SARRERAKO AGURRA
2018ko irailean Jaiki sortu zenetik 2020ko hasiera honetaraino denbora tarte on bat
igaro denez, orain arte egin ditugun lanak bilduta azaltzeko premia ikusi dugu, labur
eta hitz xehez. Sare sozialetan gure jardunaren berri ematen ahalegintzen garen arren,
badakigu guztiek ez dituztela jasotzen gure ikuspegiak, eta horiek eskuragarriago jarri
nahi ditugu orri hauen bitartez.
Aldizkaritxo honetan gure posizionamendu ideologikoak azaltzen ditugu eta Arrasate
zein Euskal Herriko hainbat arazo batzuk aztertu.
Hemen aurki daitezkeen atalak dira: Amnistia; Apostu etxeak eta joko-aretoak;
Independentzia eta Sozialismoa; Euskal Herriko askapen prozesua; Mozal ordenantza;
Droga kontsumoa; Eurokopa Euskal Herrian; Gazte problematika; Feminismoa eta
Formazioa.

AMNISTIA
Euskal preso politikoen auzia zaharra eta larria da. Azken berrehun urteetan, milaka
eta milaka izan dira Euskal Herriaren independentziaren alde, sozialismoaren alde
edota faxismoaren aurka borroka egiteagatik tortura, espetxea, erbestea edo heriotza
sufritu dutenak. Gaur egun, berrehundik gora ohe huts geratzen dira oraindik eta ez
du ematen azkar betetzen joango direnik.
Errealitate errepresibo horren aurrean amnistiaren aldarrikapena ez da kapritxo
estetiko bat, baizik eta esangura politiko sakoneko hautua. Amnistiak aitorpen
politikoa dakarrelako berekin. Amnistiak, preso dagoenaren izaera politikoa aitortzen
duelako, eta presoa gatibu egotearen arrazoia gatazka politikoa dela onartzen
duelako.
Noski, horrek ez du esan nahi presoen Giza Eskubideekiko errespetuaren aldarria edo
euren egoeraren hobetze progresiboa gutxietsi behar direnik; hain zuzen ere,
amnistiaren aldarriari eusteak horri guztiari karga politiko handia gehitzen dio eta

tarteko urratsak ere barnebil ditzake. Izan ere, guk gure herriko preso politikoen
askatasuna dugulako aldarri eta helmuga, euren izaera politikoaren aitorpenarekin.
Horregatik, askapen borrokaren ondorioz etsaiaren esku preso geratu diren
borrokalariak dauzkaten munduko mugimendu orok bezala, guk ere amnistia dugu
xede eta aldarri.
Gure presoak preso politikoak dira, zilegi den borroka baten ondorioz daude preso,
Estatuak xantaia gisa erabiltzeko dauzka erbesteratuta eta sakabanatuta, eta
horregatik, amnistia da esangura politiko handiena duen aldarria gure herriak bizi
duen zapalketaren alderdi horri erantzuteko.
Era berean, preso politikoen aldeko ekimenetan batasunaren bila joango gara,
itxikeriatik aldenduta, eta gaia jorratzen duten eragileekin batera, inori ezer inposatu
nahi izan gabe; irakurketetan ñabardura desberdinak egon daitezkeen arren, herri
gisa, aldarrikapenen osagarritasuna errespetatuta, bat eginik jokatzea dagokigulako
auzi estrategikoetan.
PRESOAK KALERA, AMNISTIA OSOA!

OLENTZEROREN KABALGATAKO EKINTZA

APOSTU ETXEAK ETA JOKO-ARETOAK
Apostu etxeen edota jokoarekiko adikzioaren gaia azken hamarkadan indartzen joan
den problematika bat da. Guztiontzat begibistakoa da joko areto eta apostu etxeak
ugaritu egin direla, hirietatik hasita herrietaraino. Horrekin batera, kirol apostuak
egiteko makinak ere taberna askotan daude, makina txanponjaleekin batera; eta
azkenik, mugikorrean nahiz ordenagailuetan jokatzeko web orri eta aplikazioak
eskuragarri daude edonorentzat.

