lehenengo urteetan zehar, ikastaroak eta eskola txiki bat jartzen dira martxan,

dena doanik. Lokalak zabalik mantentzeko, borondatezko txandak antolatzen

dira. Eragile sozialek autogestionatutako zentroa modu eredugarri batean

jartzen dute martxan.

Esperientzia honek

82.urterarte irauten du.

Urte horretan udaletxe-

ak auzoa erasotzen du

lokalak desalojatuz,

biolentzia bortitz bate-

kin. Akzio honek eta

beste faktore batzuk,

mugimenduan errefluxu

bat sortzen dute.

Errepresioak, berriro

bere funtzioak betetzen

ditu eta herri mugimen-

dua higatzen du.

Esperientzia gehien daukaten militante sozialek, borroketan ematen diren

zikloez konturatzen dira, eta badakite mugimenduak fluxuzko eta errefluxuzko

aldiak izaten dituztela; inoiz amore eman behar ez dela dakiten moduan.

Zentsu honetan, borrokarekin dihardute eta 84.urtean berriz irekitzea lortzen

dute.

Hau, bi baldintzaren pean egingo litzateke: “Conserje Municipal” bat izatea,

naiz eta autogestioa mantendu. Desaktibazio lehenengo pausua, eta auzo

mugimendu oso borrokalari baten asimilazioa. Bi urte beranduago hurrengo

erasoa emango zen. Distritoak sortzen dira, lokalei erantsitako zinemarentzat

habilitazio lizentzia ematen diete, baina aurrera eramaten da asimilazioaren

hurrengo pausua. Gestio banatu bat ezartzen da koordinadora baten bitartez.

Udaletxeak bere tentakuluak zabaltzen ditu lokaletan zehar. Pixka bat beran-
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lehenengo koordinakundea sortu zen, eta 1976an AEK sortu zen. 1979an

AEKren lehenengo kongresua egin zen, bertan Hego Euskal Herriko zentro guz-

tiak bildu ziren. 1980an AEK Euskal Herri osora zabaldu zen Ipar Euskal Herrian

lehenengo zentroa zabaldu zuenean. 

Honaino esan liteke mugimendu hori,

ikastolekin batera, irakasteko metodolo-

gia popular batean oinarritzen dela,

Euskal Herriko balioak eta balio progre-

sistak eta parte hartzaileak defendatzen

zituena; balio horiek Espainiako hezike-

tak sustatzen zituen balioen erabat bes-

telakoak ziren eta aurre egiten zioten

frankismoaren sistema zapaltzaileari.

Euskal Herriaren askatasun nazionala eta

soziala lortzeko borrokarekin engaiamen-

durik handiena duten sektoreak izan

ziren, hain zuzen ere, mugimendu hura

sortzea sustatu zutenak; bidenabar,

mugimendu hark kontra egiten zion

sasoi hartan zegoen egoerari, hots, ego-

era guztiz erreakzionarioa eta euskaldu-

nen errealitatea ukatzen zuena.

Beste sasoi batean ikastolen konfederazioan gertatu zen bezalaxe, Euskal

Herriko zentro guztiak AEKn koordinatzea kontrabotere popular bat sortzea

zen, independentea eta alternatiboa frankismoarekiko, erreforma hastekotan

zegoena.

1980ko hauteskundeen ondorioz lehenengo Euskal Jaurlaritza sortu zen;

horrekin batera diru-laguntzak eskuratzeko eta zentroak homologatzeko

borroka hasi zen; liskarrak luze iraun zuen. AEK-k, betidanik, euskararen doako

irakaskuntza eskatu izan du, are gehiago, eskubide bezala planteatu izan du.

