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Sarrera
2015eko abenduaren 19an hasi genuen Firestoneko asanblada hartan,
GAZTERAIKI topaketen atarira ekarri gaituen prozesu luze, zein interesgarri
hau. Topaketa batzuk antolatzeko hiru oinarri komun jarri genituen:
1) Bizi ditugun arazo ezberdinen aurrean Alternatibak sortzeko garaia heldu
zela. Arlo ezberdinak bere bide propioa egitea erabaki genuen, honela
errazagoa izango zelakoan proiektuak sortzea.
2) Alternatiben gaineko eztabaidan aniztasunak onartuz, oinarri komunak jarri
behar zirela, eta hori AUTOGESTIOA izango zela. Autogestioa, aisialditik harago
ulertuta, gure bizitza ekonomiko, politiko, kultural zein sozialaren gainean
erabakiak hartu eta errespetarazteko bide gisa. Hain zuzen, boterearen gaia
erdigunera ekarriz.
3) Gazte Mugimendu ezberdinetatik ateratzen zenez, eta onartuta modu
espezifikoan gaudela zapalduta gazteak, gazte mailan antolatzea sortzen diren
proiektu eta eztabaidak.
Topaleku ezberdinak izan ditugu prozesu osoan zehar diagnostikoak egin eta
proiektuak definitzeko. Orain arte egin diren arlokako asanbladek zein
Transbersalidadeen egunean egin ziren ekarpenetatik definitu ditugu proiektu
hauek eta hemen aurkezten ditugu.
Tresna hauek, aurrera begirakoak izatea nahi dugu. Ez dira ezerren amaiera,
orain arte gure borroketan, guneetan, izan ez ditugun hainbat gaiei buruz hitz
egiten hasteko aitzakia, aurrera, eta batez ere gora begira jartzekoak.
Alternatiba bakarra dugu euskal gazteok: sistema kapitalista-heteropatriarkala
errotik deuseztea, iraultza soziala. Helburu horretarako prestatzen botere
esparruak biderkatu behar ditugu; gure bizitzen, gure herrien bizitzen,
gaitasunak handituz joanen gara. Horretarako esparru ezberdinetan (baina
guztietan) urratsak ematen joateko baliagarriak zaizkigu hemen aurkitzen diren
tresnok. Eztabaidatu eta ekarpenak jasotzeko unea iritsi da.
Adi egon zure inguruan deitzen diren asanbladetara joaterik bazenu, zalantzarik
ez izan. Gureak dira garaipenak!

Info gehiagorako eraikuntzalanetangaude@riseup.net

1) AUTODEFENTSA SAREA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Eraikitzea beharrezkoa da, baina, eraikitakoa nola defendatuko dugu?
Haurnarketa kolektibo bat bultzatu nahi dugu gazte mugimenduetan.
Nola egiten digute eraso? Herri gisa, langile prekario gisa, gazte gisa?
Eta, eraso horien aurrean, nola erantzungo dugu? Zeren noren aurrean
defendatuko gara? Zergatik egiten digute eraso? Autodefentsa soilik
defentsiban ulertu behar dugu? Nola defendatu gure proiektuak? Nola
defendatu begirada batetik? Zer egin lapurreta baten aurrean? Galdera hauei
eta beste askori erantzunak ematen hasteko eztabaida da proposatzen
duguna.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Argi duguna da erasoak pairatzen ditugula etengabe, eta erasoen
kontzientzia daukagula. Egoera horren aurrean, erasoetatik defendatzeko (soilik
defendatu? ) hautua egin dugu, baina maila eraginkorrago batean ekiteko,
ezinbestekoa izango da borrokan gauden gazte guztiok modu batean edo
bestean gai honi buruz elkarrekin eztabaidatzea.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Bi ataletan banatu ditugu, kontzeptuaren lanketarena batetik, eta
proiektu zehatzena bestetik.
-Lehenengo atalarekin lotuta, autodefentsa kontzeptuaren gaurkotzea bilatzen
dugu, hau da, zertaz ari gara autodefentsa esaten dugunean, 2016. urtean,
Euskal Herriko gazte mugimenduetan?
-Eta bigarren atalean, proiektu zehatzei loturiko ideiak egongo liratezke,
momentuz zehaztu gabekoak, gaztetxeen arteko autodefentsarako sareak,
borroka moldeen berrikuntzarako tallerrak, segurtasunaren hausnarketarako
eztabaidak, eremu ezberdinak jorratzeko kolektibo baten sorrera...baina
momenturarte ez gara definitzeko gai izan, ikusten duzuenez dena itxi gabe
dago, lagunduko al gara? Ekin autodefentsa eztabaidari!

-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Dena erabakitzeko dagoen arren, jada badaude herri, eskualde, zein
herrialde mailako kultur mugimenduak. Horiek izango dira gure abiapuntu eta
lehentasuna.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?

Gazteraiki topaketak izango dira eztabaidaren abiapuntu. Aldez aurretik
hainbat eztabaida emango ditugu herrialde ezberdinetan, abenduko helburuak
zehazteko eta adostasun minimo batzuetatik abiatzeko.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Aurrera
oraindik.

begira honekin zer urrats egingo ditugun adostu gabe dugu

-NORI DAGO ZUZENDUA?
Orokorrean gazte mugimenduetako edozein eremutan lanean gauden
guztiontzako izanen da eztabaida hau baliogarria.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Lan-talde bat egongo gara martxan hau definitzeko eta azaroa bitarte
ekarpenak jasotzen saiatuko gara.

2) ELIKADURA BURUJABETZA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Elikadura-burujabetza ikuspegi politikoa da, herriak euren elikadurasistema definitzeko duten eskubidea du oinarri, eta merkatuen zentralitatea,
bizitzaren pribatizazio eta desberdintasunen orokortzea oinarri dituen eredu
bakarrari egiten dio aurre; ikuspegi horrek bizitza eta elikadura erdigunean
ipintzea, eta denon artean apustu horri erantzungo dioten eredu sozial eta
ekonomikoak eraikitzea proposatzen du.
Esku artean dugun proiektua elikadura burujabetzaren bidean kokatzen
diren nekazarien gida bat da. Nekazarien bizimoduari, hurbiltasunari loturiko eta
ekologikoki, sozialki, politikoki eta ekonomikoki sostengagarriak diren
nekazaritza eta elikagaigintza sistema horiek aurkituko ditugu bertan.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Egoera askotan bazkari zein afarietan gazte mugimenduak ez du
ikuspegi hau aurrera eramaten arrazoi desberdinengatik; Izan daiteke
ezjakintasunagatik, kontzientzia faltagatik edota erosotasunagatik. Berebiziko
garrantzia dauka esparru honek kontsumo mota honi bultzada ematea, eta
horregatik iniziatiba har dezagun erraztasunak eman nahi dira.
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Gida paperean zein modu digitalean egongo da. Lehen pausua, liburuxka
Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asanbladen eskuetara heltzea bermatzea
izango da. Hala eta guzti, beste kolektibo zein norbanakok eskuragarri izango
du.
-NORI ZUZENDUTA ETA ZERTARAKO?
Elikadura-burujabetza, proposamen alternatibo integral eta ireki gisa ulertuta,
antolatzeko bestelako moduak eraikitzeko markoa izango litzateke, eta gazte
mugimenduaren xedea iraultza izanik, arlo honetan ezinbestean eragin behar
dugu. Horretarako, gazteok kolektiboki zein norbanako moduan ikuspegi politiko
honen baitan kokatzea ezinbestekoa da. Beraz, hauen esku jarri nahi den
bitarteko honekin, elikadura burujabetza beharrezko ikuspegi gisa ulertarazi
eta honekin ahalik eta koherenteen izateko irizpideak eman nahi dira. Azken
finean arlo honen lanketa praktikora salto egiteko erraztasunak emango dituen
liburuxka izango da.
Bestalde gure herrian ditugun produktu, ekoizle, proiektu eta dinamikak
ezagutzera eman nahi ditugu, kontsumoa eraldaketarako tresna gisa ulertuta,
erantzukizunak partekatuta eta ekoizleen eta kontsumitzaileen artean, landaeremuaren eta hiri-eremuaren artean, hurbileko harremanak sortuz.

-NOLA EGINGO DUGU?
Abiapuntutzat dugun proiektu honen garapena eskaini behar zaion
esfortzuz daramagu aurrera. Herrialdeka antolatuta, nekazari hauek
identifikatzen gabiltza. Ondoren, hauengana jo, eta proiektuaren berri emanez,
honen parte izate aktibo (lan taldean bertan jarduteko aukera) zein zeharkakoa
(gidan agertzeko aukera) eskaintzen diegu. Ondoren, bildutako informazio
guztia ordenatzen gabiltza lurraldeka eta ekoizpenaren arabera. Hau amaituta
gida egituratzea besterik ez zaigu geldituko.
-NORK EGINGO DUGU?
Elikadura Burujabetzaren lanketa egitera goazen gazteok osatzen dugu
lantalde hau, eta arlo honekiko interesa eta grina duen edonork parte hartu
dezake proiektu honetan.

