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Errepresioaren aurkako borrokan arrakasta izan nahi badugu, ezagutu egin

behar dugu. Errepresioari aurre egiteko nahiz beldurra gainditzeko kontzient-

zia politiko antolatua garatze bidean, honen inguruan hausnartzea funtsezkoa

dela deritzogu, bereziki Deustuko 13 lagun auziperatuta ditugun honetan eta,

datozen artikuluetan ikusiko dugun bezala, errepresioa sistemaren beharrizan

berrietara egokitzen ari den honetan.

E r r e p r e s i o a r i

buruz hitz egitean

normalean aintzat

hartzen ez den

ñabardura bati

erreparatu behar

zaio. Izan ere, ez

dugu ekintza erre-

presibo sorta beza-

la ikusi behar, inte-

res jakin batzuei

erantzuteko ezarri-

tako sistema kon-

plexu eta koordi-

natu bezala baizik.

Guk jorratu ohi

duguna azken kate-begia da, ondorioa; disidentziarekin amaitzera bideratuta-

ko sistema oso baten porrota. Hori dela eta, alde batetik sistema errepresibo-

ari buruz arituko gara eta bestetik, errepresioari berari buruz. Zertarako siste-

ma errepresiboa? Botere esplotatzaile orok sistema errepresiboaren beharra

du bere erreprodukzioa betikotzeko. Gaur egun pairatzen dugun sistema kapi-

talista honetan sistema errepresiboa antolatzeko burgesiak Estatuaren figura

behar du: botere legegilea, auzitegiak, polizia, ejertzitoa, kartzelak... gorpuztu

eta koordinatuko dituen egitura.
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Kontraesana eman dezake bizitza sistema errepresibo honen aurka

borrokan eman eta aldi berean boterea eskuratutakoan sistema erre-

presibo propio baten alde egiteak. Baina gakoa hitz horietan dago:

boterea izango dugu baina ez gara libre izango, etengabe mehatxu izu-

garri baten aurrean defendatu behar dena ezin baita libre izan.

Jendarte berri eta solidarioa sortzeko hez-

kuntzaren aldeko apustua egin beharko da,

hori izan behar da iraultzaren atalik garrantzit-

suena. Baina bakuntasun horrek hilko gaitu

gure herria eta mundua menperatzen duen

gutxiengo aberats boteretsu horiek berreziko

ditugula uste badugu. Haien interes partikula-

rrak haiei bost axola zaizkien milaka edo

milioika giza bizitzaren gainetik daude eta

beharrezkoa den guztia egiten dute haien

dominazioa betikotzeko. Gerrek inoiz biziko ez

ditugun ideia urrunak dirudite, baina hemen

ere ez dute langile klasea sarraskitzeko zalant-

zarik izango.

Puntu honetan galdera batera irits gaitezke. Burgesia bezain gaiztoak

al gara? Azken finean guk ere boterea izan eta beste partea mendera-

tu nahi dugu. Argi eta garbi esan dezakegu ezetz, guk bakean eta gure

lanetik bizi nahi dugula. Burgesiak gure kontura bizitzeko menderatzen

gaitu, ez libre izateko. Gure artean eta naturarekin bakean bizitzeko

nahi dugu boterea, ez inoren eta ezeren kontura bizitzeko. Gure inte-

res propio eta kolektiboen arabera bizitzeko antolatu nahi gara, ez

inori irabaziak sortzeko.  

Hurrengo galdera logikoa helburuak bitartekoak justifikatzen ote

dituen izango litzateke. Honi soilik beste galdera batekin erantzun

dakioke: beste irtenbiderik uzten al digute? Iraultza eta aldaketa ez

dira aukera bat eta ez dira atzeragarriak, sistema kriminal honen erruz

milaka pertsona hiltzen dira egunero. Gutxiengo zapaltzaile eta erru-

dun horren errepresioa ezin da odoluste hau geratzeko oztopo izan.

Langile klase

kritiko,

errebelde,

eraikitzaile,

desobediente

eta sortzailea

eraiki behar

dugu
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Sistema errepresiboaz aritzea garrantzitsua da, errepresioan pentsatzen dugu-

nean kartzela, tortura, biolentzia poliziala eta antzerakoak datozkigulako gogo-

ra. Hala ere, errepresio modu hauek sistema errepresiboaren azken baliabidea

dira. Gainontzeko guztiak huts egiten duenean borraz aurpegia txikitzen dizu-

te. Beharrezkoa da sistema errepresiboaz hitz egitea bere aldaketak eta faseak

argi eta garbi, amarrurik gabe ikusteko.

Herrien borroken intentsitate eta era-

ginkortasunaren igoerarekin batera,

Estatuak “errepresio soila” areagotzera

behartuta egongo badira ere, ageriko

helbururik ez duen, sentitzen ez den,

bere inguruan hitz egiten ez den… siste-

ma errepresiboa lortzea da. Normalean

errepresio soila desagertzeak ez du esan

nahi herriaren borrokak sistema gaindi-

tu duenik, baizik eta sistema errepresi-

boa bere lana era eraginkorrago batean

betetzen ari dela, bere burua agerian

utzi gabe. Sistema kapitalistak bere

burua birsortzeko erabiltzen duen logika

beraren baitan, klase zapalkuntzari eutsi

diezaiokeen heinean sistema sasi-demo-

kratiko bat askoz ere eraginkorragoa da,

baina ez du faxismora jotzeko eragozpe-

nik izango azken aukera bezala. Botere

kapitalistarentzako askoz ere eraginko-

rragoa da antolakunde iraultzaile bat sisteman integratzea eta bere parte bila-

katzea lortzea, hura ilegalizatzen eta bere militanteak kartzelaratzen aritzea

baino. Jokoaren arauen onarpenak sistema gainditu nahi duen edozein antola-

kunderen porrota dakar. Honek ez du esan nahi sistemaren pitzadurak bere

aurka era integralean borrokatzeko erabiltzea porrot egitea denik, guztiz aur-

kakoa. Baina halako borroka moldeak lehenesteak orokorrean borroka molde

garrantzitsuena, klandestinoa, alde batera uztea dakar. Klandestinitatea ez da

borroka armatuaren sinonimo. Klandestinitatea segurtasunaren, auto-dizipli-

naren eta eraginkortasunaren sinonimoa da. Victor Sergek bere “Lo que todo

revolucionario debe saber sobre la represión” obran idatzi zuen bezala, lan

iraultzailearen seriotasuna ezin da kristalezko etxe batean bizi.
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Izenburu deigarri honen ostean, herria bere jendartearen jabe denean errepre-

sio kontzeptuari eta betetzen duen paperari buruz hitz egingo dugu.

Sistema errepresiboa Estatuak berezkoa

duela oinarri hartuta, ez dago erreprimitzen

ez duen Estaturik. Estatua dominazio tresna

besterik ez baita. Hori dela eta, herriak

Estatuaren benetako kontrola eskuratzen

duenean, klase dominatzaile eta jazartzaile

bilakatzen da, nahi eta nahi ez. Hau negati-

bo bezain saihestezina da lehen fasean.

Klase burgesa Estatu ez da desagertzen

boteretik kanporatzen denean eta  ez dio boterea izateari uzten. Kontrara,

zetazko eskularrua erantzi eta errukirik gabe kolpatzen du eskura dituen balia-

bide guztiekin. Ez dago historian egoera hau pairatu ez duen altxamendu saia-

kerarik. Herria benetan erabakitzeko boterea eskuratzen hasten den egoera

baten aurrean autodefentsa nahitaezkoa dute. Marxek eta Engelsek zientifiko-

ki langileriaren diktadura izena eman zioten.

Lehen esaten genuenagatik, Estatuaren existentziak berak dakar klase batek

bestea zapaltzea eta, kasu honetan, gizartearen gehiengo zabala burgesiaren

gainetik jartzen da, atzera klase dominatzaile bilakatzea eragozteko. Klase bur-

ges hori existitzen den bitartean herriak bere aurka borrokatu beharko du

berriro ere zapaldua ez izateko. Esan bezala, boterea hartzearekin batera kale-

ratutako klase hori ez da desagertzen. Etsai hori desagertzen denean Estatua

desagertu egin behar da. Haatik, Estatu horren existentzia, eta beraz langile-

riaren diktadurarena, ez da langile klasearentzat faktore garrantzitsua izango.

Izan ere, sistema errepresiboa egokia izan behar da eta gainerakoen lanaren

kontura bizitzeko borrokatzen dutenak baino ez ditu jazarriko. Langile klase kri-

tiko, errebelde, eraikitzaile, desobediente eta sortzailea eraiki behar dugu eta

sistema errepresiboa ezin da inolaz ere horretarako eragozpena izan behar.

Klandestinitatea

ez da borroka

armatuaren sinonimo.

Klandestinitatea

segurtasunaren,

auto-diziplinaren eta

eraginkortasunaren

sinonimoa da.

Lan iraultzailearen

seriotasuna ezin da

kristalezko etxe

batean bizi

Victor Serge
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Zentzu honetan legaltasunak paper izugarri garrantzitsua jokatzen du errepre-

sioan. Herriak egin ez duen lege oro ukatu behar dugu, egunerokotasuneko

gauza txikietatik hasita ezohikoenetara. Legaltasuna justiziarekiko termino

guztiz antagonikoa da legea herriaren etsaiek idazten dutenean. Legaltasuna

ez da arlo neutroa, boterearen interesen menpekoa da. Horregatik da garrant-

zitsua desobedientzia, ez oihartzun mediatikoa eskuratuko duten ekintza pun-

tual bezala ulertuta (estrategia zabalago baten baitan izan dezaketen garrant-

zia ukatu gabe), desobedientzia bizi eredu bezala ulertuta baizik, errebeldia-

ren sinonimo bezala. Militantzia ernea, kritikoa, auto-diziplina handikoa eta

errebeldea behar dugu. Era berean auto-diziplinak dakarrena egoki ulertzea

derrigorrezkoa dela uste dugu. Baina ezin dugu auto-diziplina, antolakunde

barruko zein kanpoko obedientziarekin nahastu.

Praktikak pentsamen-

dua elikatzen du eta

pentsamenduak prak-

tika. Gehienbat legal-

tasunaren mugen

barruan garatzen den

lan politikoa egiten

badugu, honek bal-

dintzatutako parame-

troen baitan pentsa-

tuko dugu eta horrek,

ziurrenik, sistema-

rentzako onargarria

eta guztientzako “ero-

soa” den praktikara

eramango gaitu.

Sistemaren eskeme-

tan oinarritu izanagatik, antolakunde mota hau konfrontazioan jauzi bat eman

behar duenean etsaiaren guztiz menpe egongo da.

Sistema errepresibo baten lanik garrantzitsuenetako bat informazioa dela

ohartu behar gara. Poliziak egiten duen lanik garrantzitsuena ez da fisikoki

erreprimitzea. Poliziaren funtziorik behinena informazioa biltzea da. Sistema

errepresibo batek uneoro gertatzen ari denaren berri izan behar du, panorama

politikoan nor den nor eta bertan mugitzen den guztia, nazio mailatik hasita

44

kulturaren eta honek dakartzan errepre-

sio eta kontrol mekanismoen kontrako

idatzi bat, ez litzateke sinesgarria izango,

animalitasunaren edo basatitasunaren

apologia bat da. Kontrol sistemak giza

harreman arautuen sistema osoa barne-

biltzen du, gizadia osoa, eta ekidinezina

da; gauza da gure barneko nahietan oina-

rritutako arauez osatzea, ez erlijio, itxura-

keria, harrotasuna eta ezjakintasunean.

Era batean edo bestean, jendartean bizit-

zea beti izango da errepresio eta kontrol-

pean bizitzea; animalitasunari uko egitea.

Animali erreprimitua behar du izan giza-

kia giza arauen pean bizitzeko, animaliak

ez-bezala bizitzeko. Ezin dugu ukatu

potentzian gaiztoena eta, aldi berean,

maitekorrena izan daitekeen animaliaren

etxekotzea dakarrela kulturak. Gizaki

basati, aske eta instintiboaren etxekot-

zea.  Aukera bat izan balitz, egokia izan al

zen? Eratsun ezinik, gure esku dagoen

autuari erreparatuko diogu gutxienez:

zaila gaitezen ahalik eta ingurune ez-

toxikoena izaten, zaila gaitezen askeenak

direnekin askeagoak izaten, azkenean gu

eta gure ingurukoak garelako gure kartze-

lariak. Eta ikus dezagun urrunago joan

gaitezkeen edo ez. Gai izan gaitezke txer-

taturik ditugun baldintzapen guztiak azaleratzeko? Posible da gure

buruaren azterketa guztiz kritikoa egitea? Gu garenaz abstraitzea?

Subjektu subertsiboenak ere bere burua zalantzan jartzeko eta aldat-

zeko arrazoi dezente ditu. Ezin izan gaitezke iraultzaileak gure barne

barnean dauden sentimendu eta nahiak, gure izaera eta jardutea

zalantzan jartzeko gai ez bagara. Zer nahiz? Zergatik? Nolakoa izan

nahi dut? Ohartezinak diren baldintzapenak gainditzeko gai izan naite-

ke?

gauza da gure

barneko

nahietan

oinarritutako

arauez osatzea,

ez erlijio,

itxurakeria,

harrotasuna eta

ezjakintasunean.

Era batean edo

bestean,

jendartean

bizitzea beti

izango da

errepresio eta

kontrolpean

bizitzea
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ziren: “maiz aktiboki aurre egiten du edo ez ditu nagusien arau edo eskaerak

bete nahi izaten”, ”maiz eztabaidatzen du nagusiekin” eta “askotan nahita bes-

teak sumintzen ditu”. Kasualitatez, egun, Estatu Batuetan diru gehien ematen

duten medizinak antipsikotiko lasaigarri gogorrenak dira, honek lotura du aipa-

tutako trastornoa bezala psikotikoak ez diren trastornoengatik ume eta nerabe

asko beharrik gabe medikatzeak. Eta lotsagabekeria honetaz gain, ezin dugu

ahaztu sistemak berak sortzen dizkigun beste joera, kezka, arazo, gabezi eta

abarren inguruan dagoen negozio mediku eta farmazeutikoa.

Azkenean pertsonen nahi eta jardue-

ra oro kontrolatzeak gu geu gure

buruaren poliziak izatea du helburu.

Gu eta gure ingurukoak gara gure

buruaren errepresiogilerik eraginko-

rrenak. Hau da sistema kapitalistak

bere burua betikotzeko duen meto-

dorik baliagarriena. Sistemak bultzat-

zen dituen balio eta pretentsioetatik

kanpo dauden pentsamendu guztien

suizidio probokatua. Pentsamendu

eta izate askeak behar duen ekosiste-

maren akabatzea, sistemaren jarrai-

pena bermatuko dituztenenak  bult-

zatuz.

ERREPRESIORIK GABEKO GIZARTE BAT?

Badirudi kulturaren kontrako idatzi bat dela hau, eta izan daiteke. Oso itsu

egon beharko ginateke uste izateko estutu modernoek, hau da, egungo siste-

mak soilik arautzen dutela gure bizitza publiko zein pribatua. Tribu primitibo-

etan ere kontrol sistema existitzen da, are gehiago, ziurtatu dezakegu elkarbi-

zitza bat ematen den bakoitzean giza arau eta bortxa batzuk azaltzen direla,

denak gizatalde bati dagozkion mekanismo kulturalak. Horrek duda bat dakar-

kigu: kolektiboan sortuak eta haziak izanik izan gaitezke benetan burujabe?

Burujabetza gizabanakoaren askatasun eta independentzia integral bat bezala

ulertzen badugu, nahiko argi dago erantzuna ezezkoa dela. Askatasunaren ant-

zik handiena izango lukeena  bere senari kasu egingo dion giza taldea izango lit-

zateke, sentitzen duen moduan harremandu eta jardungo duen gizakia, albo-

koa begiratuko ez duen gizakia, itxurakeria eta harrotasunik gabea. 

Kolektiboan bizitzeko dugun beharraz jabetuta esango dugu hau ez dela izan
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Azkenean pertsonen

nahi eta jarduera oro

kontrolatzeak gu geu

gure buruaren poliziak

izatea du helburu.

Gu eta gure ingurukoak

gara gure buruaren

errepresiogilerik

eraginkorrenak.

auzo eta herrietaraino; mugitzen den jende guztiaren aurpegiak,

garrantzitsuenetik hasita pare bat aldiz kartelak jarri dituenera; pert-

sonen arteko loturak, zergatik dituzten, zertaz ezagutzen duten elkar,

zein harreman afektibo dagoen... honek oso ahul egiten gaitu.

Sistemari gehien komeni zaionean minik handiena egiten duen tokia

kolpatzea ahalbidetzen dio.

Sistema errepresiboa kolektibita-

teen aurka erabiltzen den praktika

kolektiboa da; ez da inoren ekintza

pertsonalen ondorio, ez da ekintza

ilegitimo baten neurrizko edo neu-

rrigabeko zigorra. Sistema errepre-

siboa botereari komeni ez zaion

guztia kontzientzia kolektibotik

urratzera bideratutako ekintza

multzoa da. Hau ezinezkoa dene-

an, sistema gainditu nahi duen

hura moderatu eta sisteman inte-

gratzera joko du eta, horretan kale

egingo balu, borroka eta erresis-

tentzia guztiak era batean edo bes-

tean geldiarazten eta eusten saia-

tuko da. Gurekin akabatzeko siste-

ma konplexu baten aurrean gaude.

Amore ematea galtzea dela jakin

behar dugu. Lehenengo ez egitea

eskatuko digute, gero ez esatea,

gero egiten duena arbuiatzea eta

ondoren esaten duena ere bai.

Haien jokoan sartzea galtzera kondenatzea da, haien legalitatea onart-

zea. Sistema errepresiboaren aurka borroka egiteko modurik eraginko-

rrena erreprimitutako ekintzei eta pertsonei zilegitasuna aitortzea da,

baita erreprimitutako ideiak sozializatzea ere (esplotazio era ororekin

amaitu nahi dutenean), benetan min ematen duena baita. Gainerako

guztiak oso ibilbide laburra izango du.

Sistema

errepresiboa

kolektibitateen

aurka erabiltzen

den praktika

kolektiboa da;

ez da inoren

ekintza pertsonalen

ondorio,

ez da ekintza

ilegitimo baten

neurrizko

edo neurrigabeko

zigorra.
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Berez errealitate negatiboei, bizitzaren arazo

garrantzitsu eta erabakigarriei aurre egiteko

erresistentzia inkontziente bat daukagu guz-

tiok; eta gainera gure tesiak kolokan jartzen

dituzten errealitateak aztertzeko erresistent-

zia politikoa ere badaukagu.

Hau edonorentzat kontuan hartzeko modu-

koa bada, are gehiago iraultzailea izan nahi

duen edozein eragilerentzat. Eta errepresioa

guztia kolokan jar dezakeen errealitate

negatibo bat den heinean, errepresioaren

teorian arreta jartzeak berebiziko garrant-

zia dauka; izan ere, ezin da kapitalismoaren

garapena ulertu errepresioaren teoriarik

gabe eta errepresioaren teoria ahultzen den

heinean ideologia burgesa indartzen da. Hau

guztiagatik uste dugu garrantzitsua dela

errepresioaren helburuen inguruan haus-

nartzea, errepresioaren teoria osatze bide-

an.

Editorialean azaldu dugun bezala, errepre-

sioa botere bat defendatzeko antolatutako

aparatu oso bat da, eta “errepresio” soilaz hitz egitea baino “sistema errepre-

siboaren” inguruan hitz egitea askoz aproposagoa da. Baina zenbat “errepre-

sio” eta “sistema errepresibo” existitzen dira? Honekin ez dugu teorizismo

espekulatiboa lehenetsi nahi, baina garrantzitsua ikusten dugu aurreko borro-

kengandik, hango eta hemengo bizipenengandik ikastea.

“Errepresio” soilaz aritzeak termino estatiko, sektorial, isolatua eta ez sistemi-

ko batez aritzeak esan nahi du; “sistema errepresiboaz” aritzeak berriz, termi-

no dialektiko, garakor, kontraesankor eta sistemikoaz aritzeak. “Sistema erre-

presiboak” botere batek garai jakin batean errepresioa garatzeko dituen bitar-

Berez errealitate

negatiboei

aurre egiteko

erresistentzia

inkontziente bat

daukagu guztiok;

gure tesiak kolokan

jartzen dituzten

errealitateak

aztertzeko

erresistentzia

politikoa ere

badaukagu.

generazioek asko eztabaidatu zuten derrigorrezko hezkuntza jendarte autorita-

rioaren garapenean izan zezakeen eraginaren inguruan, arazoa inoiz baino pre-

senteago dagoenean berriz, arraroa da horren inguruan eztabaidatzea.

Klaseetako mekanika, ikasgaia dena delarik, ikasle pasibo eta gidatuak heztean

datza. Aginduak betetzeko, autoritatea dutenen zigor eta sariak kontuan izate-

ko, interesatzen ez zaigunagatik interesa dugula irudikatzeko eta gure etorkizu-

naren jabe garela sinesteko prestatzen gaituzte. Honetaz gain “kontuz” ibiltze-

aren nozioa buru barneraino sartzen digute, horrela arriskatzea eta ondorio

batzuk pairatzea ez da aukera bat izaten. Laburbilduz, eskolan errespetuz ezta-

baidatzen irakasten badigute ere, lortu nahi dutena eztabaidarik ez sortzea da.

Ildo beretik jarraituz, esan beharra dago kontsumismoak eta gailentzen den

harreman ereduak zerbaitez edo norbaitez guztiz menpekoak diren pertsonak

sortzen dituela. Honek, hezkuntza sisteman gertatzen den bezala, euren eraba-

kiak hartzeko eskumena beste autoritate baten esku uzteko emanagoak bihurt-

zen gaituztelarik.

Gure bizitza, izaera, pentsamendua, nahiak

eta erabakiak baldintzatzen duten zerrenda-

rekin bukatzeko aipatu beharra dago preka-

rietateak, miseriak edo pobreziak eurekin

dakartzaten desahalduntzea. Gure egoera

ekonomikoaren erantzule direnak hori bera

erabiltzen dute guk mugitzeko gaitasunik izan

ez dezagun, beldurra eta ezegonkortasuna

senti ditzagun. Honekin batera gure borro-

katzeko ahalmena gure buru barnetik mugat-

zen duen beste faktore bat hiritarraren

nozioa da, zeinak berarekin dakar poliziaren

papera. Hiritar sentiarazi nahi dituzte batzuk, edozein aitona polizia edo kale-

ko ordena eta altzarien zaindari bihurtuz; dena denona delako, dena delako

denon erantzukizuna. Ez dugu testu honetan azalduko hiritar ez sentitzea nahi

dutenekin egiten dutena. 

Guk gure borondatez arauak jarrai ditzagun mekanismo eta instituzio ugari

daude ikusi dugun moduan baina ala ere bide okerretik doanarentzat, inkon-

formistarentzat, gure gizarteak badu irtenbide bat. Psikiatria eta psikologia

bezalako diziplinak gizakiaren kontrol tresna bat bihurtzen ari dira askotan.

1980an Estatu Batuetan Psikiatria Elkarte Amerikarrak euren diagnostiko libu-

ruan ume eta nerabeengan eragina duten trastorno mentalak sartu zituzten.

