
EUSKAL HERRIKO HAINBAIT GAZTE ASANBLADA ETA GAZTE KOLEKTIBOREN
KOMUNIKATUA ARRIGORRIAGAKO GERTAKARIEN HARIRA

Oharra:  Idatzi  hau Hernaniko  Kontrakantxa  gaztetxean  proposatu,  eztabaidatu  eta  onartu
ondoren, Euskal Herriko gazte asanblada, gaztetxe eta gazte kolektibo ezberdinetara zabaldu da.
Arrigorriagan  gazte  asanblada  eta  gaztetxearen  izenean  eman  diren  gertakariei  erantzuteko
adierazpen  kolektibo  bat  egin  nahi  izan  da.  Gertakari  horiek  gaztetxe  eta  gazte  asanbladen
erabilera eta horien izaeraren inguruko eztabaida politikoa mahai-gaineratzen dutela uste dugu,
eta horri ekarpena egiteko asmoz idatzi dugu testua.

Idatzi honen asmoa Euskal Herriko hainbat gazte asanblada eta kolektibok heldutasun ariketa
bat egitea da. Heldutasunaz ari garenean zera esan nahi dugu: ikuspegi pertsonalistak alboratzea,
gertakariaren  arazoa  arrazionalitate  politikoz  heltzea  eta  gatazkaren  aurrean  gure  jarrera  modu
arrazoituan aurkeztea. Bistan den bezala, Arrigorriagako gertaerek bere muga geografikoak gainditu
dituzte  eta  horrek  gaztetxe  eta  gazte  asanbladen  gaineko  hainbat  auzi  bat  ireki  ditu:  gazte
asanbladen  izaerarena,  arazoak  konpontzeko  jartzen  diren  bitarteko  organizatiboei  dagokiena,
garatu  nahi  dugun  kultura  militantearena...  Guk,  beste  alde  batera  begiratu  beharrean,  gertaera
horiek irekitzen dituen eszenatokian jokatzen dugun paperaren eta daukagun arduraren kontzientzia
hartu eta gure ustez horren aurrean eduki behar dugun jarrera azaldu nahi dugu. Zentzu horretan,
idatzi hau hipokresia eta zinismo ariketa batetik aldentzeko ekinbide gisa erabili nahiko genuke,
aktibo politiko bezala  auzi politiko batek exijitzen dizkigun ardura eta  konpromisoak betetzeko
prestutasuna erakutsiz.

Lehenik eta behin, Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanblada oro prozesu sozial baten parte direla
argi utzi nahi dugu. Euskal Herrian izaera horretako prozesu sozial orokorturik ez balitz existituko,
ezingo ginateke gaztetxe eta gazte asanbladez modu orokortuan mintzatu edo gizartearen aurrean
horrela aurkeztu. Horregatik, gazteok asanblada sortu eta herrian espazio bat eskuratzen dugunean,
"gazte  asanblada"  eta  "gaztetxe"  terminoak  erabiltzen  ditugu;  hau  da,  prozesu  sozial  horretan
txertatzen dugu gure jarduna eta horren parte izatera pasatzen gara. Gazte asanblada baten izenpean
dihardugunean  ondare  politiko  bat  eskuratzen  dugu,  erreferentzialitate  eta  esperientzia  politiko
batzuen emaitza bihurtzen gara.

Gazte  Asanblada  baten  izenpean Arrigorriagan eman diren  gertaerek  deitura  partekatzen  dugun
eragile guztiei eragiten digu, nahitaez. Gazte asanblada baten jardunak gutxiengo komun batzuk
errespetatu behar dituela uste dugu eta hori hausten ari da Arrigorriagako Gazte Asanblada (ArGA).
Gazte asanblada batek berezkoa dituen irekitasun politikoa eta ardura arbuiatzen baditu,  deitura
horren  pean  aritzen  garen  guztiok  negatiboki  eragiten  gaitu.  Gauzak  horrela,  modu  ezin
desegokioagoan  baloratzen  dugu ArGAren  azken  boladako  jarduna.  Talde  horrek  denbora  tarte
luzez izan du arazoari irtenbidea emateko aukera eta berau konpondu ordez gatazkan sakontzera
bidean pausoak eman ditu, eragile gehiagoren aurka eginez.

