
 

 

 



SARRERA 

 

2020an atera genuen Jaikiko kideok agerkari xume hau lehen aldiz, eta honakoarekin bigarren eta 

azken alea plazaratu dugu. Aurrekoan bezala, testu honen helburua ez da inori ezertaz leziorik ematea, 

baizik eta azken urtean jorratu ditugun gaien berrikuspen bat eskaintzea interesik duenarentzat. 

 

Ez da inorentzat urte erraza izan azken hau, eta politikoki erronka handia ekarri die eragile guztiei 

pandemia batean euren jarduna mantentze aldera. Askok, gaixotasunaren aitzakiarekin, 

autoritarismoa, kontrol soziala eta kapitalismo basatienerako prozesua bizkortu nahi izan dituzte. 

Elkarrengandik isolatuta, beldurraren diskurtsoa erabili dute, herritarrak elkarren salatari bilakatzeko, 

eta ardura indibidualaren izenean agintarien aginduak itsu-itsuan betetzeko. Era berean, poliziaren 

harrokeria eta inpunitatea sufritu behar izan ditugu, bereziki gazteok, burgesiaren eskuetan dauden 

komunikabide saldu ugarik gure gain ipini dutelako pandemiaren olatu bakoitzaren errua, inolako 

oinarri zientifikorik gabe, baina herritarren amorrua gazte sektorerantz bideratzeko asmo garbiaz. 

 

Hala ere, ez dute lortu gu isilarazterik, eta euskal langile sektore ugarik erakutsi dute antolakuntza eta 

borrokarako gaitasuna badutela, salbuespen eta alarma egoerak gorabehera. Horixe da guztiok atera 

beharreko lezioa: etsaia geldirik egoten ez bada, iraultzaren aldeko apustua egiten duten 

antolakundeak are gutxiago. Klase dominatzaileak pandemia aprobetxatzen badu bere helburuetara 

azkarrago gerturatzeko, guk ere ahalegin berezia egin beharko dugu erronka jaso eta antolakuntzan 

sakontzeko, bai auzo eta herri zaintza saretzeko, bai Estatu kapitalisten kontrako konfrontazioa 

prestatzeko. 

 

Izan dadila Jaikiren azken agerkari hau aurrera begirako ekimenen akuilu. 

 

 



EUSKAL HERRIAREN ASKAPEN PROZESUAZ: EUSKAL ESTATU SOZIALISTA 

HELBURU 

 

Euskal Herriak, nazio gisa, bere posizio estrategiko zailagatik, Frantziako nahiz Espainiako Estatuen 

zapalketa eta asimilizio prozesu gogorrak bizi izan ditu mendez mende. Prozesu hori bizkortu egin 

zen 1870. hamarkadaz geroztik, Estatu Burgesen sorrera eta egonkortzearekin batera; burgesia 

nazionalaren neurrira egindako Estatuen homegeneizazio ekonomiko, administratibo eta militarraren 

mesedetan. Homogeneizazio horretan, nekazariak, hirietako langileak eta , oro har, beren lanetik eta 

euskaraz bizi ziren geruza sozialak izan ziren galtzaile handienak (bereziki emakume langileak, 

erlazio kapitalistetan desjabetu eta baztertuenak gaur egunera arte); aldiz, industrializazioaren 

ondorioz aberastutako Euskal Herriko burgesia gero eta indartsuagoak aukera bikaina ikusi zuen 

Estatuak eskaintzen zizkion merkatu aukerak kapitalizatzeko eta unionismorantz jo izan du, Aro 

Modernoan “euskal” nobleziak egin zuen bezalaxe, kolonietako aberaspide ugariak aprobetxatu 

nahian, inperio frantses nahiz espainiarren itzalpean. 

 

Gaur egun ere joera horiek orduan bezain garbi ikus ditzakegu gure panorama politikoan. Burgesiaren 

interesen mesedetan jarduten duten indarrek ez dute inoiz benetan arriskatuko beraien egoera 

pribilegiatu erosoa, espainiar eta frantziar estatuek nahiz Europar Batasuna deritzon nazioarteko 

eliteen aliantza horrek ematen dieten negozio aukera eta boterea delako, azken batean, burges bihurtu 

dituen egituraketa politiko, ekonomiko eta territoriala. Euskal Herriaren askatasunaren aldeko 

borrokak, hain zuzen ere, elite esplotatzaileen aurkako borroka izan behar du, “euskal burgesia” 

deiturikoa, espainiar eta frantziar burgesiaren apendize hutsa baita, bere kapital pribatua beste 

aberririk ez daukana, noizean behin ikurrin baten atzean ezkutatu arren. Ez dago klase arteko 

adiskidetze prozesu euskaldun eta idealizatu bat garatzeko aukerarik, klase bakoitzak bere interes 

garbiak dauzka eta, kontrajarriak direlarik. 