Urte horietan AEK beste fronte bat izan zen eraikuntza nazionalean; hori dela

eta, hamaika eraso nozitu zituen administrazio autonomikoaren eta bere esku

zegoen prentsaren eskutik, bai PNVren, bai UPNren gidaritzapean. PNVk

Korrikan parterik ez hartzeko deia ere egin zuen, euskararen aldeko lasterketa

masibo eta popularra; lasterketa hori bi urtetik behin egiten da eta Euskal Herri
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duago, Bilboko lehenengo “centro cívico”-an bihurtuko da, sistemaga-

tik guztiz asimilatua eta onartua geratuz.

Arazo konkretuetatik abstraitzen

Gerta daiteke base edo auzo mugimenduetan arazoak txarto identifi-

katzea? Normala da egunerokotasunean ohikoak diren arazoak naba-

ritzea eta horien aurkako borrokak garatzea. Normala izateaz gain,

positiboa da. Baina honen atzean dagoen guztia identifikatzeko ohikoa

den kontzientzia falta ez da bate-

re positiboa. Analisi oker honen

ondorioz, sarritan, instituzioak

konponbidearen parte bezala

ikusten ditugu eta arazoekin

amaitzea exijitzen diegu. Baina

analisi sakonago batekin, ohiko

arazoak arazo nagusiaren ondo-

rioak baino ez direla ikusiko dugu.

Hau da, herriaren etsaien interes

ekonomikoei men egiten dioten

instituzio batzuei sometituak ego-

tea; hori da arazoa gure lanetik

bizi diren parasitoen mesedetan

mugitzen diren instituzioak.

Analisi honen konklusioa da, ez

duela ezertaz balio ondorioen

aurka borrokatzeak arazoa zein

den argi ez badaukazu. Honek

frustrazio soziala eragingo du eta

nahiz eta asko egin, gauzak aldatu

ezin izango ditugula pentsatzera eramango gaitu. Militante sozialek

argi izan behar dugu eguneroko borroka guztiak bidearen parte direla;

eta garaipena, osoa ez bada, ez dela garaipena izango. Berriro ere

erasoko gaituzte, probokatuko gaituzte eta herri mugimenduaren

errefluxuak aprobetxatuko dituztelako, gure esparrua txikituz; horrela

etengabeko borroka batean murgilduz.

Honaino esan liteke

mugimendu hori,

ikastolekin batera,

irakasteko

metodologia popular

batean oinarritzen

dela, Euskal Herriko

balioak eta balio pro-

gresistak eta parte

hartzaileak defendat-

zen zituena

ez duela ezertaz

balio ondorioen

aurka borrokatzeak

arazoa zein den

argi ez

badaukazu.

Honek frustrazio

soziala eragingo du

eta nahiz eta

asko egin, gauzak

aldatu ezin izango

ditugula pentsatzera

eramango gaitu. 
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AEK, Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea pasa den mendeko hirurogei-

garren hamarkadaren amaieran eta hirurogeita hamargarren hamarkadaren

hasieran jaio eta garatu zen. Lehenengo helburua euskaldunak euren hizkunt-

zan alfabetatzea zen, gehien-gehienak gazteleraz eta frantsesez baitzeuden

alfabetaturik eta euskaraz irakurtzeko eta idazteko gai ez baitziren, eta, are gut-

xiago, erdaldunei hizkuntza irakasteko. 

AEKren sorrera ulertzeko, une hartako egoera

politikoan kokatu behar dugu, frankismoaren

amaiera eta erreformaren hasiera, hain zuzen ere,

euskarari ofizialtasuna ukatzen ziona. Irakaskuntza

publikoa erabat erdalduna zen eta euskaraz publi-

koki aritzea jazarria ez ezik, debekatua ere izaten

zen. Helduen alfabetatzearen helburuari, handik

gutxira, helduen euskalduntzea gehitu zitzaion, gaztelerazko eta frantsesezko

erdaldunena, alegia. Hartara, testuinguru hartan, lan hark erresistentzia nazio-

nala ekarri zuen gure herriak nozitzen zuen espainolizazio prozesuaren olda-

rraldiaren aurrean. Aldi berean euskal hezkuntza sistema alternatibo eta popu-

lar baten sorrera ekarri zuen, frankismoak sustatzen zituen balioen aldean;

eredu horretan Euskal Herri osoan zabaltzen ari ziren ikastolak ere sar litezke.