Hauetako baten, “trastorno negatibo desafiantea”, sintoma ofizialak hauek
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teko material eta sinboliko guztiak barnebiltzen ditu. Etengabe hobetzen, part-

zialki edo erabat aldatzen doa zapaldutako pertsonen erresistentziaren

aurrerapausoei erantzuteko. Logika honek fase errepresiboen inguruan pent-

satzera eraman behar gaitu; etsaia bitarteko errepresiboak aldatu, garatu,

hobetu egiten dituela pentsatzera. “Errepresio” soila terminoak etsaia errepre-

sioaren “kantitatea” bakarrik handitu dezakeela pentsatzera garamatza; “siste-

ma errepresiboak” berriz, “kalitatezko” jauziak ezagutarazten dizkigu (bideak,

filosofia, metodologia... aurrerago errepresioaren formetan garatuko ditugun

ideiak).

Argi izan behar dugu, siste-

ma errepresiboak botere

bat defendatzeko helburu

orokor horretarako, kont-

zientzia politikoa borrokatu

behar duela. Baina sistema

errepresiboaren helburua

ez da antolatutako kont-

zientzia hori edonola deu-

seztatzea izaten; eraginkor-

tasunaren bidean, antolatu-

tako kontzientzia politikoa

ezagutzea eta kontrolatzea izaten da. Horrela, botereak erabakitzen duenean

eta nahi beste erreprimitu dezake, deuseztapenerako momenturik apropose-

na programa dezake, erabateko deuseztapena inoiz ematen ez dela jakinda

(errealitate honen aurrean botereak pertsonaren bat libre utzi ohi du zer egi-

ten du(t)en ikusteko). Baina botereak ez ditu soilik etsaiak kontrolatzen, histo-

riak behin eta berriro erakusten digun bezala (2013an AEBk Europako hainbat

estatuburu zelatatzen zituela (dituela?) publiko egin zen), botereak lagunek ere

zer pentsatzen duten jakin nahi du.

Eta ikusi dugun bezala helburu orokorra ezagutza eta kontrola baldin badira,

goazen ezagutzera sistema errepresibo guztiek orokorrean dituzten lau ezau-

garriak:

- Kontzientzia kolektibo eta indibidualetik boterearen mesedetan ez dagoen

guztiaren ezabaketa bilatzen dituzten neurriak. Nortasun ororen suntsiketa

erabatekoa eta eraginkorra izan dadin, bizirik dauden belaunaldiek hurrengoei

inongo kontzientziaren aztarnarik ez ustea eskatzen du; eta hau bakarrik lortu

daiteke Estatu baten aparatu guztien (hezkuntza, hedabideak, legeak, epaite-

41

etikoetan eragin handi eta inkontzienteenetakoa duena. Kristautasunak sartu

zuen gure bizitzetan konfesioaren nozio eta praktika. Egun, uste ez badugu ere,

gure barneko egi eta sekretuak aztertzeko eta gure buruari buruz egia esateko

obligazioa guztiz barneratuta ditugu. Honekin kristautasunak egiaren erregi-

men moduko bat sortu du, non beharrezkoa den gure barnekotasuna bijilatzea,

honek gure jarreran eragina duelarik. Honekin harreman zuzena du harreman

eta sexuaren arloan gertatzen den auto-errepresio eta judizio etikoak. Gure

lagun, familia edo bikotekidearekin izan behar genukeen harremana araututa

dago, barneratuta dugu zer bai eta zer ez dagoen permitituta, zer den egokia.

Behar bada egia eta konfesioaren jokoan sartuak gaudela saia egiten zaigu

ditugun harremanak beste, gure edo normala dena ahaztuta bizitzea.

Jendarteko arau moralak, esan dugun moduan, ez dira poliziak jartzen digun

debeku batekin alderagarriak, barneratuta ditugu eta poliziaren papera guk

eta gure ingurukoek betetzen dugu. Harremanen barruan sexuak pisu berezia

duela bistakoa da. Sexuaren kasuan gainera praktikan zein pentsamenduan

ematen da errepresioa. Desio normal eta perbertsioen arteko bereizketa naba-

ria da, eta txiki txikitatik goaz barneratzen. Galdera da: sexuari dagokionez,

pentsamendu eta desioez ari garenean, ba al dago mugarik? Eta praktikari

dagokionez, bestearen kontsentimendutik haratago ba al dago mugarik?

Zenbateraino mugatzen eta baldintzatzen gaitu sexuarekin harremana duen

guztia etikarekin lotzeak?

Kristautasunak eta sexuaren etikak

gure bizitzetan duten eragina alde

batera utzita gure baldintzapenak

nondik datozen aztertzeko dauden

beste adibideen artean, behar bada,

argiena hezkuntza sistema da.

Irakaskuntza beldurra baino eragiten

ez duten froga estandarizatuen tira-

nian oinarritzen da. Beldur honek

ikasle eta irakasleak frogak garatzen

dituztenen (instituzioak, enpresak,

merkatua) eskaeretan kontzentrat-

zera behartzen ditu, modu horretan

jakin-mina, pentsamendu kritikoa,

autoritatea zalantzan jartzea eta

autoritate ilegitimoaren aurreko

erresistentzia suntsituz.  Aurreko
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giak, polizia, kartzela, gerra zikina...)

parte hartze errepresiboarekin.

Horregatik edozein botere zapaltzailek

herrien oroimen kolektiboa ezabatu nahi

du; horregatik sistema kapitalistak jen-

darte gero eta indibidualistago bat erre-

produzitzen du, bakoitzaren arazoak

bakoitzarenak direla sinestarazteko,

irtenbide kolektiboak ez bilatzeko, zapalt-

zen gaituen boterearen kontra ez anto-

latzeko... bezalako dinamikak indartzen

duen jendartea alegia.

- Norbanako edo kolektiboak diren

borroka eta erresistentziak eutsi eta gel-

ditu. Horretarako beharrezkoa den bor-

tizkeri fisiko, psikologiko, kultural, linguis-

tiko, etiko-moral eta genero, klase, nazio,

arraza zapalketa erabiliko du. Bortizkeri

eta zapalketa guzti hauek soilik epe

motz-ertain baterako dira eraginkorrak.

Epe ertain-luze baterako eraginkorrak

izan daitezen, beste neurri politiko, kultu-

ral, sozio-ekonomikoekin uztartu behar

dira. Dena dela min handia eragiten

duten neurriak dira; aurrerapen askatzai-

lea galarazten duten neurriak dira,

Estatuaren kontra ezer egin ezin denaren

ideia era batean edo bestean mantent-

zen dutenak.

- Aldarrikapen demokratiko kolektiboen eta askatasun desioen burujabetza

karga oro desaktibatzea eta sisteman integratzea (sistemarentzako jasanga-

rriak bihurtuz) bilatzen dituzten neurrien eta bitartekoen multzoa. Beti aurre-

ko bi ezaugarrien menpe egongo den, hau da “makilaren”, eta beraiekin uztar-

tu beharreko taktikaz ari gara, hau da “azenarioaz”. Eta oso garrantzitsua da

ezaugarri hau kontuan izatea “makilakadak” jasaten direnean “azenarioaren”

eraginkortasuna ahazteko joera ematen delako.

- Erreprimitzen duenak, eta errepresioaz onura lortzen dutenek, etekin mate-

rial edo sinboliko bat(zuk) lortzea. Polizia mota orotan eta segurtasun zerbit-

Edozein botere

zapaltzailek herrien

oroimen kolektiboa

ezabatu nahi du;

horregatik sistema

kapitalistak jendarte

gero eta

indibidualistago bat

erreproduzitzen du,

bakoitzaren arazoak

bakoitzarenak direla

sinestarazteko,

irtenbide kolektiboak

ez bilatzeko,

zapaltzen gaituen

boterearen kontra

ez antolatzeko...

40

sioaren osagarriak, errepresio gozoagoa, ikusezina, kontrola. Guzti hau eroso-

tasun, segurtasun eta askatasun sentsazio faltsu batez hornitua noski; kexatu

ez gaitezen.

Errepresioa eta kontrola, beraz, osa-

garriak dira eta lotura zuzena dute,

baina garrantzitsua da gure heziketa

eta izate prozesu guztian zehar ema-

ten den etengabeko kontrola eta pert-

sonen ekintza edo jarrera zehatz

baten aurkako errepresioa desber-

dintzea; azken hau erantzun bat izan-

go litzateke, aurrekoa prebentzioa,

bideratzea. Beraz esan dezakegu

errepresio zuzena pairatzean sistema-

ren adarretako batekin konfronta-

zioan gaudela, sistema eta subjektu

edo kolektibo baten artean gatazka

bat ematen ari dela. Kontrol sistema

aldiz, sistema kapitalistaren funtzionamendu normalaren partea da, sistema

betikotzeko mekanismoa, gure barne-barneraino heltzeko asmoz. Ageriko

errepresioa  sistema errepresibo gozo baten azken pausua dela esan daiteke,

konfrontazio edo zigorren fasea, baina horra iritzita ere kontrol sistema osoak

aurrera jarraitzen du. Horretan datza gozotasunaren arriskua, ikusezina den

kontrol eta errepresioa gure bizitzako esparrurik pribatuenetan presente ego-

ten jarraituko duela konfrontazioa gure buruarekin eman arte.

GURE IZATEAREN EKOIZLEAK 

Baina nortzuk sortzen dituzte gure nahiak, izaera eta ideiak? Denak eta denek.

Zenbakian zehar azaldu dugun moduan, kasua da, gu sistema kapitalista

patriarkal batean bizi garela eta honek jarrai dezan ordena, segurtasun eta

askatasun sentsazioa, konformismoa, erosotasuna, beldurra, kontsumo neurri-

gabea, jabetza pribatua, jendearen eroste ahalmenaren kontrola, genero eta

sexu sistema, botere harremanak, normaltasunaren nozioa eta abar luze bat

beharrezkoak dira. Nortzuk dira orduan gure izaeraren ekoizleak? Zein da

errepresio gozo edo kontrol hori? Sistema kapitalista eta bere egitura osoa;

estatuak, instituzioak, enpresak eta euren interesak, publizitatea, kontrol sozia-

la (gure ingurua) eta moral kristaua urrenez urren.

Azken aipatu dugunetik hasiko gara. Moral kristaua da gure judizio eta jarrera
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zuetan lan egiten dutenak, maila desberdinetako funtzionarioak (esta-

tu mailakoak, erregionalistak…), sistema errepresibo osoa mantentze-

ko beharrezkoak diren zerbitzu enpresa ezberdinen langileak… etenga-

be gora egiten duen zerrenda; izan ere, jendarte kapitalistan sistema

errepresiboak, oinarri teknologikoak hedatzeko joeraz gain, giza oina-

rriak ere handitzeko joera ematen da.

Sistema errepresiboen ezauga-

rriak ezaugarri, zenbat eta gut-

xiago ezagutu are eta kaltega-

rriagoa eta eraginkorragoa

izango da sistema errepresi-

boa. Eta bide horretan beldu-

rraren hedapenak paper oso

garrantzitsu bat jokatzen du.

Zigorretan eta basakerian

oinarritutako beldurra oso era-

ginkorra izan daiteke momen-

tu puntualetan, baina era

berean gorrotoa eta haserrea

ere piztu dezake jendartearen

sektore zabaletan. Kasu gehie-

netan, askoz eraginkorragoa

da zehaztugabea eta inkont-

zientea den beldurra, menpe-

ratutako pertsonetan ematen den larritasun eta ziurgabetasun nahas-

keta hori. Beldur horrek ezagutzarako dependentzia, “egiaren” onar-

pen akritikoa eta dogmatikoa errazten du; eta behin tendentzia hauek

ezarrita daudenean “egi” ofizialen faltsutasuna frogatzea oso zaila da.

Eta guzti hau burutu ahal izateko, aurrerago garatuko dugun kontrol

sozialak berebiziko garrantzia dauka.

Errepresioak ez dira soilik maila kontzientean edo zigor, basakeria

mailan ematen; maila inkontzientean, masaren estruktura psikikoko

beldurren eta dependentzien mailan ere ematen dira. Eta guzti hau

kontrolatzeko eta menperatzeko erarik onena, arazoa ahalik eta era

zehatzenean eta kritikoenean ezagutzea da. Orekarentzako eta bizirau-

penarentzako ezinbestekoa den beldurra ezin da esplotaziorik gabeko

jendarte bateranzko oztopo bihurtu.

Orain arte luze aritu gara sistema errepresiboaren ingurua. Zeharka bada ere

begi-bistakoa ez den errepresio horretaz ere hitz egin dugu, gure egin dugun

errepresio horretaz. Baina gai honetan sakontzeko egokiagoa izan daiteke kon-

trol sistemaz hitz egitea sistema errepresiboaz soilik hitz egitea baino. Gure

bizitzako esparru guztietan ematen den kontrola bistakoa den beste errepresio

horren (kartzela, beldurra, atxiloketak, jarraipenak, poliziaren presentzia bera)

osagarria da: kontrola zentsu zabalenean ulertuta. Sistema osoak alor ezberdi-

netan txertaturik daukan alde errepresioa bezala uler dezakegu kontrol siste-

ma. Finean nahi dutena gure pentsamenduaren, gure buruaren, gure bizitzako

esparru ezberdinen gaineko kontrola izatea da. Nahiak, pentsamenduak, senti-

menduak eta desioak; jaiotzen garenetik hiltzen gareneraino gure bizitza eta

izatearen ibilbidearen jarraipen eta mugapena. Dena helburu zehatz batekin:

sistema ustel hau perpetuatzea.  

Puzzleko pieza guztien gaineko kon-

trola eman dadin, sistema kapitalis-

tak kasu honetan, gizabanakook egi-

ten dutena kontrolatzeaz gain (kalee-

tako kamerak, mugikorrak, inter-

net...) egin nahi izango dutena kon-

trolatzen du: nahiak. Horretarako

milaka tresna eta lagun ditu: esta-

tuak eta eurak dituzten eskumen

guztiak (hezkuntza, zerbitzu publiko-

ak…), enpresak eta publizitatea, ban-

kuak eta jendartearen erosteko

almenaren kontrola,  balio kristauen

hegemonia, merkatua eta balio kapi-

talistak… Ikus dezakegunez sistema

kapitalistak gizabanakoen bizitza era

leun eta finean kontrolatzeko tresna

soberan ditu. Agerikoa den errepre-

Puzzleko pieza guztien

gaineko kontrola

eman dadin,

sistema kapitalistak,

gizabanakook egiten

dutena kontrolatzeaz

gain (kaleetako

kamerak, mugikorrak,

internet...) egin nahi

izango dutena

kontrolatzen du: nahiak.
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Sistema errepresiboek izan ditzaketen formak askotarikoak dira, eta botereak

hartzen duen karakterizazioaren araberakoak izango dira. Diktadura batek

adibidez ez du sistema errepresiboren beharrik, diktadura bera delako sistema

errepresiboa; demokrazia burges autoritario batek aldiz, sistema errepresibo-

aren etengabeko indartzerako ahalegin izugarriak behar ditu. Nazio bakarreko

Estatu batean eta herri desberdinak zapaltzen dituen Estatu batean ez dira sis-

tema errepresibo berdinak martxan jarriko. Herrien askatasun nahia zapaldu

behar dituzten Estatuek sistema politikoaren eta burokrazia estatalaren gain-

karga pairatu behar dute, eta horrek krisiak areagotzen eta larritzen ditu;

horregatik konponbideak konplexuagoak eta sistema errepresiboan egin beha-

rreko moldaketak eta aldaketak garrantzitsuagoak eta maiztasun handiagoko-

ak dira.

Gaur egun pairatzen dugun sistema

kapitalistan Estatu burgesak dira

nagusi, eta sistema errepresiboek

erlazio handia daukate ekoizpen

modu kapitalista berarekin: zentrali-

zazioa, desjabetza (materiala, ideie-

na, jakintzarena…), alienazioa, oro-

kortasuna... Baina ezaugarri hauetako

askok behintzat ez dira baztertzaileak.

Estatu burgesek behar duten sistema

errepresiboaren estrategiaren zentra-

lizazioak ez du errepresio txiki asko-

ren autonomia kentzen; are gehiago,

beharrezkoak egiten ditu, beti ere

garrantzi gutxikoak Estatuaren aurre-

kontuetan, politika sozio-ekonomiko-

an/demografikoan/kulturalean/mili-

tarrean… diseinatutako epe luzerako

erabaki estrategikoekin alderatuta.

Pairatzen dugun

sistema kapitalistan

Estatu burgesak dira

nagusi, eta sistema

errepresiboek erlazio

handia daukate

ekoizpen modu

kapitalista berarekin:

zentralizazioa,

desjabetza, alienazioa,

orokortasuna...



37

Eta zein da kasu honetan sistema errepresiborik eraginkorrena? Bortizkeri

errepresiborik txikiena behar duena. Zergatik? Bada horrek erakusten duela-

ko egoera bere horretan mantentzeko sistemari datxekien beste neurriak era-

ginkorrak direla; horrela Estatuak “Estatu demokratikoaren” itxura hartzen du,

beti ere bortizkeri errepresibora (handiagoa edo txikiagoa, beharren arabera)

bueltatuko dena aipatutako neurrien eraginkortasuna desagertzerakoan.

Sistema errepresibo onenen lanik garrantzitsuena bortizkeria bera ahalik eta

gehien ezkutatzea da; sistema errepresibo eraginkorrena neurri ekonomikoak,

politikoak, kulturalak, polizialak… uztartzen dituena da, eta horrek Estatuaren

funtzionamendu on minimo bat behar du.

Errepresioaren helburuaren

artikuluan komentatu dugu

sistema errepresiboa zerbait

dinamikoa dela, beraz eten-

gabeko garapenean dagoen

errealitate batez ari gara;

hau da, beharrezkoa duene-

an forma berriak edo

berreskuratutakoak garat-

zen joango da sistema erre-

presiboa, fase desberdinak

izango ditu. Baina fase erre-

presibo hauek ez dira jaio

eta berehala eta era oso batean martxan jartzen. Fase errepresibo orok ego-

kitzapen denbora bat behar du. Ezaugarri horrek sistema errepresibo baten

eratze prozesuaren analisia zailtzen du esperientzia praktikorik ez dagoen

bitartean. Era berean, gogorragoa, zabalagoa eta sistematikoagoa den sistema

errepresiboak sistema martxan jarriko duten aparatuen moldaketa behar du.

Hala ere, aldaketak aldaketa, fase guztien funtsean iraunkorra den errealitate

historiko bat existitzen da; eta iraunkorra denaren eta aldatzen denaren arte-

ko dialektikak sistema errepresibo ororen ahulguneak topatzen lagunduko

digu.

Aurreko artikuluan sistema errepresiboen ezaugarrien inguruan aritu garene-

an sistema errepresiboen bi forma nagusiak gainetik aipatu ditugu: asimilazioa

eta ezarritako boterearen onarpena edo joko horretan sartu ez den disidentzia-

ren zanpaketa.

12

Bururatu zaigu ere legislazioan egiten ari diren aldaketekin sartzea eta

seguruenik hori jardunaldietan landuko dugu.

Eta egiten ari diren legislazio aldaketa horiek nola baloratzen ditu-

zue?

Bueno esan beharra dago errepresioari dagokionez Euskal Herriak ez

duela esperientzia txikia, eta hemen pentsaezinak ez diren gauza asko

gertatu eta gertatzen dira. Legislazio aldaketak seguruenik hemen bizi

den salbuespen egoeraren orokortzea ekarriko du oraingoan motibo

ekonomiko eta sozialengatik inoiz baino gehiago. Kapitalismoa basatia

da eta egun kapitala inoiz baino

gehiago jartzen ari da gizabana-

koen gainetik. Jendea nazkatzen

hasia da berriz eta erantzunak

areagotu egin dira azken urtee-

tan, honek ezinbestean legislazio

aldaketa eta ley mordaza dela-

koa ekarri ditu, baina argi dago

hau ez dela azkena, eta hurren-

goa lotsagarriagoa izango dela.

Oso kontziente dira herritarren

egoera ez dela aldatuko eta ez

dute aldatzerik nahi, gu itotzeak

mantentzen dituelako ur-azale-

an, eta herriaren erantzunei

erantzuteko errepresioa eta bel-

durra baino arma hoberik ezin

dute izan. Horregatik ikusten

dugu egin dezakegun gauza

bakarra honen aurrean prestat-

zea, informatuta egotea eta

segurtasunez jardutea dela.

Eta bukatzeko beste zerbait esan nahi duzue?

Ba jendea animatzea jardunaldietan parte hartzera, gurekin lan egite-

ra edo dena delakoa. Eta gure leloetako bat gogora ekarriz, esatea

merezi duela, borrokatzen jarraitu behar dugula eta honekin batera

errepresioa ezagutzea ezinbestekoa dela.

herriaren erantzunei

erantzuteko

errepresioa eta

beldurra baino arma

hoberik ezin

dute izan.

Horregatik ikusten

dugu egin dezakegun

gauza bakarra honen

aurrean prestatzea,

informatuta egotea

eta segurtasunez

jardutea dela.
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Lehenengo kasuan, erabiltzen diren formak anitzak dira eta kontrol sozialaren

paperak berebiziko garrantzia dauka. Kontrol soziala botere sistema batek

bere menpekoak ezagutzeko, aztertzeko, ebaluatzeko eta makurtuta man-

tentzeko erabiltzen dituen bitartekoen multzoa da. Jendarte historiko bakoit-

zak aproposa zitzaion kontrol sozialaren sistema erabili du. Kontrol soziala

errepresioan bukatzen duen prozesuaren hasierako oinarria da, eta hiru kon-

trol orokor bereizi ditzakegu: “bizitza pribatuan” edo “intimitatean” ematen

dena (familiak emakumeen, gazteen eta pertsona nagusien pasibotasuna eta

konformismoa ziurtatzen ditu); bizitza publikoan ematen dena (milaka apara-

tuz eta pertsonaz osatutako makineriak gure desioak, datuak, jabetzak, zorrak,

lan indarraren esplotazioa… zelatatzen etengabe); eta boterea ezbaian jartzen

dutenengan ematen dena (legegintza, epaitegiak, polizia, kartzela… eta segur-

tasun enpresa pribatuak). Errazagoa izango da zelatatua delako izututako jen-

darte bat kontrolatzea; eta kontrola ahalbidetzen duen zelatatzea betidanik

pairatu izan bada zelatatzearen normalizazioa eman daiteke.

Aipatutako zelatatzeaz gain, kontrol sozialera-

ko hainbat bide erabiltzen dira: konformismo-

an hezten duen hezkuntza sistema (pasibota-

suna, aginduak jarraitu, autoritatearen aurrean

men egin, egoera iraultzeko gaitasun eza…

indartzen dira pentsamendu kritikoa, kuriosita-

tea, autoritatea zalantzan jartzea, autoritate ez-

legitimoaren aurkako erresistentzia… beharre-

an); ez ordaintzeko beldurragatik pasibotasun

politikora eramaten gaituzten mota desberdi-

netako maileguak (etxebizitzaren hipoteka,

gero eta garrantzi handiagoa izango dituzten

ikasketarako maileguak…); soldatapeko lana-

ren ezinbestekotasuna (sistema kapitalistak,

aurreko ekoizpen moduek ez bezala, irtenbide

bakarra uzten digu bizirauteko: soldatapeko

lana); masa hedabideak (askotan telebistan

agertzen diren edukiez kezkatzen gara arazoa

telebista bera denean, edo ondorio hori behint-

zat atera dezakegu AEBko kartzelen kudeaketaz arduratzen diren enpresa pri-

batuek aitortu dutenean presoak lasai mantentzeko kable bidezko telebista

eskaintzea guardia gehiago jartzea baino eraginkorragoa dela); inkonformis-

moa psikopatologizatzen eta medikatzen (AEBn, bereziki osasun asegururik ez

tak bere iraupena bermatzeko erabiltzen duen tresna bat delako, sistematiko-

ki eta helburu zehatzekin erabilia gainera. Euren sistema kolokan jartzen duen

orok pairatu dezake errepresioa. 

