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Txori ttikia nintzelarik 

esan zidaten, 

kaiolan bizitzeko 

sortua nintzela, 

gero arrano bihurtu nintzanean 

kaiola hautsita aldegingo 

nuen beldurrez. 

Libro nintzela sinistarazi 

nahi zidaten, 

horregatik iriki zizkidaten ateak 

egin nezan hegaz, 

bainan luze gabe ohartu nintzen 

hanka harkaitz bati 

lotu zidatela 

kate motz eta astun batez. 

Kaiolako ateak iriki zizkidaten, 

bainan hanka harkaitz bati lotu zidaten. 

J.A. Artze - B. Lertxundi 

 

 

 



    

 

        



ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA      GAZTE ESTRATEGIA 

 

    

 

AURKIBIDEAAURKIBIDEAAURKIBIDEAAURKIBIDEA    
1. Oharra1. Oharra1. Oharra1. Oharra    

2. Sarrera2. Sarrera2. Sarrera2. Sarrera    

3. Helburuak3. Helburuak3. Helburuak3. Helburuak    

 3.1. Herri aktibazioa 

 3.2. Herri boterearen eraikuntza 

4. Oinarri politikoak4. Oinarri politikoak4. Oinarri politikoak4. Oinarri politikoak    

 4.1. Baloreak 

 4.2. Ardatz politikoak 

5. Praktika politikoa5. Praktika politikoa5. Praktika politikoa5. Praktika politikoa    

 5.1. Espazioak: mikropolitika eta makropolitika 

 5.2. Lan ildoak 

  5.2.1. Kontrakultura (mikropolitika) 

  5.2.2. Komunismoa (mikropolitika) 

  5.2.3. Borrokak (makropolitika) 

  5.2.4. Autodefentsa (makropolitika) 

6.6.6.6.    Egitura politikoaEgitura politikoaEgitura politikoaEgitura politikoa    

 6.1. EHko Gazte Mugimendua 

  6.1.1. Euskal Herriko Gazte Asanblada. EHGAS 

 6.2. Gazte eragile politikoa 

7. Iturri teorikoak7. Iturri teorikoak7. Iturri teorikoak7. Iturri teorikoak    



ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA      GAZTE ESTRATEGIA 

6666    

 

1. 1. 1. 1. OHARRAOHARRAOHARRAOHARRA    
PonePonePonePonennnntzia honen jatorriatzia honen jatorriatzia honen jatorriatzia honen jatorria    

1 Eztabaida bat bere osotasunean gauzatu dadin eta daukan potentzialitate guztia igorri 

dezan, diskurtso artikulatu bat baino gehiago aurkeztu behar ditu bere baitan. Zukgua 

prozesuari dagokionez, ponentzia bakar batekin hori ezinezkoa da, ezin baitaiteke eman 

ideien arteko talka eta konparaketa integrala. Horretarako, gutxienez, ponentzia bi 

beharrezkoak dira. 

2 Zukgua prozesuaren parte izanik, ondorio horretara heldu den talde bat bezala aurkezten 

dugu geure burua eta eztabaida prozesu luze baten ostean gorpuztutako Gazte Estrategiari 

dagokion ponentzia aurkezten dugu hemen. Gure bitartekoak oso mugatuak izanik, ezin izan 

dugu eztabaida eta gorpuzketa prozesu hori Euskal Herrian zehar nahi adina hedatu, eta ez 

dugu, gurea izan ezik, inoren ordezkaritza aldarrikatzen. Gure proposamena mahai gainean 

jarri baino ez dugu egiten, eztabaida prozesua aberasteko helburuarekin; eztabaida ahalik eta 

emankorrena izan dadin. 

3 Gure planteamendua, hirugarren blokearen hasieratik, ponentzia ofizialarekin batera, Elorri 

ponentzia eztabaidatzea izan da. Dinamizazio talde orokorraren erabakiz, horrek ez dauka 

lekurik Zukgua prozesuaren logikan eta aukera hori ukatu egin digute. Horrek eztabaidak izan 

dezakeen potentzialitatea mugatzen du.  

4 Honenbestez, auzo eta herriok hurrengo aukerak dituguhurrengo aukerak dituguhurrengo aukerak dituguhurrengo aukerak ditugu    prozesuaren barruan Elorriprozesuaren barruan Elorriprozesuaren barruan Elorriprozesuaren barruan Elorri    

PPPPonentzia erabiltzekoonentzia erabiltzekoonentzia erabiltzekoonentzia erabiltzeko: 

1. Ponentzia honi ekarpenak egin eta horrekin ponentzia ofiziala osotasunera 

emendatu. 

2. Ponentzia honetatik interesgarriak iruditzen zaizkigun zatiak hartu eta ponentzia 

ofiziala partzialki emendatu. 

3. Ponentzia hau dagoen moduan hartu eta ponentzia ofiziala osotasunera emendatu. 

EstrukturaEstrukturaEstrukturaEstruktura    

5 Ponentzia honetan mapa politiko bat eskaintzen dugu, gazte estrategiarentzako norabide 

politiko berri baten hasiera suposatu nahi duena. 

6 Ponentziaren estruktura hurrengoa da: Sarrera, Helburuak, Oinarri Politikoak, Praktika 

Politikoa, Egitura Politikoa eta Iturri Teorikoak.  

7 Sarrerak, irakurlea gure ikuspuntu politikoaren testuinguruan kokatzea du helburu. 

Ponentzian hamarnaka kontzeptu berri agertzen direnez, berauek ulertzeko gure 

perspektiban kokatzeak asko laguntzen du. Helburuetan, ezker abertzaleko gazteon 

estrategiaren helmugak zehaztu, eta Oinarri Politikoetan helburuak definitu eta euren gaineko 

analisia egin dugu, bi maila ezberdinduz; balore politikoak eta ardatz politikoak. Praktika 
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Politikoari dagokion atalean agertzen da proposamenaren muina; praktika politikorako 

espazioen definizioa, lan ildoak eta proposamen zehatzak. Hau guztia zehaztuta, finkaturiko 

planteamendu estrategikoari erantzuteko, egokia iruditzen zaigun Egitura Politikoa planteatu 

dugu; ezker abertzaleko gazte mugimenduarena eta beharrezko dituen lan tresnena. 

Bukaeran, ponentzia honen diskurtsoa elikatu duten Iturri Teorikoen zerrenda agertzen da.  

8 Ponentzia honetan agertzen diren eduki guztiak eztabaidarako prestatuak izan dira, eta 

guztiz moldagarriak dira estrategia bata edo bestea izan. Ponentziak, aukeratua izan ala ez, 

ekarpen teorikoak egitea du oinarrizko helburutzat. 

 

 

2. 2. 2. 2. SARRERASARRERASARRERASARRERA    
9 Gaur egun Euskal Herrian ez dago langileriaren eta gazteriaren oinarrizko arazoei heltzeko 

gai den erreferente politiko erradikalik, ez eta iraultzarako oinarriak jartzeko gai den 

erreferente politiko kohesionaturik ere. Ponentzia honetan proposatutako ideia estrategikoak, 

beraz, hutsune hori bete eta Euskal Herriko Nazio Askapen Mugimenduarekin bat egingo duen 

Gazte Mugimendu iraultzaile indartsu bat eraikitzera bideratuta daude. Hemendik aurrera 

Euskal Herri mailan antolatuta egongo den Gazte Mugimendu horri EHko Gazte Mugimendua 

deituko diogu.  

10 Bestalde, agerikoa da Euskal Herriak ez dauzkala egoerari erantzun egokia emateko 

beharrezkoak ditugun ezkerreko oinarri ideologiko indartsuak, adostuak eta funtzionalak. 

Zentzu horretan, ardatz estrategiko-ideologikoen lanketa arduratsu eta sakona garatu ezean, 

ezinezkoa izango zaigu alternatiba politiko erreal bat eraikitzea. Ponentzia honek, 

beharrezkoa den lanketa ideologiko horretan bere ekarpena egin nahi du, Euskal Herriaren 

askapen nazional eta sozialaren estrategiari (gazte esparruari dagokionez), norabide zehatza 

eta ideia plano berria eskainiz. 

11 Ondoren, diskurtso ideologikoari dagokionez, hainbat ekarpen planteatzen ditugu, 

horietatik abiatuta eraiki baitugu ponentzia honen edukiak: 

12 Lehenengo eta behin, borroka eredua, borroka eredua, borroka eredua, borroka ereduari dagokionez, gazte mugimenduak boterearen kontra 

borrokatu beharrean, boterea bera irabazteko borrokatuko du. Boterea, ahalmena bezala 

ulertuta, ez dagokio instituzioen eremuari, baizik eta erlazio sozialen espazioari. Espazio hori 

borrokatu beharra dago, herri boterea eraikiz, gure bizitzen gaineko kontrola eskuratzeko. 

Beraz, boterea=etsaia irudikatzen duen formula hautsi eta boterea gure eskuetan izateko 

helburuarekin borrokatuko dugu, baita botere berriak sortzeko grinarekin ere. Mugimenduan 

parte hartzen duen gazte bakoitzak bere lan politikoaren ondorioz boterea irabazten duela 

ikusi beharko du. Laburbilduz, guk ez dugu ideia batzuen alde borrokatzen, guk geure bizi 

baldintzak eraikitzeko borrokatzen dugu. 
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13 Bigarrengoz, ezker abertzaleak tradizionalki demokrazia aldarrikatu du eredu politiko gisa; 

eta hori, ziurrena, indartu egingo da ‘Iraultza demokratiko nazionala’ deritzon ideia 

berriarekin. Demokrazia, gutxiengo sozial kontzienteen gaitasunak gehiengo sozial 

inkontziente eta sumisoen pisuan disolbatzea ahalbidetzen duen dispositiboa da. 

