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PARADIGMA IRAULTZAILE BERRI BATERANTZ

Intentsitate politiko handiko garaiak bizi ditugu. Euskal Herrian 
sobera barneratua dago ETAren existentziari lotutako ziklo 
politiko iraultzailea amaitu egin dela eta ziklo politiko berri baten 
hastapenetan gaudela. Ziklo politiko horrek izaera iraultzailea 
edukiko duen ala ez, bertan diharduten eragile iraultzaileek 
erakusten duten gaitasunen araberakoa izango da. Baita bal-
dintza sozial, ekonomiko eta ekologikoek eskaintzen dizkiguten 
aukeren araberakoa ere, eta hor behintzat, badago leiho ireki 
ugari. Kapitalismoa mende betean ezagutu duen krisi sakonenean 
murgilduta dago eta mundu mailako eraldaketa sakon bezain 
erradikala abiarazi du. Osagaiak, beraz, ez dira falta.

Euskal Herrira bueltatuta, esan dugu zenbait eragile egungo 
egoerari erantzun iraultzailea emateko prestasun eta deter-
minazioa erakusten ari direla. Saiakera horretan buru-bela-
rri diharduten guztiei errespetu eta begirune osoa zor diegu. 
Hala ere, eta ondoren azalduko dugun bezala, gure ustetan 
iraultzaren geografian inork ibiliak ez dituen bide, haran eta 
mendi tontorrak daude oraindik. Eta horretarako gaude hemen. 
Gure ustetan, badago Euskal Herrian, baina baita Europa eta 
Mundu mailan ere, gizadiak bizi duen egoera kritiko honi 
aterabidea eman diezaiokeen paradigma iraultzaile berri bat 
eraikitzeko aukera. 

Hartzen dugun hautua ez da erraza eta erronkari dagokion 
konpromisoarekin erantzun behar diogu. Iraultzarako bide 
berri bat zabaltzen ari gara, paradigma iraultzaile berri bat. 
Oraindik bide horren nolakotasun eta determinazio asko eta 
asko ezezagunak zaizkigu, baina ibiltzeari ekiteko moduko oi-
narri sendoak baditugu dagoeneko. Ibiltzen hasteko eta erort-
zeko, noski, aurrera egingo dugun bezala jausi ere egingo 
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garelako. Beraz, honakoa saiakera bat baino ez da, baina ez 
edozelako saiakera, transzendentzia berezia duena baizik; gure 
gain ardura iraultzailearen erronka ezartzen duena. Horregatik, 
gure indar eta gogo guztiekin aurrera ateratzen saiatuko garen 
saiakera da. Hori da gure hautua.

1-Zer da eta zelan eraikitzen da paradigma iraultzaile bat?
Errealitate sozialaren baitan ematen diren biolentziazko harre-
manak identifikatu, berauek osotasun bezala ulertu eta osotasun 
hori errotik gainditzeko helburua daukan prozesu politiko 
konplexua da iraultza. Horri lotua, paradigma iraultzaile bat, 
prozesu hori modu zehatz batean egikaritzeko egiten dugun 
proposamen integrala litzateke. 

Ohikoa da paradigma, korronte ideologiko edo ildo bati 
buruz hitz egiten dugunean, teoriaren garapen zehatz bati 
buruz aritzea. Hala ere, teorikoki ematen diren ezarpenez gain, 
paradigma iraultzaile batek espresio praktiko eta antolakuntza 
zehatz bat ere barnebildu behar du. Paradigma bati buruz ari 
garenean, gure jardun politikoa, eta oro har gure bizitza, oso-
tasun bezala ulertu eta gidatzen duen praxi eta ideologiaren 
konbinazioaz ari gara. Beraz, ikuspegi integral bati erantzun 
behar dio gure proposamenak; pentsatzen duguna, esaten du-
guna eta egiten duguna norabide berdinean lerrokatu behar dira. 
Horregatik, paradigma batek, gutxienez, hiru esparru hauek 
barnebildu behar ditu: 
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Errealitatearen ulerkera.
Alde batetik, errealitate sozialaren ulerkera daukagu: lana, gor-
putzak, erreprodukzioa, ekoizpena, horien gain ezartzen diren 
jabetza formak eta horietatik eratortzen diren zapalkuntza eta 
esplotazio formak (alienazioa, jabetza pribatua, patriarkatua, 
Estatua, kolonialismoa, kapitalismoa…). Bestalde, errealitate 
sozial horren oinarrian dauden eta berau zeharkatzen duten 
aldagai biofisikoak ditugu: materia eta energia zikloak eta bi-
zitza prozesua (atmosfera, lurra, ozeanoak, landareak, animaliak, 
ekosistemak...). 