 

XXI. mendean, zapalkuntza historiko guztiak mundu mailako sistema kapitalistan daude egituratuta, 

tartean, nazio zapalkuntza. Euskal Herriak eta, jakina, euskara bezalako “anomaliek”, ez daukate 

lekurik kapitalaren merkatu gero eta desesperatu eta homogeneizatuagoan, eta Europa mendebalde 

egonkorrean muga berri batzuk ezartzeak ere ez dauka zentzurik klase dominatzaileen ikuspegitik, 

Europar Batasunari berari ere Frantzia eta Espainiako egonkortasun ekonomiko eta politikoa komeni 

zaielako (kataluniaren kasuan ikusi den bezala). 

 

Horregatik, argi esan beharra dago: euskal nazio askapen borroka, euskal langileriaren askapen 

borroka berbera da. Independentziaren aldeko borroka, Euskal Estatu Sozialistaren aldeko borroka 

da. Euskararen aldeko borroka, merkatu kapitalista itogarritik askatzeko eta kultura guztientzat tartea 

izango duen eredu sozialistaren aldeko borroka da. Izan ere, burgesia handiak merkatu 

homogeneizatu internazionala bilatzen du, kapital metaketa errazte aldera, baina langileriak bere 

interes propioak dauzka, bai ekonomikoak, bai politikoak, bai kulturalak. 

 

Jaikik pozgarri deritzo Euskal Herrian irekitzen ari den fase politiko berrian ideia horiek gero eta 

ozenago entzuteari eta gero eta gazte gehiago klabe sozialista iraultzaileetan egoteari. Garrantzitsua 

deritzogu hauteskuneetako ziklo eta gobernu aliantzen gurpilean ez trabatzeari, azkenean ikuspegi 

estrategikoa desegiteko joera indartzen delako, eta komunikabide-enpresek saldu nahi diguten 

politikaren ulerkera instituzionalizatu eta aburgesatua irensteko arrisku bizia sortzen delako, azken 

hamarkadetako Europako ezkerreko alderdien bilakaerak erakutsi duen bezala: posibilismo eta 

pragmatismoak itsututa, alternatibarik gabe, existitzen ez den zentroaren bila galduta, ezinezko 

orekak bilatu nahian, eta desagertzeko zorian. 

 

Sistema kapitalista bere hazkunde gaitasunaren mugara iristen hasita dago. Etengabeko hazkundearen 

mito zentzugabea, burgesiak eta langileriaren goi geruzek sinetsi nahi izan dutena ebidentzia ororen 

kontra, puskatzen hasi da dagoeneko, eta Europar kapitalismo ereduaren amaiera gero eta gertuago 



dago, horren adibide izanik Estatuen zorpetze maila altuak, pribatizazioak, erretiro adina igotzea, 

lanaren prekarizazio azkarra, eskuinaren eta eskuin muturraren hazkundea, kontrol soziala 

areagotzea, krisi ziklikoak ugaritu izana, desindustrializazio etengabe eta orokorra, munduaren 

multipolarizazioa, krisialdi ekologikoa… Hori dela eta, bizi dugun fase historikoa azterturik, oso 

garbi izan behar dugu familietako aurrezkiak agortu ahala eta langileen lan baldintzak okertu ahala, 

gatazka sozialen hazkunde betera abiatuko garela, eta momentu hortan langile mungimendu duin eta 

iraultzailea beharrezkoa izango dela Euskal Herrian ere. 

 

Eredu berria behar dugu; eta eredu horren izena sozialismoa da, kapitalismoak egituratzen eta 

aprobetxatzen dituen zapalkuntza sistemiko guztien gaindipena ekar dezakeen eredu bakarra. 