3) EMANTZIPAZIO BULEGOAK
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Emantizpazio Bulegoen eredua jarraituta, gisa honetako proiektu bat
gure auzo/herrian nola sortu bilduko duen gida bat sortuko da. Hau aurrera
begira dinamika ezberdinen topaleku eta sareak sortzeko erabili nahi dugu:
bereziki okupazioaren alorrean, baina baita bestelako ereduetan ere.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Egungo erronkei aurre egiteko eredu falta argia dago. Oso problematika
zabala eta orokortua izateaz gain, gainontzeko problematikekin lotura zuzena
duelako, bereziki lanarekin. Honela gurasoen etxetik alde egin eta bizi proiektu
autonomoago bat garatzeko ezinbestekoa den etxebizitzaren arazoan urratsak
emateko dagoen jakintza zabaldu behar dela uste dugu.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Behin gida hau osatuta, tresna bat izatea nahi dugu herri eta auzo
ezberdinetan proiektuak sortzeko eta etxebizitzaren arazoari aurre egiteko
tresna berriak asmatzeko. Noski, jada dauden jakintzak trukatu eta
elkarrengandik ikasteko.
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Hasiera batean liburuxka bat izango litzateke, bilakaeraren arabera
ikusiko litzateke beste urratsen baten emateko aukerarik dagoen.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?
Eraikuntza lanetan dinamikaren baitan asanblada ezberdinetan bildutako
gazte batzuk hasi gara honetan, printzipioz gure artean lanak banatuta sortuko
dugu proiektua. Aurrera begirako ekintzak topaketetan bertan zehaztu nahi
ditugu.
Hasiera batean informazio, jakintza eta lagungarri izango diren bitarteko
ezberdinak eskainiko dituen liburuxka izango da proiektuaren irismena.
Denbora, aukera eta gaitasunen arabera liburuxka horrek jakintzaz
harago pertsonak saretzea izango litzateke asmoa, Euskal Herrian zehar
dauden edo sortuko diren etxebizitza dinamika ezberidinen artean elkar
harremanduz.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Topaketetan liburuxka aurkeztuko genuke. Hori da zehaztuta dugun data
bakarra.

-NORI DAGO ZUZENDUA?
Etxebizitza borroka garatzen (edo garatzeko asmoa) ari den ororentzat.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Lan-talde bat egongo gara martxan hau definitzeko eta azaroa bitarte
ekarpenak jasotzen saiatuko gara asanblada ezberdinetan. Aurrera begira
topaketetan zehaztuko dugu.

4) ETXEGABEON ETXEA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?

Etxegabeon etxea proiektua etxebizitza eskubidea borrokatzen dugunon
topaleku izateko bokazioarekin sortu nahi dugu.
Gazteon bizi baldintzetan oinarrizkoa den eskubide ukatuaren aurren
borroka ezberdinak piztu eta bultzatzea besterik ez zaigu geratzen eta horixe
da egingo duguna. Ez dugu onartzen emantzipatzea luxua denik eta gurasoak
asko maite ditugun arren gure bizitzen jabe izateko, non, nola eta norekin bizi
nahi dugun erabakitzeko eskubide osoa dugu.
Beraz, Etxegabeon etxeak borroka horiek piztu, bultzatu eta indartzeko
tresna izan nahi du. Emantzipatzen laguntzeko tresna.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
txebizitza eskubidea aldarrikatze hutsetik eskubidea gauzatzeko
anbizioa izan behar dugu. Baina oro har, herri ezberdinetan egon diren
etxebizitza borroka ezberdinak aldarrikapenetik gauzatzerako urratsean
blokeatuta geratzen dira.
Maila teorikoan alternatibak edo aterabideak nolakoak izan daitezkeen
badakigun arren gauzatzeko ezintasunak ditugu, oro har, ez dugu bitarteko
nahikorik urrats gehiago emateko. Gauzapenerako saltoa emateko adibide
praktikoak eta laguntza beharrezkoak dira. Saretzearen beharra garrantzitsua
da, jakintza (teorikoa-teknikoa) zein esperientziak guztion eskuragarri egoteko.
Beraz, proiektuarekin guzti honi bultzada bat eman nahi diogu.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
 Jakintza teoriko-teknikoa zabaldu


Esperientzia ezberdinak ezagutarazi



Etxebizitzaren inguruko eztabaidak piztu eta hausnarketak bideratu



Etxebizitza lantzen duten borroka, plataforma, bulego eta abarren
kontaktuak eskuragarri jarri eta zubiak eraiki



Etxebizitza eskubidearen inguruko aldarrikapen ezberdinak zabaldu



Etxebizitza borroka-dinamika bat nola sortu ezagutarazi, etxebizitzaren
borroka gauzatzeko bitarteko ezberdinak eskuragarri jarri

-NON ATERAKO DUGU AURRERA?

Hasiera batean web orrialde bat izango litzateke, bilakaeraren arabera
ikusiko litzateke beste urratsen baten emateko aukerarik dagoen.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?
Eraikuntza lanetan dinamikaren baitan asanblada ezberdinetan bildutako
gazte batzuk hasi gara honetan, printzipioz gure artean lanak banatuta sortuko
dugu proiektua. Aurrera begirako ekintzak topaketetan bertan zehaztu nahi
ditugu.
Hasiera batean informazio, jakintza eta lagungarri izango diren bitarteko
ezberdinak eskainiko dituen web orrialdea izango da proiektuaren irismena.
Denbora, aukera eta gaitasunen arabera web orrialde horrek jakintzaz
harago pertsonak saretzea izango litzateke asmoa, Euskal Herrian zehar
dauden edo sortuko diren etxebizitza dinamika ezberidinei asistentzia zerbitzua
emateko (web orriaren bidez). Eta behin urrats horren ondoren web orritik
bulego fisiko baterako saltoa izango litzateke azken urratsa.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Topaketetan web orrialdea aurkeztuko genuke. Hori da zehaztuta dugun
data bakarra.
-NORI DAGO ZUZENDUA?
Etxebizitza borroka garatzen (edo garatzeko asmoa) ari den ororentzat.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Lan-talde bat egongo gara martxan hau definitzeko eta azaroa bitarte
ekarpenak jasotzen saiatuko gara asanblada ezberdinetan. Aurrera begira
topaketetan zehaztuko dugu.

5) EUSKALDUNTZE GIDA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Gazte Mugimenduari zuzendutako euskalduntze gida bat egin nahi da.
Euskararekiko dauzkagun jarrerak aztertu asmoz hausnarketa kolektibo zein
indibidualak egiteko aukera eskainiko du. Gazte Mugimenduak bere burua
euskalduntzeko eta gainontzeko gazteen euskalduntzean laguntzeko sortutako
bitartekoa da.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Hizkuntza herri baten izaera adierazten eta deskribatzen duen
ezaugarria da. Euskara Euskal Herri borrokalariaren oinarria da eta, horregatik,
Gazte Mugimendutik sortzen diren alternatibak euskaraz eta euskaratik izan
behar direla uste dugu.
Azken aldian, euskararen erabilera eta euskarekiko jarrerari garrantzia
kendu diogu. Euskara ez da borrokarako tresna eta helburuak lortzeko
bitarteko moduan ulertzen.
Erasoen aurrean immobilismoa da nagusi eta gure jardunean ere
euskararen presentzia gainbeheran dago.
Egiten duguna garelako, gazteok euskara borrokatu nahi dugu, euskaraz
borrokatu nahi dugu. Gazteok euskara borrokaren lehen lerrora eraman nahi
dugu eta gure jardun politikoa euskaldunduko dugu. Euskara izan behar da
botere harreman oro suntsitu eta alternatibak eraikitzeko arma.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Aipatutako helburuetara iristeko, hau da, borrokaren lehen lerrora
eraman eta jardun politikoa euskalduntzeko, oinarri bat eskaintzen du gida
honek. Euskal Herriko Gazte Mugimenduari euskararen inguruan hausnartzeko
gonbidapena luzatzen dio,proiektuak martxan jarri eta mugimendua berpiztu
ahal izateko.
-NON ETA NOLA ATERAKO DUGU?
Gida hau denon eskura egongo den bitartekoa da eta gaia landu nahi
duen ororentzat eskuragarri egongo da webgunean. Hala ere, tokian tokiko
beharrak asetzeko asmoz mintegiak eskatu eta hausnarketak partekatzeko
aukera egongo da.
Gida honek hizkuntzarekiko trataera aztertzeko ariketa lagungarriak
proposatzen ditu; batzuk, norbanako bakoitzak egitekoak eta beste batzuk,
kolektiboan egitekoak.

Bestalde, gure jarduna garatzeko irizpideak ere proposatzen dira. Jakinda,
tokian tokiko egoeraren arabera moldatu beharko dugula gure jarduna, irizpide
hauek bi multzotan banaturik daude: alde batetik, gune euskaldunetarako
irizpideak eta bestetik, gune ez-euskaldunetarako irizpideak.

6) FEMINISMOA MATERIAL BILTEGIA + FOROA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Hainbat informazio (artikuluak...), baliabide pertsonal (hizlariak,
musikariak, dantzariak...) zein material (protokoloak, ekimenetako bideoak...)
bilduko dituen plataforma birtuala sortuko dugu. Plataforma honek izango
dituen edukiak interesen edota beharren araberakoak izango dira, betiere
esleitutako helburuak kontuan izanik, eta uneoro joango da berritzen;
amaierarik ez duen plataforma izango da, denbora aurrera joan ahala osatzen
joango baita.
Honetaz gain, pribatua edo pertsonala den hori politiko bihurtzen joateko
foro bat sortzera goaz; bertan edozein gaien inguruko hausnarketak edota
eztabaidak bideratuko direlarik (sexualitatea, harremanak, hezkuntza sexista...).
Aipatu beharra dago, bertan egongo den materiala euskaraz izatea
bermatuko dela, nahiz eta ez den baztertuko beste hizkuntzatan dagoen
materialik.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Sistema kapitalista honen erritmo frenetikoaren menpe bizi gara,
arrakastaren izenean etengabeko produkzioa “produzitu-kontsumitu-produzitu”
formularen bitartez garatzen. Sistema honek indibidualismo eta isolamendura
garamatza, bakoitza bere kontuetan zentratuta egotera bultzatzen, gure
inguruko pertsona zein kolektiboekin inolako elkarlan eta harremanik garatzeko
aukerarik eman gabe.
Gazteok argi daukagu bizitza estilo horrek porrotera baino ez gaituela
kondenatzen. Gure hautua hortaz, elkar ezagutza, saretzea, konpartitzea eta
elkarlanean aritzea da. Gazteok egiten dugun lana balorean jartzera goaz,
ondokoarengandik ikastera eta ondokoari laguntza ematera. Horregatik, pausa
bat hartu eta gure inguruari begiratuko diogu.
Honetaz gain, gazteok ondo barneratua daukagu jada, politikoa
pertsonala dela, eta pertsonala politikoa. Bi kontzeptuak banaezinak direla, eta
etengabean elkar eraginean daudela; gure bizitza pertsonalak militantzian
eragiten duela, militantziak gure egunerokoan eragiten duen bezalaxe.
Horregatik, guretzat pribatua den horri balio politikoa emango diogu.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Biltegia hartu-emanerako, saretzeko, proiektu eta borroka desberdinak
elikatzeko, jakintza kolektibizatzeko, eta ekintzen antolakuntzan perspektiba
feminista txertatzeko funtzio izango du, besteak beste.
Espazio honek, kapitalismoak inposatzen digun etengabeko produkzio
eta iraungitze-datarekin bukatzeko aukera emango digu, sortzen diren gauzak