Demokraziak pertsonen desagertzeko arriskua dakar, objektuen inperioa, kontsensuaren 

inposaketa, merkatuen garaipena, politikaren hilobia, magia beltza. EH-ko Gazte 

Mugimenduak, kapitalismoaren isla ideologiko hutsak baino ez diren ideia horiekiko 

urruntasuna erakutsi behar du, eta demokraziaren zirkuaren aurrean bere eredu politiko eredu politiko eredu politiko eredu politiko 

propioa proposatu; autogestioapropioa proposatu; autogestioapropioa proposatu; autogestioapropioa proposatu; autogestioa. Demokraziaren ereduak hiru milioi pertsona ordezkatzen 

dituzten instituzioak posible direla sinesten du; autogestioan, aldiz, asanblada batek hartzen 

ditu erabakiak, hor sortzen da normatibitatea, guztion artean, elkar ezagutzen dugunon 

artean. Parlamentua eta diputazioa ez dira gure espazioak, ez dira gure nortasuna, ez dute 

gure zilegitasuna lortuko. Gure espazio politikoa asanblada da, batzarrea; bertan daukagu 

erabakitzeko aukera, bertan indartzen dugu elkar eta bihurtzen gara eragile. Honek guztiak 

ez du ukatzen egitura nazionalak egon behar ez direnik. Batez ere, babes eta koordinazio 

funtzioak dituzten egitura nazionalak eratu beharko dira, baina, beti ere, autonomia eta azken 

erabakia asanblada lokalari aitortuz. 

14 Hirugarrengoz, gizartearen kritika sakona proposatu nahi dugu. Gizartea sistema industrial-

kapitalistak produzituriko antolaketa sozialari deritzo. Bere ezaugarriak kohesio ideologiko 

eta produktibo ikaragarria eta kohesio politiko eza dira. Alegia, gizartea objektu bat da, gure 

gaitasun politikoak desagerrarazten dituen objektua. Gizartea kapitalismoaren ukuilua da, eta 

bertan abere baino ezin gara izan. Masa sumiso, akritiko eta pasiboa da; kapitala, interes eta 

jabego pribatua babesten dituena, ‘trukea’ deritzon gerra etengabea bermatzen duena, eta 

instituzio sozial errepresibo guztiak sortzen dituena (hezkuntza sistema, polizia, zoroetxeak 

eta psikologia, espetxe sistema, lantegia, sistema juridikoa, etab). Gizartearen parte garen 

heinean, jarrera eta instituzio horiek erreproduzitu eta iraunarazten ditugu. Horregatik, zera 

diogu: gizarte hau gure etsaia da, ez da gure helburua gizartea salbatzea edota askatzea. 

Gure helburua gizartea desegitea da, eta gizartean dauden pertsonak euren burua aktibatu 

eta politikoki kohesionatzeko aukerak sortzea. Gizartearen Gizartearen Gizartearen Gizartearen forma desegiteko, forma desegiteko, forma desegiteko, forma desegiteko, komunitateak komunitateak komunitateak komunitateak 

eta komunitateen arteko sare indartsuak sorteta komunitateen arteko sare indartsuak sorteta komunitateen arteko sare indartsuak sorteta komunitateen arteko sare indartsuak sortzea proposatzenzea proposatzenzea proposatzenzea proposatzen    dugudugudugudugu, kohesio politikoa 

bermatzen duten unitate eraginkorrenak baitira, kohesio ideologikoaren eta produktiboaren 

gainean kontrola izango duten egituraketa politikoak. Hortaz, gizartearen aurrean kokatzea 

da, berau osatzen duten gizabanakoei, beraien kontraesanak azalerarazteko modurik 

eraginkorrena; alternatibak badaudela, eta gauzagarriak direla erakutsi behar diogu gure 

buruari. Ikerketa politiko horretan murgiltzea ezinbestekoa deritzogu. Geure burua 

kapitalismoak sorturiko gizarte desklasatu eta alienatutik defendatu behar dugu, horregatik, 

EH-ko Gazte Mugimenduak gazteak gizarte alienatu, masibo, akritiko eta biolentotik 

defendatzeko mugimendua izan beharko du. Beraz, eeeerrrredu soziologikoaedu soziologikoaedu soziologikoaedu soziologikoan ere, ezker 

abertzalearen irakurketa tradizionaletik aldentzeko beharra ikusten dugu; gizartea 

ordezkatuko duen beste subjetibitate politiko bat eraikiz; komunitatea. 

15 Laugarrengoz, eredu ekonomikoari dagokionezeredu ekonomikoari dagokionezeredu ekonomikoari dagokionezeredu ekonomikoari dagokionez, ez dugu kapitalismoa onartzen, ezta bere 

antolakuntza espresio ‘sozialak’ ere. Guk komunismoakomunismoakomunismoakomunismoa    proposatzen duguproposatzen duguproposatzen duguproposatzen dugu; hau da, gure artean 
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antolatu eta gure neurriko produkzio bitartekoak erabaki, sortu eta gestionatzeko praktika 

sozioekonomikoa. Egungo industrialismo masibo eta zentralizatzaileak, besteak beste, egitura 

administratibo konplexu eta burokratizatuen beharra dauka. Horregatik, produkzio bitarteko 

berriek eredu hori alde batera utzi eta maila lokalean eta modu deszentralizatuan garatzeko 

gaitasuna izango dute. Horri erantzunez, kolektiboak, asanbladaren bitartez, ekonomia 

autogestionario bat garatzea du helburu; beharrak eta nahiak definituz, proiektuak sortuz eta 

lana banatuz; jabego kolektiboa sustatuz eta boterea gure eskuetan jarriz; gurea den lana 

askatuz eta geureganatuz. Gazte boterea eraikitzeko, gazteon bizitza duina bermatzeko. 

Ondorioz, EH-ko Gazte Mugimendua komuna, kooperatiba eta proiektu sozioekomiko 

ezberdinen iturri eta elkargune izango dugu; baita komunismo kolektibista hori garatzeko 

beharrezko diren tresna eta instituzioen sortzaile ere. 

16 Eta azkenik, pertsona ereduari dagokionez, pertsona aktiboz osaturiko gazte pertsona aktiboz osaturiko gazte pertsona aktiboz osaturiko gazte pertsona aktiboz osaturiko gazte mugimenduamugimenduamugimenduamugimendua 

sortu nahi dugu; euren bizi baldintzen alde borroka egiteko, analisi kritikoak egiteko eta 

elkartasuna adierazteko gaitasuna duten pertsonak. Ez beste batzuen dinamiken menpe, 

subordinazio kritiko, ekonomiko eta politikoz lan egitera ohiturik dauden gorputz pasiboak. 

Guk Euskal Herri aske bat nahi dugu eta horretarako politika erradikalaren beharrizan bizia 

daukagu. Iraultzaren grina piztu nahi dugu. 

 

 

3. 3. 3. 3. HELBURUAKHELBURUAKHELBURUAKHELBURUAK    
17 Gazte estrategiaren helburu nagusia askatasuna izango da, pertsonon askatasuna. 

Horretarako, gure egiten ditugu ezker abertzalearen helburu estrategikoak: independentzia independentzia independentzia independentzia 

eta sozialismoaeta sozialismoaeta sozialismoaeta sozialismoa. Hala ere, edukiz bete eta berraktibatzeko beharra daukaten bi kontzeptu 

dira. 

18 Alde batetik, Frantziar eta Espainiar estatuekiko ditugun menpekotasun harremanak 

apurtuz, erabateko independentzia behar du gure herriak. Euskara oinarri, urte luzetan 

eraikitako kultura eta harremanek bustitako Euskal Herriaren berpiztea eta askapena ekarriko 

luke horrek. 

19 Bestalde, sozialismoa, Euskal Herri komunalera heltzeko bidea da, Euskal Herrian 

komunitateen eraketa eta saretze prozesurako modu zuzenena. 

20 Baina horietara heltzeko, hurbilagoak diren bi helbururen inguruan lan egiten hastea 

ezinbesteko ikusten dugu: herri herri herri herri aktibazioaaktibazioaaktibazioaaktibazioa eta herri botereaherri botereaherri botereaherri boterearen eraikuntzaren eraikuntzaren eraikuntzaren eraikuntza. 

21 Pertsona objektu pasibo eta sumisoa izatetik, subjektu aktibo izatera pasatzea da herri 

aktibazioaren gakoa. Egotetik izatera pasatu. Esnatze hori, baina, ezin da eman ikuspegi 

mesianiko batetik abiatuta: ezin dugu gure burua salbatzailetzat hartu, inork ez baitu lo egon 

nahi duena esnatuko. Bide hori norberak egin beharko du. Zentzu horretan, 
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egunerokotasunean boterea eraikiz eta erreferentzialtasun erreal bat irabaziz baino ezingo 

dira ezarri herri aktibazioa posible egingo duten baldintzak.   

22 Herri boterearen eraikuntzari dagokionez, kolektiboaren potentzialitateaz jabetu behar 

gara. Gazte Mugimendu sendo, boteretsu eta antolatu batek, gure borondate askea betetzeko 

nahitaezkoak ditugun tresna kolektiboak bermatu ditzake, baita dominazio sistemaren erasoei 

aurre egin ere. Herri botere hori, elkartuz eta batera ekinez eraikitzen da, eta horretan lanean 

hasi nahi dugu ahal bezain laster.   