Sozialismorako bideak zailagoa dirudi, bai, baina gure ustez, Euskal Estatu Sozialistara bidean langile 

independentzia eratzen hastea eta euskal langile boterea eraikitzea prozesu luze eta erraldoia izan 

arren, egingarriagoa da euskal burgesiak, espainiar eta frantziar eliteek eta Europar Batasuneko 

boteretsuek onartutako independentzia sinbolikoa baino. Horregatik, aurreko belaunaldietako 

borrokalariekin batera, prest gaude erronkari ekiteko. Aurera bolie! 

 

 

FEMINISMOA 

 

Pandemia garaiotan langile klasea izan da zalantza izpirik gabe kolpatuena, baina azpimarratu 

beharrekoa da emakumeok zehazki jasan dugun egoera. Botere ekonomiko falta dela medio ,hainbat 

eta hainbat emakume tratu txarrak ematen zizkien bikotekidearekin egon dira konfinatuta, inongo 

babes sarerik gabe etxean itxita egon behar izan ginen garai haietan. Zaurgarritasun handiko egoera 

larri batean aurkitu dira besteen etxeetako lanak egiten zituzten emakume gehienbat migranteak. 

 

Egoera onartezin honetan, A-25ean plazaratu genuen gisara, langile klasearen barneko talde honen 

baldintzak salantzea ezinbestekoa dugu. Arrasaten ere patriarkatua presente dugu, horren erakusle da 

aste batzuk duela gertatu zen erasoa gure herriko kaleetan. Salaketa nahikoa ez eta herriaren parte-

hartze aktiboaren garrantzia azpimarratzen dugu, inguruko erasotzaileen berri eman eta erasoa pairatu 

duena baino hau egin duena izan dadin seinalatua. 

 

Bestalde, nahiko adierazgarria dela uste dugu Arrasateko Udalak beste behin erakutsi duen jarrera 

ezkorra, mozal ordenantzaren aitzakiapean mozalaren kontrako murala ezabatzean kendu zuten 

feminismoaren sinboloa. Argi geratu behar da, emakumeak ere burgesiaren parte izatea eta 

kristalezko sabaia haustea ez da ezer, iraultza sozialista behar da gizakia dominazio orotatik 

askatzeko, beti ere ahaztu gabe ezin dugula iraultza gertatzean automatikoki jazoko den gertaera 

bezala irakurri behar, horren aldeko lan etengabea behar duen aspektu gisara baizik, langile klasea ez 

baita inoiz askatuko bertako emakumeok aske ez garen bitartean. 



GAZTEON KRIMINALIZAZIOA 

 

 
Gazteok jasaten dugun kriminalizazioa eta prekarietatea ez du COVID19ak sortu, baina bai areagotu. 

Gazteok, COVID19aren pandemiarekin agintari politikoengandik, burgesiaren mesedetan dauden 

komunikabideengandik zein herritar edo langile arruntengandik hamaika akusazio jasan ditugu. 

Adibidez, pandemiaren gorakadaren errua gazteoi leporatzen zaigu, arduragabe batzuk garela 

ihardetsiz eta burua jai eta droga kontuez beterik dugula esanez. 

 

Lehen aipatutako guztiak ez du kontuan hartzen gazteriaren errealitatea: bizi eredu guztiz ziurgabea 

dugu zutoin. Datuen arabera 2020ko bigarren hiruhilabetean (pandemiaren krisia areagotu zen unean) 

16-29 urte arteko gazteria aktiboaren %32.9a bakarrik ari zen lanean EAEn eta lanean ari 

zirenen %29.8ari eragin diete ERTEek. Nafarroan, 2020ko otsailetik azarora gazteen 

langabezia %47,1 hazi zen, gainera adin guztiak kontutan hartuz langabeen %58a emakumezkoak 

dira. Bestalde, inork ez du aipatzen EAEn %16.2ak soilik duela emantzipatzeko gaitasuna 30 urtetik 



beherako gazteetan, eta kasu horietan ,soldataren bi heren baino gehiago bideratu behar dela alokairua 

ordaintzera. 

 

Azken hilabete honetan, Euskal Herriko txoko ezberdinetan indar polizialak bortizki oldartu dira 

milaka gazteren aurka pandemiaren aitzakia erabiliz. Nola ez, Arrasaten berdina gertatu da. Munipa 

eta zipaioak  batera egon dira asteburuero Arrasateko gazteok egoten ginen lekuetan eskua sartzen, 

gazte asko mehatxatuak, jipoituak eta isunduak izan direlarik inongo arrazoirik gabe. 