Eta egoera honen aurrean zer bururatu zaizue egitea?

Ba ezer berririk ez. Lehenik eta behin gertatzen diren errepresio kasuak salat-

zea eta hauei erantzutea da gure helburua, kanpaina orokorrak eginez, hau da,

auziperatu guztiak barnebilduz; eta atxiloketa bat gertatzean  edo epaiketak

hurbiltzen doazenean kanpaina indibidualagoekin. Azken hau beharren arabe-

ra eta kasuen salaketa egiten duten eragile edo plataformekin elkarlanean,

egotekotan. Azkenean egin nahi duguna informatzea da: zenbat auziperatu

daude, kasuen jarraipena egitea eta errepresioaren inguruan irakurketa oroko-

rra egitea. Eraso guzti hauek dinamika beraren barruan daudela irudikatu nahi

dugu. 

Zertan zabiltzate orain orduan? 

Ba momentu honetan jardunaldi batzuk prestatzen ari gara Zirikatzen!ekin,

esan dugun moduan errepresioaren inguruan informatzeko eta hausnartzea da

gure helburua. Testigantzak, informazio praktikoa eta hausnarketa nahastu

nahi ditugu jardunaldietan. Hortaz aparte propaganda orokorrarekin hasteko

asmoa dugu, adibidez koadrotxo batzuk jarri nahi ditugu tabernetan herriko

auziperatuen informazioarekin auzien jarraipena egiteko.  Oraingoz horretan

aritzeko asmoa dugu atxiloketaren bat edo auziren bat aurrera ez doan bitar-

tean. Baina seguruenik urte honetan mugimendua egongo da hainbat auzipe-

ratuen prozesu judizialetan eta horretan pentsatzen ere hasi behar gara, mart-

xoak hiruko auziperatuak, gazte danbadako auziperatuak… Guk Deustun

oihartzun ahalik eta handiena izatea nahi dugu, eta horretan ibiliko gara; beti

ere beharren arabera eta kanpainak beharrik gabe solapatzea galaraziz.

Errazagoa izango

da zelatatua

delako izututako

jendarte bat

kontrolatzea;

eta zelatatzea

betidanik pairatu

izan bada

zelatatzearen 

normalizazioa

eman daiteke.
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daukatenentzako Medicaid gobernuaren osasun programan, gazte

mordo batek antipsikotikoak eta lasaigarriak hartzen dituzte diagnos-

tiko ez psikotikoak dituztenean, hainbat jarrera (“nagusien eskakizu-

nak eta arauak ez ditu betearazten”, “nagusiekin maiz eztabaidatzen

du”…) patologizatzen dira…); fundamentalismo erlijiosoa eta kontsu-

mo konpultsiboa alternatiba bezala…

Bigarren kasuan, Estatuek

zuzenean kontrolatzen dituz-

ten aparatuak erabiltzen dira

(lehenengo kasuan ere

Estatuak hainbat aparatu kon-

trolatzen ditu hezkuntza

kasu). Editorialean esan

dugun bezala, sistema erre-

presiboa mantentzeko burge-

siek Estatua behar dute eta

zehatzago legegintza eta

epaitegiak (behar izatekotan

“ad hoc” egindako legedi eta epaitegiak barne, gure herrian ondo

baino hobeto ikusi ahal izan dugun bezala), ejertzitoa eta polizia, eta

kartzela (azken biak ere aski ezagunak gure herrian). Estatuaren bor-

tizkeriaren monopolioaz ari gara, baina bortizkeria ez da zertan begi

bistakoa izan. Askotan eraginkorragoak dira ezjakintasun orokorrean

ematen diren eskubideak murrizten dituzten arautegien ezarpena,

isun politika aktiboa bezalako neurriak; “Iruñea askatasunez” herri pla-

taformak salatu duen bezala jendea itotzea bilatzen duten neurriak

dira hauek. Estatuek beti nahi izango dute bortizkeri maila ahalik eta

txikiena mantentzea, baina behar izatekotan eskura duten bortizkeri

guztia erabiliko dute, mehatxuak, erailketak, faxismoa… barne.

Hau guztia horrela bada ere eta Estatuaren ahalmena gutxietsi ezin

badugu ere, ezin dugu Estatua neurriz kanpo baloratu. Mutur biek

arazo larrietara eraman gaitzakete, eta horrela ezinezkoa izango zaigu

boterearen indarrak eta ahulguneak modu egoki batean neurtzea. Hau

da, ezinezkoa izango zaigu sistema errepresiboaren formak bere ego-

kieran aztertzea botere zapaltzailearen kontrako borroka eraginkorra-

goa bihurtzeko.

zieten Telle eta Urtziri,  Grebalariak Aske plataforma martxan jarri zen berriz

eta gu gure lana eten genuen indar guztiak bertan jartzeko. Besarkada bat Urtzi

eta Telleri.

Etenaldi bat egin zenuten eta berriro hasi?

Bai. Martxa hartzea kostatu egin zaigu egia esan, ikasturte berria hasi zenean

gu ez geunden lanean, azaro aldean ber hartu genuen, baina pasadan urtean

asanbladetan zegoen jendea asko deskolgatu egin zen, urte batetik bestera

pertsonen egoera asko aldatzen da. Aurten asanbladen adina baxuagoa izan da

eta gero eta jende gutxiago joan da etortzen denbora pasa ahala. Guri ere asko

kostatu zitzaigun martxa hartzea eta asanbladaren bat bertan behera utzi

behar izan genuen, eta horrek dena moteldu du.

Nola antolatzen zarete momentu honetan orduan? 

Ba esaten ari ginen moduan gero eta jende gutxiago etortzen zen asanbladeta-

ra eta askenean ikusi dugu zortzi pertsona gaudela gutxi gora behera modu

iraunkorrean lan egiteko gogoz. Azkenean motorra eta asanblada fusionatu

genuen ez zelako erreala, eta orain talde bat bezala funtzionatzen hasi gara.

Zenbat auziperatu daude momentuan

Deustun?

Hamahiru. Baina zenbakia etengabe doa

aldatzen. Epaiketa batzuk luzeak izaten dira,

baina beste batzuk nahiko arin egiten dira.

Batzuk kausa zaharrengatik epaitzen dituzte,

herrirako kide izateagatik, Segiren ilegaliza-

zioa salatzeagatik, Gazte Danbadan Xabier

Lopez Peñaren erailketa salatzeagatik, twit-

terren idazteagatik, Martxoak 3an  Bilbo

egin zen Foro Ekonomiko Mundialekoei ongi

etorria ez emateagatik, kartel batzuk jartze-

agatik, edo azkena gogora ekarriz, EPPK-ko

abokatuak izateagatik. Hautatik bost edo sei

gazteak dira. Baina gauza ez da zenbakia edo

adina, gauza da sistemaren maltzurkeria

ikusgaiago egitea; urtez urte zenbakia eta

aurpegiak aldatzen doaz, baina errepresioak

ez du etenik. Errepresioa sistema kapitalis-

Gauza ez da

zenbakia edo adina,

gauza da

sistemaren

maltzurkeria

ikusgaiago

egitea; urtez urte

zenbakia eta

aurpegiak aldatzen

doaz, baina

errepresioak

ez du etenik
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Errepresioaz luze aritu gara orain arte eta herri honetan errepresioaren aurka

eman diren erantzun batzuk ere aztertu ditugu. Deustun ere baditugu errepre-

sio kasu zehatzen aurka lan egin eta egiten dutenak, Grebalariak Aske! plata-

forma adibidez; eta momentuan Utzi Bakean Deustuko Gazteria, errepresioa

ikusgaiago egiteko eta honen aurrean prestatzeko helburu duen taldea dugu

herrian.

Noiz eta zergatik hasi zineten lanean?

Pasadan urtean erdian edo hasi ginen. Ideia ernaitik etorri zen, ikusten zutela-

ko eraso gogorrei ematen ziren erantzunak jendetsuak izaten zirela baina ez

zegoela errepresioaren gaia era sakon batean lantzen zuen talderik; eta batez

ere beharrezkoa ikusten zen gazteak errepresioaren inguruan informatzea.

Asanblada ireki bat deitu zen eta hortik aurrera motorraren lana egin zuen tal-

detxo batek deitu zituen hurrengo asanbladak, hogeita bost lagun inguru bilt-

zen ginelarik. Irakurketa bat egin genuen, irudia, protokoloak finkatu genituen

eta lanean hasi ginen.  Momentu horretan herriko bi gazte Iñigo Cabacasen

erailketa salatzen zuten kartel batzuk jartzeagatik epaitu zituzten, eta horren

jarraipen txikia egin genuen, biak absolbitu zituzten. Martxoak 3an eta ondo-

rengo egunetan egin zituzten atxiloketetan Deustuko lau gazte atxilotu zituz-

ten, euren artean adin txikiko bat; eta apirilean txiolarien sarekada gertatu

zenean, adin txikikoa berriz atxilotu zuten. Horrekin hasi ginen astiro luzerako

zela pentsatu genuelako, eta ikasturtearen bukaeran grebalarien auzian beste

errekurtso bat presentatu zuen fiskaltzak eta bi urte eta erdiko zigorra eskatu
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Euskal Herria mendeetan zehar zapalduta-

ko herria izan da. Gaur egun pairatzen

jarraitzen ditugun lau zapalkuntzek (gene-

ro, klase, nazio eta Ama-lurra) forma erre-

presibo desberdinak erabili dituzte histo-

rian zehar; zapaltzaileen beharrizanetara

eta momentuko baldintzei egokitzen joan

diren formak. Baina nondik hasi? Nola sail-

katu? Noraino sakondu azalpenetan?

Ezinezkoa da gure herriak ezagutu dituen

forma errepresiboak azaltzea artikulu bate-

an; ezta forma errepresibo guztiak aipatzea

ere. Honako hau hurbilpen bat hasteko

saiakera xume bat besterik ez da; gaian

sakontzeko animatu nahi duen saiakera.

Ia historia osoan zehar gaur arte irauten

duen emakumeen zapalkuntza mantentze-

ko erabili diren forma errepresiboak, naba-

riagoak edo ikusezinagoak; erromatarrek gure herriaren zati bat menderatzeko

erabilitakoak; Gaztelako eta Frantziako koro desberdinek erabilitakoak;  kapita-

lismoaren sarrerak eta hedapenak erabilitakoak… hainbat eta hainbat zapal-

kuntza eta forma errepresibo aipatu genitzake, baina hasteko bi errealitate

azpimarratu nahiko genituzke. Alde batetik, Euskal Herrian jaio eta bizi izan

diren pertsonek zein Euskal Herritik kanpo etorritakoek erabili dituzte zapal-

kuntza desberdinak mantentzeko errepresio sistemak. Eta beste alde batetik,

zapalkuntzak sailkatu eta desberdindu baldin baditugu ere, argi izan behar

dugu kasu askotan guztiz elkarlotuta doazela; sorgin ehizak emakumeen kon-

trako jazarpenaz gain, herri jakinduriaren eta auto-antolaketaren kontrako

eraso bat izan ziren; kapitalismoaren sistema errepresiboak lau zapalkuntzak

mantentzea beharrezkoa du.

- Ekintza bat sabotajea dela irizteko ez da beharrezkoa kalteak eragi-

tea, komunikazio zerbitzuak edo garraiobide publikoen zerbitzuak

etetearekin nahikoa da. Bildutako ekintzaren kontzeptu berrian ez da

beharrezkoa egileen arteko aldez aurretiko hitzarmena. “Metroa hart-

zea” bezalako protesta ekintzak edo anonymus-ek DDOS erasoen bidez

egiten duen bezala web orrialdeak erabilgarritasunik gabe uztea tipo-

logia honetan sartzen dira.

- Ezin dira ahaztu twitter-eko

erabiltzaileen aurkako sareka-

dak, Deustun zoritzarrez ezagu-

nak ditugunak. Sare sozialen eta

internetaren inguruko aurreko

alean komentatu genuen bezala

[http://zirikatzendeustu.word-

press.com/2011/05/22/komuni-

kazioa-libre-pdf/], Sinde-Wert

legea internetek eskaintzen

dituen askatasunen aurkako

hasierako pausu bat besterik ez

zen izan. Ikusten ari garen beza-

la, sareko adierazpen askatasu-

naren aurkako erasoak ohikoak izatera pasatuko dira.

- Behatutako askatasunaren neurrien artean, beste delitu batzuk egi-

tera bultzatu dezaketen pertsonekin, lagunak eta kideak barne, kon-

taktua izatearen debekua sartzen da aukera bezala.

ATENTATUA, ERRESISTENTZIA ETA DESOBEDIENTZIA

- Indarkeriarik gabeko egoera batean, soilik erresistentzia aktibo larria

egiten bazen atentatuta egin zitekeela ulertzen zen. Zehaztapen hau

desagertu egiten da eta pertsona isunekin edo 1-3 hilabete bitarteko

kartzela egonaldiarekin zigortua izan daiteke, betiere modu larri

batean erresistentzia edo desobedientzia aurrera eramaten badu.

- Babesa handitzen zaio “Segurtasun Gorputz eta Indarrekin elkarlane-

an edo honen agindupean lan egiten duen eta segurtasun pribatuzko

ekintzak egiten dituen segurtasun pribatuaren alorreko langileari,

ondo identifikatua“. Hau da, segurtasun pribatuari espazio handiagoa

eskaintzen zaio. Eta nork kudeatzen ditu segurtasun enpresa pribatu

gehienak?… Eskuin muturreko taldeek, hain zuzen ere.

Gaur egun

pairatzen jarraitzen

ditugun lau

zapalkuntzek

(genero, klase, nazio

eta Ama-lurra)

forma errepresibo

desberdinak

erabili dituzte

historian zehar



Ezagutu ditugun sistema errepresibo guztiak azaldu ezin baldin baditugu ere,

azken hamarkadetan emandako errealitate bat aipatzea eta zergatiak haus-

nartzea interesgarria iruditzen zaigu: Euskal Herria laborategi errepresibo bat

izan da. Eta zergatik egiten dugu baieztapen hau? Bada hainbat neurri errepre-

sibo era sistematiko batean martxan jarri direlako herri baten borroka desber-

dinak desaktibatze aldera. Honek ez du esan nahi neurri hauek bakarrik

edo/eta lehenengo aldiz erabili direnik Euskal Herrian, baizik eta hemen era

sistematiko batean aplikatu direla eta bere garaian helburu bati begira hartu-

tako hainbat neurri gaur egun beste helburu batzuekin erabiltzen direla. Bere

gaurkotasunagatik esanguratsua iruditzen zaigu Euskal Herria errepresio labo-

rategi bat izan dela erakusten digun hurrengo adibidea: Euskal Herrian lan egi-

ten zuten hainbat eragileren kontra martxan jarritako ilegalizazio kanpainaren

baitan udaletxeak disolbatzeko legea; “terrorismoa”ren eta ETAren kontrako

borrokan bere garaian udaletxeetatik ezker abertzalea kanporatzeko egindako

lege hau, gaur egun zorra ordaintzeko mehatxu bezala erabiltzen da.  

Baina zergatik Euskal

Herrian? Sistema hetero-

patriarkal kapitalistaren, eta

espainola eta frantsesa gure

kasuan, boterea zalantzan

jartzen duen edozer errepri-

mitzen da; eta azken

hamarkadetan (atzerago ez

joatearren) botere hori

zalantzan jarri duten hain-

bat eta hainbat herri borro-

ka garrantzitsu garatu dira

gure herrian: kultura mailan

(euskalduntze prozesuak, ikastolak…), Ama-lurraren defentsan (Lemoiz,

Leitzaran…), emakumeen burujabetzan (abortuaren legeztapenerako borro-

ka…), edukiz hustuta bada ere gaur egun oso bogan dagoen desobedientzia

zibilean (intsumisioa…), gazte mugimenduan, langile mugimenduan (gasteizko

martxoak 3…)… Adibide guzti hauek argi erakusten digute errealitate berriak

sortzeko soilik herri antolakuntzak eta borrokak balio dutela. Bide horretan

sistemak errepresioa erabiliko du borroka hauek neutralizatzeko; eta errepre-

sio zuzenak ez baditu lortzen bere helburuak, hasierako estrategiara itzuliko da,

errealitate berria sisteman integratzeko saiakerara hain zuzen.
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- Pertsonaren errehabilitazioak garrantzitsua izateari uzten dio eta segurta-

sun kolektiboa (beldurra) eta gizartea konpentsatzeko beharra (zigorra) ele-

mentu nagusiak izatera pasatzen dira.

- Hala ere, ez dago aldaketarik jendartea sumintzen duten delituetan ezta

politikariek, bankariek, kontseilariek edo poliziek egiten dituztenetan.

Espainiar estatuak kartzelan dagoen pertsonen Europako ratiorik handiena

eta pertsonako delitu ratiorik baxuena du. Kartzelan dauden pertsonek buru-

ko, droga eta arazo sozialak dituzte. Hala ere, bideratzen ari diren proiektuare-

kin jendartean zulo sozial handiago bat sortzen ari dira. Horrez gain, aske

azaltzen diren, elkarri babesa ematen dioten eta bizirauten duten kolektibo

edo pertsona desberdinen eguneroko bizitzako espazioak kriminalizatzen ari

dira.

Gatazka soziala handitzen ari den momentu hone-

tan, berebiziko garrantzia duten bi kontu azpima-

rratzea ezinbestekoa iruditzen zaigu:

ORDENA PUBLIKOAREN AURKAKO DELITUAK

- Artikulu berri bat ezartzen da, 557 ter: “Taldeka

edo banaka baina talde baten babespean jardu-

ten dutenek pertsona juridiko publiko edo priba-

tu baten etxea, bulego edo lokala okupatu edo

inbaditzen dutenean (nahiz eta publikora zabalik

egon) eta horrek jarduera normalaren asaldatze

azpimarragarri bat eragitekotan” 3 eta 6 hilabete

bitarteko espetxe egonaldiarekin edo 6tik 12 hila-

beterako isunarekin zigortuko da (bilera jendetsua

bada, espetxeko egonaldia 6tik 9 hilabetera han-

ditu daiteke).

Ez dago indarkeriarik, baina ohiko jardueraren

asaldatzea dago, eta izorratuek baloratuko dute

maila. Honek hainbat ekintzetan du eragina: etxe

kaleratzeak gelditzeko ekintzetan, BBVAren kon-

trako plataformaren ekimenak, ospitaletan itxial-

diak, sionistekin lan egiten duten komertzioetan egiten diren protestetan,

Lanbideetan egiten direnetan...

- Delitu bat egitera bultzatu dezaketen mezuak edo kontsigna zabaltzea deli-

tu berri bihurtzen da. Deialdiak zabaltzea edo jendea borrokatzera animatzea
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Delitu bat

egitera bultzatu

dezaketen

mezuak edo

kontsigna

zabaltzea delitu

berri bihurtzen

da. Deialdiak

zabaltzea edo

jendea

borrokatzera

animatzea ere.
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Zigorrak hiru taldetan banatzen dira eta hauek dira arautzen dituen arau-

hauste nagusiak:

Arau-hauste oso larriak (30.001 eurotik 600.000 eurorainoko isunak)

- Ikuskizun publikoak edo olgetarako ekintzak ospatzea agintaritzak segurtasun

arrazoiak direla medio ezarritako debekuaren eta esekitzearen urratzea.

Arau-hauste larriak (1.001 eurotik 30.000 eurorainoko isunak)

- Ordenaren asaldatze larria ekitaldi publikoetan, kirol eta kultura ekitaldietan,

ikuskizunetan eta elizkizun erlijiosoetan edo delitu ez diren beste zenbait bat-

zarretan. 

- Pertsonentzat edo ondasunentzat arriskua suposatu dezaketen ordenaren

asaldatze larriak, bide publikoetan edo suteak eragitea.

- Agintariei bidea eragoztea haien erabaki administratiboetan edo judizialetan

zein etxe kaleratzeetan. 

- Agintariei desobedientzia edo erresistentzia haien funtzioak betetzerakoan

eta identifikatzeari uko egitea.

Arau-hauste arinak (100

eurotik 1.000 eurorainoko

isunak)

- Biltzeko legea hausten duten

bilerak eta manifestazioak.

- Agintarien edo Estatuko segurtasun indarren kideen irudien edo datuen era-

bilera ez baimendua.

- Segurtasun perimetroa mugatzen duten hesiak kentzea. 

- Higigarri urbanoen kaltetze arinak, hala nola, markesinak, paperontziak, edu-

kiontziak... zein zerbitzu publikoei bideratutako ekintza bandalikoak (margoke-

tak eta grafitiak)- 

Kode penalaren erreformak ez du Hiritarren Segurtasun Legeak mugimendu

sozialen aldetik jaso zuen arreta handi hori bereganatu. Gurekin lotuta ez

dagoela dirudi, baina jende asko horren garrantziaz jabetzen ari da. Hona

hemen erreforma ulertzeko hainbat zehaztasun.

- Zigor gehiago eta gogorragoak: hutsegiteak desagertu egiten dira, baina

kasu gehienetan delituen barne sartzen dira.

- Zigor gogorragoak atzerritarrentzat, kanporatuak izan daitezke nahiz eta

paperak izan. “Top manta” delitua izango da berriro ere.

- Berrikusi daitekeen zigor iraunkorra deitzen den biziarteko kartzela-zigorra

ezartzen da. Erreforma honekin kartzelako egonaldiaren batez bestekoa bikoiz-

ten da Frantzian edo Italian, eta hirukoiztu Alemanian.

31

Eta errepresio zuzena aipatu dugula, errepresio neurri ez zuzenen garrantzia

aipatu nahi genuke. Sistema errepresiboan berebiziko garrantzia daukaten

neurriak dira. Neurri ez zuzen hauek, borroka-gizatalde-eragile bat baztertze-

ko edo/eta zuzenean erreprimitzeko baldintzak sortzeko erabiltzen dira. Gure

herrian hainbat eta hainbat dira neurri ez zuzen hauen adibideak; gutxi batzuk

aipatzearren betidanik ezagutu dugun eta forma desberdinak hartu dituen des-

informazioa (errealitateak ezkutatzen, informazio partziala emanez, zuzenean

gezurrak esanez…), Arzallus-en “zentral nuklearrik gabe bakarrik azak jango

ditugu eta ingurutik isolatuta geratuko gara”, bere garaian “violento-democra-

ta” binomioaren ezarpena Ajuriaeneako Paktuan, ilegalizazio zikloari bide

eman zion “terrorista”ren etiketa (hau bai gero mundu zabalean hedatuta-

koa)… Neurri ez zuzen hauekin edozein sistema errepresibok neurri zuzenak

tartekatzen ditu, gure herrian aski ezagunak: erailketa masiboak, tortura, kart-

zela, erbestea, lotsa-beldurraren hedapena, “ad-hoc” egindako legislazioa…

Eta Euskal Herrian ezin hitz egin errepresioaz

mugimendu anti-errepresiboaz hitz egin

gabe. Gure herriak aspaldi bizi duen gatazka

politikoa dela eta errepresiorik gordinena pai-

ratu izan dugu eta pairatzen jarraitzen dugu,

kartzeletan gutxienez. Errealitate honi erantzu-

teko urteetan garatzen joan den Amnistiaren

aldeko mugimenduaren garrantzi saihestezina-

ri heldu nahi diogu hurrengo lerroetan. 