 

    

4. 4. 4. 4. OINARRI OINARRI OINARRI OINARRI POLITIKOAKPOLITIKOAKPOLITIKOAKPOLITIKOAK    
23 Askatasuna eraikin politiko bat da, eta proiektu bezala garatu ahal izateko, praktika 

politikoaren oinarri izango diren hainbat ardatz politiko definitu behar ditugu: Autogestioa, 

Elkartasuna eta Federalismoa. Hala ere, ezer baino lehen, ardatz horietako bakoitza elikatuko 

dituzten baloreak definitu beharra dago. Gurean, bost dira balore orokor horiek, sustrai gisa 

askatasunaren enborraren eraikuntza gauzatzeko ezinbestekoak: borondatea, maitasuna, 

kritikotasuna, sormena eta lan askea. 

    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. BALOREAKBALOREAKBALOREAKBALOREAK    

24 Lehenik eta behin, borondateaborondateaborondateaborondatea aipatu behar dugu. Borondatea zer den ulertzeko analisi 

labur bat komenigarria da: 

25 Dominazio sistema guztiek borondate politikoaren sumisioan dute jatorria. Borondateak 

pertsonek bizi nahi duten errealitatea irudikatzen du. Borondate horrek,  errealizazioa burutu 

nahi duen heinean, sistemak borondatea desaktibatzeko bide ezberdinak ditu. Bide horiek 

normatibitate dominantetik eratorritako errepresioaren formaren barruan ulertzen ditugu; 

polizia, morala, kultura hegemonikoa, erlijioa, beharrak … Horregatik, guk erabakitako 

normatibitate propioa eraikiz baino ez gara gai izango borondatea askatasun osoz 

kudeatzeko; hau da, gure borondatea guk nahi dugunaren arabera gauzagarri bilakatzeko.  

26 Beraz, borondate politikoa errepresioaren eremu zabaletatik askatzea da iraultzaren 

lehenengo pausua. 

27 Bigarrenik, egungo gizarte modernoak egoismoaren balorearen gainean eraiki ditu hiriak, 

merkatuak, autopistak, sexualitatea, lanaren banaketa, gizakia bera. Erlazio sozialak 

norberaren tentakulu gisa eraikitzen ditugu. Iraultzaren gauzapenak, berriz, erlazio eredu 

solipsista horren suntsipena ekarri behar du. Gaur egun, maitasunak baldintza bat dauka; 

egoismoarekin bateragarri izatea (maitatzen dugu, baldin eta afektu horrek gure interesarekin 
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talka egiten ez badu). Sistemaren helburua, maitasunaren adierazpen politikoa galaraziz, 

dominazioa eta indibidualismoa posible egiten duten zirkuituak bere horretan mantentzea da. 

Horren aurrean, mmmmaitasunaaitasunaaitasunaaitasunari bide politikoa eraikitzera goaz, erlazio sozial berrien baitan, 

egun maitasunak dituen kateak apurtuz. 

28 Hirugarrenik, kritikotasuna ez duen gizakia ezin izango da pertsona askea izan. 

Halabeharrez, kritikotasunik gabe, nekez jabetu gaitezke egiten zaizkigun erasoen tamainaz. 

KritikotasunaKritikotasunaKritikotasunaKritikotasunaren ahalmena garatzea eta erabiltzea balore politiko ezinbestekoa da 

askatasuna bermatzeko, egoera ezberdinei eta dominazio sistemei aurre egiteko. 

29 Laugarrenez, sormena kapitalaren eskuartean azaltzen zaigun balioa da, bere motore eta 

magia. Kapitalak sormena kateatu du; ez desegiteko, baizik eta erabiltzeko. Sormena esklabo 

egin du, baliabide eraginkor. Ezin dizkiogu gure etsaiari gureak diren gaitasunak lasaitasun 

osoz eskaini. SormenaSormenaSormenaSormena geure balore eta tresna politiko bihurtu behar dugu, gure bizi 

baldintzak sortzeko norabidetu, eta ez kapitalaren legitimazioa eta funtzionamendua 

bermatzeko. 

30 Azkenik, sistema honek isilpeko esklabutza garatu du; lanaren gaineko kontrola eta 

lapurreta. Ez daukagu produkzio bitartekoen kontrola, ez gara gure lanaren jabe eta 

soldatapeko lanaren bidez gure lan indarra saltzera behartu nahi gaituzte. Eta guk obeditzen 

dugu. 

31 Baina obeditzeari utzi behar diogu. Horrek perspektiba ekonomiko berri bat zabaltzen du: 

lan askea. Lan askeaLan askeaLan askeaLan askeak ez du merkatuan salerosi baino ezin dugun balioa sortzen; guretzako 

boterea sortzen du. Errealitate guztien iturri material eta baldintza ezinbestekoa dugu geure 

lan deboraren jabe izatea. Zelan askatuko gara klasera joan, lanera joan edota telebista 

ikustera behartuta ikusten badugu gure burua? 

32 HonenbestezHonenbestezHonenbestezHonenbestez,,,,    gure proposamena gure proposamena gure proposamena gure proposamena EHko Gazte Mugimendua borondatea, maitasuna, EHko Gazte Mugimendua borondatea, maitasuna, EHko Gazte Mugimendua borondatea, maitasuna, EHko Gazte Mugimendua borondatea, maitasuna, 

kritikotasuna, sormena eta lan askeakritikotasuna, sormena eta lan askeakritikotasuna, sormena eta lan askeakritikotasuna, sormena eta lan askearen baloreetan oinarrituta egotearen baloreetan oinarrituta egotearen baloreetan oinarrituta egotearen baloreetan oinarrituta egotea    da.da.da.da.    

    

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. ARDATZARDATZARDATZARDATZ    POLITIKOAKPOLITIKOAKPOLITIKOAKPOLITIKOAK    

33 Bost balore hauen egituraketa politikoak iraultza dakar. Askatasunaren baloreei izaera 

politikoa eman behar diegu, eta horrek, hiru ardatz politiko planteatzera eraman gaitu. 

34 Hasteko, borondateak, errepresioari gailentzen zaionean, subertsioa dakar. Baina bere 

nahiak errealitatean txertatzeko beste borondate batzuekin elkartu beharra dauka, borondate 

kolektibo bihurtuz. Jokaera politiko subertsibo hori federalismoafederalismoafederalismoafederalismoa da: pertsona batek proiektu 

bat martxan jartzeko beste pertsona batzuekin elkarlanean aritzea, alegia.  

35 Pertsonak elkartzeko era asko dago eta federalismoa era horietako bat da, elkartzearen 

erabakia kide bakoitzaren esku uzten duena, hain zuzen ere. Federalismoaren lehen fruituari 

kolektiboa deritzo. Federalismoaren fruiturik landuenari, aldiz, komunitatea. Horrela, 

kolektiboak esparru batean eragiten duen heinean (musika talde bat, gazte asanblada bat, 
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AHT-ren aurkako talde bat), komunitateak bizitzaren esparru guztiak bermatzeko eta lantzeko 

gaitasun antolatuari egiten dio erreferentzia. 

36 Bigarrenik, maitasunak politikoki ekiteko debekua dauka. Maitasunaren adierazpen 

politikoari elkartasunaelkartasunaelkartasunaelkartasuna deitzen diogu. Ardatz politiko bezala, elkartasunaren garapen osoak 

jabetza pribatua, salerosketaren erlazio eredua eta gizarte patriarkarraren dekonstrukzioa 

ekarriko luke. Elkartasunak mundu berri bat irekitzen du, guztiok batera biziko duguna.  

37 Eta bukatzeko, askatasunaren artikulazio politikoak autogestioaautogestioaautogestioaautogestioaren eredua martxan jartzen 

du. Autogestioak hiru pausu barnebiltzen ditu; borondate kolektiboa adostu, proiektuak sortu, 

eta proiektuak gauzatu. Hiru pausu horietako bakoitzak beste horrenbeste baloreren 

artikulazioak dira, hots, kritikotasuna, sormena eta lan askearenak. 

38 Lehenengo pausuak kritikotasun ahalmena du motore. Sistemak inposatzen dizkigun 

beharrizanak detektatzea ezinbestekoa dugu, beharrizan horiek desaktibatu eta geure 

borondate propioak adosteko; geure bizitzaren jabe izan gaitezen. 

39 Bigarren pausuak sormen ahalmena du oinarrian; borondateak gorpuzteko eta proiektuak 

pentsatzeko irudimena eta proiekzioa landu behar baitira. Pausu honek geure borondatea 

errealitatean txertatu, berau irauli eta borondatearen potentzial maila zehazten du. Zenbat 

eta sormen egokiagoa izan, orduan eta ahalmen iraultzaile handiagoa izango dugu. 

40 Hirugarrenik, lan askea proiektuen gauzapena bermatzeko ezinbesteko balorea dugu. Lan 

askeak, gainera, kolektiboan aurkitzen du bere produktibitate mailarik altuena, kapitalaren 

hierarkia makroproduktiboetan kokatzen denean aske izateari uzten baitio; eta federalismotik 

kanpo, isolatuta, oso produktibitate ahula daukalako. 

41 Laburbilduz, gazte estrategia politikoaren ardatzak federalismoa, autogestioa eta Laburbilduz, gazte estrategia politikoaren ardatzak federalismoa, autogestioa eta Laburbilduz, gazte estrategia politikoaren ardatzak federalismoa, autogestioa eta Laburbilduz, gazte estrategia politikoaren ardatzak federalismoa, autogestioa eta 

elkartasuna izango dira.elkartasuna izango dira.elkartasuna izango dira.elkartasuna izango dira.    