 

Guzti hau ikusita, Arrasaten kanpaina txiki bat abiatu zuten gazte talde batek eta JAIKItik babesa 

erakutsi genion pankarta batzuk eginez eta gure sare sozialetan partekatuz. Egoerak hobera egiten ez 

zuela ikusirik, Arrasateko gazte eragile guztiok batu ginen elkarrekin Herriko Plazan kontzentrazio 

arrakastatsua burutuz “Gazteon kriminalizazioa gelditu” lelopean. 

 

 

 

BASAKERIA KAPITALISTAREN AURREAN LANGILE BOTEREA 

 
Ezinezkoa da kapitalismoaren atzaparretatik ihes egitea, gure harreman guztiak, balio zein 

gainbalioaren logikan eraikiak dira, egunerokotasunean itotzen gaituzten kateak erreproduzitzera 

kondenatuak gaude merkatuaren logikan.  Hala ere, pandemiaren aitzakiarekin, sistemaren 

berregituraketa sozial, ekonomiko eta politikoa bizitzen ari gara. 

 

Lehenik, Estatuek neofaxismoaren logika bati erantzun diote, eskubideak mugatu dituzte eta ondoren 

indar polizialak baliatuz errepresioa erabili dute. Mugitzeko, elkartzeko eta antolatzeko eskubideak 

deuseztatuak izan dira. Kontrol soziala inposatu dute, errepideetan kontrolak egiten eta herri zein 

hirietan maiz jipoiak eman dituzte kolore anitzeko indar polizialek. Guzti honek langile klasearen 

atomizazioa ekarri du, indibidualismoa eta elkartasun eza ezarri dira, honen eredu argiena balkoietako 

polizia delarik. 

 

Berregituraketa ekonomikoa ere latza izan da, lanpostu galera, komertzioen itxiera, lan erregulazioak, 

merkatuaren digitalizazioa eta monopolizazioa…  Lan baldintza kaskarragoetan lan egiten dugu 

orain, lanpostu bat aurkitzeko aukera izanez gero, langabezia estrukturala etengabeko igoera batean 

baitago. Egoera honek, gainera, are gehiago eragiten die zaurgarritasun egoera handienean dauen 

pertsona migranteei, horren adibide direlarik etxeko langileak, emakume migratuak gehienak. 

 

Lanaren ordez, etxegabetzeak ditugu orain, etxebizitza duin bat izateko eskubidea galdu da, alokairua 

edo bankuko hipoteka ordaintzeko adina diru ez badugu, desokpak eta burgesiaren indar armatuek, 

poliziak, etxetik botako zaituzte. Bitartean, telebistan okupazioaren aurkako kanpaina bat ematen ari 

da, jabetza pribatuaren defentsaren aitzakiaz. 

 

Aipatzekoa da langabeziara eta etxegabetzera kondenatzen gaituzten bitartean burgesia kapital eta 

gainbalio pilaketa erraldoia gauzatzen ari dela. Baina, proletargoaren antolakuntzan datza mundu 

zahar eta erdoildu honen amaiera. Ez dugu beste aukerarik, burgesiaren basakeriaren aurrean Euskal 

Estatu Sozialista eraikitzea baino.   

 

 

 

 

 

 

 

 



APUSTU ETXEAK 

 

Apostu etxeen gorakada nabarmena da azken urteotan, ikusgai dugu gure herri zein auzoetan. 

Eskaintza geroz eta zabalagoa da, eta edari zein janari merkearekin eskaera ere handitzen ari da, 

patrikak aurretik nahikoa hutsik dituzten pertsonak direlarik jokoaren gurpil zoroan erortzen diren 

asko eta asko. 

 

Ondorioz, jokoarekiko adikzioak ikaragarri egin du gora eta dagoeneko arazo sozial bilakatu da. 

Aurrez aipatutako perfila kontutan izanda, agerikoa dela esan genezake langilegoa bereziki kolpatzen 

duen problematika baten aurrean kokatzen garela. 

 

Kezka handiz ikusi dugu nola zabaldu den Arrasaten bigarren apostu-etxe taberna bat. Bi lokal daude 

beraz gure herrian, joku mota ezberdinak, alkohola eta jateko merkea eskaintzen dutenak, jokalaria 

bertan jokatzen egon dadin etengabe. 