Errealitatearen dimentsio horien guztien ulerkera eta 
hartu-emana barnebildu behar du paradigma ideologiko batek.

Teoria politikoa.
Goian aipatutako errealitate hori eraldatzeko egiten dugun ga-
rapen teorikoa eta horri lotua aurkezten dugun proposamen 
politiko askatzailea. Bertan, taktika eta estrategia zehatz bat 
jasoko dira. 

Etika iraultzailea, antolakuntza eta bizitza eredua.
Egunerokotasunean horrek guztiak hartzen duen antolakuntza 
forma zehatza eta horri lotua doan jarduera politikoa. Egitu-
raketa nazionala, lokala, plangintza, antolakuntza iraultzailea 
eta herriaren arteko lotura, militantzia eredua eta balio etikoak... 
Oro har, bizitza osotasun bezala ulertu eta antolatzeko eredu 
zehatz bat barnebildu behar du paradigma iraultzaile batek, 
kultura forma jakin bat eraiki behar duena bere baitan.

Hortaz, argi dugu paradigma iraultzaile baten eraikuntza 
ezin dela garapen teoriko soil bati lotua joan. Aldi berean, 
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haren garapen eta izaera ezingo dugu modu linealean 
ulertu. Iraultza bera prozesu konplexu bezala ulertzen dugun 
heinean, berari lotutako proposamen politikoak izaera diale-
ktikoa dauka, bat-batean argitu ezin daitekeena. Idatziz eta 
eztabaidatuz zenbait aurrerapen egin ditzakegu, baina borroka 
prozesuari lotutako garapena izan behar du; herriarekin bat 
eginez, zapalduon artean bakarrik topatuko ditugu inguratzen 
gaituen dominazioaren kontraesan errealak, eta baita gure 
planteamenduarenak ere. Errealitatearekin etengabeko har-
tu-eman horretan bakarrik eraiki daiteke benetan iraultzailea 
izango den paradigma berria. 

Beraz, guk, gaur eta hemen, zenbait abiapuntu ezarri 
ditzakegu eta bideari ekin, baina horrek ez du esan nahi 
paradigma berri horren jabe garenik. Eta horrek ez gaitu 
kikildu behar. Hurrengo urteetan zehar ondo lan egiten 
badugu eta baldintza egokiak ematen badira, paradigma ha-
siberri honen baitako gaitasunak biderkatuz joango dira eta 
bere barne garapenean aurrerapauso kualitatibo eta kuantita-
tiboak metatuko dira. Era berean, paradigma berria oraindik 
osatu gabe egoteak ez du esan nahi gure konpromiso maila 
erdizkakoa izan behar denik; hasiera hasieratik gure buruen 
gain beharrezkoa den ardura maila ezarriko dugu.

2-Euskal Herriak paradigma iraultzaile berri baten beharra du?
Paradigma iraultzaile bat horrela definitzen badugu, gure 
buruari egin beharreko lehenengo galdera da ea Euskal Herriak 
paradigma iraultzaile berri baten beharra duen. Horretarako, 
Euskal Herriko panorama politikoari erreparatzea beha-
rrezkoa da. Goian esan bezala, ETAk abiarazitako ziklo 
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politiko-armatua agortuta, ziklo estrategiko berri baten ata-
rian gaude. Asko dago esateko aurreko zikloaren garapen eta 
agorpenari buruz, oraingoan horretan sakonduko ez dugun 
arren. Hala ere, aipamen txiki bat egitea ezinbestekoa deritzogu, 
bai egungo agertoki politikoa ulertzeko zein paradigma berria-
ren eraikuntzaren norabidea ondo kokatzeko. 