Mugimendu hura guztiz autonomoa zen garai hartako instituzioekiko, eta mili-

tanteen konpromisoan oinarritzen zen, borondatezkoa neurri batean. Haren

helburua helduak alfabetatzea eta euskalduntzea zen eta, bide batez, hizkunt-

za bera normalizatzeko moduko ezagupen eta sormen maila lortzen laguntzea;

hori guztia une historiko hartako hainbat aspektu politikotan, kulturaletan eta

sozialetan bizitako euskal berpizkunde kultural eta popularraren baitan gerta-

tu zen. 

Orduantxe sortu ziren, beraz, gau eskolak; zentro haietan euskaraz ikasten zen

lanetik irten eta gero, ilunabarrean, alegia. 1974an, Gipuzkoan, gau-eskolen



Elkarrekintza hau

aurrera eramate-

ko herri mugi-

menduaren pape-

ra funtsezkoa da.

Herri mugimen-

dua, herri langile-

ak errealitatean

eragiteko hartzen

duen era bat da.

Herri mugimen-

dua ez da produk-

zio prozesua (sol-

datapeko lana)

erasotzera mugatzen, haratago doa; batez ere produkzio baldintzen

erreprodukzioan eragiten du, botere zapaltzailearen erreprodukzioan

alegia: Amnistiaren aldeko mugimendua, euskararen aldekoa, kontsu-

mismo eta desarrollismoaren aurkakoa, natura-gizakiaren arteko bata-

sunaren aldekoa, herri-kirolen eta aisialdi kritikoaren aldekoa, ustelke-

riaren kontrakoa, etxekaleratzeen kontrakoa, auzo-elkarteak, ikasle

mugimendua, mugimendu feminista, gazte mugimendua…

Bukatzeko eta “boteretsu izateko proiektua ezik, botere harreman guz-

tiak disolbatzekoa” (anti-boterea) esaldia laburtzen duen ideia erakar-

garria iruditzen zaigun arren, eta nahigabetzen bagaitu ere, argi izan

behar dugu botere harremanak hor daudela. Soziobiologiak behin eta

berriz frogatu duen bezala, botere harremanak animali bizitzarekin

batera agertu ziren; eta ez dira kexu eta erreguekin desagertuko.

Botere harreman guztiak disolbatzeko proposamenak sozialismo uto-

pikoaren ametsetako ideia ederren lilura mantentzen du; baina bere

muga gaindiezin berberak ditu: ez dira analisi zientifiko batetik abiat-

zen, boluntarismo hutsa dira.

Utopiaranzko bide horretan, Herri Boterea eraikitzea saihestezina

da. Eta guzti horren inguruan era abstraktuan hausnartzea ez denez

inondik inora nahikoa (beharrezkoa bada ere), hainbat errealitate

(hemengoak eta hangoak, “txikiak” eta “handiak”, orainekoak eta ira-

ganekoak) aztertzeko saiakera da esku artean daukazun lana eta buru-

tu(ko) ditugun jardunaldiak.

Gaztetxeak esaten ari garen guztiaren adibide dira. Gaztetxe bat herri botere-

aren eraketa eta erakustaldia da lehen momentutik azkeneraino. Eraikin bat

okupatzea, honi bizitasuna ematea, borroka eta jarduera desberdinak aurrera

eramaten dituztenen topaleku izatea eta erasoen aurrean erantzutea: denak

dira ezarritako botereari botatzen zaizkion hordagoak. Herri boterea botere

zapaltzaileen aurrez aurre jartzen den kontra-boterea artikulatzea bada, gaz-

tetxeak horren adibide dira, dudarik gabe.