 

Dirua nolanahi egiteko anbizio aseezinak burgesia itsutzen du, beraien interesak defendatzen dituzten 

instituzioek inongo trabarik jartzen ez duten bitartean. Arazo larri honen aurrean, herritarron 

antolakuntza ezinbestekoa da guztiz normalizatutako kapitalismo basati honek kondenatzen gaituen 

miseriari aurre egiteko. 

 

 

 

 

 

 



MOZAL ORDENANTZAREN AURKA 

 
Mozal ordenantzak Arrasaten duen inpaktu politikoa ez da inolaz ere txikia. Sistematikoki kaleetatik 

desagerrarazten dute edozein aldarrikapen politiko, txikiena ere bai, “garbitasunaren” izenean. 

 

Honekin guztiarekin lortzen dutena da espazio publikoa are gehiago kontrolatzea eta komunikabide 

gehien-gehienetako mezu hegemonikoen kontrako ideiak isilaraztea, pentsamendu burges 

kontserbadorea bakarra bihurtzeko ahaleginean. Azken batean, gustatzen ez zaizkien mezuak 

ezabatzea eta zentsuratzea. 

 

Era berean, ezin ahaztu herriko gazte batzuk gai honen inguruko mural bat egiten ari zirela zipaioek 

jazarri egin zituztela, eta indarkeria hutsez horietako bat lurrera bota eta belauna lurrean ipinita 

mehatxupean identifikatu zutela. Azkenean, salaketa bat ere ipini zioten. Horrez gain, Arrasateko 

udaltzaingoak adierazpen politikoekiko ezinikusi hau bereganatu duela dirudi, eta herriko jaietan 

beste lau gazte identifikatu zituen horretarako udalak eskaintzen duen gune apurretako batean 

pankarta bat ipintzeagatik. Ezin ukatu, beraz, Mozalaren eta errepresio polizial biolentoaren arteko 

lotura. 

 

Era berean, PNV-PSOEren gobernuak diru publikoa xahutzen du Mozal Ordenantza aplikatzeko; 

horrela, garbiketa brigadei nahiz azpikontratatutako enpresa prekarioei zuzendutako aurrekontua 

nabarmen handitu da. Ondorioz, asteko egun guztietan kartelak, pegatinak, pankartak… edozein 

momentutan kentzen dira, Euskal Herrian parekorik ez duen zentsura kanpaina batean; herritarrek 

aukerarik izan ez dezaten agintariei gustatzen ez zaizkien mezuak ikusteko. Udal araudi hau 

adierazpen askatasunaren aurkako neurri bat dela salatu nahi dugu beste behin; herri langilea 

alienatuta mantentzeko amarrua, azken batean. Horren aurrean, eragile guztiei desobeditzeko deia 

egiten diegu. 



EGITURAZKO INDARKERIEN SALAKETA 

 
Sistema kapitalista eta matxista honek langeleriaren, borrokalari iraultzaileen eta, bereziki, emakume 

langileen aurkako biolentzia berezkoak ditu, eta horren ondorio latzak ondo ezagutzen ditugu Euskal 

Herrian ere. Horregatik, lerro hauek idazten dihardugun unean, 218 preso politiko eta dozenaka 

iheslari daude oraindik frantziar eta espainiar estatuen zapalketari aurre egiteagatik zigortuta. 

 

Gainera, urtero hainbat eta hainbat dira Euskal Herrian eta mundu osoan erailak diren emakumeak. 

Horren azpian, baina, kontaezinak dira emakume erasotuen kasuak, edota bazterketa estruktural 

bortitzenak sufritzen dituzten emakumeenak. Edozein iraultzaileren egitekoa da horiek salatzea eta 

autodefentsa feministaren mekanismoak babestu eta elikatzea. 

 

Eta nola ahaztu lan esparruan bereziki kolpatua dela euskal langileria. Urtero, dozenaka dira laneko 

baldintza prekarioen ondorioz erailak diren langileak; ehundaka lan istripuen biktimak. Hori guztia, 

jakina, lan esplotazio kapitalistaren ondorio zuzena da, eta ezinezkoa da gertaera lazgarri horiek 

sistema kapitalistak dakarren zapalketa estrukturaletik kanpo ulertzea, ezbehar soil moduan. 