Gauza jakina da 2000. urteko lehen hamarkadarako Euskal 
Nazio Askapenerako Mugimendua estrategikoki agortua zegoela. 
Kale itsu horri aterabidea aurkitu ezinik, bere azken momen-
tuak bizi zituela esan dezakegu, eta ziklo berria erditzea eragin. 
Garai kritiko horien irakurketan, ohikoa izan da ikuspegi iraultzaile 
bat defendatu izan dugunon aldetik sektore erreformista eta 
sozialdemokrata kokatzea kritika eta erasoaldien jomugan. 
Zentzu horretan, zalantza izpirik ez dago sozialdemokraziak 
ordura arteko Ezker Abertzalearen kontrol politikoa hartu eta 
egitura guztiak erreformaren koordenadetan kokatu zituela, 
ondorio argi batekin: estrategia iraultzailea alboratzea. Hala 
ere, gure ustetan, porrot historikoa ulertzeko gako nagusietakoa 
erreformismoaren jokaldian baino, sozialismo abertzale iraul-  
tzailearen huts egitean aurkituko dugu. Hein handi batean, 
proiektu iraultzaileak bere helburuak betetzeko gaitasun ezak 
eragin zuen ENAM-en desegitea; erreformismoak abagunea 
behar bezala probesten jakin izan zuen, besterik ez. 

Hortaz, egungo ziklo politikoaren irekiera eragin zuten ger-
takariak aztertzerako orduan, galdera nagusiak geure buruari 
(apustu iraultzailearen alde gauden orori) egin beharko ge-
nizkioke: zeintzuk izan ziren sozialismo abertzale iraultzailearen 
huts egiteak? Kanpo faktoreetatik haratago (errepresioa, euskal 
testuinguru sozioekonomikoaren eraldaketa, mundu mailako 
aldaketa geopolitikoak...), zeintzuk ziren estrategia eta praxi 
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iraultzaileak berezko zituen hutsune eta gabeziak? Ziklo 
politiko berriari aurre egiteko gako asko aurkituko ditugu gal-
dera horiei modu egokian erantzuten badiegu. Aurrerantzean 
ere, gure ibilbidearen irakurketa kritikoa egiterako orduan hau 
kontuan hartu beharko dugu; ohikoa daukagun begiradaren 
noranzkoa aldatu eta besteek egiten dutena epaitzetik, gure 
barrura begira jartzea. Azken finean, proiektu iraultzailea 
maila sozialean gauzagarria dela erakutsi beharko dugu, eta 
hori, oztopoak oztopo, iraultzaileon ardura baino ez da izango.

Hau guztia esanda, gaur egungo panorama politikoa aztertzea 
dagokigu, modu arinean bada ere. Horretarako, Euskal Herri-
ko eskenatoki politikoa goitik behera analizatu baino, maila 
nazionalean garrantzia duten eragile nagusietara joko dugu. 
Paradigma iraultzaile berri bat eraikitze bidean gauden 
honetan, egun martxan dauden proposamenekiko alderaketa 
bat beharrezkoa dugu. Alegia, espazio politiko batek dagoeneko 
gure planteamenduaren oinarri berdinak konpartituko balitu ez 
luke zentzurik izango paradigma berri baten eraikuntzan 
hasteak. Horrez gain, ondorengo analisiak izaera kritikoa 
duen arren, hausnarketok ez ditugu egiten aipatuko ditugun 
eragileak epaitu ezta mespretxatzeko asmoz. Plano politikoan 
normaltasunez egin beharreko hartu-eman dialektikoaren 
baitan kokatzen dugu ariketa hau. Horrela, aurrerago gure oina-
rriak aurkeztu eta berauetan sakonduko dugun heinean, horien 
gainean egoki ikusten diren kritikak jasotzeko prestasun osoa 
erakusten dugu.

Modu horretan, gaur gaurkoz, publikoki eta estrategia ze-
hatz baten baitan egituratutako hiru espazio argi identifikatu 
daitezke eremu abertzale/euskaldun eta ezkertiarrean:
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-Sortuk gidatzen duen espazio politikoa. Euskal Herriko 
mugimendu iraultzailearen nukleo nagusia izan zen aurreko 
fase historikoan. Borroka armatua eten ondoren, Euskal 
Herriaren independentzia formala lortzera bidean fronte 
zabalaren faseari ekin dio, esplizituki sektore sozialdemokra-
tak direnekin aliantzan (EAk ordezkatzen dituenak). Oina-
rri horietatik abiatuta babes soziala zabaltzeko borondateak, 
dominazio harremanak gainditzeko proposamen erradikalei 
heltzeko aukerak murriztu dizkio, xede iraultzailea eta 
diskurtsoa lausotuz. Hartara, agerikoa da ikuspegi iraultzai-
lea albo batera utzi duela eta ordezkaritzako demokraziaren 
dinamika instituzionalean murgilduta dabilela, erreformismoa 
ardatz politiko nagusitzat hartuta. Dena den, bere garrantzia 
eta herri mailan duen oinarri soziala ukaezina da, eta hortaz, 
besterik gabe ezin borrokaren mapatik baztertu. Bide iraul- 
tzailea utzi izanak ez du ukatzen zenbait borroka esparrutan 
kontuan hartzeko eragilea denik. Edozein modutara ere, gaur 
gaurkoz, alternatiba askatzaile bat eraikitzeko gaitasunak 
mugatuak dituela argi ikusten dugu. 

