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ETIKA IRAULTZAILEA ETA ANTOLAKUNTZA

Liburuxkaren azken kapitulu honek sarrerako atalean para-
digma iraultzailearen nolakotasunari buruz esandakora gara-
matza. Bertan adierazi dugu paradigma iraultzaile batek ezin 
duela teoriaren garapen soil bat izan eta proposamen integral 
bat barnebildu behar duela. Alegia, teorikoki ematen diren 
ezarpenez gain, paradigma iraultzaile batek espresio prakti-
ko eta organizatibo zehatz bat ere barnebildu behar duela; 
pentsatzen duguna, esaten duguna eta egiten duguna norabide 
berean lerrokatu behar dira. Horretarako, gure ustetan etika 
iraultzailearen eta antolakuntza ereduaren afera erdigunean 
jarri behar du paradigma berriaren eraikuntzak. 

Borroka prozesu askoren baitan, etikari dagokion auzia 
aurreragoko gai bezala utzi izan da. Gutariko guztiak 
zeharkatzen gaituzten dominazioaren adierazpenak (indibi-
dualismoa, jarrera matxista eta patriarkalak, izaera liberala, 
arrazismoa...), iraultzailearen motxilan sartu izan dira maiz, 
aurrerago, iraultza egiten dugunean edo, landuko ditugu-
lakoan. Gure ustez, horiei gaurdanik erreparatu eta gure bai-
tako eraldaketa iraultzaile hori gauzatzen hasi gabe, herren 
ekingo diogu bide iraultzaileari. Guk geuk ez badaramagu 
gure baitan aldarrikatzen dugun iraultza horren isla, nori ari-
tuko gatzaizkio iraultzaz? 

Beraz, Kimua proposamenari etikaren gaineko hausnarke-
tarekin emango diogu itxiera, antolakuntza eredu iraultzaileak 
hartu beharko lukeen adierazpenarekin eta hau guztia prakti-
kara eramateko zenbait gakorekin. 
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1-Etika eta egia iraultzailea

Edozein giza taldek berau osatzen duten kideen jarduna gi-
datuko duten irizpideak behar ditu; zer den egokia eta zer ez 
adierazten duten balio zehatz batzuk. Horien arabera mol-
datuko da kideetako bakoitzaren pertsonalitatea, norbanako 
bakoitzaren izaera. Grezia klasikoan, ethos hitzarekin, es-
tantzia definitzen zen, bizitzeko lekua edo espazioa. Denbora-
rekin, ethos hori bakoitzaren izateko modua adieraztera pasatu 
zen; portaera eta jokamoldeek sortzen zuten gure barruko es-
pazio hori. Espazio estatiko bat izatetik urrun, gure barruko 
bizileku hori, ethosa edo izaera, norabidetzea eta moldatzea 
posible zela uste zuten, egokiak iruditzen zitzaizkien balioen 
arabera. Hor kokatu dezakegu etikaren jatorria. Baita mora-
larena ere, moral hitza, ethos grekoaren itzulpen latinoa baita. 
Finean, moralak ere, etikak bezala, bizitzan egokia zer den eta 
zer ez antzemateko irizpideak eskaintzen dizkigu.

Abiapuntu horretatik hasita, etika edo moralari buruzko 
irakurketak norabide ugari har ditzake, beraien artean kon-
trajarriak izan daitezkeenak. Esate baterako, etika iraultzai-
leari buruz hitz egiten amaitu dezakegu, baina baita moral 
erlijiosoari buruz ere. Horregatik, ezer baino lehen, zenbait 
elementu argitzea ezinbesteko ikusten dugu. Lehenengo eta 
behin, gure ustez, etikak politikoki eraikia izan behar du beti; 
prozesu kontziente, kritiko eta hausnartu bezala gauzatu be-
har da. Moral erlijiosoarekin gertatzen ez den bezala, alegia, 
zeinetan sozializazioa erregulatzen duten balioak aldez aurre-
tik ezarrita dauden eta horiekiko obedientzia soila exijitzen 
den. Zentzu horretan, prozesu politiko batean eraikitako kodi-
go etikoarekiko kontrola galdu, guk geuk sortu dugula ahaztu 
eta autonomia propioa hartzen badu, alienazioan harrapatuta 
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geratuko gara. Moral erlijiosoaren alienazioan, alegia. Ho-
rregatik, kontuz ibili behar gara etika eta moralari buruz dihar-
dugunean. Pertsonok pentsatutakoa ezin da inoiz jainkoaren 
hitza bilakatu.