    

    

5555. PRAKTIKA POLITIKOA. PRAKTIKA POLITIKOA. PRAKTIKA POLITIKOA. PRAKTIKA POLITIKOA    
5.5.5.5.1. ESPAZIOAK1. ESPAZIOAK1. ESPAZIOAK1. ESPAZIOAK    

MakropolitikaMakropolitikaMakropolitikaMakropolitika        

42 Ezker abertzaleak norabide politiko bakar bati eman dio garrantzia gaur egun arte. 

Norabide hori politika orokorra edo esparru makropolitikoa da. Esparru makropolitikoa gu eta 

gure etsaiaren artean sortzen den espazioari deritzogu. Espazio horretan sortzen den 

praktika politiko orok etsaiaren marka darama, etsaiari zuzenduta dago. Esparru honetan 

ezker abertzaleak tresna politiko historikoak garatu eta berauetan sakondu izan du, gaur 

egun arte heldu zaizkigunak. Horien adibide gisa, borroken kontzeptua edota egitura politiko 



ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA      GAZTE ESTRATEGIA 

13131313    

 

zentralizatuak aipatu genitzake. Tresna makropolitiko hauek, zein esparru makropolitikoa, ez 

dira nahikoa iraultzarako, ez eta askatasuna bermatzeko ere. 

43 Mugimendu politiko batek bere etsaiaren beharrezkotasuna galtzen duenean eskuratzen du 

heldutasuna. Guk etsaia beharrezko izan dugu gure praktikarako. Izan ere, errepresioak, 

hainbeste mindu gaituen pizti horrek, gure barneko sua elikatu, gure gorrotoaren motoreak 

berotu eta gure talde izaera gorpuzten zuen. Gure etsaiaren erasoek (gure lurrari, gure 

herriari) praktika politikoa goitik behera baldintzatzen ziguten. Etsaiarekiko dependentzia 

handia garatu genuen, eta horrek errealitate berriak sortzeko ezintasuna ekarri digu. Hori 

dela eta, etsaiaren printzipioa alde batera utzi behar dugu, eta etsaia kanpo faktore bihurtu. 

Horretan datza, borroka armatua desagertzen dagoen honetan, ezker abertzalearen 

jarraikortasunaren gakoa. Motore berri bat behar dugu. 

44 Printzipio politiko berria errealitatea izan behar da. Alegia, ‘etsaiari aurre egin’ formula 

gure praktika politikoaren bigarren planoan jarri eta lehen planoan errealitatea eraiki behar 

dugu. 

MikropolitikaMikropolitikaMikropolitikaMikropolitika    

45 Sistema ez da soilik giza talde dominantea: sistema errealitate osoa da. Errealitatearen 

botere estrukturetan mugitzen den praktika politikoari mikropolitika deritzogu. 

46 Errealitateak botere estruktura bat dauka; hau da, determinazio bakoitzak botere esanahi 

bat darama esleitua (adibidez, trajea eramateak jarrera batzuk bultzatzen ditu edo langile 

izateak lana saltzera behartzen gaitu). Kapitalak eta estatu zentralek irabazitako botere 

erlazioek sortu dute gaurko errealitatearen estruktura, eta errealitate hau ez dago gure 

menpe. Gu gaude errealitate horren menpe. Errealitate horretaz jabetzeko eta autokontrol 

politikoa garatzeko, tresna berriak sortu behar ditugu. Kasu honetan, botereak sortzeari ekin 

behar diogu, eta errealitatearen gainean geure esanahiak eraikitzen eta geure arauak jartzen 

hasi behar gara; errealitatearen gainean legislazio subertsiboa garatu behar dugu. 

47 Laburbilduz, espazio makropolitikoak etsaiarekiko dependentzia garatzen zuen eta etsaiari 

aurre egitera norabidetzen zituen indarrak; espazio mikropolitikoak errealitatearen esparruan 

borrokatzera eta botereak eraikitzera norabidetzen ditu indarrak. Bi espazioen uztarketa 

proposatzen dugu: batetik, praktika mikropolitikoak ofentsiba politikoaren funtzioa beteko du, 

eta bestetik, praktika makropolitikoak defentsiba politikoa. 

48 Soilik garaituko dugu sistema, eskaintzen dituen bizi baldintzak baino baldintza hobeak 

sortuz. Horretan datza gazte estrategia iraultzaile berriaren muina. 

    

5.5.5.5.2. LAN ILDOAK2. LAN ILDOAK2. LAN ILDOAK2. LAN ILDOAK    

49 Esan bezala, bi espazio proposatu ditugu: bata, etsaiaren printzipioan oinarriturikoa, 

makropolitikoa; eta bestea, errealitatearen eraikuntzaren printzipioan oinarriturikoa, 
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mikropolitikoa. Lehenengoari, defentsiba politikoaren funtzioa atxikitu diogu. Bigarrenak, 

ofentsiba politiko iraultzailea bermatuko du, bizitzarako espazio berriak eraikiz.  

50 Orain, espazio bakoitzaren barnean, bi lan ildo proposatzen ditugu. Mikropolitikari 

dagokionez, kontrakulturakontrakulturakontrakulturakontrakultura eta komunismoakomunismoakomunismoakomunismoa eta makropolitikari dagokionez, borroka borroka borroka borroka 

espezifikoakespezifikoakespezifikoakespezifikoak eta autodefentsaautodefentsaautodefentsaautodefentsa. 

51 Mikropolitikaren ildo bakoitza bi mailatan landuko dugu. Lehenik eta behin, maila lokalean, 

kolektibismoa garatuko dugu. Hau da, lana eta gogoak antolatuz, taldeak eratuko ditugu 

pertsonen borondate politikoak errealitate bihurtzeko. Modu horretan, kolektiboak izango dira 

EHko Gazte Mugimendu berriaren substantzia eta erroa. Kolektibo hauen proiektu eta 

jarduerak ezin ditugu ponentzia honetan zehaztu, maila lokalean erabaki eta eraikiko 

baititugu, pertsonen nahiei erantzunez. 

52 Bigarren esparru batean, EHko Gazte mugimenduak finkatzen dituen lan ildoak jorratzeko 

instituzio komunalakinstituzio komunalakinstituzio komunalakinstituzio komunalak eta azpiegitura kolektiboakazpiegitura kolektiboakazpiegitura kolektiboakazpiegitura kolektiboak egongo dira. Instituzio eta azpiegitura hauek, 

kolektibo lokalak ez bezala, aurrerago zehaztuta daude. Proposamen bezala hainbat praktikapraktikapraktikapraktika 

ere zehaztu ditugu 

53 Makropolitikaren ildoak, oro har, Euskal Herri mailako antolaketa ereduak ezinbesteko 

egiten ditu. Egitura Politikoa atalean azalduko da gazte estrategia makropolitikoaren lan 

ildoak zeintzuk subjektuk eramango dituzten aurrera. 

    

5.2.1. Kontrakultura (lan ildo mikropolitikoa)5.2.1. Kontrakultura (lan ildo mikropolitikoa)5.2.1. Kontrakultura (lan ildo mikropolitikoa)5.2.1. Kontrakultura (lan ildo mikropolitikoa)    

54 Kontrakultura, Kontrakultura, Kontrakultura, Kontrakultura, kultura hegemonikoa eta pertsona eredu pasibo eta entretenitua kolokan 

jartzen dituen kultura aktibo1 eta erradikal2 bezala ulertzen dugu.  

55 Kultura ez da neutrala. Kulturak norabide bat inplikatzen du, eta noranzko politiko 

hegemonikoa legitimatzen du, kapitalismoaren kontsumo zirkuituak elikatu eta pertsonen 

sumisioa, idiotizazioa eta inpotentzia bermatzen ditu. Borroka kontrakulturalak berebiziko 

garrantzia du, eta erabat ahaztua izan da, politikaren esparrutik aldendua edo ezabatua, 

salbuespenak salbuespen, ezker abertzaleko dinamiketan. . . .     

56 Kultura hegemonikoaren kontrako noranzkoan doan praktika estetikoa da kontrakultura, 

balore iraultzaileak lantzeko espazioa. Kritikotasuna, sormena, lan askea, maitasuna eta 

borondatea elikatu eta eraikitzeko tailerra. 

5.2.1.15.2.1.15.2.1.15.2.1.1....    INSTITUZIO KONTRAKULTURALAKINSTITUZIO KONTRAKULTURALAKINSTITUZIO KONTRAKULTURALAKINSTITUZIO KONTRAKULTURALAK    

57 Ondoren, jarduera kontrakulturala landuko duten instituzio kolektiboak proposatzen ditugu, 

aintzat hartuz, beti ere, kolektiboei dagokiela berauek eraikitzea eta erabiltzea. 

                                                           
1
 Pertsonaren boterea handitu eta sistemaren boterea txikitzen duena, alegia; kontrakultura. Pertsona esnatzeko mekanismo 

estetiko eta kognitiboak; pertsona lokartu eta anestesiatuak sortzen dituen kultura merkantilaren aurrean. 
2 Arazoak sustraitik hartzen dituena, arazoak estaltzen saiatzen den dibertsioaren kulturaren aurrean. 
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MultibertsitateaMultibertsitateaMultibertsitateaMultibertsitatea    

58 Unibertsitate hitzak jakintza eredu bati egiten dio erreferentzia, talde hegemoniko batek 

sortzen duenari. Unibertsalitatearen eredua da bertan lantzen dena, hau da, toki guztietan, 

jende guztiarentzat eta denbora guztietan egia izango diren diskurtsoak. Guk jakintza 

hegemonikoaren hipokresia hori puskatu nahi dugu, eta horretarako, jakintza eredu berria 

proposatzen dugu: kritika materialarena, ezberdintasunaren ereduan oinarriturikoa, 

borondateei loturikoa, partehartzea egiaren eraikuntzarako zirkuitoetan txertatuko duena... 

Horretarako instituzio propioa behar dugu, Multibertsitatea. 