-Ildo sozialista (GKS, IA, Kontseilu Sozialistak, Itaia, Gedar, 
Erraki, Ekida…). Marxismoaren erroetara jo eta jatorrizko 
proiektu komunista iraultzailea berreraiki nahian dabilen 
espazioa. “Alderdi Komunista”ren kontzeptuaren inguruan 
proposamen estrategiko argi bat eraiki dute eta bizitzaren 
adierazpen ezberdinak horren baitan antolatzeari ekin dio-
te. Saiakera benetan goraipagarria. Momentuz, testuinguru 
iraultzailean hegemonia lortzeko aurrerapauso argienak ema-
ten dabilen espazioa da, “disidentziaren” gero eta elementu 
gehiago bereganatzeko aukerak handituz. Orain arte eginiko 
bidean zenbait gabezi antzematen baditugu ere, ukatzerik ez 
dago hartutako norabidean aurrerapen sendoak eman dituz
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tela, lan militante serio eta finaren emaitza. Zentzu horretan, 
etorkizunean, horretarako baldintzak sortuko balira, interesa-
garria izango litzateke esparru batzuetan elkarlanean aritzeko 
aukera zabaltzea. Edozein modutara ere, gure ustetan, ezker 
iraultzailearen baitako gabezia historikoak gainditu gabe 
jarraitzen dute, tartean pertsona-subjektuaren ulerkerari dago-
kionez (hertsiki arrazionala eta erredukzionista), pertsonaren 
beste dimentsioei pisu gutxiago emanaz (emozioak, alienazio 
psikologiko-ideologikoa, espiritualitatea…). Ulerkera horren 
bidez praktika mikropolitikoei ez dirudi behar beste energiarik 
eskaintzen diotenik (egoa edo aspektu inkontzienteen 
inguruko lanketa, militanteen artean zein kanpo eragileekin 
komunikatzeko eta harremantzeko moduak, pertsonali-
tatearen eraldaketa iraultzailea eta maskulinitatearen lanke-
ta...). Genero harremanak eta patriarkatuaren gaurkotasuna 
ulertzerako orduan ere desadostasun nabarmenak antzema-
ten ditugu, patriarkatua oraindik indarrean dagoen Domi-
nazio Sistemaren zutabe bezala ulertzen baitugu guk. 

Horrez gain, gure ustez, gehiegizko bertikalismoan eta 
zenbaitetan autoritarismoan oinarritutako antolakuntza ere-
dua darabilte.

- Jarki-Jardun. Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduaren 
tradizio iraultzailea berreskuratzen saiatuko den espazioa. 
Orain arte ezezagunen zaigun espazioa da, diskrezio han-
dienarekin ibili baita lanean. Publiko egin dituzten hausnarketeta-
tik abiatuta, gidaritza-eragile bat sortu dutela ondorioztatzen 
dugu, bere baitan Euskal Herriaren askatasunaren alde egiten 
duten herri mugimendu zein espresio politiko anitzak aglutina-
tu eta gidatuko dituena. Momentuz, hainbat herri ekimen edo 
eragile iraultzaile txiki batu ditu Jardun deitutako bide-orri 
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taktikoan. Aurreko ziklo politikoaren ardatz izandako “Inde-
pendentzia eta Sozialismo”rako proposamen estrategiko klasikoa 
darabilte eskuartean. Planteamenduak bertute ugari ditu eta 
baliteke etorkizunean zenbait elkargune aurkitzea. Hala ere, 
ikuspegi estrategiko horren zutabe nagusiak egungo testuin-
guruan agortuta daudela uste dugu eta berrikuspen eta 
berreraikitze sakona beharko lukete.