Hori argi izanda, laster ohartuko gara abiapuntu horrekin 
ere ez dela nahikoa. Kode etikoa edukiontzia baino ez da; bar-
nebiltzen dituen edukien arabera, norabide batean edo bestean 
gidatuko gaituena. Hau da, etikaren adierazpen abstraktuak ez 
du berebiziko esangura politikorik, eta hortaz, ez du zertan 
adierazpen iraultzailea izan. Alegia, burgesiak ere badu bere 
etika propioa, liberalismo, indibidualismo eta konpetentzian 
oinarritutakoa. Jendarte kapitalistan funtzionalak diren balio 
etikoak. Horregatik, gu ez gara edozein etikaz ari. Helburu 
jakin baten bidean kokatuko gaituen etikaz ari gara; jabetza 
pribaturik gabeko sintesi sozialerantz zuzenduko gaituen eti-
kaz ari gara, inongo dominaziorik gabeko Bizitza Askerantz 
gidatuko gaituena. Eduki horiek gorpuzten joango den etika 
beraz. Etika iraultzailea. 

Baina nola ekin etika iraultzailearen eraikuntzari? Berez, 
Bizitza Askea iparrorratz, ematen du etika iraultzaileak badue-
la norabide argi bat, euskarri sendo bat. Baina zein da zehazki 
norabide hori? Zelan antzeman euskarri hori dominazioaren 
logika nagusi den egungoa bezalako jendarte eredu batean? 
Galdera horri erantzuteko etikarekin zerikusia daukan beste 
kontzeptu batera jo behar dugu: egia. Testuinguru ideologiko 
postmodernoan egiarik ez dagoela aldarrikatu da ozen, dena 
erlatiboa dela. Ez gara hemen eztabaida horren sakontasunean 
murgilduko, baina badaude errealitatean ematen diren zenbait 
gertakari, ukaezinak direnak. Esaterako, egungo munduan do-
minazioa eta zapalkuntza existitzen direla ukaezina da. Errea
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litatean gertatzen den zerbait da, egiazkoa. Dominazioaren 
egia da hori. 

Egia sozial horrek ez du izaera ahistorikoa; hau da, biolentzia 
eta dominazioaren bitartez harremantzea ez da gizakioi dago-
kigun ezaugarri naturala. Kontrara, gertakari historiko zehatz 
batzuen emaitza da. Historiari erreparatzea baino ez daukagu 
ohartzeko dominazioa ez dela beti eta edonon existitu den 
fenomeno soziala izan, eta horrek honakoa ondorioztatzera 
garamatza: dominazioa sortu zuten gertakari sozial zehatz 
batzuk egon ziren bezala, berau gainditu dezaketen bestelako 
batzuk ere suerta daitezke. Hori horrela izanda, giza exis-
tentzia dominaziorik gabe gauzatzeko aukera potentziala egon 
badago. Hau guztia garrantzi handikoa da; egungo domina-
zio egoeratik abiatuta, moduren batean edo bestean, norabi-
de bat existitu behar da jendarte aske horretara eraman (edo 
behintzat hurbildu) ahalko gaituena. Arazoa hemen, hala ere, 
bide horretan aurrera egiteko gakoak ezagutzean datza. Horri 
buruz ari gara egia iraultzailea aipatzen dugunean.