Zentzu  horretan,  ArGAk  militante  sozialistei  asanbladan  parte  hartzea  debekatu  zien  ikasturte
hasieran. Horrek gazte asanbladek duten irekitasun ideologikoaren printzipioa hausten du. Izan ere,
edonork  hartu  dezake  parte  gazte  asanbladan  baldin  eta  jardun  arrazista,  sexista,  klasista  eta
baztertzailerik  erreproduzitzen  ez  badu.  Balizko  gatazka  egoera  existitzeak  ez  du  bidezkotzen
pertsona  batzuen  kanporatzea  eta  ez  beste  batzuena,  asanblada  guztietan  egon  baitaitezke
adiskidetasun eta etsaitasun pertsonalak. Era berean, asanblada baten irekitasuna ez du neurtzen
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berak  antolatzen  dituen  aktibitateen  afluentzia  mailak.  Asanblada  baten  irekitasuna  errealitate
zapalduak  integratu  eta  horiek  erdigunean  jartzeko  dugun  gaitasunak  adierazten  digu,  bereziki
konpromiso  politiko  handiko  militanteen  kasuan.  Azken  horiek,  beren  jardunaren  ondorioz
ziurgabetasun egoera nabarmenean aurkitzen dira eta asanbladako kide guztion ardura da pertsona
horiei  babesa  antolatzea.  Are  gehiago,  konpromiso  politiko  handiak  dituzten  kideak  baztertzen
ditugunean, gazte asanbladak politikoki  debaluatzen ari  garela  kontuan izan behar dugu. Beraz,
instituzio publiko modura gazte asanbladatik militante sozialistak kanporatzea onartezina da. Gazte
asanbladek integraziorako eremuak behar  dute izan,  ez bazterketa  sustatu eta  beto ideologikoak
ezartzeko guneak.

Gizarte burgesak pertsona guztiak berdintzen ditu aparientzian, desberdintasun eta botere dinamika
errealak  ezkutaraziz.  Horrela,  burgesiaren  iritzi  ekoizle  diren  komunikabideetatik  etengabean
bonbardatzen  gaituzte  notizia  exaltatuekin,  fenomeno  partikularrekin,  gertaera  isolatuekin.  Urte
luzez gabiltza arazo sozialak abordatzeko modu hori kritikatzen,  gure zeregina prozesu errealak
atzeman  eta  bertan  ematen  diren  arazoei  irtenbideak  ematean  datzalako.  Zentzu  horretan,  sarri
eraikitzen  dira  borreroak eta  kriminalizatzeko objektuak,  eta  horien  funtzioa  irakaspen sozialak
ateratzea ekiditea da. Ezin ditugu aparientzian oinarritutako balorazio eta irakaspen sozialik atera.

Tamalez,  Arrigorriagan,  aurrez  aipaturiko  militanteen  aurkako  kriminalizazioa  ari  da  gauzatzen
aspalditik:  gutxienez duela urtebetetik  ezagunak ditugu segurtasun neurri  militanteen apurketak,
beto  ideologikoak,  sare  sozial  eta  whatsappetik  bullying  ariketak,  kriminalizazio  permanentea,
mehatxuak,  material  lapurreta,  jardun  politikoen  ezkutatzea,  bazterketa  sozial  etengabea,
antolakunde sozialisten aurkako gezurren zabalpena, obren apurketa, pintadak eta abar. Hori guztia
gazte  asanbladako kideek burutu  eta  baimendu dute.  Guztiok  gara  gure  ekintzek  sortzen  duten
eszenatokiaren erantzule; zentzu horretan, ez da onargarria denbora luzez gatazka elikatzen egon
ostean,  horrek sortzen dituen ondorioen erantzule ez egitea.  Hori  arduragabekeriaz jokatzea da.
Zentzu  horretan,  uste  dugu  gazte  asanbladetako  kideok  ardura  gehigarri  bat  dugula  guregan.
Influentzia soziala dugun heinean, ezin dugu arduratu soilik guk berehalakoan egiten dugunaz, ez
gaude salbuetsita  gure  jardunaren  eraginez  sortzen  den klima politikoaz,  ezin  dugu gure burua
publikoki zuritu gure eraginaren pean sortzen diren gatazka eta arrisku egoerekin. Argi eta garbi
esanda: militante sozialisten aurka Arrigorriagan gauzatzen ari den jazarpenaren arduraduna ArGa
bera da eta bere arduragabekeriak baimendu du eszenatoki lazgarri hau. Horrela, errazagoa da beste
alde  batera  begiratzea  aipatutako  guztia  gertatzen  den  bitartean,  ez  baita  notizia  exaltatu  bat,
eguneroko miseria baizik. Egunerokoan edonolako bazterketa sozilen aurka egiten badugu ere, gu
geu izan gaitezke isilpean ematen den eraso eta bazterketen bultzatzaile. Gazte asanbladek ez dugu
prozedimentu horiekin bat egiten, notizia exaltatuena baino larriagoa baiteritzogu.