Aurreko hiru espresio antolatuez gain, egun Euskal Herrian 
pisu nabarmena duen mugimendu feministari aipamena 
egin nahiko genioke. Heterogeneoa den bezala, korronte asko 
barnebiltzen ditu, eta horregatik ez da agertzen estrategia 
argi baten baitan egituratuta. Hala ere, bere baitan diharduten 
korronte horietako batzuk norabide egokian aurrerapausoak 
ematen dabiltzala deritzogu, eta potentzial iraultzaile handia 
dute. Izan ere, gure existentzia bera (Kimua proposamenarena) ez 
litzateke posible izango gutako askok bertan egindako ibilbi-
dearengatik ez balitz. Horrez gain, ukaezina da feminismoaren 
eskutik etorri direla azken hamarkadan eskenatoki politikoa 
zeharkatu duten ekarpen nagusietako batzuk. Patriarkatuaren 
aurkako borroka historikoan laugarren olatu bezala ezagutu 
den honek berriro ere mahai gaineratu ditu erraztasun han-
diegiarekin ahazten diren ezarpen ugari. Baita berritzaileagoak 
izan diren beste asko ere, are lanketa sakonagoa beharko du-
tenak denon partetik. Hortaz, aurrekoak bezala, Euskal Herriko 
mugimendu feministak kontuan hartzeko espazio politikoa 
osatzen du.

Esan bezala, honekin guztiarekin, ez ditugu goiko espresio or-
ganizatiboak epaitu ezta mespretxatu nahi. Horietako 
bakoitzaren bertuteak, baina baita konpartitzen ez ditugun 
elementuak azpimarratuz, Euskal Herrian oraindik espazio 
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politiko berri bat eraikitzeko aukera egon badagoela azpimarratu 
nahi dugu. Horregatik, gurea ez da aurrekoak ordezkatzera 
edo garaitzera datorren proposamena. Alderantziz, aurrekoek 
lantzen ez dituzten eta landuko ez dituzten bide ugari dau-
de, eta horiek jorratzera gatoz gu. Zentzu horretan, ausartak 
izan beharko garela uste dugu eta huts egiteko beldurra alde 
batera utzi. Historiak ezarriko du ildo politiko bakoitzaren 
zein ezaugarrik lortuko duen ugaldu eta gorputz sozialean 
zabaltzea. Gainera, bide berri horiek jorratzeko aukera ziklo 
politiko berriaren irekierarekin bakarrik izango da posible; 
ziklo politiko berria zenbat eta ezarriago egon, are zailagoa 
izango da ezer berria abiaraztea. Aniztasun ideologikorako 
garai historiko batean murgilduak gaude Euskal Herrian eta 
ez dugu aukera igarotzen utzi behar. Edozein modutara ere, 
berandu baino lehen denok egingo dugu bat Euskal Herriko 
askapen mugimenduaren baitan, bakoitza bere bidetik irabazi-
tako irakaspenekin. Hori ez genuke inoiz ahaztu behar.

Beraz, Euskal Herrian paradigma iraultzaile berri bat erai-
kitzeko espazio eta aukera argi bat aurkezten zaigula uste 
dugu. Eta horrek paradigma berriaren eraikuntza abiatuko 
duten oinarrizko ardatzak identifikatzera garamatza, aurreko 
proposamenekiko kualitatiboki ezberdinak diren ardatz beza-
la aurkezten ditugunak. Aurrerantzean gure bidea gidatu eta 
paradigma berriaren zutabe bilakatuko diren ardatzak dira 
ondorengoak:

- Dominazioa osotasun bezala. Dominazioa prozesu historiko 
konplexu bezala eta bere osotasunean ulertu: era integralean, 
ez modu zatikatu eta bereizian. Gaur egun kapitalaren baitako 
kategoriak zentralak izanik, aurretik datozen kategoriak (pa-
triarkatuari edo kolonialismoari lotutakoak, esaterako) 
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Dominazio Sistemaren parte banaezina dira oraindik, eta do-
minazioak osotasun bezala duen funtzionamendua ulertzeko 
ezinbestekoak. Horrez gain, dominaziorako oinarri materia-
lekin batera, mentalitate dominatzailearen garrantzia eta bien 
arteko lotura ulertu behar dugu.

- Patriarkatua. Aurrekoaren baitan patriarkatuak garrantzi 
berezia du. Bere ulerkera eta dominazioaren baitan betetzen 
duen papera argitu behar dugu; baita horrek dituen islak teoria 
politikoan, antolakuntza forman eta izaera militantean.

- Kolonialitatea eta Nazio Auzia. Pentsamendu dekolonialean 
sakondu eta horren eskutik abertzaletasunak eta nazio auziak 
proiektu iraultzailean izan behar duten lekua berreraiki.