Hartara, dominazioa antzematea erreza da, egunero sen-
titzen baitugu gure bizitzetan, gure gorputzetan. Dominazioa 
suntsitu eta jendarte aske bat eraikitzea posible egingo duen 
egiaz jabetzea, aldiz, askoz ere zailagoa da. Nork daki zein den 
Dominazioaren Sistema gainditu dezakeen bide iraultzailea? 
Hamarkada eta mende luzee t an  zehar  s a i akera  as-
katzaile ugari egon dira, mundu guztitik zehar, helburu hori 
erdiesten saiatu direnak. Horien guztien esfortzu kalku-
laezina gutxietsi gabe, onartu beharra daukagu batek ere ez 
duela helburu iraultzailea erdietsi (inolako dominaziorik ga-
beko jendartea antolatzea). Horregatik, tentuz ibili behar gara 
borrokari eta prozesu iraultzaileari ekiten diogunean: 
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dominazioaren egia antzematearekin, egia iraultzaileaz ja-
betu garela pentsatzeak akats larrietara eraman gaitzake. Do-
minazioak zelan funtzionatzen duen zehaztasunez ezagutzeak, 
ez dakar hori gainditzeko gakoak ezagutzea. Askoz ere ariketa 
konplexuagoa da azken hau, modu egokian gauzatzen ez ba-
dugu, gainditu nahi dugun hori birsortzera eraman gaitzakee-
na. Baliteke hori izatea klase borrokaren historiaren analisitik 
atera dezakegun irakaspen baliotsuenetako bat.

Eta hala eta guztiz ere, egia iraultzailearen aukerak bere 
horretan dirau. Gaur egun ditugun gaitasun politiko eta or-
ganizatiboekin antzemanezina irudituko zaigu, ia ezinezkoa, 
baina egon badago. Uneoro sumatzen dugu egia horren si-
lueta; ikusi eta pairatzen ditugun zapalkuntzen aurrean gure 
bihotzeko taupada bakoitzean sentitzen dugu. Eta sufrimendu, 
injustizia eta egiturazko biolentzia horietaz haratago gure bi-
zitza gauzatzeko aukera bat dagoenaren ziurtasuna da silueta 
horren atzetik joatera bultzatzen gaituena. Ziurtasun hori da 
gure gaitasun organizatiboak garatzera bultzatzen gaituena, 
egia iraultzaileari apurka-apurka forma emateko pultsioa pizten 
duena gure baitan. Ez gabiltza, ez, hilabete baten buruan lortuko 
dugun zerbaitez, ezta urte edo hamarkada batzuen buruan 
eskuratuko dugunaz. Bizitza iraultzari eskainiz bakarrik hur-
bildu gaitezke egia iraultzailea begiztatzera. Eta horrekin ere, 
ziurrenik ez litzateke nahikoa izango; antolakuntza iraultzai-
learen baitan, kolektiboki, eta belaunaldi ezberdinen irakas-
penak metatuz bakarrik lor daiteke Bizitza Askerako bidea 
ezagutu eta maila sozialean orokortzea.

Hortaz, egia iraultzaileaz ari garenean bilaketa bati buruz 
ari gara, norabide bati buruz; inguratu eta zeharkatzen gaituz-
ten kontraesan sozialetatik eratortzen den aukera bati buruz. 
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Alegia, bakarrik borroka prozesuaren bitartez eta kontrae-
san horiekin kontaktu zuzenean jarriz lor dezakegu aukera 
horretara hurbiltzea. Hori da egia iraultzailearen kondizioa; 
etengabeko bilaketa, jarduera paziente bat, ziurrenik inoiz 
amaituko ez dena. Horregatik, egia iraultzailea ez da erabat 
eduki, jabetu dezakegun zerbait. Aukera horretarantz hurbildu 
gaitezke (eta hurbildu behar gara) eta zenbait egia frakzio 
eskuratu ditzakegu, horiek izango baitira gure bidea gidatuko 
dutenak. Baina berez, jarrera bati buruz ari gara, deskantsu-
rik gabe arakatuz eta zizelkatuz gauzatuko den ibilkera bati 
buruz. Bada, egia iraultzailearen etengabeko bilaketa horretan 
topatuko ditugu etika iraultzailea eraikitzen joateko gako na-
gusiak.