Okupazio mugimendua: eraikuntza eta aldarrikapena

Okupa mugimendua 70. hamarkadan hasi zen inda-

rra hartzen. Betidanik okupatu izan ziren hutsik zeu-

den etxeak, baina momentu honetatik aurrera jar-

duera hau errebindikazio politikorako jarduera

moduan erabiliko zuen mugimendu eta pertsona

indibidualak ikusgai egin ziren. Okupa mugimendua-

ren sorrera izan zela esan dezakegu.

Okupa mugimendua 80. hamarkada egituratzen hasi zen. Okupazioa  espazio

hutsei erabilera iraunkor edo behi-behinekoa ematean datza; landatzeko

lurrak, etxeak, biltzeko tokiak edo zentro soziokulturalak adibidez.

Okupazioaren ezaugarria bere izaera politikoa da. Etxe bat okupatzea ez da

helburu bat bakarrik; espekulazioa, sistema kapitalistaren logika, jabetza pri-

batua, etxebizitza eskubidea, espazio soziokulturalen beharra eta autoges-

tioaren beharra adibidez aldarrikatzeko ere balio du.

Espazio aske, autogestionatu, feminista, iraultzaile, asanbleario, sortzaileak…

dira edo izan nahi dute, eta horren bidean daude gaztetxeak. Bizi eredu berria

aurrera eramatea, antolakuntza, ezagutzak partekatzea, kultura eta artea

eskaintzea eta sortzea ahalbidetzen dute. Botere kapitalistak ezarri dizkigun

botere harreman, kritikotasun eza, baldintzapen eta menpekotasunak deusez-

tatzeko espazioak dira gaztetxeak. 
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gabezi izkutua diren ikasketetan dauden gazteak, pentsionista asko…)…  dira

bere oinarria. Baina ez da horretara mugatzen. Lan indarra esplotatzen ez

duten “klase ertaina” deitutakoa, autonomoak eta lanbide liberala dutenek

aurkitzen dira; normalean euren burua langile klasetik kanpo ikusten badute

ere, krisi garaiek (soldaten murrizpena, bizi-kalitatearen jeitsiera, langabezia…)

klase eta nazio kontzientzia zabaldu diezaiekete.

Herri langile kontzeptua errealidade klasista konplexu, bizi, aldakor eta kont-

zientzia maila ezberdinekoa da; baina lagaezinezko oinarrizko minimo bat izan

behar duena: klase kontzientzia nazionala, hau da, inor ez esplotatzeko kont-

zientzia. Esplotazio estrukturalaren errealitate objetiboak daukan oinarrizko

eta unitarioaren eta errealitate hori gauzatzen den era konkretu eta partikula-

rraren arteko dialektikan oinarri-

tu behar den kontzientzia (etxe-

bizitzaren gaiari helduz, lurzo-

ruaren jabego pribatu burgesa

eta etxebizitza bat izateko ezin-

tasunaren arteko dialektika).

Oinarri estrukturalaren eta

kanpo forma konkretuen arteko

distantzia hain da handia (gero

eta konplexuagoa eta askotari-

koagoa), infraestruktura eta

superestrukturaren arteko dia-

lektika aurkitzeko, etengabeko lan teorikoa egin behar dugula. Hainbeste

dibertsitate objetibo eta subjetibo ezin daiteke definizio ekonomizista bate-

kin osatu. Sexu-generokoa, nazionala, politikoa, soziokulturala, belaunaldi

artekoa… itxuraz hain ezberdinak diren errealitateak  oinarrizko batasun batek

zeharkatzen ditu gure herrian: esplotazio kapitalista kontsumismo irrazional

bat bultzatzen duen sistema patriarko-burgesak zapaldutako herri batean bizi

gara.

Guzti horri buelta emateko, berebizikoa izango da langile eta herritar borroka-

ren, borroka teoriko-ideologikoaren eta borroka instituzionalaren arteko erla-

zioen arazoari aurre egitea. Ezberdintasun bat baino gehiago dena agertzen da;

akzio instituzionalaren eta langile eta herri mugimenduaren arteko kontraesan

bat agertzen da, beti ere, jabego pribatu burgesaren auzia larriagotzen bada.