59 Kritika eta ezagutza kualifikatuak sortu, kudeatu eta gazte mugimendu osora hedatuko 

dituen lantaldeen multzoari deritzogu, beraz, multibertsitatea. Honakoak izan daitezke talde 

horietako batzuk: Filosofia politikoa, nekazaritza eskola, EHko Historia, lan heziketa, etab. 

Gazte jakintzaren produkzioa, gestioa eta hezkuntzarako koordinadora nazional gisa ulertu 

dezakegu. Ideien esparruan lan politikoa egiteko aukerak eta elkarlanak sortuko ditu, 

ikerkuntza teoriko politikoa garatuko du eta formakuntzarako bitarteko sendoak sortuko ditu. 

Deszentralizatua, eskualde guztietan funtzionala izatea lortu beharko genuke. 

Informazio Sistema SozialakInformazio Sistema SozialakInformazio Sistema SozialakInformazio Sistema Sozialak----ISSISSISSISS    

60 Informazioa eta komunikaziorako esparruak barnebiltzen dituen instituzioa izango da. 

Komunikazioa botere indartsua da, eta horretarako topatu.info bezalako lan tresnak sortu eta 

kudeatuko ditugu. Informazioari dagokionez, munduko eta Euskal Herri mailako gertaeren eta 

erabakien berri izateak asko lagundu diezaguke gure praktika politikoan. Horretarako, 

informazioa eskuratzeko sistema propioak, zein kazetaritza sistema propioa garatuko dugu 

gazte mugimendutik. Eskuarki, komunikazio, informazio eta kazetaritza sistema propioak 

garatuko dituen gazte instituzio kolektiboa litzateke. 

GaztearteaGaztearteaGaztearteaGazteartea    

61 Askotan ikusi izan da gazteon arteak, era isolatuan, baliabide urriak dituela garatzeko. 

Gazte artearen koordinadora batek azpiegitura garatu, elkarlana bultzatu, diskurtso politiko 

propioa sortu, gazte arte kontrakulturala bultzatu eta ikerketa estetikoa gauzatzea 

ahalbidetuko lieke esparru honetan lanean diharduten gazte zein kolektiboei. Sorkuntzaren 

koordinazioak botere handia suposatzen duelako, ezin ditugu sistemaren esku utzi gazteok 

behar ditugun baliabideak zein gure sorkuntzaren gaineko gestioa. 

(…)(…)(…)(…)    

5.2.1.2. AZPIEGITURA KONTRAKULTURALAK5.2.1.2. AZPIEGITURA KONTRAKULTURALAK5.2.1.2. AZPIEGITURA KONTRAKULTURALAK5.2.1.2. AZPIEGITURA KONTRAKULTURALAK    

GGGGazte editorialaazte editorialaazte editorialaazte editoriala    

62 Gazteok idatzitakoa gure artean elkar trukatu, irakurri eta nahi duenari helarazteko 

gaitasuna bermatuko duen azpiegitura. Idazten eta irakurtzen jakinda, bertan dagoen boterea 

ulertzen duen gazteriaren oinarrizko tresna. 
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Herri disketxeaHerri disketxeaHerri disketxeaHerri disketxea    

63 Musika taldeek beharrezko duten azpiegitura garatuko dute. Musika talde kontrakulturalak 

multinazionalen eta espazio merkantilaren eremutik babestuko ditu. 

Zentro Zentro Zentro Zentro kontrakulturalakkontrakulturalakkontrakulturalakkontrakulturalak    

64 Kontrakultura jarduera ezberdinen bizileku, elkartruke eta dinamizaziorako espazio eta 

eraikinak. Gaztetxeen egungo izaerak potentzialitate handia eskeintzen die kontrakultura 

zentro bilakatzeko; hau da, kontrakultura garatu bat sortzeko baliabideak lortu dituen gazte 

mugimenduaren ikur eta tresna bilakatzeko. 

(…)(…)(…)(…)    

5.2.1.35.2.1.35.2.1.35.2.1.3....    PRAKTIKA KONTRAKULTURALA, IDEIA BATZUKPRAKTIKA KONTRAKULTURALA, IDEIA BATZUKPRAKTIKA KONTRAKULTURALA, IDEIA BATZUKPRAKTIKA KONTRAKULTURALA, IDEIA BATZUK    

Filosofia kritikoaFilosofia kritikoaFilosofia kritikoaFilosofia kritikoa 

65 Errealitatean ematen diren botere estrukturen analisia egin eta dominazio formak agerian 

uzten dituen ikerketa semantikoa. Oso egokia edozein praktika politiko argitzeko. 

Antzerki performatiboaAntzerki performatiboaAntzerki performatiboaAntzerki performatiboa 

66 Errealitatea aldatzeko gaitasuna duen narrazio eszeniko era. Bestalde, antzezpen 

eszenikoak paper garrantzitsua dauka beste modu bateko izaera sozialak ikertu nahi dituen 

gazteriarentzat. Antzezpenaren bitartez, sistemak esleitzen dizkigun rolak deseraiki eta 

gainditu ditzakegu.  

KontraurbanismoaKontraurbanismoaKontraurbanismoaKontraurbanismoa    

67 Gure herri, zein auzoetako kale espazioek duten potentzialitatea ikustea; harresi zikin 

batean mural politiko bat, errotonda batean bi sagarrondo, plaza batean eztabaidarako 

eserleku batzuk, pentsarazten duen eskultura bat, zabu batzuk … 

DetournementDetournementDetournementDetournement----aaaa    

68 Sistemak sortu duen objektu bati sisteman daukan funtzioari buelta ematea, sistemaren 

kontra jarriz. 

KontrainformazioaKontrainformazioaKontrainformazioaKontrainformazioa    

69 Kontrainformazioak kazetaritza ulertzeko modu berria sortu dezake; egiaren eraikuntzan 

parte hartzea kontutan izan, informazioa ematerakoan testuinguruaren garrantzia 

azpimarratu (erreportajearen figura baloratu, testuingururik gabeko berri isolatuaren 

aurrean), informazio neutralaren figura suntsitu, informazio lokalei bide eman, espazio 

mediatikoan baztertuak diren diskurtsoei ahotsa eman, sistemak ezkutatu nahi dituen 

informazioak ikertu eta argitaratu… 
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KomunikazioaKomunikazioaKomunikazioaKomunikazioa    

70 Ezinbesteko ariketa gauzak aurrera eramateko, gure espazioak defendatzeko, elkarrekin 

bizi eta errealitatea sortzeko. Komunikazio egoki bat ez da erreza, komunikazioa izateko 

gaitasunak erabat izorratuta baititugu inkomunikazioaren sistema demokratikoan. Entzuten 

eta hitz egiten ikasi nahi dugu, horretarako tresna kolektiboak sortuz. 

(…)(…)(…)(…)    

    

5.5.5.5.2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Komunismoa (Komunismoa (Komunismoa (Komunismoa (lan ildolan ildolan ildolan ildo    mikropolitikoa)mikropolitikoa)mikropolitikoa)mikropolitikoa). . . .     

71 KomunismoaKomunismoaKomunismoaKomunismoa zera da; salerosketa bilatu beharrean, jabego komunal bat sortzea helburu 

duen produkzio praktika kolektiboa. Eredu ekonomiko honek kapitalismoaren produkzio 

zirkuituetatik pertsonak atera eta jabego pribatua kolokan jartzea lortu dezake. 

Komunismoaren bidez, elkarrekin lan eginez, nahi ditugun gauzak, botereak, espazioak 

irabazi eta eraiki ditzakegu. Produkzio eredu honi heltzea ezinbestekoa dugu, botere propioa 

izateko, kapitalismoaren menpe ez egoteko, askatasunerako. 

72 Komunismoa, maila lokalean, kolektiboakkolektiboakkolektiboakkolektiboak garatzen du. Kolektibo batek elikagaia sortu 

dezake, etxebizitza eskuratu edo eraiki, gaztetxea lortu, arropa sortu, garagardoa ekoiztu… 

Produkzio kolektiboak elkarlanaren edo kooperazioaren bidez helburu ekonomikoak betetzea 

du xede. Kolektibo komunistek jabego kolektiboa sortzen dute, euren kideei pertsona gisa 

gaitasun batzuk eskainiz (janaria, etxebizitza, dirua, arropa).  

73 Sistemaren barruan mugitzen garen heinean, dirua behar izango dugu. Dirua lortzera 

bideraturiko kolektiboari kooperatibakooperatibakooperatibakooperatiba deritzogu. Geure nahimen materialak zuzenean 

eskuratzeko gaitasun nahikoa izan ez, eta dirua behar dugunean bi aukera ditugu gazte 

langileok; lehenengoa, bakartasunean merkatura irtetea da, geure lana modu prekarioan 

saltzeko esperantzaz. Bigarrena, merkatuaren barruan gure espazio propioa eraikitzea da, 

baina horretarako bi bide baino ez daude: batetik, aita enpresaria izatea, eta bestetik, lagun 

talde batekin elkartzea eta kooperatiba txikiak sortzea, lana banatuz. Kooperazio eredu hauek 

trantsiziozko espazio gisa baino ezin ditugu ulertu, merkatuetan inoiz ez baitaukagu egoera 

kontrolpean, eta merkatuak lurra eta gizakia suntsitzen dituzten dispositiboak direlako. 

Ondorioz, guk ezin dugu hori elikatzen denbora asko igaro. 

74 Nahimen material guztiak bermatzeko gai den kolektiboari komunakomunakomunakomuna deritzogu. Sistema 

komunalak jabego kolektibo deszentralizatua, produkzio bitarteko propioak, autogestioaren 

ereduaren aktibazio osoa eta elkarlan eta elkartasunaren gauzapena adierazten du. 