etengabean baliagarriak izango direlako eta edonorekin konpartitu ahal izango
direlako.
Beste alde batetik, foroak sexualitatean, harremanetan zein bestelako
ataletan barne gatazkak era anonimoan konpartitu ahal izateko aukera emango
digu.
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Proiektu honek interneten izango du garapena eta hedapen nazionala
izango du. Horrek esan nahi du Euskal Herriko eragile guztiek izango dutela
bertan euren materiala edota ekarpena egiteko aukera, eta baita interesatzen
zaiena erabiltzeko aukera ere.
Bi egitasmoak (biltegia eta foroa) ildo beretik doaz, bien funtsa nagusia
konpartitzea delarik. Beraz, proiektu bakar moduan definitzen ditugu, foroa
biltegiaren barneko atal bat bezala planteatuta.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?
Gazte Mugimenduari eskaini nahi diogun biltegia sortzeko, lehenik eta
behin arlo honetan jadanik sortua dagoena aztertuko dugu, lana ez
biderkatzeko eta existitzen den horri probetxua emateko. Horregatik,
plataforma ezberdinekin jarriko gara kontaktuan, ikusteko gure proiektua baten
batekin uztargarria izan daitekeen ala ez.
Horretaz gain, oraindik ere zehazteke dago zein atal izango dituen
biltegiak, horregatik topaketen aurretik proiektu honetaz lan talde bat
arduratuko da, eta atalen proposamen bat aurkeztuko du topaketetan denon
artean erabakitzeko.
Hortik aurrera, atal bakoitzari dagozkion material /baliabideak bilatzen
hasiko ginateke biltegian sartzeko.
Oraindik zehaztu gabe badago ere, biltegiaren zein foroaren kudeaketa
talde txiki baten esku egotea aurreikusten dugu.

-ZENBAT IRAUNGO DU?
Esan bezala, amaierarik ez duen proiektua planteatzen dugu, Gazte
Mugimenduari baliagarri zaion bitartean etengabeko gaurkotzean egongo dena.
Hala ere, topaketak baino lehen proiektuaren definizioan lan egiten
arituko gara. Topaketetan azken erabakiak hartuko ditugu (atalak,
kudeaketaren nolakotasuna...), eta topaketen ostean hasiko litzateke biltegiaren
sorrera.
-NORI DAGO ZUZENDUA?

Gazte Mugimenduari eskaintzen diogun tresna da, baina horrek ez du
esan nahi Gazte Mugimendutik kanpo dagoen edozein eragilek erabil ezin
dezakeenik bertan dagoen materiala.
-NORK ATERAKO DU AURRERA?
Topaketak arte lan-talde bat sortuko da proiektuari dagozkion
ezaugarriak diseinatzeko (biltegiaren atalak proposatu, teknikoki aurrera nola
eraman pentsatu...). Dena den, topaketak atal hauek erabakitzeko erabiliko dira,
eta hortik aurrera aurreikusten dugu beste pertsona batzuk (edo berdinek)
hartuko dutela biltegi eta foroaren gaineko kudeaketaren ardura.

7) FEMINISMOA: TALDE OSASUN GIDA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Gida hau gazte mugimenduetako taldeen osasunean eragitera dator. Ez
da pilula magikoa izango ondoezei aurre egiteko, militantzia testuinguruetan
norabide bakarreko kausa efektu gertaerak baino askoz errealitate
konplexuagoak antzeman daitezkeelako. Taldeen unean uneko arazoei arreta
eskaintzeaz gain, prebentzioan sakontzea izango du iparrorratz, militantzia
eredu jasangarriagoetarantz, talde osasuntsu eta energikoetarantz.
Aldaketak berez etorriko ez direla konbentziturik, tresnak sortu eta gida
honetan jaso nahi ditugu. Bertan, problematika desberdinei erantzungo dioten
zenbait dinamika eta hausnarketa egongo dira eta baita galderak ere, bidean
erantzun posibleren bat eta beste hainbat galdera berri topatuko ditugulako.
Beraz, ez goaz arauak sortzera, ideiak mahai gainean jartzera baizik. Beti ere,
taldeekiko begirada indartzaile batetik, inora ez garamatzaten zurrunbilo
itxietan murgildu barik baina erreka izateko apustua eginez, itsaso errebeldean
topo egingo dugulakoan.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Errealitatea iraultzeko ekiteaz gain horretarako nola antolatzen garen
eta nola jarduten dugun erreparatzea eta kolokan jartzea ere badelako gure
zeregina. Izan ere, sistema patriarkar zein kapitalistaren aurka borroka egiteko
antolatzen gara honako eta halako taldeetan. Militantzia dugu amesten dugun
errealitate hori gaurdanik sortzen hasteko modua eta tresna. Baina ukaezina da
ere sistema erreproduzitu egiten dugula maiz: botere harremanak, genero rolak,
inkomunikazioa...
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Abiapuntua badugu, erantzun anitzeko galdera mordoa, besteak beste:
nolakoa da giroa gure militantzia esparruetan? Eta ardura banaketa? Zer nolako
rol eta botere harremanak gauzatzen dira? Kontziente al gara gauetaz?
Jasangarria al da gure jarduteko modua? Zelan erlazionatzen ditugu zenbait hitz
(esfortzua, denbora, umiltasuna, zaintza, konpromisoa...) eta militatnzia? Ba al
dugu proiektua, taldea eta militanteak zaintzeko mekanimorik? ...
Ezaguna dugu, esaterako, zaintza hirukoitzaren afera: taldea, pertsona
eta proiektuaren arteko oreka. Baina eguneroko martxa zoroaren zurrunbiloan
harrapaturik egiten dugu maiz aurrera, taldeko dinamikak eztanda egiten duen
arte. Ordura arte gordetako ezinegon, sentsazio deseroso, zalantza eta epaien
guda hasten da horrelakoetan. Normalean tiritak ipiniz egiten dugu aurrera,
hurrengo eztanda isilean aurreikusten. Hau orekatzeko tresnak eta
hausnarketak planteatuko ditu gida honek, beti ere, militantzia esparru
desberdinetan ateratako hainbat ondorio eta bizipen abiapuntu harturik;

besteak beste, azkenaldian sumatzen den kolektiboaren desbalorizazioan erori
gabe. Goazen behar ditugun aldaketak frogatu eta gauzatzera!
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Oraindik erabakita ez dagoen kokalekua izango duen lan talde batek
forma eman eta editatzeaz arduratu ostean, Euskal Herriko edozein herri, hiri
zein auzotan erabilgarria izatea da erronka.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?
Gidaren sorrera hainbat tokitan emango diren eztabaida zein
hausnarketaz elikatzea aurreikusten da. Honez gain, gaiarekin harremana izan
dezaketen bestelako proiektu edota esperientziak ezagutzea planteatzen da,
esparru honetan aurrez egindako lana baloratu eta ezagutzea ezinbesteko
pausu moduan irudikatuz. Bibliografia aldetik ere material desberdinak aztertu
eta hauen edukiez hornitzea da asmoa.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Topaketen aurretik, lehen aipatutako hainbat pausu eginda egotea
aurreikusten da. Alde batetik, gidako atal desberdinei buruzko ekarpenak
jasotzea, hainbat eztabaida taldetan. Bestetik, proiektu, esperientzia edo
material bibliografikoren azterketa egitea. Lan talde batek jasotako eta
konpartitutako guzti honen analisi egingo luke jarraian.
Topaketetan, aurretik prozesuan parte hartu dutenekin zein parte
hartzaile berriekin hausnarketa berriak emateko espazioa sortu nahi da,
emandako pausuetan ateratako ondorio, zalantza, faktore zein ideia berriak
mahai gaineratuz.
Bukatzeko, lan taldeak gida bera erredaktatzeko funtzioa izango luke,
oraindik finkatu gabe dagoen denbora tarte batez. Gidaren zabalpena eta sor
daitezkeen behar berriei erantzutea izango litzateke azken pausua, iraupen
mugagabea izanik. Azpimarratzekoa da, taldeen autozainketarako apustua
egingo duela gidak berak, zaintzaren “profesionalizazioan” erori nahi ez
izateagatik. Horrek ez du esan nahi, ordea, gidaren sorreran jardungo duen lan
taldeak ez diola arreta eskainiko sor daitezkeen bestelako nahi edo behar
espezifikoei.
-NORI DAGO ZUZENDUA?
Prebentzioan desoreka egitea izango da gidaren apustua eta gazte
mugimenduko edozein kolektiborako atal orokorrak izango dituen arren, neska
taldeetan eman daitezkeen botere harremanen inguruan ere murgilduko gara
atal espezifiko baten bidez.