Nor dira, ordea, kriminalizatuak izaten ari diren gazte horiek? Militante horiek urte luzez dihardute
lanean  maila  nazional  zein  lokalean  jardunbide  sozialista  ahalbideratzeko  baldintza  politiko,
logistiko  eta  teorikoak  jartzen.  Lan  hori  guztia  diskresioz  eta  modu desinteresatuan  egin  dute,
inolako prestigio pertsonalik eskuratzeko helburua izan gabe. Gaztetxe, gazte asanblada eta hainbat
kolektiboko  militante  askok  ondo  ezagutzen  ditugu  beraiek  eta  beraien  lan  egiteko  modua.
Aurkitzen  ditugun  arazoei  antolakuntza  bitartekoak  eskaini  dizkiete,  ez  pertsonalistak  eta  ez
baztertzaileak.  Jakin badakigu Arrigorriagako Gazte Asanbladako zenbait pertsona militante horien
lan karga erraldoi eta ikusezinaz probestu direla beraien irudi faltsua eta errelato politiko interesatua
eraikitzeko.  Militante  sozialista  askok  egindako  lan  politikoa  saboteatzeko,  boikoteatzeko  eta
traizionatzeko saiakera pertsonal guztiak ezkutatu nahi dituzte gainera.
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Horrenbestez,  ez  dugu  aitortuko  jarrera  pertsonalistarik  ez  eta  bazterketa  sozialik  ere,  ezta
informazioa ezkutatzeaz baliatzen diren errelato biktimistarik. Gazte asanbladetako kideok sobera
ezagutzen  ditugu  jazarpen  poliziala  eta  espetxeratzeak,  errepresio  ekonomikoa  eta  bazterketa
soziala.  Azken hori  gure azalean ezagutzen dugu modu batean edo bestean eta   badakigu zein
puntutaraino baldintza dezakeen horrek gure bizitza, eta zein erraztasunekin eraikitzen diren egia
erdiak eta gezurrak. Klase ertainaren zentzu komuna ezbaian jarri, gatazkei aurre egin eta gazteria
proletarioarentzat posizioak irabazten dituen gazte asanblada batekin alderatuz -horrek bazterketa
sozialerako dakartzan arriskuak kontuan hartuz-, errazagoa da elementu politikoak alboratzea eta
klase ertainaren zentzu komunak onartutako proiektuak abiarazten dituen gazte asanblada bat izatea.

Era  berean,  uste  dugu  arduragabekeria  politikoak  ekidin  behar  ditugula.  Kirolak  eraikineko
frontoiaren  banaketari  dagokionez,  ezin  da  erabaki  batzuek  hartzeko  denborak  behartzen  ibili,
eztabaida galdu eta emaitzekin gustura ez eta edonolako baldintzak jartzen aritzea. Otsail inguruan
egin zen bilera horretan zenbait erabaki hartu ziren eta hori erakusten duten frogak daude. Behin
erabakiak hartu eta gero horiek errespetatu behar dira. Hori egin ezean, arazoak sortzen dira eta hori
gertatu da Kirolak eraikinean. Ohikoa da gizarte kapitalistan gure erabakiez zein horiek sortzen
dituzten emaitzez ez arduratzea,  jarrera  hori,  ordea,  etengabe sartzen da kontraesanean jendarte
eredu berri batek eskatzen duen balio sistemarekin.