Komunitate baten existentzia agerian uzten duen eredu produktiboa da, askatasunaren 

seinale. Maila lokalean, hau da, maila politikoan lortu dezakegun antolakuntza espresio 

gorena da sistema komunala. 

75 Kolektiboak eta kooperatibak sistema komunalaren trantsizio espazio gisa ulertu eta 

gauzatu behar ditugu, eta honek guztiak sistema ekonomiko berriaren oinarri izan behar du. 
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Beste modu batean esanda, pertsonok produkzio prozesuaren kontrola hartu dugunaren 

seinale eta ikur izango da sistema komunalen agerpena. 

76 Azkenik, sistema politiko deszentralizatua ezinbestekoa da askatasuna bermatzeko. 

Horregatik, sistema komunalak instituzio komunista nazionalen beharra ukatzen du, hau da, 

komunismo politikoa inpugnatzen du. Ezinezkoa da askatasuna bermatzea, planifikazio 

ekonomiko zentralizatu bat ematen baldin bada maila nazional batean. Ekonomiak 

produzitzaileen kontrolpean egon behar du. Komunismoa maila lokalean garatu behar da, eta 

ondorioz, maila nazionalean azpiegiturak baino ez ditugu proposatzen. 

5.5.5.5.2.2.12.2.12.2.12.2.1....    AZPIEGITURA KOMUNISTAAZPIEGITURA KOMUNISTAAZPIEGITURA KOMUNISTAAZPIEGITURA KOMUNISTAKKKK    

Kutxa komunalaKutxa komunalaKutxa komunalaKutxa komunala    

77 Gure dirua etsaiari ematen diogu bankuan sartzen dugun bakoitzean eta gure diruarekin 

bere sistema elikatzen dugu. Gure kutxa propioa izango bagenu, guk kudeatu ahal izango 

genuke gure dirua, interesak gure proiektu politikora bideratuz, eta ez Israelen armak edo 

PNV finantzatzeko. Gainera, gure dirua kontrolpean izan ahalko genuke, finantzen 

espekulaziotik kanpo. Horretarako ezagutza teknikoak eta proiektu bat garatu beharko 

genituzke. 

Lur komunalen sareaLur komunalen sareaLur komunalen sareaLur komunalen sarea    

78 Bizitza autogestionatua garatzeko lurra da ezinbesteko baliabidea, bertatik lor baititzakegu 

hainbat eta hainbat lehengai: elikagaiak, sendabelarrak, energia, egurra, abereak… Lurra 

gureganatzeko hainbat bide daude (okupazioa, erosketa, espropiazioa…) eta horien bidez 

lur-sailen erabilera/jabego komunal eta kolektiboen sarea osatu dezakegu. 

Elikagaien banku komunalakElikagaien banku komunalakElikagaien banku komunalakElikagaien banku komunalak    

79 Elikaduraren autogestioa bermatuko duten elikagaien poltsa kolektiboak. 

PPPProdukzio bitarteko propioakrodukzio bitarteko propioakrodukzio bitarteko propioakrodukzio bitarteko propioak    

80 Nahi ditugun ahalmenen ekoizpena ahalbidetuko duten tresnen eta lan banaketaren jabe 

izatea da guretzat produkzio bitarteko propioak izatea. Produkzio bitarteko horiek zenbat eta 

masifikatuagoak izan, kudeaketa egitura zentralizatu eta burokratizatuagoak izan beharko 

dituzte. Horregatik, eta gure kontrolpean egotea ukaezina delako, maila lokalean eta 

produkzio hierarkiarik gabekoak izango dira. Produkzio eredu berri batez ari gara, makinen 

objektu izatetik, tresnak erabiliko dituzten subjektu izatera pasatzea ahalbidetuko diguna. 

81 Produkzio bitarteko propioek, espazio merkantiletik kanpo mantentzea posible egin eta 

sistemaren koiuntura eta gestiotik babestuko gaituzte. 

Etxebizitza komunalakEtxebizitza komunalakEtxebizitza komunalakEtxebizitza komunalak    

82 Gazteon etxebizitza eskubidea eta borondatea gauzatzea, okupazioaren bidez, 

espropiazioaren bidez, edo eraikuntzaren bidez. Etxebizitza eredu propioa garatu nahi dugu, 
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indibidualismoa gaindituz, elkartasuna eta elkarbizitzarako guneak eta mekanismoak martxan 

jarriz. 

(…)(…)(…)(…)    

5.2.2.25.2.2.25.2.2.25.2.2.2....    PRAKTIKA KOMUNISTAPRAKTIKA KOMUNISTAPRAKTIKA KOMUNISTAPRAKTIKA KOMUNISTAKKKK, IDEIA BATZUK, IDEIA BATZUK, IDEIA BATZUK, IDEIA BATZUK    

DesmerkantilizazioDesmerkantilizazioDesmerkantilizazioDesmerkantilizazio    prozesuakprozesuakprozesuakprozesuak    

83 EHko Gazte Mugimenduak orokorrean edota kolektiboek aurrera eraman dezaketen 

prozesua da; jabego pribatuari lurrak, produkzio bitartekoak eta teknologiak kenduz eta 

jabego komunal bihurtuz. Hau erosketaren, okupazioaren edota espropiazioaren bidez egin 

dezakegu. Gauzak balioaren eta trukearen zirkuitu pribatutik atera eta erabileraren eta 

balorearen zirkuitu komunalean sartzea da helburua. 

BaserritargintzaBaserritargintzaBaserritargintzaBaserritargintza 

84 Nekazaritzaren garapen kolektiboa posible egiten duten jakituria eta lanen multzoa. 

Garrantzitsua da laborantzaren ikuspegi kolektibista lantzea, bai praktikan zein teorian, egun 

nagusi den produktore-kontsumitzaile dikotomia gainditu eta logika merkantilistatik kanpo 

jarduera nekazaria garatu ahal izateko.  

Fabriken kolektibizazioaFabriken kolektibizazioaFabriken kolektibizazioaFabriken kolektibizazioa 

85 Deslokalizazioari aurre egiteko tresna indartsua. Lantegian dauden produkzio bitartekoak 

kooperatibak sortzeko edo produkzio bitarteko gisa okupatu eta desjabetu ahalko genituzke.  

Egungo testuinguruan zaila da fabriken kolektibizazioa bezalako egitasmoak modu 

eraginkorrean aurrera eramatea, horregatik, gaurdanik horretarako baldintzak sortzen 

hasteak garrantzi handia dauka. 

OkupazioaOkupazioaOkupazioaOkupazioa 

86  Jabego pribatuaren espazio hutsen geureganatze politikoa. 

ArtisautzaArtisautzaArtisautzaArtisautza 

87  Komunitatearen esku dagoen produkzio teknologia da artisautza. Autogestioaren neurrira 

egokitzen den bizitzarako produktuak sortzen dituen produkzio eredua. Horrek sistemaren 

industriarekiko independentzia garatzea ahalbidetuko liguke. 

(…)(…)(…)(…)    

    

5.2.3. Borrokak (lan ildo mak5.2.3. Borrokak (lan ildo mak5.2.3. Borrokak (lan ildo mak5.2.3. Borrokak (lan ildo makropolitikoa)ropolitikoa)ropolitikoa)ropolitikoa)    

88 Etsaiak bere estrategia dauka eta estrategia horren barruan badaude geldiarazi behar 

ditugun zenbait egitasmo. Egitasmo horiek gure askatasunaren izaera eta oinarriak erasotzen 

dituzte; Lurra, Euskal Herria, langileria, gazteria, emakumea, gure nazioarteko lagunak … 
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askotan erasotuak izaten dira. Guzti hori defendatzeko, ezker abertzaleak tradizionalki 

borroka espezifikoen eredua izan du. 

89  Bide horri jarraitasuna emanez, hurrengo borroka ildoak proposatzen ditugu: 

 Lurraren defentsa 

 Hizkuntza, Nazioa eta Lurraldetasuna 

 Langile Borroka 

 Parekidetasuna 

 Internazionalismoa 

 Presoak 

90 Egituraren atalean zehaztuko da lan ildo honen funtzionamendua, koordinaketa organoari 

baitagokio borroken gestioa hein handi batean. 

    

5.2.45.2.45.2.45.2.4....    Autodefentsa (lan ildo makropolitikoa)Autodefentsa (lan ildo makropolitikoa)Autodefentsa (lan ildo makropolitikoa)Autodefentsa (lan ildo makropolitikoa)    

91 Etsaiek errepresioaren bidez izugarri kolpatu gaituzte iragan hurbilean. Errepresioak 

jarraituko du, etsaia etsai den bitartean. Gainera, gure proiektu eta ametsak kolokan jartzen 

saiatuko dira, hau botereen arteko borroka baita. 

92 Horregatik, EHko Gazte Mugimenduak tresna indartsuak behar ditu etsaiarengandik 

defenditzeko. Gaur egun, ezker abertzaleak tresna murritzak ditu etsaiaren erasoaldiak, 

kontrolak, gaztetxeen erauzketak, mehatxuak, epaiketak, espetxea… ekiditeko.  

93 Erasoaldiak gelditzeko tresnak sortzen joan beharra daukagu eta hemen hiru planteatzen 

ditugu; Greba Orokor Iraultzailea, Desobedientzia Zibila eta Masa Borroka. 

94 Greba Orokor IraultzaileaGreba Orokor IraultzaileaGreba Orokor IraultzaileaGreba Orokor Iraultzaileak XIX. mendea astindu zuten langileriaren haserrealdi antolatuak 

izan ziren. Langile klasearen eskubide politikoen eraikuntza espazioak izan ziren, borrokaren 

espresio gorena. Greba Orokor Iraultzaileak dominazio guztiak kolokan jartzen zituen, 

obedientzia desagerrarazten baitzuen denbora tarte batez. 