Talde bakoitzak, pertsonaz osaturik dagoen heinean, izaera propioa du.
Ezaugarri gehiago edo gutxiago konpartitu ditzakegu: kokalekua, proiektu
politikoa, neskaz soilik osaturik dagoen edo ez, hizkuntza ohiturak, antolatzeko
era etab. Horregatik diogu ez dagoela errezeta magikorik, eta eskerrak!
Laborategiko formula magikoen aurrean kontraesanen talkan sinesten dugulako
aurrera egiteko, jarrera kritikoa garatuz eta aldaketei beldur izan edo ez, gure
jarduna eraldatzeko ausardiaz jokatuz.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Lehen aipatu bezala, lan talde batek izango du topaketen aurretik
jasotako ekarpen guztien analisia egiteko funtzioa, topaketen ostean gida
erredaktatu eta sor daitezkeen beharrei erantzuteko ardurarekin batera.
Topaketetan bertan, proiektu honetan parte hartzen duen oro izango da
gidaren sorreraren parte aktibo. Beraz, lan talde motorean edota topaketetan
bertan inplikatzeko aukera dago, proiektua aurrera ateratzeko.

8) UDALEKU FEMINISTAK
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Udaleku feministak egin nahi ditugu, denbora tarte batez neska gazteok
elkarrekin bildu eta espazio feminista formal zein informalak partekatzeko
aukera eskaintzen digulako formatu honek. Neska gazteok gure arteko
ezagutza, komunikazioa, trukaketak, ahalduntzea ahalbidetuko dituen tresnak
sortu edo geureganatu behar ditugu eta Udaleku feministak urrats bat gehiago
izango dira bide horretan.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Jakitun
gara
borreroak
badituela
hamaika
aurpegi,
eta
heteropatriarkatuak neska gazteon gorputzetan eta bizitzetan forma konkretu
bat hartzen du. Alperrik da batzuena baino okerragoa ala hobeagoa den
neurtzea mundu misogino honek neska gazteoi eragiten dizkigun kalteak, izan
ere, argi dago eragina baduela eta eragin horrek zapaldu egiten gaituela. Beraz,
borrokatu egin behar dugu eta borrokatu behar gara, etsaia beti ez baita
kanpoan kokatzen.
Neska gazteok bizi dugun zapalkuntzari aurre egiteko baina, tresnak
behar ditugu eta tresna horiek ahalik eta eraginkorrenak izateko gure
errealitateari erantzungo diotenak izan behar dira. Garrantzitsua da hortaz
tresna propioak izatea; guk geuk ezagutzen dugulako egunekoan gertatzen
zaiguna inork baino hobeto eta ondorioz, gure bizipen horretatik ekinda irauliko
dugulako errealitatea. Neska gazteok bizi dugun egoera horri buelta emateko
prestatuko ditugu, hain zuzen, Udaleku Feministak; gure kezkei erantzunez,
gure nahiei kasu eginez, elkar zainduz, gorputzak eta barruko korapiloak
askatuz...
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Honakoak dira proiektu honi egosten dizkiogun hasierako helburu orokorrak:
1. Neska gazteok elkar ezagutzeko eta iritziak trukatzeko espazio feminista

bat sortzea; modu honetan eragile eta norbanakoen saretzea eta
aliantza indartuz.
2. Neska gazteok emakume feminista gisa ahaluduntzeko edukiak lantzea;
modu honetan gure formakuntza eta autoestima indartuz.
3. Aisialdiaz gozatzea; askotan espazio formaletara lotzen dira gure arteko
topaketak baina Udaleku hauetan espazio formalari besteko garrantzia
emango diogu espazio informalari, hau da, jaia eta aisialdiariari. Gauzak
horrela, kultur mailan emakume feministek egiten dutenari oihartzuna
emateko espazio ere izango dira Udalekuak.
4. Neska gazteon errealitatetik abiatutako diskurtsoa ezagutu eta gure
zapalkuntzari aurre egiteko tresnen sorrera bultzatu.
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?

Oraindik zehazteke daude proiektu honen data eta baita lekua ere; izan
ere, zehaztasun horiek definitzea abenduaren 9-10-11n Bara ñainen bilduko
garen neska gazteon esku geldituko da.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?
Bi etapa izango ditu proiektu honen prestaketak: gaurdanik abendura
bitartekoa, eta abendutik aurrerakoa.


Abendura bitarte, proiektuaren gaineko proposamenak mamituko ditugu:
Dela formatuari dagokiona, dela landu beharreko edukiei buruzkoa,
Udalekua egin ahal izateko leku proposamena(k)rena, honen
garapenerako sortzea aurreikusten ditugun prestaketa komisioena,
beharrezkoak izango ditugun baliabide humano eta teknikoak...
Proposamen horiek guztiak egiteko, zenbait bilera ireki egingo ditugu
proiektu honetan interesatuta gaudenon artean.



Abenduaren 9tik 11ra egingo diren topaketetan ordura arte osatutako
proposamen ezberdinak partekatuko ditugu feminismoaren ildoan
elkartutako garen guztion artean. Topaketetan emango diren
eztabaidetan proposamenak itxi eta aurrera begirako kronograma bat
adostu nahiko genuke. Horrez gain, Udaleku Feministak egin ahal izateko
komisio ezberdinak sortu eta horien urgentziazko etxerako lanak
zerrendatu asmo ditugu. Azkenik hau guztia aurrera eramango dugunon
prozedura nolakoa izango den zehaztuko dugu eta gure arteko
komunikazio bideak ezarriko ditugu.
Udaleku feministak noiz eta non egingo diren ere Bara ñainen adostuko
dugu, arestian esan bezala.

-NORI DAGO ZUZENDUA?
Udaleku hauek bakarrik neska gazte eta feministentzat izango dira, izan
ere, garrantzitsua iruditzen zaigu bai botere helduaren eta bai botere
patriarkalaren aurrean guretzako segurua izango den espazio bat sortzea. Gure
oasia eraiki nahi dugu egarriztua nahi gaituen sistema honen aurrean baina argi
utzita espazio honetan lantzen denak, modu zuzenean edo zeharka, Euskal
Herriko mugimendu feministari ekarpena egin nahi diola.

9) IKERKETA LABORATEGIA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Gazte Mugimenduen inguruan hausnarketak ematea bultzatuko duen
espazio bat izango da, beraz, eragileak berak analisiak egingo ditu,
mugimenduak sendotu eta hobetzeko ikuspegitik, autogestioan sakontzeko
ikuspegitik. Horretarako gazte mugimenduak momentuan edo epe laburertainera dituen hutsune zein erronka posibleak aztertu eta horien lanketa
bultzatuko du
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Gehiegitan zoritxarrez, gazte mugimenduetako eragile gehienetan,
egunerokotasuneko lanek gaindituta, ez dugu gogoetarako tarterik hartzen eta
akatsak errepikatu baino ez ditugu egiten. Beste kasu askotan belaunaldien
arteko transmisioa ez dugu egiten, jakintza piloa galduz.
Eragilearen helburua ez da erudito batzuek gazte mugimenduei
hausnarketa batzuk transmititzea, baizik eta identifikatzen dituzten kezken
arabera, eztabaida prozesuak martxan jartzea. Apustuak sortu eta zabaltzea,
deslokalizatzea. Demagun, adibidez, identifikatzen dela orokorrean gazte
mugimenduetako eragile desberdinek bileretarako joera eta kalean gauzak
deitzeari beldurra diotela edozein arrazoigatik (porrotari beldurra, ustezko indar
falta) horren inguruko hausnarketa bat abiatuko luke eragile desberdinekin,
konponbide bila.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Egunerokotasunaren zurrunbiloetan sartuta gauden mugimenduei, aire
pixka bat eskani eta gure jarduna hobetzeko tresna litzateke. Epe ertain zein
luzeko hausnarketa sakon eta konpartituak eginik.
Helburua ez da izanen gazte mugimenduetako kide guztiok batera
aritzea; nahi duenarentzat baliagarria izatea nahi dugu besterik ez, arazo
komunak ditugunon ahaleginak batuz.

-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Dena erabakitzeko dagoen arren, jada badaude herri, eskualde, zein
herrialde mailako kultur mugimenduak. Horiek izango dira gure abiapuntu eta
lehentasuna.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?

Eraikuntza lanetan ari gara dinamikak alternatiben inguruan dauden
eztabaida ugari irekian utziko dituenez, bertako uzta jaso eta hurrengo
hilabeteetan Topaketetan hasitako hausnarketei jarraipena emateko
lekukoa hartuz. Era berean, topaketetan landutakoa bildu eta ezagutara
ematea ere aukera bat da.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Aurrera
oraindik.

begira honekin zer urrats egingo ditugun adostu gabe dugu

-NORI DAGO ZUZENDUA?
Gazte mugimenduetako edozein eremutan dagoen kide guztientzako
tresna izatea nahi dugu. Horretarako modu ezberdinetako parte hartze
prozesuak jarriko ziren martxan.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Lan-talde bat egon martxan hau definitzeko eta azaroa bitarte
ekarpenak jasotzen saiatuko gara. Ezer ez dago zehaztua, abenduko
topaketetean bertan saiatuko gara zehazten, eta aurrera begira definitzen
joango gara. Hala ere, argi duguna da ezin dela kolektibo itxi bat izan eta sare
formatoan jarun beharko duela beharrak identifikatzen eta hauei ekarpenak
egiten saiatuz.