2-Orain eta hemen, iraultzaren izaera etikoaz
Berez, historikoki prozesu iraultzaile askotan etikaren aferak ga-
rrantzi nabarmena izan du. Errusiako eta Kubako iraultzetan, 
esaterako, bizimodu komunistaren nolakotasunari buruzko 
eztabaida ugari eman ziren, baita militantearen izaerari 
buruzkoak ere. Kurdistanen (PKK), Brasilen (MST) edota 
Mexikon (EZLN) ere etika eta militantzia iraultzaileari lo-
tutako garapen sakonak eman izan dira. ENAMen ere haus-
narketa asko egon izan dira militanteak izan behar dituen 
jarrerei buruz, konpromiso mailak, betebeharrak... Oro har, 
Bizitza Askerako printzipio etikoak herri zapalduen eta klase 
borrokaren historian zehar transmitituak izan diren balioen 
sistema dira. Bere aztarnak topa ditzakegu komunismo primi-
tiboa nagusi zen Estaturik gabeko jendarte aurremodernoetan, 
oraindik ere mundu osotik zehar bizi diren komunitate indi-
gena askotan, Erdi Aroko bizitza forma nekazari eta komu-
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nitarioetan, heresia erlijiosoetan (judaismo aurremodernoa, 
anabatistak eta antinomianoak...), eta nola ez, XIX. eta XX. 
mendeko langile mugimendu internazionalaren baitan.

Gure ustetan, iraultza bera ulertzeko moduarekin lotua 
dago etikari ematen zaion garrantzia. Iraultza pentsatze-
rako orduan, normalean taktika eta estrategiaz aritzen gara 
eta askotan, taktika eta estrategia bi momentu banatu bezala 
aurkezten zaizkigu. Horrela, helburu estrategikoa bide luze 
baten amaieran egongo litzatekeen helmuga izango litzateke; 
helburu taktikoak, aldiz, helmuga horretara hurbilduko gin-
tuzketen pausoak. Ikuspegi etapista horren arabera, iraultza 
momentu zehatz bezala gorpuztuko litzateke eta zenbait al-
daketa eta aurrerapausok balizko “momentu iraultzaile” horri 
itxaron beharko liekete. Gure ustez, mugimendu iraultzaile 
askok egin izan duten akatsa da hori. Utopismoan erori gabe, 
gure ustetan, taktika eta estrategia egungo borroka prozesua-
ren errealitate banaezin izan behar dira. Gure proposamen 
politikoan azaldu dugun bezala (Bizitza Askea eta Euskal He-
rriko Komunen Sistema), pauso taktikoak ematearekin batera, 
eduki estrategiko iraultzailea izango duten pausoak ere eman 
beharko ditugu, aldi berean, dialektikoki elkar elikatzen. Bide 
iraultzaileak bere baitan barnebildu beharko du helburua, 
etorkizuneko momentu hori, eta hortaz, egunero ematen di-
tugun pauso txikietan mundu berriaren isla ere jaso behar da.

Isla hori gauzatzeko ardura, inori baino lehen, militante 
iraultzaileari dagokio; suntsitu nahi dugun oraina eta eraiki 
nahi dugun etorkizunaren tentsio dialektikoa barnebildu 
behar du militanteak. Dominazio Sistemak gutariko bakoitzaren 
baitan txertatu dituen balioak hautsi, mentalitate dominatzai-
learekin hautsi, eta horren ordez pertsonalitate iraultzailea 
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eraiki. Eta horretan etikak berebiziko garrantzia hartzen 
du, bide horretan gidatuko baikaitu. Pertsonalitatearen eral-
daketa bat suposatzen du horrek, etorkizuneko balizko mo-
mentu iraultzaileari itxaron ezin diona, gainera. Gehiegitan 
egin izan den utzikeria da hori; hitz handien pean norbere 
baitan eman beharreko eraldaketak iraultzailearen motxilan 
gorde izan dira, beste “egiteke” askorekin batera, aurrerago 
(ez dakigu oso ondo noiz) ebatziko ditugunak.