Hiru borroka molde hauen arteko elkarrekintza bizi eta eraginkorra da politika

iraultzailearen “betiereko arazo” bat.

Kukutza. Ellos por dinero nosotras por placer

Kukutzarena da Euskal Herritarrok geografikoki eta denboran hurbilen dugun

desalojorik mingarri eta borrokatuena. Zenbaterainokoa zen Kukutzak zuen

boterea alkate jaunak, gertatutakoa gertatzen ari zelarik, bere horretan jarrai

zezan? Beharbada mugak gogorarazteko momentu aproposa iruditu zitzaion:

jabetza pribatuaren gainetik ez da pasatzen!

Kukutza gaztetxea, Bilboko Errekalde

auzoan okupatutako eta autogestio-

natutako gaztetxe eta kultura eta aisia

jardueretarako gune askea da, 1996.

urtetik lanean jardun duena. 2011

arte, hiru eraikin izan ditu kokaleku,

hurrenez hurren: Kukutza I, 1996an,

hiru hilabetez; Kukutza II, 1998an, bi

hilabetez; eta jarraipen luzea eta era-

gin publiko zabala izan zuen Kukutza

III, lantegi handi abandonatu batean,

1998tik harik eta 2011. urtean

poliziaren indarrez eraikina eraitsi

zuten arte. Jatorrian instituzio publi-

koek auzoari eskaintzen zion kultura

eta aisia eskaintza urriaren hutsunea

betetzeko sortu zen eta, bereziki

Kukutza III gaztetxearen kasuan, auzoko hainbat talderen bilgune gisa jardun

zuen. Hala ere, Bilbo osoan eta Euskal Herri osoko ehun kultura-sortzailetan

izan  zuen eragina. Era guztietako ekimenak bultzatzen zituen, hala nola etxe-

bizitza kolektiboa, Koblakari zirku taldea, dantza, eskalada, entseguetarako gunea,

liburutegia, jantokia, taberna, «hartu nahi duzuna» (hainbat objekturen eskaint-

za, dohainik), serigrafia, antzerkia, arte martzialak eta garagardoa egiteko instala-

kuntza. Kukutzako jarduerek Errekaldeko mugimendu auzotarraren jarraipena

da. Auzoko eskaintza soziokultural eskasaren aurrean Biblioteka, Unibertsitate

popularra, gazte-lekua… bezalako espazioak sortu zituzten urteetan zehar

auzokideek.

2011. urtean etxebizitza eraikitzeko arrazoia eman zuen eraikinaren “jabeak”

(oraindik ere hutsik dago lursail hori, han ez dute ezer eraiki, eta auzoko den-

dariak kexu dira auzoak bizia eta merkataritza mugimendua galdu duelako

Kukutza eraistearekin). Badakigu zer suposatzen zuen honek, berriro ere, kapi-
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bileran aurrerapausuak lortzera ere hel daiteke; baina mugimenduak badaki

botere bikoitzeko egoera hori ezegonkorra eta iheskorra dela, Estatuek euren

botere maila berreskuratu eta lortutakoa deuseztatu nahi izango dutelako.

Lortutako garaipenek, euren arteko koordinaziotik haratago, ekidinezinezko

batasun logiko batera aurreratu dezakete; erritmoa bizkortzeko eta indarrak

zabaltzeko batasun estrategiko eta taktikorako aurrerapena alegia. Fase hone-

tara helduta, arriskuaren jabe izanda, Estatua bere doktrina eta sistema erre-

presiboa martxan jarriko ditu.

Esandako guztiagatik, kontrabo-

tereak eta botere bikoitzak hiru

osagai espezifiko ukitzen dituela

ikusten dugu: erresistentzia,

matxinada eta botere eratzai-

lea. Eta pentsatzekoa denez,

hau izango litzateke eraketa

sozial alternatibo baten muina.