Horren ondorioz, jokoarekiko adikzioak ikaragarri egin du gora inkesta eta ikerketa
guztien arabera, eta arazo sozial bat bilakatzen ari da, urtetik urtera apostu-aplikazio
eta joko erabiltzaileak esponentzialki ugaritzen ari dira eta. Gainera, bereziki
kezkagarria da 24 orduz jokoari konektatuta geratzen diren gazteen egoera.
Arazo horrek baditu, bestalde, klase osagai garrantzitsuak, datuen arabera
erabiltzaileen perfila diruz ondo ez dabilen pertsona izan ohi delako; eta ondorioz,
jokoarekin aberasten ari diren enpresariek gazteak eta auzo apaletako langileak izaten
dituztelako jomugan. Horren ondorio zuzena da apostu etxe eta joko aretoak, oro har,
langile jatorriko auzo apaletan irekitzen direla batez ere. Azken batean,
kapitalismoaren miseriak estaltzeko sorturiko beste alienazio mekanismo bat dira
joko eta apostu enpresa berri horiek, kapitalismoaren gurpilean langilea aberats
bilakatu daitekeen ilusioa elikatuz herritarren dirua xurgatzen dutenak.
Arrasaten bertan badugu joko areto bat dagoeneko, jokoarekiko menpekotasuna,
trapitxeoa, jokalarien isolamendua… normalizatzen dituena; eta udaletxean
dagoeneko Ostarku diskoteka zaharrean, Mondragon Unibertsitatetik hurbil, joko
areto erraldoi bat irekitzeko asmoa erakutsi dute; eta tramiteak abiarazi dituzte, nahiz
eta oraingoz tramitazioak geldi dauden, guk dakigula.
Elementu horiek guztiak kontuan harturik, guk ere, beste norbanako eta eragile
batzuekin batera, Arrasateko jokoaren eta apostu etxeen kontrako herri
plataformaren sorrera bultzatu dugu. Kontzientziazio lana hobetzeko eta gai hau
herritar ugari kolpatzen dituen arazoa dela ikusarazteko, eta borroka sustatzeko.

INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA
Jaikik, tokiko antolakunde txiki bat izan arren, bere lehentasunen artean izan du
herrian independentzia eta sozialismoaren aldarria hauspotzea. Noski, horrek
estrategikoki izan dezakeen eragina oso apala den arren, herrian eta eskualdean
oihartzuna izateak berak, maila lokalean, politikoki ekarpen positiboa egiten duela
uste dugu.
Izan ere, bi aldarrikapen estrategiko hauek azken urte luzeetan bazterketa
progresiboa pairatu dutela esan genezake. Kanpaina politikoetan nahiz helburu
politikoak jasotzen dituzten irakurketetan euren presentzia lausotuz joan da bestelako
aldarri taktiko edo elektoralen mesedetan. Gauzak horrela, uste dugu lotura zuzena
dagoela helburu estrategiko biekiko atxikimendua inkesta guztien arabera beherantz
joatearen eta autonomismoaren gorakadaren artean. Era berean, nolabait,
independentzia eta sozialismoa beste garai bateko aldarrikapenak direla transmititu
izan da inplizituki azken urteetan.