Amnistiaren Aldeko Batzordeak 1975. urtean sortu ziren euskal preso politi-

koen amnistia lortzeko helburuarekin. Herrietako taldeak batzar-elkarteak

ziren garai honetan, eta guztiak koordinatzen joan ziren, harik eta 1977ko

otsailean Gipuzkoako koordinadora sortu zen arte. Amnistiaren Aldeko

Elkarteek herri-mobilizazio ugari antolatu zituzten. Amnistiaren Aldeko Asteak

izan ziren nabarmenenak. Adolfo Suarezen gobernuak mobilizazio horiek

gogor jazarri zituen eta maiatzeko Amnistiaren Aldeko Astean eman zen erre-

presioaren ondorioz zazpi lagun hil zituzten. 

Azken euskal preso politikoen kaleratzearekin eta iheslari kantitate handia

oraindik Euskal Herrira itzultzeko prest ez zegoen arren, Amnistiaren Aldeko

Batzorde Nazionalak disolbatzea erabaki zuen. Horretara, amnistiaren aldeko

borroka eta errepresaliatu politikoen laguntza Hego Euskal Herriko lau herrial-

deetako Amnistiaren Aldeko Elkarteen koordinadoraren esku gelditu zen,
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mugimendu asanbleario koordinatu modura egituratu zena Euskal Herriko lau

herrialdeetan. Bakoitzak bere dinamikak eta bere autonomia zituen. Baina

hainbat gaietan lau herrialdeak ere koordinatzen hasi ziren.

Horretara, Amnistiaren Aldeko Batzordeen bigarren aldia hasi zen.

Errepresioa gordintasun osoz azaleratu zen eta tortura, ekintza para-polizialak

eta manifestazioen debekatzeak  horren adierazle argia bihurtu ziren. Laster

estatu terrorismoa praktikatzen zuten taldeak sortu ziren: Batallón Vasco

Español, Triple A eta beranduago estatuak berak zuzentzen zuen GAL.

1978. urtean euskal preso politiko guz-

tiak Euskal Herritik Soriara urrundu

zituzten. Bertan, erregimen gogor bat

ezarri zitzaien. 1982an ehun euskal

preso politiko inguru Soriatik Alcala

Mecora eraman zituzten. Urtebete

beranduago, euskal preso politiko

gehiengoa Herrera de la Manchara eta

Emakumeentzako Karabantxelgo kart-

zelara eraman zituzten. Sakabanaketa

Argeleko elkarrizketen ostean indartu

zen bereziki eta bi estatuek bultzatu

zuten politika hau PSOEk diseinatu

zuen PNVren laguntzarekin. Preso poli-

tikoen kolektiboa apurtzeko saiakera:

hamarnaka kartzelatan sakabanatu,

eskubide gehiago ukatu eta jipoiak eta

isolamendu pertsonal nahiz politikoa areagotu. Kartzela barruan ere euskal

preso politikoak sakabanatu egin zituzten.

Gauzak horrela, errepresioaren bilakaerak (Espainiako Auzitegi Nazionala, Lege

Antiterrorista, ZEN plana, gerra zikina, militarizazioa, espetxe politika, ihesla-

rien jazarpena...) eta horrek zekarren guztiari aurre egin beharraren aurrean,

1985ean barne eztabaida prozesua zabaldu zen Amnistiaren Aldeko

Batzordeen barruan. Eztabaida honen buruan, amnistiaren aldeko elkarteen

lau koordinadorak preso eta iheslarien senitartekoekin batera egindako I.

Batzar Nazionalean sortuko da erakunde moldea hartu zuen Amnistiaren

Aldeko Batzordeak. 2000. urtean Euskal Herri osoa hartuko zuen egitura nazio-

nalaren proposamenak beste eztabaida sortu zuen egituraren barruan.

Elkarrekin eraiki izena hartuko zuen eztabaida prozesu hau Ipar Euskal Herrian

eta joera progresistak izateko susmagarria ez

dena)  CNP-an lan gatazka kolektiboa deklarat-

zera heltzeraino. “Gatazka kolektiboan parte

hartzea erabaki dugu polizien artean handitzen

ari den ezinegona dela eta”. Arazoa urrunetik

dator: “Onesten ari diren legeak gorpuaren mili-

tarizaziora zuzenduta daude, uniformetasun

berria edo asistentziarik gabeko baja, adibidez”,

gaineratzen du. Jorge Fernández Díaz

Ministerioan sartu zenetik, militarren hainbat

ohitura ezartzen hasi dira, hala nola, abesti eta

martxa militarrak entzutea sinadura ekitaldie-

tan. Gainera, gaur egun pertsona horrek aginte

makila darama. Uniforme berriak enkargatu

dira ere, estilo “militarragoa” dutenak eta agin-

tarien sorbaldakoetan intsigniak begi bistan

dituztenak. Horrez gain, “Polizia gorpu naziona-

la” izena aldatu eta “Polizia Nazionala” jarri nahi

diote, militarra zenean zuen izena berreskura-

tuz. Argi dagoen bezala, polizia unitate militarra

izango balitz bezala hornitzen eta entrenatzen hasten zarenean... zentzuzko

azalpen bakarra norbaiti guda deklaratzeko asmoa duzula da.

Krisiaren garai berriek errepresioaren gogortzea eta erreprimitzeko subjektu

berriak dakarte. Ikusi ahal izan dugun bezala, OTAN-ek argi dauka gu garela

subjektu horiek, baina sistemak bere beharretara moldatu behar ditu legeak.

Horretarako, espainiar estatuak kode penalaren erreforma onartu zuen urta-

rrilaren 21ean eta zelan ez, uztailaren 11n Hiritarren Segurtasunerako Legea

(“Ley Mordaza” bezala ezagunagoa). Biak PP-ren gehiengo osoari esker atera

ziren aurrera. Kode Penalak zein Hiritarren Segurtasunerako Legeek zigorrak

eta zigorgarriak diren egoerak garatzeaz gain, kexatzen denarentzat mehatxu

giroa sortzen dute, eta zigorgabetasuna eta segurtasuna legea ezartzen duena-

rentzat. Ikus dezagun modu orokor batean zertan oinarritzen diren.

Hiritarren Segurtasunerako Legeak bere momentuan zoritzarrez famatua

izan zen “Ley Corcuera” ordezkatzen du. Kode penalaren erreforma eta gero

lege honek zigortua izateko aukerak handitu eta zigorrak gogortzen ditu “deli-

tu” berrien sorreraren bitartez.

Preso politikoen

kolektiboa

apurtzeko saiakera:

hamarnaka kartzelatan

sakabanatu,

eskubide gehiago

ukatu eta jipoiak

eta isolamendu pert-

sonal nahiz

politikoa areagotu.

Argi dagoen beza-

la, polizia unitate

militarra izango

balitz bezala hor-

nitzen eta entre-

natzen hasten

zarenean...

zentzuzko

azalpen bakarra

norbaiti guda

deklaratzeko

asmoa duzula da.
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eremu berdi-

nean zihar-

d u e n

Koordinaketa

erakundeare-

kin batera

eman zen eta,

horren ondo-

rioz, 2001eko

a b e n d u a n

A s k a t a s u n a

sortu zen.

A s k a t a s u n a

sortu baino bi

hilabete lehe-

nago, 2001eko urriaren 31n Espainiako Auzitegi Nazionaleko Baltasar

Garzon epaileak Amnistiaren Aldeko Batzordeen arduradunak atxi-

lotzeko agindua eman eta hasiera eman zion 33/01 auziari.

Amnistiaren Aldeko Batzordeak legez kanpo jarri eta bere arduradunak

auzipetu zituen. 33/01 auzian Amnistiaren Aldeko Batzordeak erakun-

de terrorista zela ebatzi zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak eta bere

partaideak izandako 21 laguni 10 eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri

zizkien. Askatasuna erakundea ere ilegalizatu eta hainbat militante

atxilotuak eta kartzelaratuak izan ziren. 2012an, ezker abertzalearen

beste eragile batzuk bezala, Askatasuna erakundea disolbatu egin zen.

Gaur egun, eragile nazionalik gabe, Euskal Herriko hainbat txokotan

era autonomoan amnistiaren alde lan egiten hasi diren taldetxoak eta

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren kontrako mugimendu berri

baten lehenengo pausuak ikus ditzakegu.

Artikulu honi bukaera emateko urteetan zehar herri honek errepre-

sioari aurre egiteko praktikan jarritako armarik garrantzitsuena aipa-

tu nahiko genuke: elkartasuna; errepresioa gainditzeko nahitaezkoa

den elkartasuna. Errepresaliatuekiko elkartasuna noski, baina baita

euren borrokaren zilegitasunarekiko ere, errepresaliatu gehiago ez

egoteko baldintzak lortu arte.

Rote Flora gaztetxea husteko saiakeraren adibide praktikoak erakusten digun

bezala.

Hainbat itun eta kongresuetan legeztatutako berrantolaketetan, aparatu poli-

tiko-militarrak erabakigarriak izan ziren guden bidez krisiak “gainditzeko”.

Modu berean, OTAN eta beste indar militar inperialista batzuk erabakigarriak

dira gaur egun indarrean dagoen egoeratik ateratzeko, mendebaldeko inpe-

rialismoa indartuz. Ikuspuntu historiko honetatik abiatu behar gara bizi garen

mundua eta bere garapenerako dinamikak ulertzeko. Adibide gisa, Ukrainian

gertatutakoa ulertzeko, Europako kapitalismoaren garapenean eta honen

behar irrazionaletan oinarritu behar gara.

Hortaz, OTAN-en ageriko etsairik

nagusiena gara, baina zeintzuk

pausu ematen ditu erakundeak guri

aurre egiteko? Poliziaren militariza-

zioa. Leku guztietan gertatzen ari da,

baina baliteke Estatu Batuetan

aurreratuago egotea prozesua, indar

polizialak izaera militarreko unitate-

etan bihurtzen ari baitira. Sarritan

Irakeko erdialdean egongo balira

bezala jokatzen dute. Hona hemen

eraldaketa hau ulertzeko datu batzuk: 1980an, SWAT-aren 3.000 eraso egon

ziren gutxi gora behera; egun, SWAT-aren 80.000 sartu-irten baino gehiago egi-

ten dira urtero; aldien %79an etxe partikularretan sartzen dira eta biktimen

%50a hiritar beltzak edo latindarrak dira; egunero, Estatu Batuetako 100 fami-

liek baino gehiagok jasaten dute SWAT-aren erasoa; SWAT-aren hedatze guztie-

tatik, %7a soilik dira “bahituak, barrikadak edo tiratzaile aktiboak” dituzten

kasuetarako. Irakeko eta Afganistango gudetako ekintza gutxitzen joan den

heinean, polizia departamentuak ekipamendu militarra, ibilgailuak eta uni-

formeak jasotzen joan dira Defentsa departamendutik. Legea ezartzeko 500

agentziek, bonba eta lehergailu erasoak jasateko eraikiak izan diren blindatu-

tako MRAP ibilgailuak jaso dituzte. Gehiegizkoa printzipioz gudan ez dauden

hirietarako, ezta?

Logikoa den bezala, honen guztiaren ondorioak nabariak dira espainiar esta-

tuan ere, “Sindicato Unificado de Policia”-k (SUP, gehiengo sindikala daukana

29
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Laurogeita hamargarren hamarkadan

Euskal Herriak eta Estatu espainolak

bizi duten gatazkak dimentsio berri

bat hartzen du. Euskal alderdi politi-

koek Madrilen eta Ajuria Enean egi-

ten duten itunen sinatzeak berrakti-

bazioa eta babesa ematen die Gesto

por la Paz bezalako taldeei, ezker

abertzalea eta Euskal Herriaren aska-

tasuna aldarrikatzen duen herri mugi-

mendu ororekin liskartzeko eta kale-

tik botatzeko organismo bezala. 

Helburua argia da, ezker abertzaleak euskal jendartearen aurrean defendat-

zen dituen ideia politikoak baztertzea eta gutxitzea. Gainera, estrategia baten

hasiera suposatzen du honek, Euskal Herrian aritzen diren gorputz polizial guz-

tien mota guztietako jokaera errepresiboen justifikatze soziala. 

Planteamendua sinplea da, “condena de la violencia venga de donde venga”

aitzakiarekin jendartea ETA eta ezker abertzalearen aurka mobilizatzea du hel-

buru, beste aldetik datorren biolentzia isilaraziz edota manipulatuz. Denak

balio du euskal herri mugimenduaren kontra. Alderdi eta hedabideetatik lan

handia egiten da borroka iraultzaile eta herrikoiaren aurka. Orduan hasiko da

kriminalizazioaren fasea urte batzuk geroago ilegalizazioetan amaituko dena,

baina hori aurrerago gertatuko da.

Aro honetan sekulakoa da hedabideek eta alderdi politiko guztiek PPtik EAra

euren mezu berdinekin egiten duten txikitze ideologikoa. Ezker abertzaleak

egiten duen ekintza oro egundoko bihurtzen dute eta erailketa estrajudizialak

justifikatzen ez direnean isilarazi edota manipulatu egiten dira; euskal preso

politikoentzat espetxe politikak gogortu egiten dira; polizia desberdinek zigor-

gabetasun guztia dute atxilotzeko, kartzelaratzeko, torturatzeko, bahitzeko eta

erailtzeko, herri mugimenduan militatzen duen pertsona oro susmagarria da.

Merezitako errepresioa pairatzeko berdin du pintada bat egitea, kale borro-

Estatu Batuetako kapitalismo inperialista, Europar Batasunaren baldintzarik

gabeko laguntzaz, arlo politiko-militarrean mantentzen da OTAN-ek bere

sorreratik, 1949an, egindako hiru egokitzapenen ondorioz. Lehenengoa era-

kundearen sorrera bera izan zen. 1947ko Marshall planarekin batera, yankien

estrategia orokorrean paper erabakigarria izan zuen erakunde militarrak.

Helburuak argiak ziren: Europa kapitalistan borroka sozialak geldiaraztea, euro-

par burgesia eta erreformismoa berregitea eta SESB erasotzen hastea.

OTAN-aren bigarren fasean, SESB-en porrota

eta gero, burgesak lasaitasun erlatibo baten

murgiltzen dira, itxuraz etsairik gabe. “Bake”

hau amaitu egiten da irailaren 11n dorre

bikien erasoa dela eta. Hilabete gutxi barru,

OTAN-ek ofizialki adierazten du momentu

horretatik aurrera bere egiten duela honako

helburu hau: “Mendebaldearen defentsa”

“munduko terrorismoaren” aurka.

Azkenean lortu egiten du bere existentzia

justifikatzeko etsaia. 

Hirugarrena eta gaur egun indarrean dagoen

fasea, 2007ko krisiak aurrera egin ahala has-

ten da, inperialismoari erresistentzia mun-

dialetarako eta askotariko gatazketarako

prestatzea exijitzen diona. 2010tik aurrera,

OTAN-ek “terrorismoaren aurkako borroka” baino haratago doan helburua

hartzen du bere gain: “insurgentziaren aurka borrokatzea”. Puntu honetatik

aurrera ez dago arazorik ulertzeko nor dagoen 2011n Grezian kolpe militar

baten zurrumurruen atzean; nork bultzatu zuen Alemania 2012an bere arma-

dak herrialdearen barne politikan parte hartu ahal zuela onartzera, 2013-

2014ko neguan Hanburgoko matxinada soziala erreprimitu eta okupatutako

2010tik aurrera,

OTAN-ek

“terrorismoaren

aurkako borroka”

baino haratago

doan helburua

hartzen du

bere gain:

“insurgentziaren

aurka borrokatzea”
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ka ekintza edo ekintza armatu bat burutzea. Gainera berdin du frogak egotea

edo ez. Dena parekatzen da egiten diren astakeri guztiak justifikatzeko, biolen-

toen aurrean demokrazia defendatzeko lelopean. Uneoro hitz egiten dute

demokratak biolentoen aurka egiten duten lanaz. 

Horrela, atsoa den preso politiko baten ama eta polizia batek borraz erasotu

duena, pertsona bortitzat jotzen da   polizia horren kontra egin duelako.

Laburbilduz, ekintza errepresibo guztiak justifikatuak dira beharrezkoak bezala

demokrazia defendatzeko, sortutako jendarte demokratikoa suntsitu nahi

duten talde bortitzen aurrean. Erregimen naziak judu, komunista eta desberdi-

nen aurkako pertsekuzioan erabilitako argudioaren antzekoa da: Aleman izatea

naziek inposatzen duten kontzeptu esklusiboa da eta Alemaniako herriaren

komunitatearen kontrako mehatxuak dira juduak, komunistak...

Ezker abert-

zaleak egoe-

ra honen

a u r r e a n

herri ezta-

baida zabal

eta luze

baten prozesua abiatzen du Oldartzen ponentzian oinarrituz, milaka pertsonen

parte hartzearekin (Deustun 50 pertsona baino gehiagok hartzen dute parte

prozesuaren momentu batean). Momentuko indarkeria bortitza bazen ere

Oldartzen kalean aurpegia ematea hautatzen du eta erregimen autonomiko

espainolaren aurrean, “condemanos la violencia venga de donde venga” lelo

horren azpian dagoen hipokresiari mozorroa kentzen saiatzen da. 

Ezker Abertzaleak egunero Euskal Herrian ematen diren eskubide urraketak

salatu egiten ditu eta politikari, epaile, kazetari eta bake faltsu hori babestu eta

justifikatzen duten kolaboratzaile guztiak ezagutarazten ditu, gure herrian arit-

zen diren  gorputz polizialei ematen dieten  babes eta zigorgabetasunagatik.

Ezker Abertzaleak, ekintza iraultzaile bat salatzen den edozein tokitan edo ego-

eratan Euskal Herria Askatu planteamenduaren dinamika martxan jartzen du.

Dinamika honekin gatazkaren konponbidea ekintza konkretu bat zigortzeare-

kin, oso latsa bada ere, lortuko ez dela salatu nahi da, eta konponbideak atera-

bide politikoa izan behar duela, Euskal Herri osoa libre izan behar duela alegia.

Horrela, Gesto por la Paz deitutako kontzentrazioen aurrean, erregimen auto-

nomikoko alderdi guztien babesa duena, herriz herri, auzoz auzo eta plazaz

plaza sortzen doaz Euskal Herria Askatuk deitzen dituen kontzentrazioak.
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Hau dena ETAk Aldaya eta Iglesias enpresarien

segidako atxilotzeen testuinguruan emateak

egoera are gehiago gogortzen du. Eguneroko

kanpaina mediatikoa pertsona bi hauen eta

euren familien  sufrimenduaren inguruan entse-

gu argia da aurrerago gertatuko den Ermuako

Blanco zinegotziaren kasuan; manipulazioa eta

hainbat hilabetetan egiten den kanpaina erral-

doia 48 ordutan dena praktikan jartzera pasa-

tuz. Propaganda masiboa, pertsona horien ide-

alizazioa, herritar on eta demokrata eta enpre-

sario hobeak “euren” langileen ongizatearekin

arduratuta euren lanpostuak arriskuan daudela-

ko ETAren erruz (enpresa horietako bat ere ez

zen desagertu). Horrela egunero.

Errepresioaren zigorgabetasunaren ateak zaba-

lik daude. Horrela gertatzen dira Gurutze Yantzi,

Herri Batasunako militantearen eta Anuk

Kalparsoro, Jarrai eta ETAko militanteen erailketak, biak ala biak poliziak bahi-

tuak. Erailketa hauek errealitateari begiak ixten ez dien pertsona oro hunkitzen

zituen bitartean, Gesto por la Paz beste alde batera begiratzen zuen axolagabe-

tasun guztiarekin, akzio poliziala babestu ez zuenean.

Testuinguru honetan hasten dira Euskal Herria Askaturen kontzentrazioak

San Pedro plazan astelehenetan, gaur presoen eskubideengatik egiten

jarraitzen den kontzentrazioaren aurrekari bezala. Laster hasiko dira arazoak.

Espainiako polizia autonomikoa agertzen hasiko da astelehenero Gesto por la

Paz-ek Aldaya eta Iglesiasen askatasunaren alde egiten duten kontzentrazioa

babesteko, bakoitza bere momentuan, begizta urdinaren kanpaina plazaren

ezkerraldean, plazaren eskumaldean Euskal Herriaren askatasuna aldarrikatzen

duten bortitzen aurrean. Momentu honetan sortzen dira kontzentrazioak

legalizatzeko obligazioa, igarotzea oztopatzen ez duen plaza baten egiten

diren arren. Noski, Euskal Herria Askaturen kontzentrazioa debekatzeko triki-

mailu bat besterik ez da, Gesto por la Paz-ek beti eskatzen baitu baimena lehe-

nago. Kasualitatea…

Herri asanbladaren partaideen artean desobeditzea deliberatzen da, “gure

herriko plazatik ez gaituzte botako”. Astelehenero San Pedron ordu berdine-

23

Deustun ETAren ekintza baten ondorioz

polizia nazional baten heriotza,

Deustuko bizilaguna den Naiaren atxi-

lotze eta torturak, edota Ermuako zine-

gotzia zen Blancoren hilketa (tentsioa

izugarria izan bazen ere astelehen

horretako Euskal Herria Askaturen

kontzentrazioa ez zen galarazi eta ez

zen liskarrik egon) eman ziren momen-

tuetan, garrantzitsua izan zen foro hau

nola mantendu zen egiaztatzea.

Bukatzeko ondorengo onespenak azpi-

marratu nahi ditugu:

-Erabaki guztiak asanbladan hartzen

ziren kontzentrazioan parte hartzen

zutenen artean.

-Erabaki politiko bat mantentzeko hila-

beteak iraun zituen erresistentzia ahal-

mena; egoerari irtenbide bat bilatzeko

etsaia baldintzatu zuena. Egoera zail

horietan egiaztatu zen borrokatzeak

balio izan zuela.

- Borrokaren irudimena eta osagarrita-

suna: hesietan pankartak, plaza ingu-

ratzea, eserialdi desobedienteak,

Gestoren kontzentrazioan nahastea,

negoziatzea, parodiak, errepresioari erantzun gogorrak …

-  Gestoras pro Amnistiak amore ematearen jarraibideei ezezko asan-

blearioa. Garaiko arduradun batek zortea desiratu zion Deusturi, ger-

tatuak gertatu ez baitzuen berriro kontzentrazio horren berririk izan

nahi.

- Konpromiso militante eta kolektiboa nabarmentzea. Erabakitzen

zenari lotu eta amaiera arte eraman zuten pertsona guztien duintasu-

na, jaso zituzten kolpeen, atxiloketen, komisaldegietako gauen, solda-

tetatik kobratutako isunen (batzuk oraindik zorretan daudenak) gaine-

tik. Gure esker onak urteetan zehar Deustuko Euskal Herria Askatu

ahalbidetu zuten 30-40  pertsona horiei.

Gesto por la Paz

deitutako

kontzentrazioen

aurrean,

herriz herri,

auzoz auzo

sortzen doaz

Euskal Herria

Askatuk

deitzen dituen
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amaiera arte

eraman zuten
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duintasuna, jaso

zituzten kolpeen,

atxiloketen,

komisaldegietako

gauen, soldateta-

tik kobratutako

isunen gainetik.
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an deitzea erabakitzen da baimena

eskatu gabe. Horrela hasiko da hilabete

asko iraungo duen borroka luze bat.