Benetako Herri Boterea borro-

ka partzialak eta politikoki

oinarrizkoan elkartzen doaze-

nean agertzen doa. Ez da egun

batetik bestera lortzen; denbo-

ra, antolakuntza eta estrategia

behar da. Prozesu konplexua da,

bere aurrerapen erritmo ezber-

dinekin, atzerapausuekin eta

geldialdiekin.

Baina zertarako antolatzen da Herri Boterea? Borrokan indar bultzatzailea

izateko eta aurrerapausuak ematen direla bermatzeko; alderdi-formaren eta

paralamentarismoaren ahalmen disolbatzailearen berezko burokratizazio, diri-

gismo eta ordezkatze tendentziak ekiditeko. Eta horretarako berebiziko

garrantzia dauka askapen subjektu kolektiboa definitzea. Ez bada ondo defi-

nitzen subjektu iraultzailea, eta beraz erreakzionarioa, noraezean ibiliko gara

desagerpeneraino. 

Subjektu hori herri langilea da. Langile klasea, langabezi estrukturalean dauden

sektoreak, dirulaguntza publiko edo pribatuen mende bizi direnak, soldata

familiarrari esker bizi direnak (etxeko lanetan esplotatutako emakumeak, lan-

Esandako guztiagatik, kon-

trabotereak eta botere

bikoitzak hiru osagai

espezifiko ukitzen dituela

ikusten dugu:

erresistentzia, matxinada

eta botere eratzailea.

Eta pentsatzekoa denez,

hau izango litzateke

eraketa sozial alternatibo

baten muina
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talaren eta jabetza pribatuaren defentsan etxebizitza eskubidea espekulaziora-

ko erabiltzea, eta bide batez, proiektu arriskutsu bat suntsitzea (edo saiatzea).

Gaztetxe batek Kukutzak zuen indarra eta erreferentzia irabazten duenean

(sistemak defendatzen dituen balore guztien aurka) benetako kontra-botere

bat bihurtzen da; eta noski, honek etsaiaren ikusmiran jarri zuen “ametsen

fabrika”.

Hiru egun izan ziren, haserrea, larritasuna, tristura, indarra, etzipena, keme-

na… Sentimendu asko gurutzatu ziren hiru egun haietan errekalde eta inguru-

ko kale haietan zehar. Gertatzen ari zenaz oso kontziente zen jendea, ezin zituz-

ten sentimendu kontrajarri guzti hauek saihetsi. Ametsez pintatutako hormak

eskabadora batek botatzen zituen bitartean, borrokan jarraitu beharra saihes-

tezina zen. Auzokideekin batera Bilbo osoko eta kanpoko jende asko hurbildu

nahi izan zen egun horietan Kukutzara, horretarako norbaitek solte utzitako

txakurrak saihestu behar izan zituzten arren. Asko ez ziren ezta heldu, baina

horrek eragin zuena haserrea Bilbo osotik nabaritzea izan zen. 

Eraikina erdi botata zegoen, baina borrokatzeko geratzen

zena jada ez zen eraikin bera. Herriarekiko errespetu falta,

beldurrak eragiten duen erasoa ziren salatu behar zirenak;

okupa mugimendu osoari eginiko erasoa zen hura, instituzioe-

tatik aparte beste bizi eredu bat eraikitzen dihardutenei eraso

zuzena. Jabetza pribatuaren defendatzaile sutsuen aurkako

borroka izan zen egun haietan Errekalde eta inguruetan burutu zena, ez baka-

rrik Kukutzaren aldekoa.

Rote Flora bleibt!

Rote Flora 1989tik okupatuta daraman ezkerreko zentro soziokulturala da;

Hanburgon dago kokatua. Eraikinaren jabeak 2013ko abenduaren 20an beran-

duenez eraikina husteko gestioak egin zituen. Baina ohikoa denez bertan lan

egin zuten guztiak ez zuten errez amore emango, esaten duten moduan: Rote

Flora bleibt (Rote Flora geratu egiten da!) 