Gure partetik ez dugu zalantzarik, Euskal Herriak soilik estatu sozialista baten bitartez
iraungo du herri gisa, eta soilik sozialismoaren bitartez gaindi daitezke prekarietatea,
naturaren nahiz langileen esplotazioa, egiturazko ustelkeria kapitalista… Soilik Euskal
Herri independiente batek ipiniko ditu nazio eta klase zapalkuntza behingoz
gainditzeko bermeak, menderik mende betikotu diren bidegabekeriak deseginez.
Esate baterako, euskarak ezin du biziraun Espainiako erresumaren eta Frantziako
errepublikaren barnean. Gazteleraren nahiz frantsesaren (eta azken boladan,
ingelesaren) presioa gero eta handiagoa da eta gure hizkuntza bere arnasguneak
galtzen ari da. Gure politika kultural eta edukatiboa sortzeko baldintzak soilik
independentziaren bidez berma ditzakegu. Autonomismoaren eredua agortuta dago,
eta horixe azpimarratu behar dela deritzogu.
Kontzientziazio independentista elikatu behar da, espainiar faxismoaren gorakadaren
aurrean, gobernua eskuinak eskuratzen duenean (eta txandaketa sistema honen
barruan denbora kontua baino ez da), Euskal Herrian independentzia sozialistaren
aldeko antolaketa eta kontzientziazio indartsuarekin topo egin dezan; ez
autonomismo agortuaren erreformetan nahastutako moderazioarekin.
Esan bezala, sozialismoaren aldarrikapena ere hedatu nahi izan dugu bai
propagandaren, bai hitzaldiekin, bai Jaikiko militantziaz gain parte hartzen dugun
beste kolektiboetan eraginez.
Zergatik sozialismoa? Sozialismoa delako kapitalismoari seriotasunez eman dakiokeen
alternatiba erreal bakarra; bizitzaren etorkizuna, lehengaien eta aberastasunaren
ustiapen eta banaketa orekatua, klase dominazioaren eta inperialismoaren amaiera,
emakumeen diskriminazio eta esplotazioaren bukaera, herri eta hizkuntza txikien
biziraupena… berma ditzakeen egiturazko aldaketa bakarra. Gai honetan, Europako
ezker sozialdemokratak erantzukizun handia du langile klasearen noraez politikoan,
kapitalismoaren oinarriak ezin baitira eraldatu euren diskutsoa aldatu den arren
(etengabeko hazkunde beharra, klase dominazioa, lehia suntsigarria, esplotazioa,
naturaren ustiaketa intentsiboa kapitalaren epe laburreko hazkundearen
mesedetan…). Kapitalismoa beti oinarrituko da gutxiengo baten botere eta
aberastasun pilaketan, masa handien kaltetan. Krisi mota ezberdinek, tartean krisi
klimatiko-ekologikoak, sistema aldaketa bat eskatzen du, baina sistema aldaketa horri
nolabait deitu behar zaio, zerbait zehatza eskatzen du, ez etengabeko abstrakzioetan
galtzea. Ezkerrak sozialismoa defendatu behar du, bestela, omisio hutsagatik,
kapitalismoa defendatzen duelako; ulertzera emanez ez dagoela gaur egungo sistema
politiko-ekonomikoa ordezkatzerik.
Planifikazio ekonomikoa beharrezkoa da, lehengaien erabileraren epe luzerako
planifikazio jasangarria beharrezkoa da, elikadura burujabetza eta lehen sektorearen

iraupena eta jasangarritasuna bermatu behar dira, emakumeek soilik egiten duten lan
erreproduktibo erraldoia eta lanean jasan ohi duten diskriminazioa amaitu behar dira,
euskarari behar diren baliabideak eta komunikazio eremuak bermatu behar zaizkio…
baina hori guztia ezinezkoa da kapitala handitzea eta burgesiaren boterea bermatzea
helburu bakartzat duen sistema kapitalistan. Aukera eta eskubide berdintasuna,
jasangarritasuna, parekidetasuna… soilik sozialismoarekin lor daitezke, eta urrats
txikiak ere sozialismoaren lorpenerantz bideratu behar ditugu, herritarrekin lan
ideologiko eta politiko handia eginez.
Sozialismoa baztertuz gero, aldarrikapen erreformista edo abstraktuegiak geratuko
zaizkigu, eta ez dugu inoiz kolokan jarriko sistema kapitalistan gobernatzen duten
eliteen botere erreala. Horregatik, garrantzitsua deritzogu pixkanaka sozialismoa
eguneroko hizkera politikoan berriro txertatzen hastea, eta hor, txikitik eraginez,
pausoz pauso, ikusten dugu gure lana.
Independentzia eta sozialismoa Euskal Herriarentzat!