10) HEZKUNTZA: ESKOLA KOLEKTIBOEN SAREA
ZERGATIK PROIEKTU HAU?
Oinarrian kokatzen dugun hausnarketa, ondorengoa litzateke: gaur
eguneko sistema kapitalista eta heteropatriarkalaren barruan, bi estaturen
artean kokatutako herri zapaldua izanik eta beraz, gure bizitza aurrera
eramateko baliabiderik gabe kokatutako testuinguruan bizi gara. Hartara, gure
lan indarra merkatuan saltzera derrigortuta gaude, eta aldi berean, produkzio
baliabideen jabe direnen etekinen metaketa mugagabea elikatuz.
Hezkuntza formala, merkatuak dituen betebeharrak asetzeko makineria
da,bertan, beharrezkoa duen merkantzia guztia ekoizten duelarik. Merkantzia,
sistema kapitalistaren funtzionamendurako oinarrizko elementua izanik, eta
merkatua, hartu-eman guzti horiek arautzen duen espazioa izanda, erroko
eraldaketa bat aurrera eramateko aukera guztiak bertan behera uzten ditu.
Bizitza osoan zehar ikasten dugu, bai. Baina hezkuntza formaleko ikasle garen
garaia gure herriaren eta bere askapenaren alde lan egiteko baliatu behar
ditugu. Ikasle izatea ezin da mugatu guretzat prestatu duten paper pasibo eta
birproduzitzaile horretara, ikasle garen heinean herri zapaldu bezala behar
dugun hezkuntza eta jendarte ereduak eraikitzen hasteko, hausnartzeko,
ikasteko, partekatzeko eta praktikara eramateko... balio behar du.
Unibertsitatetik ateratzen goazenean, ikasle kritiko eta eraldatzaile
izatetik, langile kritiko eta eraldatzaile izatera pasatu behar gara. Hau da, gure
ikasle bizitza askapenaren alde alor ezberdinetan lan egiteko momentu bezala
planteatzetik, langile bizitza eta lana bera askapenerako tresna bezala
erabiltzera salto egin behar dugu: nazio eraikuntza eta eraldaketa sozialari
begirako lana izan dadin.
Gure lan indarra merkatu kapitalistan saldu beharrean, gure bizitzak
egituraketa patriarkarraren baitan kokatu beharrean, eta herri bezala bizirik
irauteko ezaugarriak lortzeko independentzia heltzearen zain egon beharrean,
ahal den neurrian eremu hauetatik kanpo dagoen bizi eta lan eredu paraleloak
martxan jartzen hasi behar gara, herritik eta herriaren mesedera. Nazio
eraikuntzaren eta kontra-botere eremuen sorreraren praktiketan oinarritutako
proiektuak sortzen eta saretzen hasi behar gara. Gaurtik indar korrelazioak
aldatzen joan eta garaipenaren momentua hurbiltzeko egin behar dugu lan,
bizitzaren sostengua erdigunean jarriz eta etorkizuneko jendartearen hainbat
ezaugarri eraikitzen hasiz.
Zeregin hau egiten hasteko, eskola kolektiboak sortzen hasiko gara,
ikasten dugunaren inguruko ikuspegi kritiko eta askatzailea garatzen joateko,
eta hausnarketa hauetatik, eraldaketari begirako proiektu errealak sortzeko.
HELBURUAK: ZERI ERANTZUTEN DIO ESKOLA KOLEKTIBOEN METODO
ZIENTIFIKOAK?

Eskola Kolektiboen helburu nagusia nazio eraikuntza eta jendarte
eraldaketari begirako proiektu errealen sorrera burutzea da. Mota eta eduki oso
ezberdinetako proiektuak sortu ahal diren arren, gure lehentasuna eta helburua
da langile klase eta herri sektoreen zein herri mugimenduen behar nagusietatik
sortzea. Horretarako, ikasten dugun jakintza arloaren inguruko ikuspegi
kritikoaren lanketatik abiatuta, ikasten duguna bera problematizatu eta arlo
horretatik jendarte eraldaketari egin diezaiokegun ekarpenaren inguruan
hausnarketa kolektiboak egitea da bigarren helburu bat.
Hirugarrenik, unibertsitatea eta nazio eraikuntza zein jendarte
eraldaketaren arteko lotura egitea da beste helburu handi bat. Honek bi azpi
helburu ditu: batetik dagoen egoeraren eta dauden behar orokor eta arlokakoen
analisi sakonak egitea, eta bestetik horiei erantzuteko bakoitzak ikasten duen
arlotik sortuko dituzten proiektuen eta beharrak dituzten sektoreen arteko
harremana eta loturak sortzea, hau praktikara eramateko.
Jakintza teoriko horien sorrera talde kritikoen esku geratu behar da,
bakoitzak bere jakintzaren esparrutik, dagozkion analisiak eginez eta baita herri
mugimendu zein gazte mugimenduak dituen betebeharrei erantzun egokiak
bilatuz.Beraz, jakintza teoriko hori sortu eta gero, modu egoki batean kudeatu
beharko da, tresna desberdinen bitartez ( gaztetxeetako liburutegiak,
sarean,Herri Mugimenduan dauden hainbat eragilei emanez...) jakintza zabalduz.
TXIKITASUNETIK HANDITASUNERA: NORBANAKOTIK KOLEKTIBORA
Proiektu eta talde ezberdinen arteko saretzea bilatu beharko dugu.
Horrela, hausnarketa eta ikuspegi konkretuak eta sektorialak izateaz gain,
ikuspegi nazional eta orokorragoa ere izatea barnebilduz.Beraz, oinarrizkoa
izango den ikuspegia eduki beharko dute sortzen doazen talde hauek, kontuan
edukirik helburuak (nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala) zeintzuk diren,
praktika egokiak burutzeko, hots, eraldaketa soziala bilatu beharrean
erreformismo hutsean ez erotzeko. Hori dela eta, GaztEraiki topaketetan
aurkeztuko dugun interbentzio metodoak, talde kritiko hauen sorrerarako
oinarrizkoak izango diren ezaugarriak barnbilduko ditu, sortuta dauden prototaldeei laguntza emateko intentzioarekin edota sortze prozesuan daudenei ere.
Hariarekin jarraituz, gaur eguneko errealitatean zailtasun mota
desberdinak identifikatu egin dira talde hauen osaketari dagokionez, eta
problematika zehatzei erantzun bat emateko euskarria izango da gida ere.
Eskola kolektiboak unibertsitateko ikasleak eta herri zein auzoetako
gazteak batuz, burujabetza eta eraldaketa sozialari begirako proiektuak
sortzeko lan egiten duten taldeak dira. Hauetan, bakoitzak ikasi eta lan egiten
dugun eremutik, disziplinaren kritika, zapalduon beharren analisia, herri jakintza
kritiko kolektibizatuaren sorrera eta alternatibak eraikitzeko proiektuen sorrera
dira talde hauen zereginak. Argi dago talde berdinak ez dituela zertan aurretik
zerrendatutako zeregin guzti horiek bere esku hartu. Horregatik, talde

ezberdinek euren testuinguruei egokitutako proiektuak eta lanak egitea
bultzatuko ditugu.

11) HEZKUNTZA: EZAGUTZATIK BOTEREA EGITURATZEN:
IKERBILTZA
-ZERGATIK SORTU NAHI DUGU? ABIAPUNTUA
Udalbiltzak martxan jarri duen “ikerketa programa” nondik datorren eta
norantza doan ezagutu beharra dugu ezinbestean ditugun baliabide guztiak
probestu eta bide honetan luzera begira aurrera egin nahi badugu:
Urte luzez mugimendu eta saiakera ezberdinak egon dira unibertsitate
mailan norabide honetan pausuak emateko helburuarekin, oso izaera
desberdina eta helburu desberdinekin, baina beti ere herri jakintzaren bitartez
eraldaketa iparrorratz izanik: Mairu, eskola gorriak, EHBE... Ikerketa eta
proiektuen bidez boterearen eraikuntzan ekarpena egiteko xedea ekarri nahi
dugu egunerokotasunera.
Ikerketak boterearen eraikuntzan eta proiektu eraldaitzaileen bultzadan
egin dezakeen ekarpena argi geratu da azken urteetan adibide ezberdinekin
ikusi dugun bezala: emakume adituen sarea, masterrak, tokiko garapen
proiektua... Jada gure inguruan dabiltzan pertsona zein elkarteak norabide
honetan lan egiteko prest aurkitzen ditugu. Gainera ildo honen elementu
ezberdinetan parte izan daitezkeenak: tutore lana, proiektu bat garatu, babes
instituzionala...

-ZER LORTU NAHI DUGU?
Helburu nagusia da boterearen eraikuntzaren bidean ikerketa munduak
eskaini ahal dizkigun bitarteko guztiak aprobetxatuz ildo oso bat diseinatzen,
saretzen eta garatzen hastea. Ikerbiltza Euskal Herriko ikerketa munduan
erreferentzia instituzional garrantzitsua bilakatzea. Muga instituzionalak
gaindituz, ipar/hego eta ekialde/mendebalde dikotomikoak apurtuz, Euskal
Herriko edozein txokotan dagoen ikasle batek ekarpen egitea herri /auzo /hiri
bateko errealitate zuzenari. Hartara, Ikerbiltzak beteko lukeen funtzioa
ikaslearen eta errealitatearen arteko elkar loturak eratzea izango litzateke, hau
da, zubi lanak eratzearena.
Bestetik, egiten hari diren eta egingo diren ikerketa /proiektuei balore
politiko eta praktikoa ematea da bestelako helburu bat. Izan ere, unibertsitateak
merkatuaren logika produdiktiboari jarraitzen dionez, produkzio teoriko zein
praktiko horren erabilgarritasun praktikoa oso mugatua izaten da, euren
interesen defentsan dagoenari soilik legitimotasuna /balorea emanez.
Hausnartu, produzitu, ebaluatu eta zakarrontzira finean doaz gure lanak.Beraz:
Batetik, errealitate ezberdinen dokumentazioa burutu beharko litzateke;
bestetik, bisibilizazioa landu eta bestelako logika batean kokatuta dagoen
proiektu bezala aurkeztu.