95 Hauek ziren bere ezaugarriak: lanuztea, kontsumo uztea, legeak ez obeditzea, kaleak 

astintzea, sabotaiak eta insubordinazio orokorra. Klase dominanteak eta bere alde lan egiten 

zuten sistemek beldurra zioten grebari.  

96 Kaosa sortzea da grebaren funtzioa, eta lortu ezean, ezingo du gure helburuak lortzeko 

tresna indartsua izan. Greba Orokor Iraultzailea edozein momentutan sortzeko indarra izan 

ezean, ezingo dugu geure burua defendatu, eurek baitituzte arma guztiak. Hala ere, guk 

amorrua daukagu, eta gainera behar gaituzte euren sistemak funtzionatu dezan. Gure 

obedientzia, gure lan indarra, gure normaltasuna eta gure legitimazioa behar dute. Hori 
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kentzen badiegu, euren zibilizazioa kolokan jartzeko ahalmena daukagu, eta hori gure 

eskuetan dagoen botere ikaragarria da. Zentzu horretan legeak erregulaturiko greba orokor 

bat ez da greba orokor bat. Langile bezala, propio dugun arma berreskuratu behar dugu; 

antolakuntza eta autodefentsaren espresio gorena.  

97 Sistema, daukagun gaitasun honen jakitun da eta errepresioaren pisu guztia aktibatzeko 

prest egongo da edozein momentutan. Horregatik, arma bezala bideragarria izateko, pausuak 

ematen joan beharra daukagu, eta greba orokorren testuingurua egokia izango da pedagogia 

politiko hori lantzen joateko. 

98 Desobedientzia zibilaDesobedientzia zibilaDesobedientzia zibilaDesobedientzia zibilak, definizioz, legearen injustiziari egiten dio erreferentzia, hau da, lege 

injustuak ez betetzeari. Bi espazio normatibo aurreikusten ditu; etikoa (politikoa) eta 

juridikoa. Juridikoak gure printzipio etiko-politikoekin talka egiten badu, orduan legearekiko 

eta legea betearazten dutenekiko insubordinazio zibila bultzatzea da honen helburua. 

Desobedientzia zibilak Euskal Herrian etsaiak daukan jurisdikzioa kolokan jarri dezake, guk 

geure legislazio propioari baino ez baitiogu men egingo. Autogestioaren aurrean ematen 

diren eraso legislatiboei, ondorioz, desobedientzia zibil orokorra. 

99 Amaitzeko, mmmmasa borrokaasa borrokaasa borrokaasa borrokak mobilizazio gaitasunari egiten dio erreferentzia; indar 

erakustaldi politikoari, jende multzoen manifestazioari, kalera ateratzeari. Kontutan izan 

beharra daukagu, etsaiak soilik izango diola beldurra masa borrokari, masa aktibo bihurtzen 

garenean; hots, aurreko biak bezalako autodefentsa modu aktiboak garatzeko masa 

garenean. Ez soilik argazki geldo bat ateratzeko gai den masa garenean. Izan ere, masa 

borrokak muskulu politikoa erakusten du, baina muskulu horren erakusketa bakarrik bihurtzen 

da eraginkor kolpatzeko ahalmena duenean. 

 

 

6666. EGITURA POLITIKOA. EGITURA POLITIKOA. EGITURA POLITIKOA. EGITURA POLITIKOA    
6.6.6.6.1111. . . . EHko GAZTE MUGIMENDUAEHko GAZTE MUGIMENDUAEHko GAZTE MUGIMENDUAEHko GAZTE MUGIMENDUA    

100 Ponentzia honetan ezker abertzalearen esparru soziopolitikoan mugitzen garen gazteoi 

antolaketa eredu bat, proiektu politiko bat, eta tresna ideologiko batzuk eskaintzen zaizkigu. 

Orotara, ponentzia honek EHko Gazte Mugimendu antolatu eta deszentralizatu indartsu baten 

eraikuntzan lehen pausua izan nahi du. 

101 Euskal herriko gazte mugimendua anitza dela esan dugu askotan. Euskal Herri mailan 

antolatua egongo den gazte mugimenduaren zati handi horri EHko Gazte Mugimendua deituko 

diogu. Hori da ezker abertzaleko mugimenduaren gazteria. Beraz, gazte independentista eta 

ezkertiarrok, antolakunde bat baino, mugimendu autogestionario eta kolektibista erraldoia 

nahi dugu; gazteon askatasuna bermatuko duena, independentziaren alde indarrak bilduko 

dituena eta batera ekiteko ere gai izango dena. 
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102 EHko Gazte Mugimenduak kolektiboak izango ditu oinarrian. Trantsiziozko fase 

kolektibistari Sozialismoa deitzen diogu eta fase horren bukaerari, Euskal Herria Komunala. 

Trantsizioak trantsizio, gure proiektu politikoa gauzatzean, ez dira pertsonen arazo guztiak 

bukatuko, baina geure mugimendu politikoaren helburuak lortu ditugun momentua izango da. 

Helburu horiek askatasunaren osagaiak izanik, sistema komunalez osaturiko Euskal Herri 

independente bat irudikatuko dute; pertsona askeak biziko diren geure lurraldea. 

103 Hala ere, guzti hau martxan jartzeko, EHko Gazte Mugimenduak norabide politiko 

horretarantz motore guztiak piztea oso garrantzitsua dugu eta horretarako egituraketa 

politiko horizontal nazionala proposatzen dugu, zenbait instituzio, tresna eta eragile 

nazionaletan eutsita egongo dena. 

KolektiboakKolektiboakKolektiboakKolektiboak        

104 Lehenik eta behin, definituriko lau lan ildoen barruan lanean diharduten kolektiboak 

agertzen zaizkigu. Horiek dira Mugimenduaren subjektuak: gazte musika taldeak, etxebizitza 

okupatuetako taldeak, euskara taldeak, lantalde politikoak, antzerki taldeak, gazte 

asanbladak, nekazari taldeak…. EHko Gazte Mugimenduaren unitateak maila nazionalean, 

beraz, ez dira militanteak izango. Pertsonek osaturiko kolektiboak izango dira unitate 

funtzionalak, eta kolektibo bakoitzak botere ezberdin batzuk garatzen dituen heinean, EHko 

Gazte Mugimendua, ehunka botere ezberdinez jantzitako mugimendu indartsua izango da. 

Kolektiboak nahi duten esparruan batu eta lan egingo dute, herrian, auzoan, lagun artean, 

eskualdean, herrialdean… KKKKolektiboakolektiboakolektiboakolektiboak ez dira egitura politikoaren pieza, baizik eta 

alderantziz; oinarri eta egitura politiko osoa euren potentziala indartzera bideratuta egongo 

da. 

105 Hortaz, koordinaziorako espazioak beharrezkoak izango dira batera ekin ahal izateko, eta 

horren arabera zehaztuko da, kolektiboen artean, egitura politikoa. Egitura politiko horrek 

EHko Gazte Mugimendua gorpuztuko du. 

Gazte AsanbladakGazte AsanbladakGazte AsanbladakGazte Asanbladak    

106 Historikoki, herrietan elkarlanerako eta koordinaziorako erreferentzia espazioak izan dira 

Gazte Asanbladak. Euren izaera lokal eta askotan autonomoak aniztasun handia eskaini die 

antolakuntza ereduan, helburuetan… Modu horretan, kasu batzuetan kolektibo funtzional 

bezala uler genitzake eta beste batzuetan koordinaziorako espazio bezala. Kolektibo diren 

horietan, eredu komunalen hazia izateko potentzialitate handia daukate, edozein momentutan 

ernatu daitekeena. Errealitate asanbleario hori ulertzea eta kontuan hartzea ezinbestekoa da, 

eta guretzat, bertan dago EHko Gazte Mugimenduaren egituraketa politikoaren oinarriko 

espazio legislatiboa. Beraz, guk Gazte AsanbladaGazte AsanbladaGazte AsanbladaGazte Asanblada deituko diogu egitura politikoaren oinarrizko 

espazio horri. Zer esanik ez dago, federalismoaren printzipioari jarraiki, Gazte Asanblada 

bakoitzak (egun funtzionatzen dabiltzanak, zein etorkizunean sortuko direnak) erabakiko 

duela Mugimenduarekin bat egiten duen ala ez. Horrela, Gazte Asanbladak herriz herri, eta 

auzoz auzo, osatuz joango dira, mugimenduarekin bat egiten duten gazte antolatuak dauden 

toki guztietan. 



ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA  ELORRI PONENTZIA      GAZTE ESTRATEGIA 

23232323    

 

107 Gazte Asanblada bakoitzaren barne dinamikei dagokionez (funtzioak, funtzionamendua, 

helburuak, metodologiak, borroka moldeak, etab…) erabakia eta hitza Gazte Asanbladen 

esku baino ez da egongo. 

108 Gazte Asanblada guztien federazioak organo nazional bat izango du, EHko Gazte 

Mugimenduaren espresio nazionala. Organo horri Euskal Herriko Gazte Asanblada deituko Euskal Herriko Gazte Asanblada deituko Euskal Herriko Gazte Asanblada deituko Euskal Herriko Gazte Asanblada deituko 

zaio (EHGAS)zaio (EHGAS)zaio (EHGAS)zaio (EHGAS).  

109 Azkenik, Zukgua prozesuan Hegoaldeko gazteek soilik parte hartu arren, ponentzia 

proposamen hau Euskal Herri osoko gazteen eskuetara heltzea garrantzitsua izan liteke, 

ideien trukea aberasgarriagoa izan dadin. Horregatik, Iparraldekoekin lankidetza proposatu 

nahi dugu, asanblada nazional hori egituratzera bidean. Hala ere, plano politikoak ezberdinak 

izanik, bakoitzak bere eragile ofizial propioa izatea komenigarria izan daiteke. 