2013ko abenduaren 21ean 10.000 pertsona inguru hiru aldarrikapen hauen

pean atera ziren kalera: 24 urtez Rote Flora zentro soziala izan den eraikinaren

salmentaren aurka, “Esso-Häuser” delako etxeetan bizi diren familien kalerat-

zearen aurka (petrolio enpresa estatubatuar batenak dira etxebizitzak), eta

2013ko maiatzean Italiatik bota zituzten 5.700 errefuxiatuei Europar Batasunak

ematen dien tratuaren aurka.

Izatez legala zen manifestazioa hasi bezain laster poliziak ibilbidea blokeatu
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Hau dela eta, botere egoera bat lortzen duen edozein lorpen herritarrak (txikia

bada ere) erabakitasunez aurrera egin behar du jabego burgesak arazo horre-

tan duen forma zehatzaren ezabaketan (ixtera doan lantegian, langile borroka

ezin da enpresari berri bat bilatzera mugatu; berreskuratu, berriro ireki eta

autogestionatutako langile boterearen menpe martxan jarri behar du - etxebi-

zitzaren arazoan lurzoruaren jabego pribatuarekin bukatzera bideratu behar da

borroka edo ez da arazoa konponduko…). Horrela ez bada, ez da inoiz jabego

kolektiboan, komunalean… oinarritutako botere forma gauzatuko; hau da,

Herri Boterea.

Bide horretan botere forma

ezberdinekin topatuko gara. Eta

borrokak benetako garaipenak

lortzen dituela jakitea garrant-

zitsua da; txikiak edo ertainak

diren arren eta beti ezengoko-

rrak eta arriskuan egongo dire-

nak. Aldarrikapen konkretue-

tan herriak erdietsitako botere

momentuak existitzen dira.

Egoeraren arazo eta zailtasun

guztiekin ere, beti erresistentzia

sen batetik eta borroka antolatuaren oroimen txiki batetik abiatzen gara. Eta

horrek kontrabotere bat eraikitzen hasteko bidea zabalduko digu.

Kontraboterea helburu zehatz bat duen hasierako erresistentzia antolatu bat

da; minimoa baina nahikoa. Helburua mugatua eta isolatua da, arazo zehatzei

lotuta, beste gatazka batzuekin lotura izan dezakeen arren. Hori dela eta,

Estatu burgesa ez du apenas erne jartzen. Baina kontrabotere hori beste bat-

zuekin koordinatzen bada, talde edo mugimendu zabalagoekin erlazionatzen

bada… eta bere koherentzia eta zuzentasuna mantentzen badu, botere bikoit-

zeko egoerak lortzera hel daiteke aurre egiten duen zapalkuntzan.

Antolakuntza eta bat-batekotasun nahaste korapilatsu baten ondorioz agert-

zen dira.

Botere bikoitzeko prozesuetan, kontraboteretan antolatutako indarrak

elkartzen doazen heinean, aurre egiten den botere zapaltzailearen kontrako

ofentsibara salto egin daiteke; botere zapaltzailearen pareraino jarri arte.

Adibidez mugimendu euskaltzalea: denbora batez euskararen kontrako legeak

gerarazi ditzake, eta Estatuen ahultasun momentuak balilatuz, euskararen era-

zuen. Honek haserrea piztu zuen bertan zeudenen artean. Giroa berot-

zen joan zen eta poliziaren eraso horri eman zitzaion erantzuna 120

polizia eta 500 manifestari zauritu, 20 atxilotu eta 320 manifestari

erreteniturekin amaitu zen. 

Abenduaren 28an Sankt Pauliko polizia-etxea erasotua izan zen, 40

pertsona inguruk botilak eta harriak bota omen zizkieten poliziei, poli-

zia bat zaurituz. Bi gertakari hauek, abenduaren 21eko manifestazioa

eta polizia-etxeari eginiko erasoa aitzakia bezala erabiliak izan ziren

hiriko hiru auzoetan salbuespen egoera ezartzeko. Jendearen eskarien

aurrean errepresioa areagotzea izan zen gobernuaren jarrera; bote-

rea jokoan zegoen.