Zentzu horretan, azpimarratu behar dugu prozesu eti-
koak norbanakoaren gain eragiten badu ere, prozesua be-
raren subjektua kolektiboa izan behar dela; prozesu eti-
koaren abiapuntu zein helmugak izaera kolektiboa eduki 
behar duen subjektu eta antolakuntza forma bati erantzun 
behar diola. Horrela, balio etiko iraultzaileen eraikun-                                                                                            
tza hausnarketa kolektibotik abiatu behar da, norbanakoen 
pertsonalitatearen transformazioa eragingo duena bai, baina 
norbanako horiek logika kolektiboan eta ortzi-muga iraultzai-
lean oraindik indar handiagoarekin txertatzeko helburuarekin. 
Hau argi eduki ezean, etikaren lanketa ariketa autokonpla-
ziente eta liberal bat bilakatzeko arriskua dago.

Era berean, argi daukagu etorkizuneko jendarte askean 
biziko den “pertsona berria” ezingo dugula gaurdanik osatu, 
prozesu sozial orokor baten emaitza bakarrik izan daiteke-
elako hori. Eta baldintza sozial orokor horiek ez dira gaur 
egun betetzen. Aurretik esan dugun bezala, ezin dugu etika 
iraultzailea gertakari indibidual bat bezala ulertu, iraultza bera, 
soilik eskala sozialean eta mundu mailan, gauzatu daitekeen 
prozesu historikoa delako. Baina era berean, jardun 
iraultzailea etorkizuneko bizitzaren prefigurazio bezala gauzatzea 
lortu behar dugu. Azken finean, dominazio eta klase sozialik 
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gabeko jendartea aldarrikatzen dugunean, ez baditugu 
sozializazio forma berri horren arrastoak argitzen, ezer gutxi 
aldarrikatzen gabiltza. Ez dugu sortuko “pertsona berri” hori, 
baina bai sortu beharko dugu “pertsonalitate iraultzailea”. Eta 
horretan datza militante iraultzailearen betebehar nagusietako 
bat; eredugarri izan, oraindik itzalpetan dagoena arakatu eta 
sozializazio forma berria zizelkatu. Hori da abangoardiaren 
adiera iraultzailea: aurrerago joan, beste inork ikusten ez 
duena antzematen saiatu, bere baitan gorpuztu eta jendartera 
ekarri. Arrisku, esfortzu eta dedikazioz jositako bidea onartzen 
du aurrerapauso horrekin, abangoardia hartzearekin, baina 
existentzia berri baterako ateak irekitzen ditu.

3-Etika iraultzailearen edukiaz: zer gara, zer izan nahi dugu 
Etika iraultzaileak izango dituen edukiak definitu beharko ge-
nituzke orain, egia iraultzailea iparrorratz hartuta. Hori baino 
lehen, baina, azken pauso bat eman beharko dugu; gu geu, bizi 
garen Dominazio Sistemaren emaitza gara eta sistema horren 
balioak errotuak ditugu gure pertsonalitatearen sakonenean. 
Horrek esan nahi du, gure pertsonalitatea ez dela edukiontzi 
huts bat, besterik gabe nahi dugun edukiaz bete dezakeguna. 
Horregatik, ezer berria eraikitzen hasi baino lehen, aurretik 
datozen eta eraldatuak izan behar diren balioak identifikatu 
behar ditugu. Izan nahi dugunari buruz hitz egiten hasi baino 
lehen, orain garenaz mintzatu beharko gara. Mentalitate do-
minatzailearen nolakotasuna argitu, alegia.

Egungo jendartea patriarkala, arrazista eta liberala 
dela deritzogu. Oro har, haren gidaritza jabetza pribatuak eta 
egoismoak du, horien baitan egituratzen direlarik denetariko 
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zapalkuntzak. Momentu oro, logika beraren arabera 
funtzionatzen dugu, guk nahi izan gabe ere. Pentsamolde ho-
rren jatorria arakatu dezakegu historian, sistema ekonomikoen 
sorrera eta garapenean, zapalkuntza patriarkalaren lehenengo 
hazian eta ondorengo espresio guztietan, kolonialismoaren 
praktika basati zein sotiletan…