 

Hortaz, problematika ezberdin horiek (erro berberetik eratorriak direnak) ikusarazteko, Ferrerias 

kalean panel iraunkor bat ipini dugu, zapalketaren emaitza horiek noizbehinkako albistegi batzuetan 

soilik islatu ez daitezen. Bertan, emakume eta langile erailen, nahiz preso politikoen aurtengo kopuru 

ilunak ikusgarri dauden, denon bistan kontabilizatuta. Sistemak herriari egiten dizkion kalteak 

noraino heltzen diren jakiteko eskubidea daukalako herriak. 

 

 

 



 

“EUROKOPA HONI EZ!” KANPAINA 

 
2020ko ekainean UEFAk Eurokoparen 16. edizioa aurkeztu zuen eta Espainiako Federazioari kasu 

egnda Bilbon 4 partidu jolastuko ziren San Mames zelaian. Euskal Herrian berri hau ez zen ongi 

etorria izan, horregatik Bilboko Eurokopa honi ez! plataforma sortu zen hamaika arrazoi direla medio. 

 

Euskal Selekzioari ofizialtasuna onartzen ez zaion bitartean Espainiako eta Frantziako estatuen 

selekzioak bertan jokatu behar zuten, Euskal Herriaren zapaltzaile nagusiak direnean eta guzti hau 

euskal burgesiaren baimenarekin gauzatzeko asmoa zegoen, beraien aberastasuna handitzeko asmoz. 

 

COVID 19a dela eta 2020ko edizioa atzeratua izan zen baina ez zen bertan behera utzi, 2021ean 

ospatuko zen. Urte hau helduta, osasun egoera ez da hobera joan, baina kapitalaren lehentasuna ez 

denez osasuna, etekin ekonomikoa baizik, Eurocopa negozio bat bezala ulertzen dugu, kapitalismoa 

elikatzeko beste tresna bat gehiago da. 

 

Esan beharrekoak dira ere Eurocopak izan duen kostua 241.894 EURO parkinen kudeaketan, 117.688 

EURO segurtasun zerbitzuetan, 6.000 EURO hesien muntaian eta 600.000 EURO hesi ez 

iraungarrietan etab. 

 

Eurocopak ekarriko zituen kalteak ez ziren bakarrik ekonomikoak, sozialak ere baziren. Adibidez 

talde faxisten presentzia, Espainiako eta Europa osoko faxistak etorriko ziren Euskal Herriko 

txokoetara. Kalean indar polizialen presentzia areagotuko zen eta horrek ez zion ekarriko onurarik 

euskal langileriari. Kontrolak zein atxiloketak ugaritu eta normalizatuko ziren. Ikur espainolisten 

presentzia areagotuko litzateke. 

 

Horrez gain, azpimarratu beharra dago Espainiaren eskutik Eurocopa Bilbon ospatzea ez zela 

kasualitate hutsa izan, hautu guztiz politikoa baizik. Euskal Herriko asimilazio kulturala aurrera 

eramateko beste pausu bat gehiago zen Espainiar kultura homogeneizatzailearen mesedetan. 

 

 

 



EUSKAL PRESO POLITIKOEN AUZIA 

 

Azken aldizkaria argitaratu genuenetik hona Espainiar Estatuko makineria errepresiboak eman ditu 

bere kolpeak, eta hainbat euskal preso politiko eraso hauen aurrean altxatu direnean Arrasateko 

herrian gai hauen inguruan mobilizazioak antolatu ditugu. Bi kasuren bueltan antolatu gara: Patxi 

Ruiz eta Iñaki Bilbao “Txikito”. 

 

Memoria egitea aldera, Patxi Ruiz presoak COVID-19aren inguruko neurriak har zitzaten eskatuz 

espetxeko protesta baketsu batean hartu zuen parte, eta horren harira enegarren mehatxuak jaso zituen 

Murtziako kartzelako funtzionarioen partetik, bere bizitza ere arriskuan zegoela esateraino. Egoera 

onartezin honen aurrean bere buruari eraso larriak egin eta gose eta egarri grebari ekin zion, erietxean 

amaitzeraino, eta 31. egunean bertan behera utzi zuen protesta bere eskaera batzuk bete zirela eta. 

Honen harira Euskal Herriko txoko ezberdinetan baraualdiak eraman ziren aurrera, eta Arrasaten ere 

herrikide batzuek burutu zuten. Jaikik, bere aldetik, herri mailan egin ziren mobilizazioak antolatu 

zituen, hala nola Monterroneko argazkia zein Herriko Plazan egin zen kontzentrazioa, herritarren 

aldetik erantzun nahikoa ona jasoz. 