Saretzea oinarri duen “ikerketa programa” prozesu hau tresna
egituratzaile gisa erabiltzea da helburuetako bat ere. Egun formakuntza
prozesuetan klabe diren ikasle zein irakasleekin sare bat osatu eta hauek
garatutako edozein teoria kontzeptu zein proiektu praktiko botere eraikuntza
klabeetan kokatzea. Eta alderantziz, botere eraikuntzaren mesedetan
formakuntza prozesu horiek norabidetzea. Hortaz, bi norabidetakoa den
programa izango litzateke, uneoro elkarlanea ibiliko litzatekeena.
-NOR-NORI-NOR-NOLA
Unibertsitatean ikasten duten, graduko hirugarren zein laugarren mailan
dauden, master amaierako lan edota tesina burutu behar duten ikasleei
zuzendutako proiektua litzateke. Gradu amaierako lanak, aurreko ikasturtean
erabakitzen direnez, hirugarren mailan dauden ikasleek dute horretan eragiteko
gaitasuna. Beraz, proiektu honek hiru esparruen (unibertsitatea, ikaslea eta
udalerria) arteko sarearen kudeaketaz arduratuko litzateke, identifikatzen diren
beharrei erantzun zuzenak eta egokiak emanez.

12) JAI HERRIKOIEN KONPROMISOEN GIDA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Jai herrikoien konpromisoen gida: jai herrikoiek barnebiltzen dituzten 8
eremutan (musika, euskara, partehartzea, ekoizleak, zaborra, harremanak eta
erasoak, kontsumo eredua eta borroka!) urrats kualitatiboak ematerati begira
planteatu ditugun konpromiso orokorrak.
-ZER LORTU NAHI DUGU PROIEKTUAREKIN?
Helburu orokorra egun nagusia den jai ereduarekin errotik apurtu eta
gurea propioa eraikitzea da, autogestioan eta herritarron parte hartze zuzenean
oinarrituta. Norabide horretan eta gaur egungo egoera kontutan hartuta, gida
honen helburua etorkizuneko jai eredua lortzera bidean gaurdanik hartu
ditzakegun neurriak martxan jartzea da.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Gaur egungo gure herrietako jaiak nahiko urrun daudelako jai herrikoien
eredu horretatik, eta nahiz eta azken hamarkadetan aurrerapauso handiak
eman diren norabide horretan, urrats kualitatibo berriak ematea ezinbestekoa
delako.
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Prozesuan zehar Euskal Herri osoko kolektibo eta norbanako ugari batu
dira, jai herrikoien alde modu batean ala bestean lan egiten dutenak. Beraz,
jada prozesuan gauden herrietan aurrera ateratzeko apustua egiten da, baina
baita datozen hilabeteetan prozesura batu daitezkeen herrietan ere.
-NOLA LORTUKO DUGU?
Alde batetik, konpromisoen gidaren zabalpen masiboa egitea
ezinbestekoa da, Euskal Herriko txoko guztietara heldu dadin. Horretarako,
planteamendu komunikatibo nabarmena jarriko da martxan.
Beste alde batetik, gidan planteatutako konpromisoak betetzen direla
bermatu ahal izateko, hurrengo hilabeteetan eremu guztietarako bitartekoak
sortzeko planteamenduak egingo dira.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Printzipioz, gaurdanik hasi eta hurrengo urteko udari begirako dinamika
izango litzateke, 2017ko gure herrietako jaietan konpromisoak hartzea errala
izan dadin. Hala ere, jai herrikoien alde konpromiso sendoak hartzea jarrera
iraunkorra izan beharko litzateke, inoiz bukatzen ez dena.
-NORI DAGO ZUZENDUA?

Euskal Herrian zehar jai herrikoien alde lanean dauden gazte sektore
guztiei zuzentzen den proiektua da, norbanako zein kolektiboak izan.
-NORK ATERAKO DU AURRERA?
Momentu honetan, Euskal Herriko toki ezberdinetatik batutako hainbat
kide gaude lantaldean, baina asmoa hurrengo hilabeteetan beste hainbat
prozesura batzea da, ahalik eta anitzena izan dadin eskuartean dugun
proiektua.
-ZEREKIN ATERAKO DUGU AURRERA?
Konpromisoak betetzeari begira planteatzen ditugun bitartekoak bi
eratan sortu edo lortuko ditugu: alde batetik, bestelako ildo edo eremuekin
elkarlanean aurrera eramango diren planteamenduak, eta bestetik, gure ildotik
bertatik sortuko ditugunak.

13) KIROLAK ETA JARDUERA FISIKOAK
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Jarduera Fisikoa eta Kirolaren gaur egungo ereduari alternatiba bat
planteatzea. Eztabaidarako oinarri teorikoa izango den txosten bat kaleratzea
eta topaketetan ekarpenak biltzea.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Gaur egungo sistema kapitalistaren erreprodukzioa denez, sistemaren
zapalkuntza berdinak azaleratzen ditu, eta guk gure esparrutik hau iraultzeko
beharra ikusi dugu; gure balizko gizarte eredu baterako alternatiba eraikitzaile
baten bila goaz. Gazte mugimendua alor honetan hutsune bat ikusi izanak ere,
beharrezkoago egiten du.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Lortu nahi duguna eztabaida sozializatzea da, jarduera fisikoa eta kirola
eraldaketarako tresna direla ikustaraztea eta gure esparrutik ekarpen bat
egitea gazte mugimenduari eta euskal nazio askapen mugimenduari.
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Hasteko gure eragin esparru gertukoenetan (kanpusean) eramango dugu
aurrera, baina gerora ez dugu inongo mugarik jartzen.
-NOLA LORTUKO DITUGU GURE HELBURUAK?
Alternatiben teorizazioa eta praktikotasuna batera uztartuz eta hauek
aurrera eramateko espazio seguruak sortuz (hausnarketa esparruak, praktika
esparru seguruak...).
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Gazte mugimenduarekin elkarlanean daukagun azken data finkoa aurrera
begira abenduko topaketak dira. Hala ere, guk lan talde bezala, ildo hau
jorratzen jarraituko dugula argi dugu.
-NORI DAGO ZUZENDUA?
Gurekin bide honi ekiteko prest dagoen orori zuzendua dago, denon
artean egin beharreko zerbait delako. Garrantzitsua deritzogu maila eta esparru
ezberdinetan (lokalean, eskualde mailan, nazio mailan...) zabaltzeari eta
garatzeari.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Jarduera fisikoa eta kirolaren zientzietako( JFKZ-ko ) eskola kolektiboen
lan taldea izango da hasierako bultzada eman eta proiektua aurrera doala
ziurtatzeaz arduratuko dena. Horrek, bestalde, ez du esan nahi talde honek

bakarrik egingo duenik. Beharrezkoa izango da ildoa gizarteratu eta esparru
ezberdinetako jendeak ere lanketa aurrera eramatea.

14) GAZTE PREKARIOEN MUGIMENDUAK
*Orain arte emandako eztabaidek proposamen honetara eraman
gaituzte. Oraindik ere herrialdeka emango diren eztabaida erronda bat emateke
dago. Beraz, aldaketak egon daitezke
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Gazte prekarietatearen kontrako mugimendu sendo eta zabala,
gazteak prekarietatearen kontra kontzientziatu eta aktibatu nahi dituena.
Maletin gorria deituriko gida edonork eskuragarri izatea. Tresna hau gaur
egun lanaren arloan ezagutzen ditugun tresna alternatiboen gida bat izango da,
era kolektiboan proiektuak sortzeko gida. Finantziazio bide alternatiboak,
lotura interesgarriak...eskeiniko ditu.
-ZERGATIK/ZERTARAKO PLANTEATZEN DUGU?
Gazte mugimenduak prekarietatearen aurka antolatzeko espazioak behar
dituelako, arlo honetan hankamotz baikaude. Egoera honen aurrean alternatiba
errealak sortzea egingarria dela konuratzeko eta arazo indibidualak arazo
kolektibo ere direla kontzietziatu behar garelako.
-NORK/NOLA ERAMAN AURRERA?
Tokian tokiko errealitate, behar eta indarren araberako antolaketa
proposatzen dugu. Herri eta auzo bakoitzak erabakiko du zelan antolatu eta
modu independientean lan egingo du. Hala ere, bi eredu nagusi egon
daitezkeela aurreikusten dugu:
Gazte prekarietatearen kontrako asanblada
Mobilizazioa: Irakurketa politikoa kalera atera, gazteak aktibatu eta
kaleak hartu nahi ditugu. Kontzientziak astindu eta injustiziei erantzuna
eman arazo indibidualak kolektibo bilakatuz.
Bulego prekarioa
Bulego
prekarioa
tresna
moduan
ulertzen
dugu.
Gazteak
prekarietatearen kontrako borroka eta mobilizaziora batzea da helburua.
Beraz, bulego prekarioaz hitz egiten dugunean pisu handia dauka alor
mobilizatzaileak ere.

Asistentzia juridikoa
Alternatiben informazioa

Bulego
prekarioa

Mobilizazioa
Babesa

1. Asistentzia

bideratzea/biak

juridikoa:

abokatu

boluntarioak/sindikatuetara

informazioa: Jadanik existitzen diren proiektu
alternatiboen inguruko informazioa eskaini eta proiektu bat sortzeko
asmoa izanez gero OlatuKoop bezalako eragileetara bideratu.