- Egia eta zientzia iraultzailea. Egungo sisteman “egia zien-
tifiko” bezala saltzen digutena zientzia burgesak zeharkatua 
eta ikusmolde positibistaren arabera eraikia dago. Horren 
aurrean egiaz eta berau antzemateko metodoaz hausnartu 
behar dugu eta izan dezaketen adierazpen iraultzailean sakondu. 

- Ekologia politikoa. Inguratzen gaituzten eta gure parte di-
ren aldagai biofisikoak ulertu eta paradigma iraultzailearen 
erdigunean txertatu.

- Estatua. Estatuaren ulerkeran sakondu eta gainditua izateko 
prozesu iraultzailean bete beharko lukeen funtzio estrategi-
koaren berrikuspena egin. Horri lotua, erreforma eta iraultzaren 
arteko loturaren berrikuspena, etapismoaren gaindipena eta 
baita taktika eta estrategiaren arteko konbinazioarena ere. 

- Kategoria politikoak. Proiektu politiko askatzailearen 
kategoria estrategikoak ezarri: Bizitza Askea helburu estrate-
giko bezala; sozialismoa oinarrizko printzipio gisa, kolektibi
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zazioa, auto-antolakuntza eta komunitatearen eraikuntzarako 
tresna bezala ulertuta; komunen arteko konfederazioa sistema 
politiko bezala; herri langilea eta oro har klase desjabetuak 
prozesu iraultzailearen oinarri legez; emakumeak antolakuntza 
iraultzailearen gidaritzan...

- Etika iraultzailea eta antolakuntza eredua. Iraultzaren 
baitako antolakuntza eredua birpentsatu behar dugu eta 
horretarako honako elementuak gako garrantzitsuak dira: 
koadro antolakundea, marko autonomo ez-mistoak, 
etika iraultzailea, formakuntza eredu integrala, zentralismo de-
mokratikoa, kritika-autokritika… Antolakuntza eredu iraultzai-
lea ulertzerako orduan erreferente ezberdinetatik abiatzen gara; 
Euskal Herrian eman diren antolakuntza tradizio ezberdine-
tatik hasita, munduan zehar ikusi ditzakegun erreferentzia 
erreal eta praktiko ugarietara; hala nola, Kurdistango Askapen 
Mugimendua edota Abya Yalan garrantzia izan duten askapen 
mugimendu ezberdinak. 

3-Proposamen politikoa eta oinarrizko hipotesiak

Goiko ardatzetatik abiatuta, badaukagu dagoeneko gure ustetan 
nahikoa sendoa den oinarria. Esan bezala, paradigma berria 
oraindik ez dago erabat osatua, baina paradigmaren bizkarre-
zurra osatuko duen proposamen politikoa eta berau sostengatzen 
duten oinarrizko hipotesiak baditugu. Hipotesi bezala aurkezten 
ditugu arrazoi horrexegatik; oraindik erabat osatu gabe dau-
delako. Bide luze baten hasieran ematen ditugun pauso txiki 
bezala ikusten ditugu, jarduera iraultzailea norabide jakin 
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batean piztu dezaketen txingarrak. Horregatik, hipotesi horie-
tan erantzun garbi eta itxiak aurkitu baino, galdera egokiak 
topatzen saiatu behar gara. 

Proposamen politikoaren kasuan ere modu horretan ulertu 
behar dugu; oinarrizko hipotesietatik eraikitako saiakera be-
zala, Euskal Herriari luzatzen diogun interpelazio moduan. 
Egungo baldintzetatik abiatuta, praxi iraultzailea gorpuztu de-
zakeen sintesi politiko bezala aurkezten dugu, oraindik burutu 
gabea egon arren, gure jarduna gidatuko duen erreferentzia 
marko bezala hartuko duguna. 

Hortaz, honakoak dira ondoren aurkituko dituzuen edukiak:

- Proposamen politikoa. Bizitza Askea eta Euskal Herriko Komunen     
   Sistema.

- Oinarrizko hipotesiak.

1-Dominazioaren Sistema. Klase jendartearen erroak eta  
        egungo adierazpenak.

2-Patriarkatua, dominazioaren zutabe.

3-Materia, bizitza, lana. Ekologia politikoaren irakurketa  
        iraultzailerako hainbat ekarpen.

4-Etika iraultzailea eta antolakuntza.