 

Bestalde, Iñaki Bilbaok, “Txikitok”, 36 urte espetxean zeramatzala, Igor Gonzalez preso politikoaren 

heriotza eta gero gose, egarri eta komunikazio grebari ekin zion iazko irailaren 9an. Konfrontazioa 

azken ondorioetaraino eramateko asmoz ekindako greba honek erietxera eraman zuen maiz eta 50 

egunen buruan bertan behera utzi zuen nahiz eta borrokak zirauela argi utzi. Honen aurrean Euskal 

Herrian ematen ari ziren protestei segida eman eta Arrasaten ere izan zuen kalean presentzia Espainiar 

Estatuaren fokuan baldintza gogorretan den “Txikito”ren borrokak, amnistiaren aldeko aldarri argia 

eramanez Herriko Plazan egin genuen elkarretaratzera. 

 

 

 

 

 

 



HERRI BOTEREAZ 

 

Jaikiren ibilbidean zehar sinetsi eta egikaritu dugu behetik eta elkarlanean sortzen denak duen indarra 

izugarria dela, betiere botere harremanik eta taldeen arteko mesfidantzarik ez dagoenean. Askotan 

darabilgu herri boterea terminoa zerbait abstraktua bailitzan, baina Arrasaten erakutsi da San Juanen 

antolakuntzarekin kasu beste eragile batzuekin saretzeak kontzeptu hori abstraktutik konkretura 

ekarri duela, eremu guztiz materialera eta lortu dugula berdinen arteko oinarri horretatik eraikitzea 

genituen helburuak betez. 

 

Hau guztia posible egitearren eskerrak eman nahi dizkiegu Arrasaten jai eredu autogestionatu bat 

sortzea posible egin duzuen eragileei, plazer bat izan da zuekin batera San Juan hauek antolatzea. 

Txosna gunea taberna bat ez dela erakustearren, eremua goitik behera politizatzearren eta Udalaren 

mozalaren aurrean tinko gure aldarriak behin eta berriz plazaratzearren zorionak guztioi. 

 



 

AGURRA 

 

Jaiki 2018ko urrian sortu zen, gure ustez herrian zegoen hutsune bat betetzeko asmoz. Politikoki 

sozialismo iraultzailearen baitan kokatuko zen eta herrigintzako mugimenduetako jende desberdinak 

elikatuko zuen eragile aktibo bat falta zen Arrasaten, lan instituzionaletik aparte jardungo zuena.  

Denbora honetan guztian hiru ardatzen inguruan aritu izan gara: sozialismoa, independentzia eta 

feminismoa. 

 

Ia hiru urteko ibilbide honetan, hainbat izan dira gure txikitasunetik jorratu nahi izan ditugun gaiak 

eta lan esparruak (nazio eta klase askapena, preso politikoekiko elkartasuna, klase feminismoaren 

zabalkundea, apostu nahiz drogek sortutako arazo sozialen inguruko kontzientziazioa, mozal 

ordenantzaren kontrako kanpainak, poliziaren neurriz kanpoko presentzia eta jokaeraren salaketa, 

euskararen eta Euskal Herriko historiaren inguruko formazioa…). Horietan, gainera, herriko 

eragileekin elkarlana hauspotzen ahalegindu gara, ahal izan dugunetan. 
 

Ordutik, baina, oso denbora laburrean asko aldatu da Euskal Herriko egoera politikoa, nagusiki gazte 

esparruan hutsetik eta lan nahiz esfortzu handiz eratu diren antolakunde berri nazionalak agertu 

direlako, Jaikik defendatu izan dituen ideia berberekin edo oso antzekoekin. 

 

Aldaketa horien argitan eta Euskal Estatu Sozialistaren eraikuntzaren aldeko lana nazio mailan egin 

beharreko zerbait dela jakitun, Jaikik bere ibilbidea amaitutzat emango du udan zehar, eta bertan 

gabiltzan militanteok nazio mailako mugimendu iraultzaile berria osatzen ari diren antolaketa aukera 

desberdinetan jarraituko dugu lanean aurerrantzean, tresna gehiagorekin eta eraginkortasun 

handiagoarekin, lanketa lokalei dimentsio nazionala ere gehituz. Hortaz, egoera berriei egokituta, 

borrokan jarraituko dugu aurrerantzean ere, eta kaleetan ikusiko dugu elkar. 

 

 

 



  

 

 