EUSKAL HERRIKO ASKAPEN PROZESUAZ
Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruan kezkatuta gaude Jaikiko kideok.
Instituzioetako borrokak jasotzen duen arretak Herri Mugimendua eta tokian-tokiko
antolaketa ahultzen lagundu duela uste baitugu. Horregatik, sinesten dugu

estrategiaren ardatza instituzioetan ez daukan indar politiko bat sortu behar dela
Euskal Herrian.
Baina nola ulertu behar da hori? Guk ezkerreko banaketen karikatura sektarioetatik
aldendu nahi dugu. Sinesten dugu instituzioetatik kanpo, bereziki frantziar eta
espainiar estatuetako instituzioetatik kanpo, egon behar dela askapen prozesuaren
gidaritza, eta gidaritza horrek garbi izan behar dituela independentzia eta
sozialismoaren helburu estrategikoak. Baina horrek ez du esan nahi gure etsai edo
lehiakide bilakatuko dugunik instituzioetako lana burutzen duten eragileak edo
alderdiak, baizik eta beraien lanarekin osatu daitezkeela askotan plangintzak; bereziki
plangintza lokalak.
Horregatik, guk lankidetzan sinesten dugu: lankidetza posible delako askotan, etsai
burgesaren edota unionismoaren aurka, eragile, alderdi edota sindikatuekin. Gakoa ez
baita, gure iritziz, monolitismoa, baizik eta akordio eta aliantzetarako gaitasuna,
ikuspegi politiko eta ideologiko desberdinak landuta ere.
Izan ere, Euskal Herria ziklo historiko garrantzitsu baten itxieraren eta borroka ziklo
berri baten hasieraren artean dago. Oraindik ezin dugu jakin zein forma hartuko duen
ziklo berri horrek, barruko eta kanpoko faktoreek eragingo dutelako, baina seguru
gaude Euskal Herriko ezkerrean orain arte baino eragile gehiago egongo direla, hautu
ideologiko-estrategiko desberdinen ondorioz. Ezinezkoa izango da, esaterako,
Estatuarekin haustura politikoan, independentzian, sozialismoan, oinarritzen den
antolakunde edo mugimendu bat, organikoki bat eginik egotea, batik bat
instituzioetan diharduten indarrekin; baina horrek ez luke ekarri beharko ez
etsaitasunik, ez bateraezintasun taktikorik; alderantziz baizik.
Horregatik, gu beti egongo gara prest, Arrasate mailan nahiz Euskal Herri mailako
kanpaina edota ekimenetan gure ekarpena egiteko eta indarrak batzeko, estatu
sozialistaren helburua etsaitasunez ikusten ez duen edozein antolakunde edo
mugimendurekin.