Astelehenero polizia autonomiko espai-

nolak kargatu, identifikatu, jo, atxilotu,

zaurituak eragin, Deustuko komisalde-

gian bukatu atxilotuen esperoan…

Astelehen guztietan kontzentrazioaren

ostean eta poliziak izandako jarreraren

azterketa egin ostean, asanblada bat egi-

ten zen gertatutakoari erantzun egokie-

na emateko eta hurrengo astelehena

planifikatzeko. Adibide bat jartzearren,

pankarta eramaten zuten pertsonak

atxilotzen zituztenean hurrengo astele-

henean hesi batzuetan eskegitzen zen,

polizien harridura eraginez eta minutu

batzuetako barreak noren kontra karga-

tu ez zekitela ikusiz. Gogoangarria ere

asteleheneroko presioaren aurrean

Gesto por la Paz-eko kontzentrazioan

parte hartzen zuten pertsonekin nahas-

tearekin eman zen pausua. Denak karte-

lekin, nahastuta, ikusiz nola poliziak

Gesto por la Paz-eko kideak errakuntzaz

identifikatzen zituzten.

Erabaki guztiak asteleheneroko asanbladetan hartzen ziren. Gertatutakoaren

harira, zaurituak bazeuden, erantzuna beste mota batekoa zen. Eta bazegoen.

Kriminalizazio saiakeren aurrean hor eutsi zen hainbat hilabetez astelehen guz-

tietan Euskal Herria Askaturen presentzia San Pedro plaza bermatzeko eta

eskumako aldea poliziaz hartua zegoenean ere jendea plazatik banatzen zen,

protesta gehiago ikusi araziz edo eserialdi desobedienteekin borrazoei eutsiz

(irudi hau argazki zoragarri baten irudikatua izan zen geroago manifestazio

nazional batean erabilia izan zena “Ertzaintza hau ez da herriarena” lelopean). 

Egoera hainbesteraino tenkatu zen bi kontzentrazioen artean kolpeak eta liska-

rrak egotera heldu zela, alde bietan zaurituak egon zirelarik. Baina erabakia

hertsia zen eta Euskal Herria Askatu ez zen San Pedro plazatik joango. Prentsan

Herri asanbladaren

partaideen artean

desobeditzea

deliberatzen da, “gure

herriko plazatik ez

gaituzte botako”.

Astelehenero

San Pedron ordu

berdinean deitzea

erabakitzen da

baimena eskatu gabe.

Horrela hasiko da

hilabete asko

iraungo duen

borroka luze bat. 

agertzera heldu zen tentsio handiko gune bezala Barakaldo, Amurrio, Sestao

eta Iruñarekin batera, bertan ere errepresioa astelehenerokoa baitzen.

Erresistentzia eta irudimen honek ondorioak izan zituen. Elkarrik (Lokarri) bizi-

kidetzarako eta biolentziaren aurkako foro bat antolatu zuen Deustun, ezker

abertzalea gonbidatua gabe. Bertan, IU, EA, PSOE, PNV, eliza, Gesto por la Paz,

Elkarri eta familien elkarteak parte hartzen zuten. Azkenean HB, Senideak

(Etxerat) eta Gestoras pro Amnistia gonbidatuak izan ziren astelehenero

Deustun bizitzen zen tentsioari konponbidea emateko. Bizkaiko Gestoras pro

Amnistien kontzentrazioa lekuz aldatzeko eta borroka horretan amore emate-

ko proposamena baztertu eta gero, ez dago dudarik Euskal Herria Askaturen

erresistentziak talde hauen jarrera baldintzatzeko eta azkenean ezker abertza-

lea foro horretara gonbidatzeko balio izan zuela. PSOE soilik alde egin zuen,

beste taldeek jarraitu zuten. Momentu honetatik aurrera foroaren gai bakarra

asteleheneroko arazoa konpontzea izango da. Errepresioari erresistentzia egi-

teak eragile politiko eta sozial guztien agenda kolokan jarri zuen. Ezker abert-

zalea isolatzea normaltzat jotzen zen momentuan, Deustun foro bat martxan

zegoen, Euskal Herri osoko bakarra.

Oldartzenen planteatu

zen bezala, deserosota-

sun egoera guztiengana

heltzen zen, eta konpon-

bide bat aurkitzea beha-

rrezkoa zen. Eta jakina,

akordioa lortu zen. EA,

IU, Gesto por la Paz,

Elkarri, eliza taldeak,

Gestoras, HB eta

Senideak akordio bat

sinatu zuten. Herrizaingo

sailburuari zuzendu zen bi kontzentrazioak San Pedro plazan aldiberekoak izan

zitezen. Alde biek irain, probokazio edo antzeko gertakaririk ez egotearen kon-

promisoa hartu zuten, eta polizia autonomikoari kontzentrazioetatik ahalik eta

urrunen erretiratzea eskatu zitzaion Euskal Herria Askaturen aurka erabiltzen

zen jarrera mehatxatzailea baztertuz.

PNVk ez zuen sinatu euren esanetan Ertzaintzari ez ziolako ezer eskatu behar,

baina oraingo sailburu den Aburto Ertzaintzako mandoei, bere lagunei, haus-

narketa hau transmititzeko konpromisoa hartu zuen, aintzat hartuko zuten ber-

mearekin. Eta horrela izan zen.
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ka ekintza edo ekintza armatu bat burutzea. Gainera berdin du frogak egotea

edo ez. Dena parekatzen da egiten diren astakeri guztiak justifikatzeko, biolen-

toen aurrean demokrazia defendatzeko lelopean. Uneoro hitz egiten dute

demokratak biolentoen aurka egiten duten lanaz. 

Horrela, atsoa den preso politiko baten ama eta polizia batek borraz erasotu

duena, pertsona bortitzat jotzen da   polizia horren kontra egin duelako.

Laburbilduz, ekintza errepresibo guztiak justifikatuak dira beharrezkoak bezala

demokrazia defendatzeko, sortutako jendarte demokratikoa suntsitu nahi

duten talde bortitzen aurrean. Erregimen naziak judu, komunista eta desberdi-

nen aurkako pertsekuzioan erabilitako argudioaren antzekoa da: Aleman izatea

naziek inposatzen duten kontzeptu esklusiboa da eta Alemaniako herriaren

komunitatearen kontrako mehatxuak dira juduak, komunistak...

Ezker abert-

zaleak egoe-

ra honen

a u r r e a n

herri ezta-

baida zabal

eta luze

baten prozesua abiatzen du Oldartzen ponentzian oinarrituz, milaka pertsonen

parte hartzearekin (Deustun 50 pertsona baino gehiagok hartzen dute parte

prozesuaren momentu batean). Momentuko indarkeria bortitza bazen ere

Oldartzen kalean aurpegia ematea hautatzen du eta erregimen autonomiko

espainolaren aurrean, “condemanos la violencia venga de donde venga” lelo

horren azpian dagoen hipokresiari mozorroa kentzen saiatzen da. 

Ezker Abertzaleak egunero Euskal Herrian ematen diren eskubide urraketak

salatu egiten ditu eta politikari, epaile, kazetari eta bake faltsu hori babestu eta

justifikatzen duten kolaboratzaile guztiak ezagutarazten ditu, gure herrian arit-

zen diren  gorputz polizialei ematen dieten  babes eta zigorgabetasunagatik.

Ezker Abertzaleak, ekintza iraultzaile bat salatzen den edozein tokitan edo ego-

eratan Euskal Herria Askatu planteamenduaren dinamika martxan jartzen du.

Dinamika honekin gatazkaren konponbidea ekintza konkretu bat zigortzeare-

kin, oso latsa bada ere, lortuko ez dela salatu nahi da, eta konponbideak atera-

bide politikoa izan behar duela, Euskal Herri osoa libre izan behar duela alegia.

Horrela, Gesto por la Paz deitutako kontzentrazioen aurrean, erregimen auto-

nomikoko alderdi guztien babesa duena, herriz herri, auzoz auzo eta plazaz

plaza sortzen doaz Euskal Herria Askatuk deitzen dituen kontzentrazioak.
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Laurogeita hamargarren hamarkadan

Euskal Herriak eta Estatu espainolak

bizi duten gatazkak dimentsio berri

bat hartzen du. Euskal alderdi politi-

koek Madrilen eta Ajuria Enean egi-

ten duten itunen sinatzeak berrakti-

bazioa eta babesa ematen die Gesto

por la Paz bezalako taldeei, ezker

abertzalea eta Euskal Herriaren aska-

tasuna aldarrikatzen duen herri mugi-

mendu ororekin liskartzeko eta kale-

tik botatzeko organismo bezala. 

Helburua argia da, ezker abertzaleak euskal jendartearen aurrean defendat-

zen dituen ideia politikoak baztertzea eta gutxitzea. Gainera, estrategia baten

hasiera suposatzen du honek, Euskal Herrian aritzen diren gorputz polizial guz-

tien mota guztietako jokaera errepresiboen justifikatze soziala. 

Planteamendua sinplea da, “condena de la violencia venga de donde venga”

aitzakiarekin jendartea ETA eta ezker abertzalearen aurka mobilizatzea du hel-

buru, beste aldetik datorren biolentzia isilaraziz edota manipulatuz. Denak

balio du euskal herri mugimenduaren kontra. Alderdi eta hedabideetatik lan

handia egiten da borroka iraultzaile eta herrikoiaren aurka. Orduan hasiko da

kriminalizazioaren fasea urte batzuk geroago ilegalizazioetan amaituko dena,

baina hori aurrerago gertatuko da.

Aro honetan sekulakoa da hedabideek eta alderdi politiko guztiek PPtik EAra

euren mezu berdinekin egiten duten txikitze ideologikoa. Ezker abertzaleak

egiten duen ekintza oro egundoko bihurtzen dute eta erailketa estrajudizialak

justifikatzen ez direnean isilarazi edota manipulatu egiten dira; euskal preso

politikoentzat espetxe politikak gogortu egiten dira; polizia desberdinek zigor-

gabetasun guztia dute atxilotzeko, kartzelaratzeko, torturatzeko, bahitzeko eta

erailtzeko, herri mugimenduan militatzen duen pertsona oro susmagarria da.

Merezitako errepresioa pairatzeko berdin du pintada bat egitea, kale borro-

Estatu Batuetako kapitalismo inperialista, Europar Batasunaren baldintzarik

gabeko laguntzaz, arlo politiko-militarrean mantentzen da OTAN-ek bere

sorreratik, 1949an, egindako hiru egokitzapenen ondorioz. Lehenengoa era-

kundearen sorrera bera izan zen. 1947ko Marshall planarekin batera, yankien

estrategia orokorrean paper erabakigarria izan zuen erakunde militarrak.

Helburuak argiak ziren: Europa kapitalistan borroka sozialak geldiaraztea, euro-

par burgesia eta erreformismoa berregitea eta SESB erasotzen hastea.

OTAN-aren bigarren fasean, SESB-en porrota

eta gero, burgesak lasaitasun erlatibo baten

murgiltzen dira, itxuraz etsairik gabe. “Bake”

hau amaitu egiten da irailaren 11n dorre

bikien erasoa dela eta. Hilabete gutxi barru,

OTAN-ek ofizialki adierazten du momentu

horretatik aurrera bere egiten duela honako

helburu hau: “Mendebaldearen defentsa”

“munduko terrorismoaren” aurka.

Azkenean lortu egiten du bere existentzia

justifikatzeko etsaia. 

Hirugarrena eta gaur egun indarrean dagoen

fasea, 2007ko krisiak aurrera egin ahala has-

ten da, inperialismoari erresistentzia mun-

dialetarako eta askotariko gatazketarako

prestatzea exijitzen diona. 2010tik aurrera,

OTAN-ek “terrorismoaren aurkako borroka” baino haratago doan helburua

hartzen du bere gain: “insurgentziaren aurka borrokatzea”. Puntu honetatik

aurrera ez dago arazorik ulertzeko nor dagoen 2011n Grezian kolpe militar

baten zurrumurruen atzean; nork bultzatu zuen Alemania 2012an bere arma-

dak herrialdearen barne politikan parte hartu ahal zuela onartzera, 2013-

2014ko neguan Hanburgoko matxinada soziala erreprimitu eta okupatutako

2010tik aurrera,

OTAN-ek

“terrorismoaren

aurkako borroka”

baino haratago

doan helburua

hartzen du

bere gain:

“insurgentziaren

aurka borrokatzea”
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eremu berdi-

nean zihar-

d u e n

Koordinaketa

erakundeare-

kin batera

eman zen eta,

horren ondo-

rioz, 2001eko

a b e n d u a n

A s k a t a s u n a

sortu zen.

A s k a t a s u n a

sortu baino bi

hilabete lehe-

nago, 2001eko urriaren 31n Espainiako Auzitegi Nazionaleko Baltasar

Garzon epaileak Amnistiaren Aldeko Batzordeen arduradunak atxi-

lotzeko agindua eman eta hasiera eman zion 33/01 auziari.

Amnistiaren Aldeko Batzordeak legez kanpo jarri eta bere arduradunak

auzipetu zituen. 33/01 auzian Amnistiaren Aldeko Batzordeak erakun-

de terrorista zela ebatzi zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak eta bere

partaideak izandako 21 laguni 10 eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri

zizkien. Askatasuna erakundea ere ilegalizatu eta hainbat militante

atxilotuak eta kartzelaratuak izan ziren. 2012an, ezker abertzalearen

beste eragile batzuk bezala, Askatasuna erakundea disolbatu egin zen.

Gaur egun, eragile nazionalik gabe, Euskal Herriko hainbat txokotan

era autonomoan amnistiaren alde lan egiten hasi diren taldetxoak eta

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren kontrako mugimendu berri

baten lehenengo pausuak ikus ditzakegu.

Artikulu honi bukaera emateko urteetan zehar herri honek errepre-

sioari aurre egiteko praktikan jarritako armarik garrantzitsuena aipa-

tu nahiko genuke: elkartasuna; errepresioa gainditzeko nahitaezkoa

den elkartasuna. Errepresaliatuekiko elkartasuna noski, baina baita

euren borrokaren zilegitasunarekiko ere, errepresaliatu gehiago ez

egoteko baldintzak lortu arte.

Rote Flora gaztetxea husteko saiakeraren adibide praktikoak erakusten digun

bezala.

Hainbat itun eta kongresuetan legeztatutako berrantolaketetan, aparatu poli-

tiko-militarrak erabakigarriak izan ziren guden bidez krisiak “gainditzeko”.

Modu berean, OTAN eta beste indar militar inperialista batzuk erabakigarriak

dira gaur egun indarrean dagoen egoeratik ateratzeko, mendebaldeko inpe-

rialismoa indartuz. Ikuspuntu historiko honetatik abiatu behar gara bizi garen

mundua eta bere garapenerako dinamikak ulertzeko. Adibide gisa, Ukrainian

gertatutakoa ulertzeko, Europako kapitalismoaren garapenean eta honen

behar irrazionaletan oinarritu behar gara.

Hortaz, OTAN-en ageriko etsairik

nagusiena gara, baina zeintzuk

pausu ematen ditu erakundeak guri

aurre egiteko? Poliziaren militariza-

zioa. Leku guztietan gertatzen ari da,

baina baliteke Estatu Batuetan

aurreratuago egotea prozesua, indar

polizialak izaera militarreko unitate-

etan bihurtzen ari baitira. Sarritan

Irakeko erdialdean egongo balira

bezala jokatzen dute. Hona hemen

eraldaketa hau ulertzeko datu batzuk: 1980an, SWAT-aren 3.000 eraso egon

ziren gutxi gora behera; egun, SWAT-aren 80.000 sartu-irten baino gehiago egi-

ten dira urtero; aldien %79an etxe partikularretan sartzen dira eta biktimen

%50a hiritar beltzak edo latindarrak dira; egunero, Estatu Batuetako 100 fami-

liek baino gehiagok jasaten dute SWAT-aren erasoa; SWAT-aren hedatze guztie-

tatik, %7a soilik dira “bahituak, barrikadak edo tiratzaile aktiboak” dituzten

kasuetarako. Irakeko eta Afganistango gudetako ekintza gutxitzen joan den

heinean, polizia departamentuak ekipamendu militarra, ibilgailuak eta uni-

formeak jasotzen joan dira Defentsa departamendutik. Legea ezartzeko 500

agentziek, bonba eta lehergailu erasoak jasateko eraikiak izan diren blindatu-

tako MRAP ibilgailuak jaso dituzte. Gehiegizkoa printzipioz gudan ez dauden

hirietarako, ezta?

Logikoa den bezala, honen guztiaren ondorioak nabariak dira espainiar esta-

tuan ere, “Sindicato Unificado de Policia”-k (SUP, gehiengo sindikala daukana

29
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mugimendu asanbleario koordinatu modura egituratu zena Euskal Herriko lau

herrialdeetan. Bakoitzak bere dinamikak eta bere autonomia zituen. Baina

hainbat gaietan lau herrialdeak ere koordinatzen hasi ziren.

Horretara, Amnistiaren Aldeko Batzordeen bigarren aldia hasi zen.

Errepresioa gordintasun osoz azaleratu zen eta tortura, ekintza para-polizialak

eta manifestazioen debekatzeak  horren adierazle argia bihurtu ziren. Laster

estatu terrorismoa praktikatzen zuten taldeak sortu ziren: Batallón Vasco

Español, Triple A eta beranduago estatuak berak zuzentzen zuen GAL.

1978. urtean euskal preso politiko guz-

tiak Euskal Herritik Soriara urrundu

zituzten. Bertan, erregimen gogor bat

ezarri zitzaien. 1982an ehun euskal

preso politiko inguru Soriatik Alcala

Mecora eraman zituzten. Urtebete

beranduago, euskal preso politiko

gehiengoa Herrera de la Manchara eta

Emakumeentzako Karabantxelgo kart-

zelara eraman zituzten. Sakabanaketa

Argeleko elkarrizketen ostean indartu

zen bereziki eta bi estatuek bultzatu

zuten politika hau PSOEk diseinatu

zuen PNVren laguntzarekin. Preso poli-

tikoen kolektiboa apurtzeko saiakera:

hamarnaka kartzelatan sakabanatu,

eskubide gehiago ukatu eta jipoiak eta

isolamendu pertsonal nahiz politikoa areagotu. Kartzela barruan ere euskal

preso politikoak sakabanatu egin zituzten.

Gauzak horrela, errepresioaren bilakaerak (Espainiako Auzitegi Nazionala, Lege

Antiterrorista, ZEN plana, gerra zikina, militarizazioa, espetxe politika, ihesla-

rien jazarpena...) eta horrek zekarren guztiari aurre egin beharraren aurrean,

1985ean barne eztabaida prozesua zabaldu zen Amnistiaren Aldeko

Batzordeen barruan. Eztabaida honen buruan, amnistiaren aldeko elkarteen

lau koordinadorak preso eta iheslarien senitartekoekin batera egindako I.

Batzar Nazionalean sortuko da erakunde moldea hartu zuen Amnistiaren

Aldeko Batzordeak. 2000. urtean Euskal Herri osoa hartuko zuen egitura nazio-

nalaren proposamenak beste eztabaida sortu zuen egituraren barruan.

Elkarrekin eraiki izena hartuko zuen eztabaida prozesu hau Ipar Euskal Herrian

eta joera progresistak izateko susmagarria ez

dena)  CNP-an lan gatazka kolektiboa deklarat-

zera heltzeraino. “Gatazka kolektiboan parte

hartzea erabaki dugu polizien artean handitzen

ari den ezinegona dela eta”. Arazoa urrunetik

dator: “Onesten ari diren legeak gorpuaren mili-

tarizaziora zuzenduta daude, uniformetasun

berria edo asistentziarik gabeko baja, adibidez”,

gaineratzen du. Jorge Fernández Díaz

Ministerioan sartu zenetik, militarren hainbat

ohitura ezartzen hasi dira, hala nola, abesti eta

martxa militarrak entzutea sinadura ekitaldie-

tan. Gainera, gaur egun pertsona horrek aginte

makila darama. Uniforme berriak enkargatu

dira ere, estilo “militarragoa” dutenak eta agin-

tarien sorbaldakoetan intsigniak begi bistan

dituztenak. Horrez gain, “Polizia gorpu naziona-

la” izena aldatu eta “Polizia Nazionala” jarri nahi

diote, militarra zenean zuen izena berreskura-

tuz. Argi dagoen bezala, polizia unitate militarra

izango balitz bezala hornitzen eta entrenatzen hasten zarenean... zentzuzko

azalpen bakarra norbaiti guda deklaratzeko asmoa duzula da.

Krisiaren garai berriek errepresioaren gogortzea eta erreprimitzeko subjektu

berriak dakarte. Ikusi ahal izan dugun bezala, OTAN-ek argi dauka gu garela

subjektu horiek, baina sistemak bere beharretara moldatu behar ditu legeak.

Horretarako, espainiar estatuak kode penalaren erreforma onartu zuen urta-

rrilaren 21ean eta zelan ez, uztailaren 11n Hiritarren Segurtasunerako Legea

(“Ley Mordaza” bezala ezagunagoa). Biak PP-ren gehiengo osoari esker atera

ziren aurrera. Kode Penalak zein Hiritarren Segurtasunerako Legeek zigorrak

eta zigorgarriak diren egoerak garatzeaz gain, kexatzen denarentzat mehatxu

giroa sortzen dute, eta zigorgabetasuna eta segurtasuna legea ezartzen duena-

rentzat. Ikus dezagun modu orokor batean zertan oinarritzen diren.

Hiritarren Segurtasunerako Legeak bere momentuan zoritzarrez famatua

izan zen “Ley Corcuera” ordezkatzen du. Kode penalaren erreforma eta gero

lege honek zigortua izateko aukerak handitu eta zigorrak gogortzen ditu “deli-

tu” berrien sorreraren bitartez.

Preso politikoen

kolektiboa

apurtzeko saiakera:

hamarnaka kartzelatan

sakabanatu,

eskubide gehiago

ukatu eta jipoiak

eta isolamendu pert-

sonal nahiz

politikoa areagotu.

Argi dagoen beza-

la, polizia unitate

militarra izango

balitz bezala hor-

nitzen eta entre-

natzen hasten

zarenean...

zentzuzko

azalpen bakarra

norbaiti guda

deklaratzeko

asmoa duzula da.
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Zigorrak hiru taldetan banatzen dira eta hauek dira arautzen dituen arau-

hauste nagusiak:

Arau-hauste oso larriak (30.001 eurotik 600.000 eurorainoko isunak)

- Ikuskizun publikoak edo olgetarako ekintzak ospatzea agintaritzak segurtasun

arrazoiak direla medio ezarritako debekuaren eta esekitzearen urratzea.

Arau-hauste larriak (1.001 eurotik 30.000 eurorainoko isunak)

- Ordenaren asaldatze larria ekitaldi publikoetan, kirol eta kultura ekitaldietan,

ikuskizunetan eta elizkizun erlijiosoetan edo delitu ez diren beste zenbait bat-

zarretan. 

- Pertsonentzat edo ondasunentzat arriskua suposatu dezaketen ordenaren

asaldatze larriak, bide publikoetan edo suteak eragitea.

- Agintariei bidea eragoztea haien erabaki administratiboetan edo judizialetan

zein etxe kaleratzeetan. 

- Agintariei desobedientzia edo erresistentzia haien funtzioak betetzerakoan

eta identifikatzeari uko egitea.