Tentsio handiko egoera hauen ondoren berri on bat heldu zitzaigun

Hanburgotik: Rote Flora zentro sozial bat izaten jarraituko du. 2014ko

Urtarrilaren 17an urbanizazio planteamendu berria argitaratu zen, eta

horren arabera Rote Flora botatzeko beste saiakerarik ez da egongo.

Baina ez dugu ahaztu behar Rote Floraren desalojoa herritarren hase-

rreari hasiera eman zion pizgarria besterik ez zela izan, baina herrita-

rren salaketak zentro soziokulturalaren defentsatik harago zihoazela.

Rote Floraren desalojoak europar hirietako erdiguneen espazioen

merkantilizazioaren logika jarraitzen

du. Sankt Paula beste adibide bat

baino ez da. Oraingoak istiluek, pro-

testek eta medioetan hartu duen

garrantziak salbatu egin dute proiek-

tua, baina hau adibide bat baino ez

da. Sistemak etengabe eskainiko diz-

kigu gure indarrak beraienekin

neurtzeko momentuak, prest egon

beharko gara!

Politikoki argi dago Hanburgon ger-

tatzen ari dena gaur egun mendebal-

deko estatuek darabilten estrategia

berdinari egiten diola men: beldurra

eta errepresioaren bidez erresistentzia aktiboko guneak kriminalizat-

zea eta deuseztatzea. Babesa eta segurtasuna saltzen digute, baina

benetan beldurraren hedapena eta isiltasuna da bilatzen dutena,

guzti hau bake sozialaren izenean, noski. Herria baina, ez dute ezta

isilduko ezta makurtuko.
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Zer da boterea? Hiztegia begiratuz gero ondorengo definizioak topatuko ditu-

gu: “Zerbaiterako ahala, indarra edo eskua; Norbaitek agintzeko edo zeozer

gauzatzeko duen nagusitasuna, gaitasuna eta eskumena; Eratutako edozein

autoritate; Agintaritza, herri bateko gobernua”. Baina definizio hauetatik hara-

tago, boterea ekoizpen indarren kontrolaren inguruan biraka dabilen kontra-

koen borroka etengabea da. Antagonikoak eta bateraezinak diren kontrakoen

arteko borroka alegia; non alde batetik, gutxiengo bat, ezerren jabe ez den

gehiengoa esplotatzen eta ekoizpen indarren jabe izaten jarraitzeko estruktura

material eta sinboliko baten jabe den; eta beste alde batetik, gehiengo horren

erresistentzia, borroka eta oposizio gaitasuna. Etengabeko prozesua, gordina

eta irekia kasu batzuetan, latente eta ezkutua beste batzuetan.

Botere esplotatzaileak bortizkeria

makina, gure bizitza determinatzen

dituzten inposizio sozioekonomiko

saihestezinak… eta beste ezaugarri

asko barnebiltzen ditu, baina hori

baino askoz gehiago da. Finean, jen-

darte burges osoak esplotazio unita-

te-batasun bezala funtzionatzen du;

bere helburu bakarra bere hedapena

ziurtatzea delarik, edo egoerarik txa-

rrenean bere jarraitutasuna. Eta

Estatuaren etengabeko esku hartzeaz

gain (legedi, biolentziaren monopo-

lioa…), beste indar erreakzionario kal-

tegarri bat izan behar dugu kontuan:

kapitalismoaren alienazio gaitasun

ikusezin eta hautemanezina. Esplotazio unitate-batasun (botere kapitalista)

honen funtsa jabego pribatu burgesa da. Edozein delarik jabego burges horren

forma, zapalkuntza, esplotazio eta menderatze forma propioa sortuko du.
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