MOZAL ORDENANTZA
Bere lan politikoa egiteko kaleko presentzia gehien behar duten Arrasateko Herri
Mugimenduko taldeen artean dago Jaiki, eta zuzenean eragiten dio Mozal
Ordenantzak berari ere. Oraingoz, esan beharra dago Mozal Ordenentzak, zorionez, ez
duela herrigintza isilarazteko bere helburua bete, eta are gehiago, adierazpen
askatasunaren aldeko borroka desobedientziatik egin behar dela ikusi dela.
Era berean, Mozal Ordenantzaren porrota ikusita, PNV eta PSOEk euren zentsura
politikoa zorroztu egin dute, eta aldarrikapen politikoekiko oldarraldian, goizez nahiz
arratsaldez, lehentasun bilakatu dute garbitasun langileak etengabe pankartak eta
kartelak kentzera derrigortzea. Azken berriek diotenez, hainbat talde politiko eta
sindikaturi, mehatxuak helarazi dizkiete urtarrilaren 30eko grebaren harira
propaganda egin zutelako eta aldarrikapenak zokoratzeko ipini zituzten paneletara
mugatu ez zirelako. Gainera, orain udaltzainak, “tokiz kanpo” dauden kartel eta
pankarten arduradunak salatzeko erabiliko dituzte. Honi zentsura deitzen zaio, honi
errepresioa deitzen zaio.
Mozal ordenantza kaleetako garbitasunaren fetitxe aburgesatuaren aitzakiapean
ezarri zen, eta espazio publikoaren erabilera politikoa gaitzetsi zen. Jakina, PNV eta
PSOErentzat, zikinkeria da eurei gustatzen ez zaien aldarrikapena; labur esateko, herri
mugimenduaren edo ezkerreko edozein eragileren edozein aldarrikapen, eskaera edo
protesta. Horrela erakusten dute, bide batez, PNV eta PSOE moduko alderdi
burgesentzat politika zer den: eurek eta euren laguntxo eta koinatu enpresariek
bulego itxietan egiten duten azpilana. Politika zerbait publiko eta partehartzaileagoa
denean, “errespetu eza”, “enfrentamendua”, “espazio publikoen politizazioa” edo
horrelakoak salatzen dituzte, ustelkeriaren arduraduna, gainera, biktimizatzeko
saiakera eginez.
Oraingoz kartel eta pankartak guztiz debekatzea gehiegi izan daitekeenez, udalaren
taktika zokoratzea izan da. Adibidez, ikusgarritasun handiena daukaten tokietan,
bereziki erdigunean, debekatu egin dituzte pankartak; plazan, Arbolapetan,
Monterronen, Seberon… Aldarrikapen politikoak (oposiziokoak izan ohi direnez)
baztertu eta ezkutatu egin nahi dituzte, kontzertu edo merkealdi baten iragarkiekin
batera panel gutxi batzuetan sartuta. Esan bezala, hortik kanpo daudenak uneoro
kentzen dituzte kale garbitzaileek, eta enpresako arduradunek nahiz udaleko
zinegotziek zuzenean deitzen diete langileei ikusten duten pankarta edo kartelen
batekin topo egiten dutenean.
Beraz, zer egin mozal ordenantzaren aurrean? Guk udal oposizioari dei egiten diogu
gai hau ere mahai gainean jar dezaten lan instituzionala eginez, eta bestalde, guk ere

gure desobedientzia kanpainarekin jarraituko dugu. PNV eta PSOE kezkatu egiten dira
kale aldarrikapenekin, horiek direlako kontrolatzen ez dituzten komunikabide
sareetatik kanpo, herritarrei heltzen zaien mezu politiko deigarrienak, eta uste dugu
ezinbestekoa dela udaleko bi alderdien zentsuraren aurka setati jokatzea, nork bere
esparrutik. Jaikik kaleetan jarraituko du, bere partea egiten.

DROGA KONTSUMOA
Tamalez, Arrasaten aski ezagunak ditugu drogarekiko menpekotasunak dakartzan
ondorioak. Burmuina estimulatu eta egoera euforiko batean egoteko jotzen du hasiera
batean jendeak drogetara; eta ederto dakigu Arrasaten era guztietako substantziak
lortzea inoiz baino errazagoa dela. Jai egunetan eta zapatu askotan, dozenaka izan
daitezke kokaina edo bestelako droga batzuk saltzeko prest daudenak herrian, eta
haiekin topo egitea ikaragarri erraza da, bereziki jai gune eta lokal batzuetan.
Droga kontsumoan lehen pausuak ematen direnean, bi faktore garrantzitsurekin aurki
gaitezke. Lehena, kontsumoa sozialki onartuta dagoen giro baten bultzada, eta
bigarrenik, atzean dagoen diskurtso posmoderno eta indibidualista, zeinaren
arabera drogak hartzea norberak hartzen duen erabakia da, nork bere burua
estimulatzeko eta ondo pasatzeko.
Gure ustez, ordea, drogen kontsumoa fenomeno kezkagarria da Arrasaten, gazte asko
baitaude astebururo edo sarriago substantzia horiek hartzen dituztenak eta horri
lotutako menpekotasuna eta bestelako osasun arazoak (psikologikoak gehienetan)
garatzen dituztenak. Era berean, ikus dezakegu droga kontsumitzaile horietako asko
direla bestelako arazo batzuk ere pilatzen dituztenak: langile prekarioak izatea,
ikasketetan trebeak ez izatea… gizarte kapitalistaren ertzetan egotea, azken batean.
Hori guztia ez da kasualitatea, ondotxo dakigu droga kontsumoa erabilgarri gertatzen