Arau-hauste arinak (100

eurotik 1.000 eurorainoko

isunak)

- Biltzeko legea hausten duten

bilerak eta manifestazioak.

- Agintarien edo Estatuko segurtasun indarren kideen irudien edo datuen era-

bilera ez baimendua.

- Segurtasun perimetroa mugatzen duten hesiak kentzea. 

- Higigarri urbanoen kaltetze arinak, hala nola, markesinak, paperontziak, edu-

kiontziak... zein zerbitzu publikoei bideratutako ekintza bandalikoak (margoke-

tak eta grafitiak)- 

Kode penalaren erreformak ez du Hiritarren Segurtasun Legeak mugimendu

sozialen aldetik jaso zuen arreta handi hori bereganatu. Gurekin lotuta ez

dagoela dirudi, baina jende asko horren garrantziaz jabetzen ari da. Hona

hemen erreforma ulertzeko hainbat zehaztasun.

- Zigor gehiago eta gogorragoak: hutsegiteak desagertu egiten dira, baina

kasu gehienetan delituen barne sartzen dira.

- Zigor gogorragoak atzerritarrentzat, kanporatuak izan daitezke nahiz eta

paperak izan. “Top manta” delitua izango da berriro ere.

- Berrikusi daitekeen zigor iraunkorra deitzen den biziarteko kartzela-zigorra

ezartzen da. Erreforma honekin kartzelako egonaldiaren batez bestekoa bikoiz-

ten da Frantzian edo Italian, eta hirukoiztu Alemanian.

31

Eta errepresio zuzena aipatu dugula, errepresio neurri ez zuzenen garrantzia

aipatu nahi genuke. Sistema errepresiboan berebiziko garrantzia daukaten

neurriak dira. Neurri ez zuzen hauek, borroka-gizatalde-eragile bat baztertze-

ko edo/eta zuzenean erreprimitzeko baldintzak sortzeko erabiltzen dira. Gure

herrian hainbat eta hainbat dira neurri ez zuzen hauen adibideak; gutxi batzuk

aipatzearren betidanik ezagutu dugun eta forma desberdinak hartu dituen des-

informazioa (errealitateak ezkutatzen, informazio partziala emanez, zuzenean

gezurrak esanez…), Arzallus-en “zentral nuklearrik gabe bakarrik azak jango

ditugu eta ingurutik isolatuta geratuko gara”, bere garaian “violento-democra-

ta” binomioaren ezarpena Ajuriaeneako Paktuan, ilegalizazio zikloari bide

eman zion “terrorista”ren etiketa (hau bai gero mundu zabalean hedatuta-

koa)… Neurri ez zuzen hauekin edozein sistema errepresibok neurri zuzenak

tartekatzen ditu, gure herrian aski ezagunak: erailketa masiboak, tortura, kart-

zela, erbestea, lotsa-beldurraren hedapena, “ad-hoc” egindako legislazioa…

Eta Euskal Herrian ezin hitz egin errepresioaz

mugimendu anti-errepresiboaz hitz egin

gabe. Gure herriak aspaldi bizi duen gatazka

politikoa dela eta errepresiorik gordinena pai-

ratu izan dugu eta pairatzen jarraitzen dugu,

kartzeletan gutxienez. Errealitate honi erantzu-

teko urteetan garatzen joan den Amnistiaren

aldeko mugimenduaren garrantzi saihestezina-

ri heldu nahi diogu hurrengo lerroetan. 

Amnistiaren Aldeko Batzordeak 1975. urtean sortu ziren euskal preso politi-

koen amnistia lortzeko helburuarekin. Herrietako taldeak batzar-elkarteak

ziren garai honetan, eta guztiak koordinatzen joan ziren, harik eta 1977ko

otsailean Gipuzkoako koordinadora sortu zen arte. Amnistiaren Aldeko

Elkarteek herri-mobilizazio ugari antolatu zituzten. Amnistiaren Aldeko Asteak

izan ziren nabarmenenak. Adolfo Suarezen gobernuak mobilizazio horiek

gogor jazarri zituen eta maiatzeko Amnistiaren Aldeko Astean eman zen erre-

presioaren ondorioz zazpi lagun hil zituzten. 

Azken euskal preso politikoen kaleratzearekin eta iheslari kantitate handia

oraindik Euskal Herrira itzultzeko prest ez zegoen arren, Amnistiaren Aldeko

Batzorde Nazionalak disolbatzea erabaki zuen. Horretara, amnistiaren aldeko

borroka eta errepresaliatu politikoen laguntza Hego Euskal Herriko lau herrial-

deetako Amnistiaren Aldeko Elkarteen koordinadoraren esku gelditu zen,



Ezagutu ditugun sistema errepresibo guztiak azaldu ezin baldin baditugu ere,

azken hamarkadetan emandako errealitate bat aipatzea eta zergatiak haus-

nartzea interesgarria iruditzen zaigu: Euskal Herria laborategi errepresibo bat

izan da. Eta zergatik egiten dugu baieztapen hau? Bada hainbat neurri errepre-

sibo era sistematiko batean martxan jarri direlako herri baten borroka desber-

dinak desaktibatze aldera. Honek ez du esan nahi neurri hauek bakarrik

edo/eta lehenengo aldiz erabili direnik Euskal Herrian, baizik eta hemen era

sistematiko batean aplikatu direla eta bere garaian helburu bati begira hartu-

tako hainbat neurri gaur egun beste helburu batzuekin erabiltzen direla. Bere

gaurkotasunagatik esanguratsua iruditzen zaigu Euskal Herria errepresio labo-

rategi bat izan dela erakusten digun hurrengo adibidea: Euskal Herrian lan egi-

ten zuten hainbat eragileren kontra martxan jarritako ilegalizazio kanpainaren

baitan udaletxeak disolbatzeko legea; “terrorismoa”ren eta ETAren kontrako

borrokan bere garaian udaletxeetatik ezker abertzalea kanporatzeko egindako

lege hau, gaur egun zorra ordaintzeko mehatxu bezala erabiltzen da.  

Baina zergatik Euskal

Herrian? Sistema hetero-

patriarkal kapitalistaren, eta

espainola eta frantsesa gure

kasuan, boterea zalantzan

jartzen duen edozer errepri-

mitzen da; eta azken

hamarkadetan (atzerago ez

joatearren) botere hori

zalantzan jarri duten hain-

bat eta hainbat herri borro-

ka garrantzitsu garatu dira

gure herrian: kultura mailan

(euskalduntze prozesuak, ikastolak…), Ama-lurraren defentsan (Lemoiz,

Leitzaran…), emakumeen burujabetzan (abortuaren legeztapenerako borro-

ka…), edukiz hustuta bada ere gaur egun oso bogan dagoen desobedientzia

zibilean (intsumisioa…), gazte mugimenduan, langile mugimenduan (gasteizko

martxoak 3…)… Adibide guzti hauek argi erakusten digute errealitate berriak

sortzeko soilik herri antolakuntzak eta borrokak balio dutela. Bide horretan

sistemak errepresioa erabiliko du borroka hauek neutralizatzeko; eta errepre-

sio zuzenak ez baditu lortzen bere helburuak, hasierako estrategiara itzuliko da,

errealitate berria sisteman integratzeko saiakerara hain zuzen.
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- Pertsonaren errehabilitazioak garrantzitsua izateari uzten dio eta segurta-

sun kolektiboa (beldurra) eta gizartea konpentsatzeko beharra (zigorra) ele-

mentu nagusiak izatera pasatzen dira.

- Hala ere, ez dago aldaketarik jendartea sumintzen duten delituetan ezta

politikariek, bankariek, kontseilariek edo poliziek egiten dituztenetan.

Espainiar estatuak kartzelan dagoen pertsonen Europako ratiorik handiena

eta pertsonako delitu ratiorik baxuena du. Kartzelan dauden pertsonek buru-

ko, droga eta arazo sozialak dituzte. Hala ere, bideratzen ari diren proiektuare-

kin jendartean zulo sozial handiago bat sortzen ari dira. Horrez gain, aske

azaltzen diren, elkarri babesa ematen dioten eta bizirauten duten kolektibo

edo pertsona desberdinen eguneroko bizitzako espazioak kriminalizatzen ari

dira.

Gatazka soziala handitzen ari den momentu hone-

tan, berebiziko garrantzia duten bi kontu azpima-

rratzea ezinbestekoa iruditzen zaigu:

ORDENA PUBLIKOAREN AURKAKO DELITUAK

- Artikulu berri bat ezartzen da, 557 ter: “Taldeka

edo banaka baina talde baten babespean jardu-

ten dutenek pertsona juridiko publiko edo priba-

tu baten etxea, bulego edo lokala okupatu edo

inbaditzen dutenean (nahiz eta publikora zabalik

egon) eta horrek jarduera normalaren asaldatze

azpimarragarri bat eragitekotan” 3 eta 6 hilabete

bitarteko espetxe egonaldiarekin edo 6tik 12 hila-

beterako isunarekin zigortuko da (bilera jendetsua

bada, espetxeko egonaldia 6tik 9 hilabetera han-

ditu daiteke).

Ez dago indarkeriarik, baina ohiko jardueraren

asaldatzea dago, eta izorratuek baloratuko dute

maila. Honek hainbat ekintzetan du eragina: etxe

kaleratzeak gelditzeko ekintzetan, BBVAren kon-

trako plataformaren ekimenak, ospitaletan itxial-

diak, sionistekin lan egiten duten komertzioetan egiten diren protestetan,

Lanbideetan egiten direnetan...

- Delitu bat egitera bultzatu dezaketen mezuak edo kontsigna zabaltzea deli-

tu berri bihurtzen da. Deialdiak zabaltzea edo jendea borrokatzera animatzea
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egitera bultzatu
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mezuak edo
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da. Deialdiak
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borrokatzera

animatzea ere.
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Euskal Herria mendeetan zehar zapalduta-

ko herria izan da. Gaur egun pairatzen

jarraitzen ditugun lau zapalkuntzek (gene-

ro, klase, nazio eta Ama-lurra) forma erre-

presibo desberdinak erabili dituzte histo-

rian zehar; zapaltzaileen beharrizanetara

eta momentuko baldintzei egokitzen joan

diren formak. Baina nondik hasi? Nola sail-

katu? Noraino sakondu azalpenetan?

Ezinezkoa da gure herriak ezagutu dituen

forma errepresiboak azaltzea artikulu bate-

an; ezta forma errepresibo guztiak aipatzea

ere. Honako hau hurbilpen bat hasteko

saiakera xume bat besterik ez da; gaian

sakontzeko animatu nahi duen saiakera.

Ia historia osoan zehar gaur arte irauten

duen emakumeen zapalkuntza mantentze-

ko erabili diren forma errepresiboak, naba-

riagoak edo ikusezinagoak; erromatarrek gure herriaren zati bat menderatzeko

erabilitakoak; Gaztelako eta Frantziako koro desberdinek erabilitakoak;  kapita-

lismoaren sarrerak eta hedapenak erabilitakoak… hainbat eta hainbat zapal-

kuntza eta forma errepresibo aipatu genitzake, baina hasteko bi errealitate

azpimarratu nahiko genituzke. Alde batetik, Euskal Herrian jaio eta bizi izan

diren pertsonek zein Euskal Herritik kanpo etorritakoek erabili dituzte zapal-

kuntza desberdinak mantentzeko errepresio sistemak. Eta beste alde batetik,

zapalkuntzak sailkatu eta desberdindu baldin baditugu ere, argi izan behar

dugu kasu askotan guztiz elkarlotuta doazela; sorgin ehizak emakumeen kon-

trako jazarpenaz gain, herri jakinduriaren eta auto-antolaketaren kontrako

eraso bat izan ziren; kapitalismoaren sistema errepresiboak lau zapalkuntzak

mantentzea beharrezkoa du.

Estatu Batuetako kapitalismo inperialista, Europar Batasunaren bal-

dintzarik gabeko laguntzaz, arlo politiko-militarrean mantentzen da

OTAN-ek bere sorreratik, 1949an, egindako hiru egokitzapenen ondo-

rioz. Lehenengoa erakundearen sorrera bera izan zen. 1947ko

Marshall planarekin batera, yankien estrategia orokorrean paper era-

bakigarria izan zuen erakunde militarrak. Helburuak argiak ziren:

Europa kapitalistan borroka sozialak geldiaraztea, europar burgesia eta

erreformismoa berregitea eta

SESB erasotzen hastea.

OTAN-aren bigarren fasean,

SESB-en porrota eta gero, bur-

gesak lasaitasun erlatibo baten

murgiltzen dira, itxuraz etsairik

gabe. “Bake” hau amaitu egiten

da irailaren 11n dorre bikien

erasoa dela eta. Hilabete gutxi

barru, OTAN-ek ofizialki adieraz-

ten du momentu horretatik

aurrera bere egiten duela hona-

ko helburu hau:

“Mendebaldearen defentsa” “munduko terrorismoaren” aurka.

Azkenean lortu egiten du bere existentzia justifikatzeko etsaia. 

Hirugarrena eta gaur egun indarrean dagoen fasea, 2007ko krisiak

aurrera egin ahala hasten da, inperialismoari erresistentzia mundiale-

tarako eta askotariko gatazketarako prestatzea exijitzen diona. 2010tik

aurrera, OTAN-ek “terrorismoaren aurkako borroka” baino haratago

doan helburua hartzen du bere gain: “insurgentziaren aurka borro-

katzea”. Puntu honetatik aurrera ez dago arazorik ulertzeko nor dago-

en 2011n Grezian kolpe militar baten zurrumurruen atzean; nork

bultzatu zuen Alemania 2012an bere armadak herrialdearen barne

politikan parte hartu ahal zuela onartzera, 2013-2014ko neguan

Hanburgoko matxinada soziala erreprimitu eta okupatutako Rote

Flora gaztetxea husteko saiakeraren adibide praktikoak erakusten

digun bezala.

Hainbat itun eta kongresuetan legeztatutako berrantolaketetan, apa-

Gaur egun

pairatzen jarraitzen

ditugun lau

zapalkuntzek

(genero, klase, nazio

eta Ama-lurra)

forma errepresibo

desberdinak

erabili dituzte

historian zehar
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Errepresioaz luze aritu gara orain arte eta herri honetan errepresioaren aurka

eman diren erantzun batzuk ere aztertu ditugu. Deustun ere baditugu errepre-

sio kasu zehatzen aurka lan egin eta egiten dutenak, Grebalariak Aske! plata-

forma adibidez; eta momentuan Utzi Bakean Deustuko Gazteria, errepresioa

ikusgaiago egiteko eta honen aurrean prestatzeko helburu duen taldea dugu

herrian.

Noiz eta zergatik hasi zineten lanean?

Pasadan urtean erdian edo hasi ginen. Ideia ernaitik etorri zen, ikusten zutela-

ko eraso gogorrei ematen ziren erantzunak jendetsuak izaten zirela baina ez

zegoela errepresioaren gaia era sakon batean lantzen zuen talderik; eta batez

ere beharrezkoa ikusten zen gazteak errepresioaren inguruan informatzea.

Asanblada ireki bat deitu zen eta hortik aurrera motorraren lana egin zuen tal-

detxo batek deitu zituen hurrengo asanbladak, hogeita bost lagun inguru bilt-

zen ginelarik. Irakurketa bat egin genuen, irudia, protokoloak finkatu genituen

eta lanean hasi ginen.  Momentu horretan herriko bi gazte Iñigo Cabacasen

erailketa salatzen zuten kartel batzuk jartzeagatik epaitu zituzten, eta horren

jarraipen txikia egin genuen, biak absolbitu zituzten. Martxoak 3an eta ondo-

rengo egunetan egin zituzten atxiloketetan Deustuko lau gazte atxilotu zituz-

ten, euren artean adin txikiko bat; eta apirilean txiolarien sarekada gertatu

zenean, adin txikikoa berriz atxilotu zuten. Horrekin hasi ginen astiro luzerako

zela pentsatu genuelako, eta ikasturtearen bukaeran grebalarien auzian beste

errekurtso bat presentatu zuen fiskaltzak eta bi urte eta erdiko zigorra eskatu
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daukatenentzako Medicaid gobernuaren osasun programan, gazte

mordo batek antipsikotikoak eta lasaigarriak hartzen dituzte diagnos-

tiko ez psikotikoak dituztenean, hainbat jarrera (“nagusien eskakizu-

nak eta arauak ez ditu betearazten”, “nagusiekin maiz eztabaidatzen

du”…) patologizatzen dira…); fundamentalismo erlijiosoa eta kontsu-

mo konpultsiboa alternatiba bezala…

Bigarren kasuan, Estatuek

zuzenean kontrolatzen dituz-

ten aparatuak erabiltzen dira

(lehenengo kasuan ere

Estatuak hainbat aparatu kon-

trolatzen ditu hezkuntza

kasu). Editorialean esan

dugun bezala, sistema erre-

presiboa mantentzeko burge-

siek Estatua behar dute eta

zehatzago legegintza eta

epaitegiak (behar izatekotan

“ad hoc” egindako legedi eta epaitegiak barne, gure herrian ondo

baino hobeto ikusi ahal izan dugun bezala), ejertzitoa eta polizia, eta

kartzela (azken biak ere aski ezagunak gure herrian). Estatuaren bor-

tizkeriaren monopolioaz ari gara, baina bortizkeria ez da zertan begi

bistakoa izan. Askotan eraginkorragoak dira ezjakintasun orokorrean

ematen diren eskubideak murrizten dituzten arautegien ezarpena,

isun politika aktiboa bezalako neurriak; “Iruñea askatasunez” herri pla-

taformak salatu duen bezala jendea itotzea bilatzen duten neurriak

dira hauek. Estatuek beti nahi izango dute bortizkeri maila ahalik eta

txikiena mantentzea, baina behar izatekotan eskura duten bortizkeri

guztia erabiliko dute, mehatxuak, erailketak, faxismoa… barne.

Hau guztia horrela bada ere eta Estatuaren ahalmena gutxietsi ezin

badugu ere, ezin dugu Estatua neurriz kanpo baloratu. Mutur biek

arazo larrietara eraman gaitzakete, eta horrela ezinezkoa izango zaigu

boterearen indarrak eta ahulguneak modu egoki batean neurtzea. Hau

da, ezinezkoa izango zaigu sistema errepresiboaren formak bere ego-

kieran aztertzea botere zapaltzailearen kontrako borroka eraginkorra-

goa bihurtzeko.

zieten Telle eta Urtziri,  Grebalariak Aske plataforma martxan jarri zen berriz

eta gu gure lana eten genuen indar guztiak bertan jartzeko. Besarkada bat Urtzi

eta Telleri.

Etenaldi bat egin zenuten eta berriro hasi?

Bai. Martxa hartzea kostatu egin zaigu egia esan, ikasturte berria hasi zenean

gu ez geunden lanean, azaro aldean ber hartu genuen, baina pasadan urtean

asanbladetan zegoen jendea asko deskolgatu egin zen, urte batetik bestera

pertsonen egoera asko aldatzen da. Aurten asanbladen adina baxuagoa izan da

eta gero eta jende gutxiago joan da etortzen denbora pasa ahala. Guri ere asko

kostatu zitzaigun martxa hartzea eta asanbladaren bat bertan behera utzi

behar izan genuen, eta horrek dena moteldu du.

Nola antolatzen zarete momentu honetan orduan? 

Ba esaten ari ginen moduan gero eta jende gutxiago etortzen zen asanbladeta-

ra eta askenean ikusi dugu zortzi pertsona gaudela gutxi gora behera modu

iraunkorrean lan egiteko gogoz. Azkenean motorra eta asanblada fusionatu

genuen ez zelako erreala, eta orain talde bat bezala funtzionatzen hasi gara.

Zenbat auziperatu daude momentuan

Deustun?

Hamahiru. Baina zenbakia etengabe doa

aldatzen. Epaiketa batzuk luzeak izaten dira,

baina beste batzuk nahiko arin egiten dira.

Batzuk kausa zaharrengatik epaitzen dituzte,

herrirako kide izateagatik, Segiren ilegaliza-

zioa salatzeagatik, Gazte Danbadan Xabier

Lopez Peñaren erailketa salatzeagatik, twit-

terren idazteagatik, Martxoak 3an  Bilbo

egin zen Foro Ekonomiko Mundialekoei ongi

etorria ez emateagatik, kartel batzuk jartze-

agatik, edo azkena gogora ekarriz, EPPK-ko

abokatuak izateagatik. Hautatik bost edo sei

gazteak dira. Baina gauza ez da zenbakia edo

adina, gauza da sistemaren maltzurkeria

ikusgaiago egitea; urtez urte zenbakia eta

aurpegiak aldatzen doaz, baina errepresioak

ez du etenik. Errepresioa sistema kapitalis-

Gauza ez da

zenbakia edo adina,

gauza da

sistemaren

maltzurkeria

ikusgaiago

egitea; urtez urte

zenbakia eta

aurpegiak aldatzen

doaz, baina

errepresioak

ez du etenik



1336

Lehenengo kasuan, erabiltzen diren formak anitzak dira eta kontrol sozialaren

paperak berebiziko garrantzia dauka. Kontrol soziala botere sistema batek

bere menpekoak ezagutzeko, aztertzeko, ebaluatzeko eta makurtuta man-

tentzeko erabiltzen dituen bitartekoen multzoa da. Jendarte historiko bakoit-

zak aproposa zitzaion kontrol sozialaren sistema erabili du. Kontrol soziala

errepresioan bukatzen duen prozesuaren hasierako oinarria da, eta hiru kon-

trol orokor bereizi ditzakegu: “bizitza pribatuan” edo “intimitatean” ematen

dena (familiak emakumeen, gazteen eta pertsona nagusien pasibotasuna eta

konformismoa ziurtatzen ditu); bizitza publikoan ematen dena (milaka apara-

tuz eta pertsonaz osatutako makineriak gure desioak, datuak, jabetzak, zorrak,

lan indarraren esplotazioa… zelatatzen etengabe); eta boterea ezbaian jartzen

dutenengan ematen dena (legegintza, epaitegiak, polizia, kartzela… eta segur-

tasun enpresa pribatuak). Errazagoa izango da zelatatua delako izututako jen-

darte bat kontrolatzea; eta kontrola ahalbidetzen duen zelatatzea betidanik

pairatu izan bada zelatatzearen normalizazioa eman daiteke.

Aipatutako zelatatzeaz gain, kontrol sozialera-

ko hainbat bide erabiltzen dira: konformismo-

an hezten duen hezkuntza sistema (pasibota-

suna, aginduak jarraitu, autoritatearen aurrean

men egin, egoera iraultzeko gaitasun eza…

indartzen dira pentsamendu kritikoa, kuriosita-

tea, autoritatea zalantzan jartzea, autoritate ez-

legitimoaren aurkako erresistentzia… beharre-

an); ez ordaintzeko beldurragatik pasibotasun

politikora eramaten gaituzten mota desberdi-

netako maileguak (etxebizitzaren hipoteka,

gero eta garrantzi handiagoa izango dituzten

ikasketarako maileguak…); soldatapeko lana-

ren ezinbestekotasuna (sistema kapitalistak,

aurreko ekoizpen moduek ez bezala, irtenbide

bakarra uzten digu bizirauteko: soldatapeko

lana); masa hedabideak (askotan telebistan

agertzen diren edukiez kezkatzen gara arazoa

telebista bera denean, edo ondorio hori behint-

zat atera dezakegu AEBko kartzelen kudeaketaz arduratzen diren enpresa pri-

batuek aitortu dutenean presoak lasai mantentzeko kable bidezko telebista

eskaintzea guardia gehiago jartzea baino eraginkorragoa dela); inkonformis-

moa psikopatologizatzen eta medikatzen (AEBn, bereziki osasun asegururik ez

tak bere iraupena bermatzeko erabiltzen duen tresna bat delako, sistematiko-

ki eta helburu zehatzekin erabilia gainera. Euren sistema kolokan jartzen duen

orok pairatu dezake errepresioa. 