2. Alternatiben

3. Mobilizazioa: Irakurketa politikoa kalera atera, gazteak aktibatu eta

kaleak hartu nahi ditugu. Kontzientziak astindu eta injustiziei erantzuna
eman arazo indibidualak kolektibo bilakatuz.
4. Babesa: arazo indibidualak arazo kolektibo bilakatzaren ideiarekin

jarraituz, gazte prekario zapalduak babestu behar ditugu. Gazte prekario
indibidual horrekin hitz egin eta denon artean erantzun (manifestazioa,
eskuorri banaketa, kontzentrazioa, performancea...).
NOLA KUDEATUKO DA? (EREDU POSIBLE BAT)
Tokian tokiko beharren arabera antolatzen den mugimendua izango da, baina
aldi berean Euskal Herriko gainerako taldeekin harremana duena.
Beharrezkotzat jotzen dugu mugimenduko taldeen artean sinergiak sortzea,
informazioa elkartrukatzeko eta komunikatiboki indarra izateko. Egiturarik
gabeko mugimendua izango litzateke. Ideia urtean behin edo bitan asanblada
orokor bat egitea da mugimendu izaera mantentzeko, aurrera eraman
beharrekoak erabakitzeko (egutegi propioa, web orriaren aldaketak...).
Mugimenduaren irudia
Web orria: mugimenduari ikuspegi komun bat emateko helburua. Bertan
mugimenduaren parte diren talde guztien kontaktua eta informazioa,
mugimenduaren izaeraren inguruko informazioa eta erabilgarriak diren tresnak
(hitzarmen kolektiboak, lan eskubideen gida, talderen batek sortutako
materiala...) egotea proposatzen dugu.
Iruditegi komuna: proposamena talde bakoitzak bere iruditegi eta letra izatea
da baina aldi berean denok lotzen gaituen iruditegi komuna izatea (adibidez:
kolore horia, logo bat, lelo bat...).

15) PROIEKTU KOMUNIKATIBOAK: JARRERA
KOMUNIKATZAILEA SUSTATZEKO DEKALOGOA
1) ZERGATIK DA BEHARREZKOA?

“Komunikazioa da jendartea mugiarazten duen motorra, alde batera edo
bestera bira egiteaz konbentzitzen gaituen tresna”
Komunikazioaren bueltan ari garen hainbat norbanako eta eragileren
hausnarketekin diagnosi bat osatu dugu, gazte mugimenduaren jardun
komunikaiboaz egiten dugun balorazioa biltzeko. Bertan jarrerak, jarduna,
bitartekoak zein tresnak aztertu ditugu. Hona hemen, bost puntutan, diagnosian
ateratako ondorioen laburpena:
- Komunikazioak duen garrantziaz ohartuta ere, lan esparru isolatu bezala
tratatzen dugu. Komunikazoaren arloa lau “friki-profesionalen” kontua dela
dirudi. Askotan, ez gaude prest eskatzen duen denbora inbertitzeko eta egiten
dugun lana gutxietsia denaren sentsazioa daukagu. Hau da, komunikazio arloko
militantzia ez dela ulertzen, ezta baloratzen ere.
- Euskal Herriko gazte mugimenduak ez du bere kontakizun propioa egiten,
deialdiak egitera mugatzen gara. Etsaiaren kriminalizazioaren eta heldu
boterearen aurrean ez dugu besterik: guk geuk kontatu behar dugu nor garen,
gure beharrak erdigunean jarriz, protagonistak geu izanez.
- Bitartekoak ez dira helburua. Gure estrategia politiko-komunikatiboak
helburuei erantzun behar die, eta horren arabera bitartekoak pentsatu.
Gehienetan, aurrezaurreko komunikazioa da tresna eraginkorrenetako bat.
Konfidantza sortu behar dugu.
Kalea
da
sarea.
Webak,
sare
sozialak…
kalearen isla ez badira, ez dira ezer. Ez dira nahikoa mezu bat zabaltzeko, ez
dute kaleko lana ordezkatu behar. Esan bezala, gure mezua zabaltzeko kanal
egokia hautatzeak garrantzi handia dauka.
- Mezuak zabaltzeko, gure tresna propioak ditugu: Topatu, Haraba, Leioatik,
Buiaka, Aittu, Piztu, Ahotsa, HalaBideo, Klitto... Elementu komunak: militantzia
hirukoitza (ez da jardun komunikatiboaren aldeko apustu garbirik egiten, beste
esparruek dute beti lehentasuna); elkarlana kolektiboekin (proiektuak ez dituzte
bere egiten, kolektibo bakoitzak bere buruaren inguruan komunikatzeko ardura
duela ez da hausnartzen); prekarietatea eta baliabide eza. (*Irakurketa hau
egitean, tresna edo komunikazio proiektuen inguruko hausnarketa sakonagoa
behar duela aurreikusten dugu, Topaketetan ere gauzatuko dena)
Diagnostikoak oso negatiboa dirudien arren, garbi daukagu nora goazen.
Gure hutsuneez ohartzeaz gain, esparru honetan ibiltzen garenok komunean
ditugun bizipen eta praktikak elkarbanatzeko aukera eman digu prozesu honek.

2) ZERTARAKO? Helburuak Aurreko atalean jarritako abiapuntutik, gure
erronka nagusiak identifikatu eta hauei heltzeko bitartekoez edo proiektuez
hitzegiten hasi gaitezke. Hauek dira gure lehentasunezko xedeak:
- Gazte mugimenduan parte hartzen duen pertsona ororengan jarrera
komunikatiboa sustatzea.
- Komunikazio arloari beharrezko arreta eskaintzea eta balioan jartzea.
- Bitartekoen gaineko hausnarketa sustatzea.
- Jardun komunikatiboa kolektibizatzea eta kontzientzia piztea.
- (…)
3) Proiektuaren definizioa
Militantzia komunikatiboa birpentsatzen
Dekalogo honetan hainbat baieztapen, proposamen... jaso ditugu.
Dekalogo hau, gure ustetan, gazte mugimenduko edozein militantek barneratu
beharko luke eta, ahal den neurrian, egunerokotasunean praktikan jarri. Kosta
egingo zaigun lana dela badakigu, baina ardura kolektiboki hartuz gero, gai
izango gara gure errelato propioa eraiki eta denon artean kontatzeko!
Dekalogoa
1. Ekintzaren beharretara egokitutako komunikazioa egin behar dugu. Baldintzei
egokitutako bitarteko eraginkorrak sustau eta ohikoak direnei erabilera berriak
bilatu.
2. Zuzeneko harremanek duten eraginkortasuna baliatu behar dugu zaharkitzen
ari diren bitartekoak birpentsatzeko.
3. Kolektiboek asumitu behar dute komunikazio lana. Era berean,
komunikazioan gabiltzanok bitartekoak eskaini eta laguntzeko prestutasuna
erakutsi behar dugu.
4. Orain arte ezarri ditugun mugak hautsi (sarea, gertuko ingurua, kartelak ohiko
lekuetan). Gu izan behar gara lehen pausua ematen dugunak.
5. Komunikazioa ez da gutxi batzuon kontua, jarrera komunikatzailea kutxatu
behar dugu eta eguneroko praktikan txertatu. Horretarako, norbanako eta
kolektiboek hartu behar dute formakuntza eta eztabaidak mahaigaineratzeko
konpromisoa, gu eragile izanik. Komunikazioaren inguruko hausnarketak piztu
behar ditugu etengabe, xede dugun jendea eta gure arteko amildegia txikitzeko.

6. Komunikazio lana argira atera behar da. Garrantzizkoa iruditzen zaigu
komunikatzaileoi aurpegia jarri, militante izaera aitortu eta bitartekoen
sorkuntzaren atzetik dagoen ahalegina bistaratzea. Sorkuntza lanak exijitzen
duen denbora kontenplatuta.
7. Lan komunikatiboa ez da kanpaina zehatzetara mugatzen. Komunikazioaren
gaineko ardura uneoro, ardura politikoarekin batera garatu behar dugun zerbait
da.
8. Sustengu ekonomikoa ezinbestekoa da baldintza duinetan jarduteko.
Gutxieneko baliabide material eta humanoak beharrezkoak direla ulertzea
ezinbesteko da kalitatezko emaitza bat lortzeko.
9. Egiten ditugun komunikazio jarduera oro euskaraz egiteko konpromisoa
hartzen dugu, gure izaeraren eraikuntzan duen balio estrategikoaz ohartuta.
Era berean, euskararen erabilpen zuzena bultzatuko dugu, kalitatezko
produktuak sortuz.
10. Betaurreko moreekin komunikatu: ez dugu hizkuntza sexistarik erabiliko,
bitarteko bisualetan ez ditugu genero rolak erreproduzituko eta egiten ditugun
ekintza komunikatiboetan feminismotik egindako ekarpenak kontuan hartuko
ditugu.

16) SORTZAILEEN GIDA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Sortzaile autogestionatuen gida bat antolatu nahi dugu, bitarteko
gutxiago dituzten sortzaileak ikustarazteko. Sarean egongo da eta autogestio
eszena bat sustatzea du helburu, kultur askean oinarritzen diren talde eta
mugimenduen artean zubiak irekitzeko.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Euskal Herrian eszena izugarri bat dago, eta bereziki gazte eta herri
mugimenduei lotutakoa dela esan beharrean gaude. Gaztetxeetako oholtzetan
hazi eta hezi gara sortzaile gehienak. Baina ikusten dugu, badirela aldatu ezin
ditugun zenbait inertzia. Ikuskizun handiak antolatzerako orduan (hemen
musikak du hegemonia osoa) talde eta estilo berdinei deitzen diegu, jendea
ekarriko dutelako, kontsumitu... eta honek dituen logika kapitalistez gain
(oraingo honetan ez gara hauek baloratzera sartuko), gustu musikal eta estetiko
bat saritzen ari gara eta gurpil zoroa sortzen. Talde dinosaurioak dira jendeak
nahi dituenak, guk hauek jarri eta jendeak talde dinosaurioak baino ez ditu
ezagutzen.
Askotan gertatzen da ez ditugula taldeok ezagutzen, eta aurreiritziekin
jokatzen dugula; beti betiko formula arrakastatsuak erreproduzitu nahiean.
Bestelako eszena baten alde, sortzaile ezezagunak ezagutzeko gida honek,
bereziki taldearekin harremana bultzatuko du (kontaktua, sare sozialak...).
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Lortu nahi duguna beraz, eszenaren aniztasuna bermatzea da, zirkuitu
komertzialetatik kanpo dauden sortzaileak ikustaraziz. Tresna honekin taldeak
ikustarazteaz gain, taldeen eta aretoen, zein kolektiboen artean sarea sortzea
nahi dugu, horretarako interaktiboak diren eremuak sortuz.
Euskararen eta parekidetasunaren ikuspegitik, minimoak betetetzen
dituzten taldeak hala adierazita egonen dira.
Bitarteko honen zabalpenarekin ere, bestelako eztabaidak jarri nahi
ditugu mahai gainean: eszena eredua, sorkuntzaren aldeko apustua, oholtza
gaineko feminismoa, autogestio eredu ezberdinak...
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Web orri batean egongo da, jada sortua dagoen batean gune gisa edo
espreski honetarako propio bat sortuaz.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?