    

6.6.6.6.1.11.11.11.1. . . . Euskal Herriko Gazte AsanbladaEuskal Herriko Gazte AsanbladaEuskal Herriko Gazte AsanbladaEuskal Herriko Gazte Asanblada....    EHGASEHGASEHGASEHGAS    

6.1.1.1 FUNTZIOAK6.1.1.1 FUNTZIOAK6.1.1.1 FUNTZIOAK6.1.1.1 FUNTZIOAK        

110 1.1-    Borroka nazionalak zehaztea, hau da borrokak lan ildoaren kudeaketa. Gazte 

asanblada bakoitzak erabakiko du nazio mailako erabakiarekin bat egiten duen ala ez. 

111 1.2- Autodefentsa nazionala koordinatzea. 

112 1.3- Desmerkantilizazioa erabaki. Diru iturri eta baliabide ezberdinak nazional mailan 

koordinatuz, aukerak potentziatu eta jabego komunalen fondo bat gauzatzea proposatzen 

dugu lan lerro estrategiko honetan. Erdietsitako diruarekin lurrak eta eraikinak erosiko ditugu, 

merkatuaren esferatik ateraz eta Gazte Mugimenduaren parte garenoi eskainiz. Aldi berean, 

ahal den heinean, ezker abertzalearen lankidetzarekin herrietan espropiazioei bide emanez 

ere, fondo komunala gorpuzten joan gaitezke. Eskualdez eskualde, jabego hori zabalduz 

joango da, lur komunal, etxebizitza bloke eta abarren sarea osatu arte. Luzera begirako 

praktika izango denez, zaila izan daiteke jarduera honek hasiera batetik gure eskualdean 

islada izatea. Hala ere, elkartasunaz jokatzea garrantzitsua da, gure ustez ikuspegi 

estrategikoarekin eta maila nazionalean bakarrik garatu daitekeen funtzioa delako, denboran 

zehar estabilitate eta jarraikortasuna ezinbestekoak dituena. Horrela, urte batzuen buruan 

inbertsioak fruituak emango ditu, eta EHko Gazte Mugimenduak jabego komunal garatua 

izango du eskualde guztietan, gazte mugimenduko parte garen gazte guztiok erabili ahalko 

duguna.. EHGASak hartuko ditu, kontsensuz, desmerkantilizaziora bideraturiko fondoak nola 

erabili unean une. 

113 1.4- Egutegi nazionala zehaztea. 

114 1.5- Gazte asanbladen arteko komunikazio organoa. 

115 (Oharra: EHGASek ez du inolaz ere Gazte Asanbladen gaineko erabakirik hartuko. Hau da, 

dagokion boterea ez denez, ez du gazte asanbladek zer egin behar duten inongo 
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momentutan markatuko; nahiz eta proposamenak egin ahalko dituen dagozkion funtzioetan, 

azkeneko erabakia Gazte Asanblada bakoitzak hartuko du.) 

6.1.1.2 6.1.1.2 6.1.1.2 6.1.1.2 OSAKETA ETA FUNTZIONAMENDUAOSAKETA ETA FUNTZIONAMENDUAOSAKETA ETA FUNTZIONAMENDUAOSAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA    

116 EHGAS EHko Gazte Mugimenduko sarea osatzen duten Gazte Asanblada bakoitzeko kide 

batek osatuko du. Gazte Asanblada bakoitzak, EHko Gazte Mugimenduaren parte izatea 

erabakitzen duen heinean, kide bat asanblada orokorrera bidali behar du. Kide ordezkariak 

Gazte Asanbladek hautatuko dituzte eta 6 hilerik behin aldatuko dira. Honek segurtasun 

mailari dagokionez aspektu positiboak dakartza, ez baitago errepresio bidez burua mozteko 

aukerarik; denok gara EHko Gazte Mugimenduaren burua. 

117 EHGAS hiru asterik behin batuko da, eta batzen den bakoitzean herrialde ezberdin batean 

egingo du, errotazioz.  

6.1.1.3 6.1.1.3 6.1.1.3 6.1.1.3 DIRU ITURRI POSIBLEAK ETA DIRUZAINTZADIRU ITURRI POSIBLEAK ETA DIRUZAINTZADIRU ITURRI POSIBLEAK ETA DIRUZAINTZADIRU ITURRI POSIBLEAK ETA DIRUZAINTZA    

118 Diru iturriei dagokionez oso garrantzitsua da Gazte Mugimenduaren partaideok dirua 

zertarako nahi dugun argi edukitzea. Lehenik eta behin, diruzaintza deszentralizatuta egongo 

da eta Gazte Asanblada bakoitzak kudeatuko du berak lortutako dirua. Horrez gain, diruaren 

zati bat EHGASra bideratu daiteke eta kasu horietan, argi eta garbi eduki behar dugu diru hori 

nora doan. Horregatik, EHGASren lan lerroak adostuak egon beharko dira ezertan hasi baino 

lehen. 

Subentzioak eta mezenasgoaSubentzioak eta mezenasgoaSubentzioak eta mezenasgoaSubentzioak eta mezenasgoa 

119 Subentzioa instituzio publikoetatik jasotako diruari deritzogu. Baldintzarik gabekoak 

direnean zilegi ikusten ditugu, baina kasuan kasu baloratuko dugu merezi zaigun 

horrelakoetan sartzea. Mezenasgoari dagokionez, modu altruistan ematen den donazioa da. 

TxoTxoTxoTxossssnak. nak. nak. nak. Herrietako jaietanHerrietako jaietanHerrietako jaietanHerrietako jaietan 

120 Txosna jartzearen erabakia Gazte Asanbladen esku egongo da. Kasu batzuetan baliabide 

oso garrantzitsu dela eta herrietako dinamiketan pisu handia daukala kontutan izatea komeni 

da.  

Gazte tabernakGazte tabernakGazte tabernakGazte tabernak  

121 EHGASek eraiki eta kudeaturiko gazte tabernen kooperatiba. 

MaterialaMaterialaMaterialaMateriala 

- (…) 
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6.6.6.6.2222....    GAZTE ERAGILE POLITIKOAGAZTE ERAGILE POLITIKOAGAZTE ERAGILE POLITIKOAGAZTE ERAGILE POLITIKOA    

122 EHko Gazte Mugimenduak, Multibertsitate bat, Gazte Arte Koordinadora bat, etab… behar 

duen moduan, Gazte Eragile Politiko bat beharrezkoa du. 

123 Gazte eragileak tresna juridiko eta politikoak gehitzen dizkio mugimenduari. Nazio mailako 

lan talde batek osatuko du, hau da, euskal herri mailan 20 edo 25 militante baino ez ditu 

izango ezker abertzaleko Gazte Eragileak. Lan talde hori EHGASen gestio taldea izango da, 

EHGASen erabakiak gauzatzeko tresna politikoa. 

124 Bere funtzioak hurrengoak izango dira, lan taldetan banatuko direlarik: Ezker abertzaleko 

gainontzeko egiturekin lotura, harremanak/nazioartea lantaldea, EHGASek zehaztutako 

egutegi politikoaren antolakuntza, tresna juridikoak… 

125 Gazte eragilea EHko Gazte Mugimenduaren tresna izango da, eta ez alderantziz. Eragileko 

militanteek ez dute ez zuzendaritza ez eta erabakitze esparrurik izango. Militanteen izenak 

EHGASek erabakiko ditu eta kurtso politiko bakoitzean aldatuko dira. 

126 Bestalde, liberatuaren figura desagertzen da eta eragileko militanteek, jarduera politikoak 

sortzen dizkien gastuak ordaintzeko, dietak jasoko dituzte. 

127 Amaitzeko, gazte eragilea ez da inolaz ere ezker abertzaleko beste eragile, erakunde zein 

antolakunderen hanka izango. Gazte eragileak EHGASen ordezkaritza papera beteko du ezker 

abertzaleko harreman esparruetan, eta harreman hori modu horizontalean emango da, 

eragilearen bitartez, ezker abertzaleko gainontzeko estrukturekin. Modu horretan, lankidetza 

esparruak eta batasun politikoak, parte guztien artean adostuko dira. 

 

 

Euskal Herrian, 2013ko neguan. 
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7777. ITURRI TEORIKO OROKORRAK. ITURRI TEORIKO OROKORRAK. ITURRI TEORIKO OROKORRAK. ITURRI TEORIKO OROKORRAK    
128 Ez ditugu osotasunean geure egiten, baina euren analisi elementuez elikatu dugu 

ponentzia honetako diskurtsoa. 

- MARXISMOA 

- DEKONSTRUKZIOA 

- NEO LUDDISMOA 

- ANARKISMOA 

- POSTESTRUKTURALISMOA 

- FEMINISMOAREN TEORIAK 

- ANTIDESARROLLISMOA 

- FILOSOFIA KRITIKOA 

- KULTURAREN KRITIKOA 

- INTERNAZIONAL SITUAZIONISTA 

- EUSKAL HERRIKO HISTORIA ETA EZKER ABERTZALEAREN BILAKAERA TEORIKOA 
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Obedientzia izan da orain arte gizakien artean gehien eta hobekien ensaiatutako 

gauza. Hori kontuan hartuta, zilegi da aurreikustea berez obeditzeko beharra 

sentitzen duzula: “edozer izanik ere, ezinbestean egin behar duzu edo ezinbestean 

debekatuta daukazu”; hori agintzen dizun kontzientzia formala bailitzan. Hitz 

gutxitan, zuk obedientzia zor duzu. 

F. Nietzsche 
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