Eta egoera honen aurrean zer bururatu zaizue egitea?

Ba ezer berririk ez. Lehenik eta behin gertatzen diren errepresio kasuak salat-

zea eta hauei erantzutea da gure helburua, kanpaina orokorrak eginez, hau da,

auziperatu guztiak barnebilduz; eta atxiloketa bat gertatzean  edo epaiketak

hurbiltzen doazenean kanpaina indibidualagoekin. Azken hau beharren arabe-

ra eta kasuen salaketa egiten duten eragile edo plataformekin elkarlanean,

egotekotan. Azkenean egin nahi duguna informatzea da: zenbat auziperatu

daude, kasuen jarraipena egitea eta errepresioaren inguruan irakurketa oroko-

rra egitea. Eraso guzti hauek dinamika beraren barruan daudela irudikatu nahi

dugu. 

Zertan zabiltzate orain orduan? 

Ba momentu honetan jardunaldi batzuk prestatzen ari gara Zirikatzen!ekin,

esan dugun moduan errepresioaren inguruan informatzeko eta hausnartzea da

gure helburua. Testigantzak, informazio praktikoa eta hausnarketa nahastu

nahi ditugu jardunaldietan. Hortaz aparte propaganda orokorrarekin hasteko

asmoa dugu, adibidez koadrotxo batzuk jarri nahi ditugu tabernetan herriko

auziperatuen informazioarekin auzien jarraipena egiteko.  Oraingoz horretan

aritzeko asmoa dugu atxiloketaren bat edo auziren bat aurrera ez doan bitar-

tean. Baina seguruenik urte honetan mugimendua egongo da hainbat auzipe-

ratuen prozesu judizialetan eta horretan pentsatzen ere hasi behar gara, mart-

xoak hiruko auziperatuak, gazte danbadako auziperatuak… Guk Deustun

oihartzun ahalik eta handiena izatea nahi dugu, eta horretan ibiliko gara; beti

ere beharren arabera eta kanpainak beharrik gabe solapatzea galaraziz.

Errazagoa izango

da zelatatua

delako izututako

jendarte bat

kontrolatzea;

eta zelatatzea

betidanik pairatu

izan bada

zelatatzearen 

normalizazioa

eman daiteke.
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Eta zein da kasu honetan sistema errepresiborik eraginkorrena? Bortizkeri

errepresiborik txikiena behar duena. Zergatik? Bada horrek erakusten duela-

ko egoera bere horretan mantentzeko sistemari datxekien beste neurriak era-

ginkorrak direla; horrela Estatuak “Estatu demokratikoaren” itxura hartzen du,

beti ere bortizkeri errepresibora (handiagoa edo txikiagoa, beharren arabera)

bueltatuko dena aipatutako neurrien eraginkortasuna desagertzerakoan.

Sistema errepresibo onenen lanik garrantzitsuena bortizkeria bera ahalik eta

gehien ezkutatzea da; sistema errepresibo eraginkorrena neurri ekonomikoak,

politikoak, kulturalak, polizialak… uztartzen dituena da, eta horrek Estatuaren

funtzionamendu on minimo bat behar du.

Errepresioaren helburuaren

artikuluan komentatu dugu

sistema errepresiboa zerbait

dinamikoa dela, beraz eten-

gabeko garapenean dagoen

errealitate batez ari gara;

hau da, beharrezkoa duene-

an forma berriak edo

berreskuratutakoak garat-

zen joango da sistema erre-

presiboa, fase desberdinak

izango ditu. Baina fase erre-

presibo hauek ez dira jaio

eta berehala eta era oso batean martxan jartzen. Fase errepresibo orok ego-

kitzapen denbora bat behar du. Ezaugarri horrek sistema errepresibo baten

eratze prozesuaren analisia zailtzen du esperientzia praktikorik ez dagoen

bitartean. Era berean, gogorragoa, zabalagoa eta sistematikoagoa den sistema

errepresiboak sistema martxan jarriko duten aparatuen moldaketa behar du.

Hala ere, aldaketak aldaketa, fase guztien funtsean iraunkorra den errealitate

historiko bat existitzen da; eta iraunkorra denaren eta aldatzen denaren arte-

ko dialektikak sistema errepresibo ororen ahulguneak topatzen lagunduko

digu.

Aurreko artikuluan sistema errepresiboen ezaugarrien inguruan aritu garene-

an sistema errepresiboen bi forma nagusiak gainetik aipatu ditugu: asimilazioa

eta ezarritako boterearen onarpena edo joko horretan sartu ez den disidentzia-

ren zanpaketa.

12

Bururatu zaigu ere legislazioan egiten ari diren aldaketekin sartzea eta

seguruenik hori jardunaldietan landuko dugu.

Eta egiten ari diren legislazio aldaketa horiek nola baloratzen ditu-

zue?

Bueno esan beharra dago errepresioari dagokionez Euskal Herriak ez

duela esperientzia txikia, eta hemen pentsaezinak ez diren gauza asko

gertatu eta gertatzen dira. Legislazio aldaketak seguruenik hemen bizi

den salbuespen egoeraren orokortzea ekarriko du oraingoan motibo

ekonomiko eta sozialengatik inoiz baino gehiago. Kapitalismoa basatia

da eta egun kapitala inoiz baino

gehiago jartzen ari da gizabana-

koen gainetik. Jendea nazkatzen

hasia da berriz eta erantzunak

areagotu egin dira azken urtee-

tan, honek ezinbestean legislazio

aldaketa eta ley mordaza dela-

koa ekarri ditu, baina argi dago

hau ez dela azkena, eta hurren-

goa lotsagarriagoa izango dela.

Oso kontziente dira herritarren

egoera ez dela aldatuko eta ez

dute aldatzerik nahi, gu itotzeak

mantentzen dituelako ur-azale-

an, eta herriaren erantzunei

erantzuteko errepresioa eta bel-

durra baino arma hoberik ezin

dute izan. Horregatik ikusten

dugu egin dezakegun gauza

bakarra honen aurrean prestat-

zea, informatuta egotea eta

segurtasunez jardutea dela.

Eta bukatzeko beste zerbait esan nahi duzue?

Ba jendea animatzea jardunaldietan parte hartzera, gurekin lan egite-

ra edo dena delakoa. Eta gure leloetako bat gogora ekarriz, esatea

merezi duela, borrokatzen jarraitu behar dugula eta honekin batera

errepresioa ezagutzea ezinbestekoa dela.

herriaren erantzunei

erantzuteko

errepresioa eta

beldurra baino arma

hoberik ezin

dute izan.

Horregatik ikusten

dugu egin dezakegun

gauza bakarra honen

aurrean prestatzea,

informatuta egotea

eta segurtasunez

jardutea dela.
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Sistema errepresiboek izan ditzaketen formak askotarikoak dira, eta botereak

hartzen duen karakterizazioaren araberakoak izango dira. Diktadura batek

adibidez ez du sistema errepresiboren beharrik, diktadura bera delako sistema

errepresiboa; demokrazia burges autoritario batek aldiz, sistema errepresibo-

aren etengabeko indartzerako ahalegin izugarriak behar ditu. Nazio bakarreko

Estatu batean eta herri desberdinak zapaltzen dituen Estatu batean ez dira sis-

tema errepresibo berdinak martxan jarriko. Herrien askatasun nahia zapaldu

behar dituzten Estatuek sistema politikoaren eta burokrazia estatalaren gain-

karga pairatu behar dute, eta horrek krisiak areagotzen eta larritzen ditu;

horregatik konponbideak konplexuagoak eta sistema errepresiboan egin beha-

rreko moldaketak eta aldaketak garrantzitsuagoak eta maiztasun handiagoko-

ak dira.

Gaur egun pairatzen dugun sistema

kapitalistan Estatu burgesak dira

nagusi, eta sistema errepresiboek

erlazio handia daukate ekoizpen

modu kapitalista berarekin: zentrali-

zazioa, desjabetza (materiala, ideie-

na, jakintzarena…), alienazioa, oro-

kortasuna... Baina ezaugarri hauetako

askok behintzat ez dira baztertzaileak.

Estatu burgesek behar duten sistema

errepresiboaren estrategiaren zentra-

lizazioak ez du errepresio txiki asko-

ren autonomia kentzen; are gehiago,

beharrezkoak egiten ditu, beti ere

garrantzi gutxikoak Estatuaren aurre-

kontuetan, politika sozio-ekonomiko-

an/demografikoan/kulturalean/mili-

tarrean… diseinatutako epe luzerako

erabaki estrategikoekin alderatuta.

Pairatzen dugun

sistema kapitalistan

Estatu burgesak dira

nagusi, eta sistema

errepresiboek erlazio

handia daukate

ekoizpen modu

kapitalista berarekin:

zentralizazioa,

desjabetza, alienazioa,

orokortasuna...
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zuetan lan egiten dutenak, maila desberdinetako funtzionarioak (esta-

tu mailakoak, erregionalistak…), sistema errepresibo osoa mantentze-

ko beharrezkoak diren zerbitzu enpresa ezberdinen langileak… etenga-

be gora egiten duen zerrenda; izan ere, jendarte kapitalistan sistema

errepresiboak, oinarri teknologikoak hedatzeko joeraz gain, giza oina-

rriak ere handitzeko joera ematen da.

Sistema errepresiboen ezauga-

rriak ezaugarri, zenbat eta gut-

xiago ezagutu are eta kaltega-

rriagoa eta eraginkorragoa

izango da sistema errepresi-

boa. Eta bide horretan beldu-

rraren hedapenak paper oso

garrantzitsu bat jokatzen du.

Zigorretan eta basakerian

oinarritutako beldurra oso era-

ginkorra izan daiteke momen-

tu puntualetan, baina era

berean gorrotoa eta haserrea

ere piztu dezake jendartearen

sektore zabaletan. Kasu gehie-

netan, askoz eraginkorragoa

da zehaztugabea eta inkont-

zientea den beldurra, menpe-

ratutako pertsonetan ematen den larritasun eta ziurgabetasun nahas-

keta hori. Beldur horrek ezagutzarako dependentzia, “egiaren” onar-

pen akritikoa eta dogmatikoa errazten du; eta behin tendentzia hauek

ezarrita daudenean “egi” ofizialen faltsutasuna frogatzea oso zaila da.

Eta guzti hau burutu ahal izateko, aurrerago garatuko dugun kontrol

sozialak berebiziko garrantzia dauka.

Errepresioak ez dira soilik maila kontzientean edo zigor, basakeria

mailan ematen; maila inkontzientean, masaren estruktura psikikoko

beldurren eta dependentzien mailan ere ematen dira. Eta guzti hau

kontrolatzeko eta menperatzeko erarik onena, arazoa ahalik eta era

zehatzenean eta kritikoenean ezagutzea da. Orekarentzako eta bizirau-

penarentzako ezinbestekoa den beldurra ezin da esplotaziorik gabeko

jendarte bateranzko oztopo bihurtu.

Orain arte luze aritu gara sistema errepresiboaren ingurua. Zeharka bada ere

begi-bistakoa ez den errepresio horretaz ere hitz egin dugu, gure egin dugun

errepresio horretaz. Baina gai honetan sakontzeko egokiagoa izan daiteke kon-

trol sistemaz hitz egitea sistema errepresiboaz soilik hitz egitea baino. Gure

bizitzako esparru guztietan ematen den kontrola bistakoa den beste errepresio

horren (kartzela, beldurra, atxiloketak, jarraipenak, poliziaren presentzia bera)

osagarria da: kontrola zentsu zabalenean ulertuta. Sistema osoak alor ezberdi-

netan txertaturik daukan alde errepresioa bezala uler dezakegu kontrol siste-

ma. Finean nahi dutena gure pentsamenduaren, gure buruaren, gure bizitzako

esparru ezberdinen gaineko kontrola izatea da. Nahiak, pentsamenduak, senti-

menduak eta desioak; jaiotzen garenetik hiltzen gareneraino gure bizitza eta

izatearen ibilbidearen jarraipen eta mugapena. Dena helburu zehatz batekin:

sistema ustel hau perpetuatzea.  

Puzzleko pieza guztien gaineko kon-

trola eman dadin, sistema kapitalis-

tak kasu honetan, gizabanakook egi-

ten dutena kontrolatzeaz gain (kalee-

tako kamerak, mugikorrak, inter-

net...) egin nahi izango dutena kon-

trolatzen du: nahiak. Horretarako

milaka tresna eta lagun ditu: esta-

tuak eta eurak dituzten eskumen

guztiak (hezkuntza, zerbitzu publiko-

ak…), enpresak eta publizitatea, ban-

kuak eta jendartearen erosteko

almenaren kontrola,  balio kristauen

hegemonia, merkatua eta balio kapi-

talistak… Ikus dezakegunez sistema

kapitalistak gizabanakoen bizitza era

leun eta finean kontrolatzeko tresna

soberan ditu. Agerikoa den errepre-

Puzzleko pieza guztien

gaineko kontrola

eman dadin,

sistema kapitalistak,

gizabanakook egiten

dutena kontrolatzeaz

gain (kaleetako

kamerak, mugikorrak,

internet...) egin nahi

izango dutena

kontrolatzen du: nahiak.
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giak, polizia, kartzela, gerra zikina...)

parte hartze errepresiboarekin.

Horregatik edozein botere zapaltzailek

herrien oroimen kolektiboa ezabatu nahi

du; horregatik sistema kapitalistak jen-

darte gero eta indibidualistago bat erre-

produzitzen du, bakoitzaren arazoak

bakoitzarenak direla sinestarazteko,

irtenbide kolektiboak ez bilatzeko, zapalt-

zen gaituen boterearen kontra ez anto-

latzeko... bezalako dinamikak indartzen

duen jendartea alegia.

- Norbanako edo kolektiboak diren

borroka eta erresistentziak eutsi eta gel-

ditu. Horretarako beharrezkoa den bor-

tizkeri fisiko, psikologiko, kultural, linguis-

tiko, etiko-moral eta genero, klase, nazio,

arraza zapalketa erabiliko du. Bortizkeri

eta zapalketa guzti hauek soilik epe

motz-ertain baterako dira eraginkorrak.

Epe ertain-luze baterako eraginkorrak

izan daitezen, beste neurri politiko, kultu-

ral, sozio-ekonomikoekin uztartu behar

dira. Dena dela min handia eragiten

duten neurriak dira; aurrerapen askatzai-

lea galarazten duten neurriak dira,

Estatuaren kontra ezer egin ezin denaren

ideia era batean edo bestean mantent-

zen dutenak.

- Aldarrikapen demokratiko kolektiboen eta askatasun desioen burujabetza

karga oro desaktibatzea eta sisteman integratzea (sistemarentzako jasanga-

rriak bihurtuz) bilatzen dituzten neurrien eta bitartekoen multzoa. Beti aurre-

ko bi ezaugarrien menpe egongo den, hau da “makilaren”, eta beraiekin uztar-

tu beharreko taktikaz ari gara, hau da “azenarioaz”. Eta oso garrantzitsua da

ezaugarri hau kontuan izatea “makilakadak” jasaten direnean “azenarioaren”

eraginkortasuna ahazteko joera ematen delako.

- Erreprimitzen duenak, eta errepresioaz onura lortzen dutenek, etekin mate-

rial edo sinboliko bat(zuk) lortzea. Polizia mota orotan eta segurtasun zerbit-

Edozein botere

zapaltzailek herrien

oroimen kolektiboa

ezabatu nahi du;

horregatik sistema

kapitalistak jendarte

gero eta

indibidualistago bat

erreproduzitzen du,

bakoitzaren arazoak

bakoitzarenak direla

sinestarazteko,

irtenbide kolektiboak

ez bilatzeko,

zapaltzen gaituen

boterearen kontra

ez antolatzeko...

40

sioaren osagarriak, errepresio gozoagoa, ikusezina, kontrola. Guzti hau eroso-

tasun, segurtasun eta askatasun sentsazio faltsu batez hornitua noski; kexatu

ez gaitezen.

Errepresioa eta kontrola, beraz, osa-

garriak dira eta lotura zuzena dute,

baina garrantzitsua da gure heziketa

eta izate prozesu guztian zehar ema-

ten den etengabeko kontrola eta pert-

sonen ekintza edo jarrera zehatz

baten aurkako errepresioa desber-

dintzea; azken hau erantzun bat izan-

go litzateke, aurrekoa prebentzioa,

bideratzea. Beraz esan dezakegu

errepresio zuzena pairatzean sistema-

ren adarretako batekin konfronta-

zioan gaudela, sistema eta subjektu

edo kolektibo baten artean gatazka

bat ematen ari dela. Kontrol sistema

aldiz, sistema kapitalistaren funtzionamendu normalaren partea da, sistema

betikotzeko mekanismoa, gure barne-barneraino heltzeko asmoz. Ageriko

errepresioa  sistema errepresibo gozo baten azken pausua dela esan daiteke,

konfrontazio edo zigorren fasea, baina horra iritzita ere kontrol sistema osoak

aurrera jarraitzen du. Horretan datza gozotasunaren arriskua, ikusezina den

kontrol eta errepresioa gure bizitzako esparrurik pribatuenetan presente ego-

ten jarraituko duela konfrontazioa gure buruarekin eman arte.

GURE IZATEAREN EKOIZLEAK 

Baina nortzuk sortzen dituzte gure nahiak, izaera eta ideiak? Denak eta denek.

Zenbakian zehar azaldu dugun moduan, kasua da, gu sistema kapitalista

patriarkal batean bizi garela eta honek jarrai dezan ordena, segurtasun eta

askatasun sentsazioa, konformismoa, erosotasuna, beldurra, kontsumo neurri-

gabea, jabetza pribatua, jendearen eroste ahalmenaren kontrola, genero eta

sexu sistema, botere harremanak, normaltasunaren nozioa eta abar luze bat

beharrezkoak dira. Nortzuk dira orduan gure izaeraren ekoizleak? Zein da

errepresio gozo edo kontrol hori? Sistema kapitalista eta bere egitura osoa;

estatuak, instituzioak, enpresak eta euren interesak, publizitatea, kontrol sozia-

la (gure ingurua) eta moral kristaua urrenez urren.

Azken aipatu dugunetik hasiko gara. Moral kristaua da gure judizio eta jarrera
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teko material eta sinboliko guztiak barnebiltzen ditu. Etengabe hobetzen, part-

zialki edo erabat aldatzen doa zapaldutako pertsonen erresistentziaren

aurrerapausoei erantzuteko. Logika honek fase errepresiboen inguruan pent-

satzera eraman behar gaitu; etsaia bitarteko errepresiboak aldatu, garatu,

hobetu egiten dituela pentsatzera. “Errepresio” soila terminoak etsaia errepre-

sioaren “kantitatea” bakarrik handitu dezakeela pentsatzera garamatza; “siste-

ma errepresiboak” berriz, “kalitatezko” jauziak ezagutarazten dizkigu (bideak,

filosofia, metodologia... aurrerago errepresioaren formetan garatuko ditugun

ideiak).

Argi izan behar dugu, siste-

ma errepresiboak botere

bat defendatzeko helburu

orokor horretarako, kont-

zientzia politikoa borrokatu

behar duela. Baina sistema

errepresiboaren helburua

ez da antolatutako kont-

zientzia hori edonola deu-

seztatzea izaten; eraginkor-

tasunaren bidean, antolatu-

tako kontzientzia politikoa

ezagutzea eta kontrolatzea izaten da. Horrela, botereak erabakitzen duenean

eta nahi beste erreprimitu dezake, deuseztapenerako momenturik apropose-

na programa dezake, erabateko deuseztapena inoiz ematen ez dela jakinda

(errealitate honen aurrean botereak pertsonaren bat libre utzi ohi du zer egi-

ten du(t)en ikusteko). Baina botereak ez ditu soilik etsaiak kontrolatzen, histo-

riak behin eta berriro erakusten digun bezala (2013an AEBk Europako hainbat

estatuburu zelatatzen zituela (dituela?) publiko egin zen), botereak lagunek ere

zer pentsatzen duten jakin nahi du.

Eta ikusi dugun bezala helburu orokorra ezagutza eta kontrola baldin badira,

goazen ezagutzera sistema errepresibo guztiek orokorrean dituzten lau ezau-

garriak:

- Kontzientzia kolektibo eta indibidualetik boterearen mesedetan ez dagoen

guztiaren ezabaketa bilatzen dituzten neurriak. Nortasun ororen suntsiketa

erabatekoa eta eraginkorra izan dadin, bizirik dauden belaunaldiek hurrengoei

inongo kontzientziaren aztarnarik ez ustea eskatzen du; eta hau bakarrik lortu

daiteke Estatu baten aparatu guztien (hezkuntza, hedabideak, legeak, epaite-

41

etikoetan eragin handi eta inkontzienteenetakoa duena. Kristautasunak sartu

zuen gure bizitzetan konfesioaren nozio eta praktika. Egun, uste ez badugu ere,

gure barneko egi eta sekretuak aztertzeko eta gure buruari buruz egia esateko

obligazioa guztiz barneratuta ditugu. Honekin kristautasunak egiaren erregi-

men moduko bat sortu du, non beharrezkoa den gure barnekotasuna bijilatzea,

honek gure jarreran eragina duelarik. Honekin harreman zuzena du harreman

eta sexuaren arloan gertatzen den auto-errepresio eta judizio etikoak. Gure

lagun, familia edo bikotekidearekin izan behar genukeen harremana araututa

dago, barneratuta dugu zer bai eta zer ez dagoen permitituta, zer den egokia.

Behar bada egia eta konfesioaren jokoan sartuak gaudela saia egiten zaigu

ditugun harremanak beste, gure edo normala dena ahaztuta bizitzea.

Jendarteko arau moralak, esan dugun moduan, ez dira poliziak jartzen digun

debeku batekin alderagarriak, barneratuta ditugu eta poliziaren papera guk

eta gure ingurukoek betetzen dugu. Harremanen barruan sexuak pisu berezia

duela bistakoa da. Sexuaren kasuan gainera praktikan zein pentsamenduan

ematen da errepresioa. Desio normal eta perbertsioen arteko bereizketa naba-

ria da, eta txiki txikitatik goaz barneratzen. Galdera da: sexuari dagokionez,

pentsamendu eta desioez ari garenean, ba al dago mugarik? Eta praktikari

dagokionez, bestearen kontsentimendutik haratago ba al dago mugarik?

Zenbateraino mugatzen eta baldintzatzen gaitu sexuarekin harremana duen

guztia etikarekin lotzeak?

Kristautasunak eta sexuaren etikak

gure bizitzetan duten eragina alde

batera utzita gure baldintzapenak

nondik datozen aztertzeko dauden

beste adibideen artean, behar bada,

argiena hezkuntza sistema da.