Sortzaileek formulario bat bete beharko dute: izena, argazkia, estiloa,
herria, hizkuntza, taldekideen sexu-generoa eta harremanetarako kontaktua
betez. 6 hilabetean behin berritu egingo litzateke eta eskura ditugun areto eta
kolektiboei helarazi pdf bat berritasunekin.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Aurrera
oraindik.

begira honekin zer urrats egingo ditugun adostu gabe dugu

-NORI DAGO ZUZENDUA?
Bereziki zirkuitu komertzialetik kanpo dauden taldeak eta norbanakoak
ikustarazteko tresna denez, autogestioan mugitzen diren sortzaileei zuzendua
dago. Baita, eszenaren egoeraz kezkatuta eta bestelako eredu baten alde lan
egiteko prest dauden kolektibo eta aretoei.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Lan-talde bat egon gara martxan hau definitzeko eta Irailaren 24ean
Donostian egin genituen jardunaldi batzuetan adostu genituen puntu orokorrak.
Azaroa bitarte ekarpenak jasotzen saiatuko gara, eta behin publiko egina
kudeaketa lantalde baten esku egongo da.
Esan bezala, eta aipaturiko eztabaidei bide emateko, sortzaile gisa nola
antolatu eztabaidagai dugu oraindik.

17) IKUSKIZUNAK ANTOLATZEKO PRAKTIKA ONEN
BILDUMA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Liburuxka formatuan kaleratuko dugun gida honekin gazte mugimeduan
antolatzen ditugun ikuskizun eta eskaintza kulturaletan ematen diren desoreka
eta eskubide urraketetan eragitera dator. Ez da biblia bat izango, noski,
antolatzaile eta sortzaileen arteko komunikazioa errazteko tresna konpartitu
bat baizik.
Gazte mugimenduak sortzen duen eszena (izan musikal, bertso,
antzerki...) osasundu eta baldintzak duintzeaz gain, bestelako hausnarketa eta
mugimenduen abiapuntu izatea nahi dugu. Mugimendu autogestionarioek eta
Sortzaile autogetionatuok bat egin dezagun, kultur askea sustatuz.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Euskal Herrian eszena izugarri bat dago, eta bereziki gazte eta herri
mugimenduei lotutakoa aipatu beharrean gaude. Gaztetxeetako oholtzetan hazi
eta hezi gara sortzaile gehienak. Baina indar guzti honek badu bere infrentzua:
ikuskizunei dagokionean askotan bitarteko gisa erabiltzen dira eta ez dira behar
beste zaintzen; egoera oso prekarioa izaten da; ez zaio mimo gehegi
eskaintzen...
Askotan oso amateurra delako antolatzailea, sortzailea, edo biak, eta
askotan ez dagoelako nahikoa aurrekontu, material, denbora... Arrazoiak asko
eta oso ezberdinak izan arren, gaiari heltzeko bitarteko bat eskaintzea da gure
asmoa, sortzaileon eta autogestio mugimenduon artean harremana apur ez
dadin.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Lortu nahi duguna beraz, eszenaren baldintzak hobetzea izanen da, eta
horretarako antolatzaile zein sortzaileon arteko komunikazioa erraztu. Gida hau
ez da hitz hutsen bilduma ba izango, baizik eta modu oso zehatzean, kultur
jarduera bat antolatzean kontuan izan beharreko hainbat eskubide eta
betebeharren multzoa baizik.
Bestetik honen bidez, eszenari bultzada bat eman nahi diogu,
autogestioari loturiko mugimendu kultural berri bat sortuz. Gure mugimenduek
antolatzen ditugun jardueretan aipaturiko minimoak betetzen ez badira, zaila
izango baita sortzaile eta mugimenduon harreman osasuntsua bermatzea.
Bitarteko honen zabalpenarekin ere, bestelako eztabaidak jarri nahi
ditugu mahai gainean: eszena eredua, sorkuntzaren aldeko apustua, oholtza
gaineko feminismoa, autogestio eredu ezberdinak...

-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Praktika onen bilduma hau euskarri fisikoan argitaratuko dugu, eta ahalik
eta gaztetxe eta gune autogestionatu gehienetara hedatzea nahiko genuke,
baina sarean ere egongo da libreki deskargatzeko.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?
Sortzaile eta antolatzaileen arteko harremana izango da gida honen
funtzionatzeko modua: denon ikuspegia bermatuta dituen minimoetatik
abiatuta komunikazioa errazteko funtzioa izanik. Hala ere, liburuxka honen
gainean hausnarketa eta kontzientziazio lan bat egiteko apustua egiten dugu.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Aurrera
oraindik.

begira honekin zer urrats egingo ditugun adostu gabe dugu

-NORI DAGO ZUZENDUA?
Hiruki bat garatzen saiatu gara, eta bertan arlo bakoitzaren eskubide eta
betebehar moduko batzuk definitzen. Hiruki honetan sortzailea, antolatzailea
eta zalea egongo lirateke, eta bakoitzak bestearekiko kontuan eduki beharreko
jarrerak zehazten saiatu gara.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Lan-talde bat egon gara martxan hau definitzeko eta Irailaren 24ean
Donostian egin genituen jardunaldi batzuetan adostu genituen puntu orokorrak.
Azaroa bitarte ekarpenak jasotzen saiatuko gara, eta behin publiko egina
edonoren esku egongo da.
Esan bezala, eta aipaturiko eztabaidei bide emateko, sortzaile gisa nola
antolatu eztabaidagai dugu oraindik.

18) SORTZAILE MUGIMENDUA
-ZER PROIEKTU SORTU NAHI DUGU?
Euskal Herriko sortzaile gazteok batuko gaituen mugimendu bat sortzeari
buruzko eztabaida bat sustatu nahi dugu. Honen beharrezkotasuna eta
oinarriak eztabaidatuko ditugu topaketetan.
Kultur askea eta autogestioa aurrera eramateko tresnak eskaini eta
orokorrean bestelako kultur eredu bat sustatzeko mugimendua da sortu nahi
duguna.
-ZERGATIK DA BEHARREZKOA?
Sortzaile gazteok, bestelako edozein kolektibo bezala, gure arazo
propioak ditugu, eta hauei aurre egiteko ezinbestekoa da antolakuntza. Ordea,
modu eta helburu oso ezberdinen arabera izan daitekeenez, gaur egun oraindik
ez dugu proposamen finkorik.
-ZER LORTU NAHI DUGU?
Euskal Herrian iraultza kulturala egin nahi dugu eta horretarako Eszena
berpiztu nahi dugu. Bide horretan hamaika dira sortzaileon arazoak: kulturaren
pribatizazioa, masa kontsumoak dakarren kritikotasun galera, prekarietatea,
autogestioa garatzeko zailtasuna, profesionalki aritzeko ezintasunak,
konpromiso politiko eta sortzailea uztartu eta zabaltzeko zailtasunak, oholtza
gaineko (baina batez ere oholtza inguruko) matxismoa, jaialdi masiboak,
musikaren hegemonia espazio autogestionatuetan...
Arazo guzti hauei erantzun bat eman nahi diegu, eta era kolektiboan
eman ere.
-NON ATERAKO DUGU AURRERA?
Dena erabakitzeko dagoen arren, jada badaude herri, eskualde, zein
herrialde mailako kultur mugimenduak. Horiek izango dira gure abiapuntu eta
lehentasuna.
-NOLA LORTUKO DITUGU HELBURUAK?
Gazteraiki topaketak izango dira eztabaidaren abiapuntu. Aldez aurretik
hainbat eztabaida emango ditugu herrialde ezberdinetan, abenduko helburuak
zehazteko eta adostasun minimo batzuetatik abiatzeko.
-ZENBAT IRAUNGO DU?
Aurrera
oraindik.

begira honekin zer urrats egingo ditugun adostu gabe dugu

-NORI DAGO ZUZENDUA?
Orokorrean musikariak diren arren kolektibo ezberdinetan antolatutak
daudenak, bertsolari, margolari, antzerkigile, idazle, eta bestelako sortzaileei
zuzenduta egongo da. Azken finean, kultura askearen aldeko mugimendua sortu
nahi badegu, lehenik sortzaileok bildu behar dugu, gure arazoez hausnartu eta
kultur askearen barruan gure burua nola kokatzen dugun eztabaidatu. Baina
noski, denon egitekoa izatean, irekia egon beharko luke.
-NORK ATERAKO DUGU AURRERA?
Lan-talde bat egongo gara martxan hau definitzeko eta azaroa bitarte
ekarpenak jasotzen saiatuko gara. Jada dauden Ez Dok Amaitu, MusikGerrila edo
Iruñerriako Musikari Prekarioak kolektiboen hausnarketak ere aintzat hartukok
ditugu.