zaiola Estatuari eta kapitalismoari, langileak astean zehar lanean eta eguenetik
domekara parrandan edo biharamunaz ibiltzea komeni zaio eta; bere bizimoduaz
hausnartzeko eta inplikazio sozialeko aisialdian jarduteko tarterik gabe. Kontuan hartu
behar dugu beraz, droga kontsumoa ez dela erabaki pertsonal hutsa, baizik eta
testuinguruak bideratutako praktika bat, Estatuak neurritasun oso kalkulatuz posible
egiten duena; batez ere Euskal Herria bezalako testuinguru gatazkatsu edo
potentzialki gatazkatsuetan. Denok dakigu zer gertatu zen Arrasaten 80. hamarkadan
heroinarekin, askapen borroka bere puntu gorenean zegoenean.
Esan bezala, kapitalismoaren ertzetako gazteak, prekarioenak, goi mailako
ikasketetatik aldenduenak, dira maiztasun handienaz drogatzen direnak nahiz
menpekotasunean jausteko aukera gehien dutenak, eta horregatik ere, drogen
kontrako borrokak badu klase izaera garrantzitsu bat. Ohiko kontsumoaren hurrengo
fasea adikzio edo menpekotasuna izan ohi da, eta horrek dakartzan ondorio pertsonak
eta sozialak begibistakoak dira herrian. Izan ere, gaur eta hemen politoxikomano
bilakatzeko posibilitatea ez da txikia, edonork dituelako eskuragarri alkohol eta
tabakotik hasi, eta gainerako droga ilegal guztiak kaleko gaueko edozein bilgunetan
(kokaina, speeda, ketamina, MDMA, heroina…). Ez da txantxetarakoa, eta ez da beste
alde batera begiratzeko modukoa.
Egunerokoan lanagatik neka-neka eginda eta asteburuetan drogatuta egon baino,
zirkulu suntsigarri horretatik irtetera animatu nahi ditugu gazteak. Borroka
kolektiboaz eguneroko problematikei aurre eginez formazioa eta kontzientzia har
dezaten, Arrasate eta Euskal Herri hobe baten eraikuntzan.
Beste gaztetasun eredu bat posible da, borrokalaria eta benetan errebeldea,
Kapitalismoari, patriarkatuari eta Estatuaren inposizioei aurre egiten diena.
Horregatik, itxizu drogie eta borrokara batu!