Irakaskuntza beldurra baino eragiten

ez duten froga estandarizatuen tira-

nian oinarritzen da. Beldur honek

ikasle eta irakasleak frogak garatzen

dituztenen (instituzioak, enpresak,

merkatua) eskaeretan kontzentrat-

zera behartzen ditu, modu horretan

jakin-mina, pentsamendu kritikoa,

autoritatea zalantzan jartzea eta

autoritate ilegitimoaren aurreko

erresistentzia suntsituz.  Aurreko
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Berez errealitate negatiboei, bizitzaren arazo

garrantzitsu eta erabakigarriei aurre egiteko

erresistentzia inkontziente bat daukagu guz-

tiok; eta gainera gure tesiak kolokan jartzen

dituzten errealitateak aztertzeko erresistent-

zia politikoa ere badaukagu.

Hau edonorentzat kontuan hartzeko modu-

koa bada, are gehiago iraultzailea izan nahi

duen edozein eragilerentzat. Eta errepresioa

guztia kolokan jar dezakeen errealitate

negatibo bat den heinean, errepresioaren

teorian arreta jartzeak berebiziko garrant-

zia dauka; izan ere, ezin da kapitalismoaren

garapena ulertu errepresioaren teoriarik

gabe eta errepresioaren teoria ahultzen den

heinean ideologia burgesa indartzen da. Hau

guztiagatik uste dugu garrantzitsua dela

errepresioaren helburuen inguruan haus-

nartzea, errepresioaren teoria osatze bide-

an.

Editorialean azaldu dugun bezala, errepre-

sioa botere bat defendatzeko antolatutako

aparatu oso bat da, eta “errepresio” soilaz hitz egitea baino “sistema errepre-

siboaren” inguruan hitz egitea askoz aproposagoa da. Baina zenbat “errepre-

sio” eta “sistema errepresibo” existitzen dira? Honekin ez dugu teorizismo

espekulatiboa lehenetsi nahi, baina garrantzitsua ikusten dugu aurreko borro-

kengandik, hango eta hemengo bizipenengandik ikastea.

“Errepresio” soilaz aritzeak termino estatiko, sektorial, isolatua eta ez sistemi-

ko batez aritzeak esan nahi du; “sistema errepresiboaz” aritzeak berriz, termi-

no dialektiko, garakor, kontraesankor eta sistemikoaz aritzeak. “Sistema erre-

presiboak” botere batek garai jakin batean errepresioa garatzeko dituen bitar-

Berez errealitate

negatiboei

aurre egiteko

erresistentzia

inkontziente bat

daukagu guztiok;

gure tesiak kolokan

jartzen dituzten

errealitateak

aztertzeko

erresistentzia

politikoa ere

badaukagu.

generazioek asko eztabaidatu zuten derrigorrezko hezkuntza jendarte autorita-

rioaren garapenean izan zezakeen eraginaren inguruan, arazoa inoiz baino pre-

senteago dagoenean berriz, arraroa da horren inguruan eztabaidatzea.

Klaseetako mekanika, ikasgaia dena delarik, ikasle pasibo eta gidatuak heztean

datza. Aginduak betetzeko, autoritatea dutenen zigor eta sariak kontuan izate-

ko, interesatzen ez zaigunagatik interesa dugula irudikatzeko eta gure etorkizu-

naren jabe garela sinesteko prestatzen gaituzte. Honetaz gain “kontuz” ibiltze-

aren nozioa buru barneraino sartzen digute, horrela arriskatzea eta ondorio

batzuk pairatzea ez da aukera bat izaten. Laburbilduz, eskolan errespetuz ezta-

baidatzen irakasten badigute ere, lortu nahi dutena eztabaidarik ez sortzea da.

Ildo beretik jarraituz, esan beharra dago kontsumismoak eta gailentzen den

harreman ereduak zerbaitez edo norbaitez guztiz menpekoak diren pertsonak

sortzen dituela. Honek, hezkuntza sisteman gertatzen den bezala, euren eraba-

kiak hartzeko eskumena beste autoritate baten esku uzteko emanagoak bihurt-

zen gaituztelarik.

Gure bizitza, izaera, pentsamendua, nahiak

eta erabakiak baldintzatzen duten zerrenda-

rekin bukatzeko aipatu beharra dago preka-

rietateak, miseriak edo pobreziak eurekin

dakartzaten desahalduntzea. Gure egoera

ekonomikoaren erantzule direnak hori bera

erabiltzen dute guk mugitzeko gaitasunik izan

ez dezagun, beldurra eta ezegonkortasuna

senti ditzagun. Honekin batera gure borro-

katzeko ahalmena gure buru barnetik mugat-

zen duen beste faktore bat hiritarraren

nozioa da, zeinak berarekin dakar poliziaren

papera. Hiritar sentiarazi nahi dituzte batzuk, edozein aitona polizia edo kale-

ko ordena eta altzarien zaindari bihurtuz; dena denona delako, dena delako

denon erantzukizuna. Ez dugu testu honetan azalduko hiritar ez sentitzea nahi

dutenekin egiten dutena. 

Guk gure borondatez arauak jarrai ditzagun mekanismo eta instituzio ugari

daude ikusi dugun moduan baina ala ere bide okerretik doanarentzat, inkon-

formistarentzat, gure gizarteak badu irtenbide bat. Psikiatria eta psikologia

bezalako diziplinak gizakiaren kontrol tresna bat bihurtzen ari dira askotan.

1980an Estatu Batuetan Psikiatria Elkarte Amerikarrak euren diagnostiko libu-

ruan ume eta nerabeengan eragina duten trastorno mentalak sartu zituzten.

Hauetako baten, “trastorno negatibo desafiantea”, sintoma ofizialak hauek
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ziren: “maiz aktiboki aurre egiten du edo ez ditu nagusien arau edo eskaerak

bete nahi izaten”, ”maiz eztabaidatzen du nagusiekin” eta “askotan nahita bes-

teak sumintzen ditu”. Kasualitatez, egun, Estatu Batuetan diru gehien ematen

duten medizinak antipsikotiko lasaigarri gogorrenak dira, honek lotura du aipa-

tutako trastornoa bezala psikotikoak ez diren trastornoengatik ume eta nerabe

asko beharrik gabe medikatzeak. Eta lotsagabekeria honetaz gain, ezin dugu

ahaztu sistemak berak sortzen dizkigun beste joera, kezka, arazo, gabezi eta

abarren inguruan dagoen negozio mediku eta farmazeutikoa.

Azkenean pertsonen nahi eta jardue-

ra oro kontrolatzeak gu geu gure

buruaren poliziak izatea du helburu.

Gu eta gure ingurukoak gara gure

buruaren errepresiogilerik eraginko-

rrenak. Hau da sistema kapitalistak

bere burua betikotzeko duen meto-

dorik baliagarriena. Sistemak bultzat-

zen dituen balio eta pretentsioetatik

kanpo dauden pentsamendu guztien

suizidio probokatua. Pentsamendu

eta izate askeak behar duen ekosiste-

maren akabatzea, sistemaren jarrai-

pena bermatuko dituztenenak  bult-

zatuz.

ERREPRESIORIK GABEKO GIZARTE BAT?

Badirudi kulturaren kontrako idatzi bat dela hau, eta izan daiteke. Oso itsu

egon beharko ginateke uste izateko estutu modernoek, hau da, egungo siste-

mak soilik arautzen dutela gure bizitza publiko zein pribatua. Tribu primitibo-

etan ere kontrol sistema existitzen da, are gehiago, ziurtatu dezakegu elkarbi-

zitza bat ematen den bakoitzean giza arau eta bortxa batzuk azaltzen direla,

denak gizatalde bati dagozkion mekanismo kulturalak. Horrek duda bat dakar-

kigu: kolektiboan sortuak eta haziak izanik izan gaitezke benetan burujabe?

Burujabetza gizabanakoaren askatasun eta independentzia integral bat bezala

ulertzen badugu, nahiko argi dago erantzuna ezezkoa dela. Askatasunaren ant-

zik handiena izango lukeena  bere senari kasu egingo dion giza taldea izango lit-

zateke, sentitzen duen moduan harremandu eta jardungo duen gizakia, albo-

koa begiratuko ez duen gizakia, itxurakeria eta harrotasunik gabea. 

Kolektiboan bizitzeko dugun beharraz jabetuta esango dugu hau ez dela izan
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Azkenean pertsonen

nahi eta jarduera oro

kontrolatzeak gu geu

gure buruaren poliziak

izatea du helburu.

Gu eta gure ingurukoak

gara gure buruaren

errepresiogilerik

eraginkorrenak.

auzo eta herrietaraino; mugitzen den jende guztiaren aurpegiak,

garrantzitsuenetik hasita pare bat aldiz kartelak jarri dituenera; pert-

sonen arteko loturak, zergatik dituzten, zertaz ezagutzen duten elkar,

zein harreman afektibo dagoen... honek oso ahul egiten gaitu.

Sistemari gehien komeni zaionean minik handiena egiten duen tokia

kolpatzea ahalbidetzen dio.

Sistema errepresiboa kolektibita-

teen aurka erabiltzen den praktika

kolektiboa da; ez da inoren ekintza

pertsonalen ondorio, ez da ekintza

ilegitimo baten neurrizko edo neu-

rrigabeko zigorra. Sistema errepre-

siboa botereari komeni ez zaion

guztia kontzientzia kolektibotik

urratzera bideratutako ekintza

multzoa da. Hau ezinezkoa dene-

an, sistema gainditu nahi duen

hura moderatu eta sisteman inte-

gratzera joko du eta, horretan kale

egingo balu, borroka eta erresis-

tentzia guztiak era batean edo bes-

tean geldiarazten eta eusten saia-

tuko da. Gurekin akabatzeko siste-

ma konplexu baten aurrean gaude.

Amore ematea galtzea dela jakin

behar dugu. Lehenengo ez egitea

eskatuko digute, gero ez esatea,

gero egiten duena arbuiatzea eta

ondoren esaten duena ere bai.

Haien jokoan sartzea galtzera kondenatzea da, haien legalitatea onart-

zea. Sistema errepresiboaren aurka borroka egiteko modurik eraginko-

rrena erreprimitutako ekintzei eta pertsonei zilegitasuna aitortzea da,

baita erreprimitutako ideiak sozializatzea ere (esplotazio era ororekin

amaitu nahi dutenean), benetan min ematen duena baita. Gainerako

guztiak oso ibilbide laburra izango du.

Sistema

errepresiboa

kolektibitateen

aurka erabiltzen

den praktika

kolektiboa da;

ez da inoren

ekintza pertsonalen

ondorio,

ez da ekintza

ilegitimo baten

neurrizko

edo neurrigabeko

zigorra.
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Zentzu honetan legaltasunak paper izugarri garrantzitsua jokatzen du errepre-

sioan. Herriak egin ez duen lege oro ukatu behar dugu, egunerokotasuneko

gauza txikietatik hasita ezohikoenetara. Legaltasuna justiziarekiko termino

guztiz antagonikoa da legea herriaren etsaiek idazten dutenean. Legaltasuna

ez da arlo neutroa, boterearen interesen menpekoa da. Horregatik da garrant-

zitsua desobedientzia, ez oihartzun mediatikoa eskuratuko duten ekintza pun-

tual bezala ulertuta (estrategia zabalago baten baitan izan dezaketen garrant-

zia ukatu gabe), desobedientzia bizi eredu bezala ulertuta baizik, errebeldia-

ren sinonimo bezala. Militantzia ernea, kritikoa, auto-diziplina handikoa eta

errebeldea behar dugu. Era berean auto-diziplinak dakarrena egoki ulertzea

derrigorrezkoa dela uste dugu. Baina ezin dugu auto-diziplina, antolakunde

barruko zein kanpoko obedientziarekin nahastu.

Praktikak pentsamen-

dua elikatzen du eta

pentsamenduak prak-

tika. Gehienbat legal-

tasunaren mugen

barruan garatzen den

lan politikoa egiten

badugu, honek bal-

dintzatutako parame-

troen baitan pentsa-

tuko dugu eta horrek,

ziurrenik, sistema-

rentzako onargarria

eta guztientzako “ero-

soa” den praktikara

eramango gaitu.

Sistemaren eskeme-

tan oinarritu izanagatik, antolakunde mota hau konfrontazioan jauzi bat eman

behar duenean etsaiaren guztiz menpe egongo da.

Sistema errepresibo baten lanik garrantzitsuenetako bat informazioa dela

ohartu behar gara. Poliziak egiten duen lanik garrantzitsuena ez da fisikoki

erreprimitzea. Poliziaren funtziorik behinena informazioa biltzea da. Sistema

errepresibo batek uneoro gertatzen ari denaren berri izan behar du, panorama

politikoan nor den nor eta bertan mugitzen den guztia, nazio mailatik hasita
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kulturaren eta honek dakartzan errepre-

sio eta kontrol mekanismoen kontrako

idatzi bat, ez litzateke sinesgarria izango,

animalitasunaren edo basatitasunaren

apologia bat da. Kontrol sistemak giza

harreman arautuen sistema osoa barne-

biltzen du, gizadia osoa, eta ekidinezina

da; gauza da gure barneko nahietan oina-

rritutako arauez osatzea, ez erlijio, itxura-

keria, harrotasuna eta ezjakintasunean.

Era batean edo bestean, jendartean bizit-

zea beti izango da errepresio eta kontrol-

pean bizitzea; animalitasunari uko egitea.

Animali erreprimitua behar du izan giza-

kia giza arauen pean bizitzeko, animaliak

ez-bezala bizitzeko. Ezin dugu ukatu

potentzian gaiztoena eta, aldi berean,

maitekorrena izan daitekeen animaliaren

etxekotzea dakarrela kulturak. Gizaki

basati, aske eta instintiboaren etxekot-

zea.  Aukera bat izan balitz, egokia izan al

zen? Eratsun ezinik, gure esku dagoen

autuari erreparatuko diogu gutxienez:

zaila gaitezen ahalik eta ingurune ez-

toxikoena izaten, zaila gaitezen askeenak

direnekin askeagoak izaten, azkenean gu

eta gure ingurukoak garelako gure kartze-

lariak. Eta ikus dezagun urrunago joan

gaitezkeen edo ez. Gai izan gaitezke txer-

taturik ditugun baldintzapen guztiak azaleratzeko? Posible da gure

buruaren azterketa guztiz kritikoa egitea? Gu garenaz abstraitzea?

Subjektu subertsiboenak ere bere burua zalantzan jartzeko eta aldat-

zeko arrazoi dezente ditu. Ezin izan gaitezke iraultzaileak gure barne

barnean dauden sentimendu eta nahiak, gure izaera eta jardutea

zalantzan jartzeko gai ez bagara. Zer nahiz? Zergatik? Nolakoa izan

nahi dut? Ohartezinak diren baldintzapenak gainditzeko gai izan naite-

ke?

gauza da gure

barneko

nahietan

oinarritutako

arauez osatzea,

ez erlijio,

itxurakeria,

harrotasuna eta

ezjakintasunean.

Era batean edo

bestean,

jendartean

bizitzea beti

izango da

errepresio eta

kontrolpean

bizitzea
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Sistema errepresiboaz aritzea garrantzitsua da, errepresioan pentsatzen dugu-

nean kartzela, tortura, biolentzia poliziala eta antzerakoak datozkigulako gogo-

ra. Hala ere, errepresio modu hauek sistema errepresiboaren azken baliabidea

dira. Gainontzeko guztiak huts egiten duenean borraz aurpegia txikitzen dizu-

te. Beharrezkoa da sistema errepresiboaz hitz egitea bere aldaketak eta faseak

argi eta garbi, amarrurik gabe ikusteko.

Herrien borroken intentsitate eta era-

ginkortasunaren igoerarekin batera,

Estatuak “errepresio soila” areagotzera

behartuta egongo badira ere, ageriko

helbururik ez duen, sentitzen ez den,

bere inguruan hitz egiten ez den… siste-

ma errepresiboa lortzea da. Normalean

errepresio soila desagertzeak ez du esan

nahi herriaren borrokak sistema gaindi-

tu duenik, baizik eta sistema errepresi-

boa bere lana era eraginkorrago batean

betetzen ari dela, bere burua agerian

utzi gabe. Sistema kapitalistak bere

burua birsortzeko erabiltzen duen logika

beraren baitan, klase zapalkuntzari eutsi

diezaiokeen heinean sistema sasi-demo-

kratiko bat askoz ere eraginkorragoa da,

baina ez du faxismora jotzeko eragozpe-

nik izango azken aukera bezala. Botere

kapitalistarentzako askoz ere eraginko-

rragoa da antolakunde iraultzaile bat sisteman integratzea eta bere parte bila-

katzea lortzea, hura ilegalizatzen eta bere militanteak kartzelaratzen aritzea

baino. Jokoaren arauen onarpenak sistema gainditu nahi duen edozein antola-

kunderen porrota dakar. Honek ez du esan nahi sistemaren pitzadurak bere

aurka era integralean borrokatzeko erabiltzea porrot egitea denik, guztiz aur-

kakoa. Baina halako borroka moldeak lehenesteak orokorrean borroka molde

garrantzitsuena, klandestinoa, alde batera uztea dakar. Klandestinitatea ez da

borroka armatuaren sinonimo. Klandestinitatea segurtasunaren, auto-dizipli-

naren eta eraginkortasunaren sinonimoa da. Victor Sergek bere “Lo que todo

revolucionario debe saber sobre la represión” obran idatzi zuen bezala, lan

iraultzailearen seriotasuna ezin da kristalezko etxe batean bizi.
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Izenburu deigarri honen ostean, herria bere jendartearen jabe denean errepre-

sio kontzeptuari eta betetzen duen paperari buruz hitz egingo dugu.

Sistema errepresiboa Estatuak berezkoa

duela oinarri hartuta, ez dago erreprimitzen

ez duen Estaturik. Estatua dominazio tresna

besterik ez baita. Hori dela eta, herriak

Estatuaren benetako kontrola eskuratzen

duenean, klase dominatzaile eta jazartzaile

bilakatzen da, nahi eta nahi ez. Hau negati-

bo bezain saihestezina da lehen fasean.

Klase burgesa Estatu ez da desagertzen

boteretik kanporatzen denean eta  ez dio boterea izateari uzten. Kontrara,

zetazko eskularrua erantzi eta errukirik gabe kolpatzen du eskura dituen balia-

bide guztiekin. Ez dago historian egoera hau pairatu ez duen altxamendu saia-

kerarik. Herria benetan erabakitzeko boterea eskuratzen hasten den egoera

baten aurrean autodefentsa nahitaezkoa dute. Marxek eta Engelsek zientifiko-

ki langileriaren diktadura izena eman zioten.

Lehen esaten genuenagatik, Estatuaren existentziak berak dakar klase batek

bestea zapaltzea eta, kasu honetan, gizartearen gehiengo zabala burgesiaren

gainetik jartzen da, atzera klase dominatzaile bilakatzea eragozteko. Klase bur-

ges hori existitzen den bitartean herriak bere aurka borrokatu beharko du

berriro ere zapaldua ez izateko. Esan bezala, boterea hartzearekin batera kale-

ratutako klase hori ez da desagertzen. Etsai hori desagertzen denean Estatua

desagertu egin behar da. Haatik, Estatu horren existentzia, eta beraz langile-

riaren diktadurarena, ez da langile klasearentzat faktore garrantzitsua izango.

Izan ere, sistema errepresiboa egokia izan behar da eta gainerakoen lanaren

kontura bizitzeko borrokatzen dutenak baino ez ditu jazarriko. Langile klase kri-

tiko, errebelde, eraikitzaile, desobediente eta sortzailea eraiki behar dugu eta

sistema errepresiboa ezin da inolaz ere horretarako eragozpena izan behar.

Klandestinitatea

ez da borroka

armatuaren sinonimo.

Klandestinitatea

segurtasunaren,

auto-diziplinaren eta

eraginkortasunaren

sinonimoa da.

Lan iraultzailearen

seriotasuna ezin da

kristalezko etxe

batean bizi

Victor Serge



Errepresioaren aurkako borrokan arrakasta izan nahi badugu, ezagutu egin

behar dugu. Errepresioari aurre egiteko nahiz beldurra gainditzeko kontzient-

zia politiko antolatua garatze bidean, honen inguruan hausnartzea funtsezkoa

dela deritzogu, bereziki Deustuko 13 lagun auziperatuta ditugun honetan eta,

datozen artikuluetan ikusiko dugun bezala, errepresioa sistemaren beharrizan

berrietara egokitzen ari den honetan.

E r r e p r e s i o a r i

buruz hitz egitean

normalean aintzat

hartzen ez den

ñabardura bati

erreparatu behar

zaio. Izan ere, ez

dugu ekintza erre-

presibo sorta beza-

la ikusi behar, inte-

res jakin batzuei

erantzuteko ezarri-

tako sistema kon-

plexu eta koordi-

natu bezala baizik.

Guk jorratu ohi

duguna azken kate-begia da, ondorioa; disidentziarekin amaitzera bideratuta-

ko sistema oso baten porrota. Hori dela eta, alde batetik sistema errepresibo-

ari buruz arituko gara eta bestetik, errepresioari berari buruz. Zertarako siste-

ma errepresiboa? Botere esplotatzaile orok sistema errepresiboaren beharra

du bere erreprodukzioa betikotzeko. Gaur egun pairatzen dugun sistema kapi-

talista honetan sistema errepresiboa antolatzeko burgesiak Estatuaren figura

behar du: botere legegilea, auzitegiak, polizia, ejertzitoa, kartzelak... gorpuztu

eta koordinatuko dituen egitura.
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Kontraesana eman dezake bizitza sistema errepresibo honen aurka

borrokan eman eta aldi berean boterea eskuratutakoan sistema erre-

presibo propio baten alde egiteak. Baina gakoa hitz horietan dago:

boterea izango dugu baina ez gara libre izango, etengabe mehatxu izu-

garri baten aurrean defendatu behar dena ezin baita libre izan.

Jendarte berri eta solidarioa sortzeko hez-

kuntzaren aldeko apustua egin beharko da,

hori izan behar da iraultzaren atalik garrantzit-

suena. Baina bakuntasun horrek hilko gaitu

gure herria eta mundua menperatzen duen

gutxiengo aberats boteretsu horiek berreziko

ditugula uste badugu. Haien interes partikula-

rrak haiei bost axola zaizkien milaka edo

milioika giza bizitzaren gainetik daude eta

beharrezkoa den guztia egiten dute haien

dominazioa betikotzeko. Gerrek inoiz biziko ez

ditugun ideia urrunak dirudite, baina hemen

ere ez dute langile klasea sarraskitzeko zalant-

zarik izango.

Puntu honetan galdera batera irits gaitezke. Burgesia bezain gaiztoak

al gara? Azken finean guk ere boterea izan eta beste partea mendera-

tu nahi dugu. Argi eta garbi esan dezakegu ezetz, guk bakean eta gure

lanetik bizi nahi dugula. Burgesiak gure kontura bizitzeko menderatzen

gaitu, ez libre izateko. Gure artean eta naturarekin bakean bizitzeko

nahi dugu boterea, ez inoren eta ezeren kontura bizitzeko. Gure inte-

res propio eta kolektiboen arabera bizitzeko antolatu nahi gara, ez

inori irabaziak sortzeko.  

Hurrengo galdera logikoa helburuak bitartekoak justifikatzen ote

dituen izango litzateke. Honi soilik beste galdera batekin erantzun

dakioke: beste irtenbiderik uzten al digute? Iraultza eta aldaketa ez

dira aukera bat eta ez dira atzeragarriak, sistema kriminal honen erruz

milaka pertsona hiltzen dira egunero. Gutxiengo zapaltzaile eta erru-

dun horren errepresioa ezin da odoluste hau geratzeko oztopo izan.

Langile klase

kritiko,

errebelde,

eraikitzaile,

desobediente

eta sortzailea

eraiki behar

dugu
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