Arazo  politikoei  erresoluzio  organizatiboak  eman  behar  zaizkiela  uste  dugu,  are  gehiago  gure
mundu  ulerkera  hedatzea  helburu  dugunontzat.  Proposamenik  gabe  hautsak  harrotzea
arduragabekeria ikaragarria da, eta horrela ulertzen ditugu ArGAren azken mugimenduak. Gauzak
horrela, sinatzaileok ondorengoa adierazi nahi dugu:

Ez  diogu  Arrigorriagako  Gazte  Asanbladari  gazte  asanblada  izaera  aitortzen  eta  ez  dugu
berarekin kontatuko gure jardun politikorako, ondorengo ekinbideak aldatzen ez dituen bitartean:

1. Militante sozialistak gazte asanbladan onartzea.
2. Gatazkari ematen ari zaien trataera pertsonalista albo batera uztea, arduraz jokatzea eta

herrian zein eskualdean militante sozialistei egiten ari zaien bazterketa sozial guztiari
amaiera ematea.

Erantzukizun politikoz jokatu dezatela behingoz. Hautsak are gehiago harrotzeak ez du ebazpen
posiblerik  ekarriko.  Are  gehiago,  arazoari  irtenbidea  emateko  erakutsi  duten  gaitasunik  ezak
eszenatoki  tamalgarrian utzi  gaitu,  zeinak informazioa bide desegokietatik filtratzea,  militanteak
arriskuan  jartzea,  gatazkari  dimentsio  absurdoa  ematea  eta  konponbiderako  aukerak  ezabatzea
ekarri duen. Hori ez da  militanteok bilatzen dugun ekiteko modua; ez da eredugarria burgesiaren
bitarteko emozional eta jendarte eredu kapitalistaren miseriak baliatzea iritzi bat elikatzeko. Gazte
asanblada sinatzaileen ezezko borobila duzue, eta pentsa ezazue sortzen ari zareten testuinguruaren
dimentsioaz eta honek sustatzen duen politikagintza ereduaz.

Sinatzaileak: Gaztetxeak
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Hernaniko Kontrakantxa Gaztetxea
Zestoako Gaztetxea
Azpeitiko Gaztetxea
Ordiziko Gaztetxea
Goierriko Gaztetxe Koordinadora
Zaldibiko Gaztetxea
Beasaingo Gaztetxea
Aiztondoko Gaztetxea
Andoaingo Gaztetxea
Legutioko Gaztetxea
Laudioko Gaztetxea
Etxarri 2 Gaztetxea (Bilbo)
Abadiñoko Gaztetxea
Lizarrako Sugarra Gaztetxea
Burlatako Gaztetxea
Barañaingo Gaztetxea

Gazte Asanbladak
Hondarribiko Gazte Asanblada
Tolosako Gazte Asanblada
Ibarrako Gazte Asanblada
Legazpiko Gazte Asanblada
Urretxu-Zumarragako Gazte Asanblada
Ormaiztegiko Gazte Asanblada
Anoetako Gazte Asanblada
Egiako Gazte Asanblada
Intxaurrondoko Gazte Asanblada
Irurtzun-Arakilgo Gazte Asanblada
Atarrabiako Gazteak
Lekeitioko Gazte Asanblada
Ondarruko Gazte Asanblada
Egurre Gazte Asanblada (Gernika)

Besteak
Erlaitz Gazte Sozialiston Batzarra (Irun)
Piztu (Azkoiti)
Krisiaren seme-alabak (Azpeiti)
Antolatuai (Ordizi)
Bategin babes sarea (Goierri)
Iparra (Zumaia)
Antolakuntza Komunala (Tolosaldea)
Birjabetze Kolektiboa (Gasteiz)
Eztena (Gernika)
Berriozarko Talde Antikapitalista
Berpizten Gazte Mugimendua (Berriozar)
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