EUROKOPA EUSKAL HERRIAN
Nahiz eta hiru-lau pankartaz harago Jaikik ez duen gaia landu, egoki deritzogu hemen
gertakari honi buruzko lerro batzuk idazteari. Lau urtean behin ospatzen da Eurokopa,
aurten 12 lekutan jokatuko da, eta horietako bat Euskal Herrian, San Mames futbol
zelaian. Sailkapenaren gorabeherak direla eta, Espainiako selekzioak Bilbon jokatuko
ditu hiru partido gutxienez, Frankismotik gertatzen ez zen zerbait. Honekin bi
fenomeno larri emango dira gurean, bata, Espainiaren inbasioan beste urrats
garrantzitsu bat, eta bestea, Eurokopak bere baitan dakarren miseria.
Espainiarentzat Bilbon “etxean” jokatzea estrategiko bilakatu da, PNVren eskutik, hau
posible egingo dute ekainean. Nazio bat ez garen bitartean, ez da posible izango
Espainiar eta Frantziar selekzioek gure lurretan anfitrioi moduan ez jokatzerik.
Gainera, eurokoparen bilakaera ikusita, oraingoan ere hainbat herrialdetako elementu
txobinista eta ultranazionalista bertaratuko dira Bilbora; tartean Espainiako faxistak
edo Poloniar hooligan ultrakatolikoak, adibide batzuk jartzearren. Horrez gain,
horrelako ekimen masibo guztietan gertatzen den bezala, langile sektoreetako geruza
ahulenen esplotazio gordina ekarriko du, prostituziotik hasita ostalaritzan ordu
amaigabeak bete beharko dituzten langileenganaino. Kontsumo, esplotazio eta
propaganda zurrunbilo horretan, burgesia nazionalaren nahiz internazionalaren
kapital metaketa handituko da, Bilbon dauden eta bertara mugituko diren enpresen
jabeak baitira; eta hori arazo gabe gerta dadin, kapitalaren mertzenarioak, poliziak,
gure kasuan Ertzaintzak, Bilbo eta inguruak militarizatuko ditu segurtasunaren
izenean. Noski, gero badakigu nortzuk jasoko dituzten euren porren kolpeak.
Horrekin guztiarekin batera, aurreikus daiteke kirol apostuen gorakada esponentzial
bat eta droga trafiko eta kontsumoaren gorakada handi bat. Beraz, horren aurrean
gure hautua argia da: lehenik eta behin gure elkartasuna helarazi nahi diegu ekainean
Eurokopan esplotatuta egongo diren langile klaseko sektore guztiei, eta ildo berean,
Eurokoparen aurka antolatuko diren ekintza eta mobilizazioetan parte hartzeko deia
zabaltzen dugu.
Ekainean, blokea dezagun Eurokopa, blokea dezagun kapitala, blokea dezagun
faxismoa!

GAZTE PROBLEMATIKA
Gazteok subjektu iraultzailearen sektorerik depauperizatuenetarikoa gara, hau da,
kapitalismo basatiak gazteok prekarizazio eta debaluazio gordinenera kondenatzen
gaitu: lan kontratu ebentualak, segurtasun falta lan postuetan, beltzean kobratzea,
etxebizitza propioa ezin eskuratu ahal izatea, titulazioak eta masterrak pilatzeko
exijentzia matrikula eta tasak etengabe igotzen diren bitartean, droga kontsumoan
erorteko erraztasunak… Neska gazteok, gainera, hipersexualizazio sistematikoa ere
sufritu behar izaten dugu, eta prekarizazio egoerak larriagoak izateaz gain, aurrera
begira ere “kristalezko sabaiak” nahiz zaintza eta erreprodukzio lanak jasan behar
izaten ditugu.
Horretaz aparte, gazteoi subjektibitate edo izaera jakin bat ere inposatzen digute:
parrandan ibiltzearen obsesioa, gauzak eta pertsonak era aseezinean kontsumitzea,
indibidualismoa nahiz lehia ikasketa eta prestakuntza prozesuan… Arrasaten eredu
argiak ditugu, zerbitzuetako lan eskasenak guk betetzen ditugu, lan merkatuko pieza
soil izateko gure arteko lehiakortasuna sustatzen da hezkuntzan, droga trafiko eta
kontsumoak bete-betean kolpatzen gaitu, gazte askoren etorkizuna betiko
baldintzatuz (hainbat dira horren ondorioz trafiko-lapurreta-drogamenpekotasun
ziklotik atera ezin direnak)… Azken batean, narkotrafikoa, apostuekiko adikzioaren
gorakada, prekarietatea, gazteen arteko lehiakortasuna, indibidualismoa… gazteria
bereziki kolpatzen duten kapitalismoaren alderdi sistemikoak dira, behin eta berriro
jasaten ditugunak.
Ofentsiba kapitalistaren aurrean, gazteok argi daukagu gure artean zaindu eta
autodefentsa antolatzeak bakarrik bermatuko digula etorkizun duin bat. Euskal Herri
independiente eta sozialista bat eraikitzea da bizirauteko proiektu bakarra.
Zaintza, antolakuntza eta borroka, garaipenera arte!

FEMINISMOA
Jaikik bere burua antolakunde feministatzat dauka eta feminismo sozialistaren
ikuspegia defendatzen du, zeinaren arabera, milaka urtez moldatuz joan den
emakumeen kontrako zapalkuntza patriarkala nagusiki harreman kapitalisten arabera
egituratzen den gaur egun (emakume langileari dagozkio lan erreproduktiboa, lan
prekarizatuenak, sistemaren funtzionamendua bermatzen duten era guztietako
zaintza gehienak, hipersexualitatearen merkatua…), eta emakume langileari dagokio
bere askapen mekanismoak definitzea eta borroka gidatzea.
Horregatik, ez da Jaikiren egitekoa Arrasateko borroka feminista baldintzatzea edo
markatzea, horretarako propio sortutako espazio eta bilguneak baitaude. Jaikik, beraz,
babesa emango die herrian antolatzen diren ekimen feministei, eta bere baitan
hausnartzen eta kritika egiten saiatuko da, barruan nahiz kanpora begira
erreproduzitu ditzakegun jarrera patriarkalak zuzentzeko.

FORMAZIOA
Formazio eta hausnarketa politikorako herritarrei baliabideak eskaintzea izan da
Jaikiren helburuetako bat taldea sortu zenetik. Horregatik, hainbat hitzaldi antolatu
ditugu: Sozialismoaren esperientzia errealen inguruan, Argalaren eta ENAMen
historiaren inguruan, Joko Aretoen problematikaren inguruan, ezkerraren bilakaera
historikoaren inguruan, Euskal Herriko narkotrafiko sareen inguruan eta abar… Era
berean, interesgarri deritzegun testuak ere elkarbanatu ditugu sare sozialen bidez.

Aurrerantzean ere, herritarren kontzientziazioa handitzeko eta testuinguru politikoa
azaltzeko horrelakoak antolatzen jarraituko dugu, Jaiki gisa edo beste talde eta
kolektibo batzuekin elkarlanean.

AMAIERAKO AGURRA
Jasotako kritiketatik eta aholkuetatik ikasi dugu eta jasotako animoek indarra eman
digute Arrasateko mugimendu abertzale eta sozialista indartzeko, gure asmorik
onenarekin, eta antzeko ikuspegia duten herriko beste taldeekin harremanetan;
sektarismotik urruti. Jaikik, urte eta erdian ikasitako lezioak gogoan izanik, gogotsu
hartzen ditu aurrera begirako erronkak: Euskal Herri mailako sozialismo iraultzailearen
berregituraketan parte hartzea, borroka lokal zehatzak sustatzea, militantzia lokalari
eta herritar kontzientziatuei formaziorako aukerak eskaintzea, herriko gazteria
militantziara erakartzea etab.
Arrasate mailan, gure asmoa herritarren gehiengoa erakartzeko ahalmena izango
duen proiektu bat eraikitzen laguntzea da, gure ekarpen praktiko eta ideologikoa
jasoko duena; sozialismo iraultzailearena, hain zuzen ere. Horretarako, langileok gure
antolakunde propioa garatu behar dugu, abertzale, euskaldun eta iraultzailea;
apaltasunez epe luzera lan egingo duena, urratsez urrats, hauteskundeen
zurrunbiloetan eta parlamentuetako gorabeheren kaos mediatikoan ito barik, auzo
eta herriak saretzen. Baita gurekin %100ean ados ez daudenekin ere.
Amaitzeko, besarkada bana Josu Arkauz eta Unai Paroti, gure herriko preso politikoei,
nahiz euskal preso, iheslari, errefuxiatu eta deportatu guztiei.
Eta, nola ez, Jaikiri babesa eta laguntza eskaini dioten guztiei ere, eskerrik asko.

Aurrera bolie!

Teoria iraultzailerik gabe, ez dago iraultzailerik.
Praktika iraultzailerik gabe, ez dago iraultzarik!
V. Lenin

Borrokarako dei eginez, irrintzi bat dabil!
Gazte, batu borrokara!