Kontua da jendartea egituratzeko eta historia garatze-
ko modu zehatzak haren baitan eratu duela mundua; eta gu, 
mundu horren parte gara. Goian aipatutako elementuak txer-
tatuak daramatzagu; horrela gaude eraikita. Etekin pertsona-
la bilatzen dugu edozein ekintzatan (izan diruzkoa, posizio 
sozialari dagokiona, produktibismoa...), askatasun indibidua-
laren aldeko joerak topatzen ditugu geugan, ekibalentziaren 
legearen arabera trukatzen dugu edozer, harremanak eta ob-
jektuak merkantilizatzera jotzen dugu, gure azpitik 
kontsideratzen ditugun subjektuak umilatzeko joera dugu, bo-
tere-harremanak erreproduzituz. Harreman liberal, patriarkal 
eta kolonialistek norbanako bakoitzarengan dute eragina; ez 
da langile klasearengandik aparte dagoen ezer, ezpada eratzen 
gaituen zerbait. 

Gaur egun, mentalitate dominatzailearen eraikuntza hori 
hainbat mekanismoren bitartez gauzatzen da, bai Estatua-
rengandik, bai burgesiarengandik, usadioen transmisiotik 
zein bizipenetatik eratorritako subjektibaziotik datozenak: 
hezkuntza (bai etxekoa, bai instituzioengandik jasotzen duguna, 
zein inkontzientea, jendarteko ideia orokorrak barneratzean 
jasotzen duguna), osasuna (nori, nola eta zein baldintzatan 
eskaintzen zaion osasunaren kudeaketa, zein ulerkeraren ara-
bera egiten den hori…), komunikabideak, soldatapeko lana 
(bere diziplina zein askatasun liberalaren ideiekin)… Kon-
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takizun hegemonikoaren emaitza gara. Eraikitzen gaituz-
te, pentsatzen gaituzte, gidatzen gaituzte, hitz egiten gaituzte, 
idazten gaituzte, asmatzen gaituzte. Horrek guztiak barneratua 
dugun iruditegi kolektiboa sortzen du, norbanakoen arteko 
harremanak norabidetuz, zapalkuntza eta esplotazioak irau-
naraziz, jarrera pasibo eta konformistak errotuz… Behin eta 
berriz barneratu eta birsortzen dugun subjektibitate hori, 
mentalitate dominatzaile hori, Dominazioaren Sistema sos-
tengatzen duen zutabe nagusietako bat bilakatzen da.

Mentalitate dominatzailearen birprodukzio horrek, jen-
dartearengan bezala, militanteengan ere badu eragina. Bir-
produzitzeak esan nahi du gu geu ere bilakatzen garela za-
palkuntzen eragile. Bizi dugun momentu historiko-politikoak 
ikusarazten digunez, genero zapalkuntza da gure artean du-
gun arrakala handienetako bat. Milaka izan dira genero 
zapalkuntzaren teorizazioak eta konponbide proposamenak; 
milaka dira, baita ere, jarrera patriarkalak daudenean, mili-
tanteen justifikazioak. Borroken lehentasuna dela, izaera des-
berdinen kontua dela, egoera konkretuen zehaztasun berezia 
dela… gure artean gertatzen diren zapalkuntza patriarkala-
ren zantzuak ezkutatzeko joera argia dago. Justifikazio horiek 
ez diote inolako onik egiten iraultzarako bideari; beharrezko 
prozesu bat (despatriarkalizazioa) atzeratu baino ez dute 
egiten, injustizia betikotuz. Zapalkuntza patriarkalarekin ger-
tatzen den hori, berdin-berdin gertatzen da arrazismoarekin, 
are gehiago normalean subjektu zuri eta europarra nagusi den 
testuinguru militanteetan.

Hortaz, garrantzitsua da ulertzea eta onartzea gutako bat 
ere ez dagoela mentalitate dominatzailetik salbu; indibidualis-
moa, liberalismoa, matxismoa, arrazismoa, lehia… Denok 
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jaso dugu kultura menperatzailearen herentzia hori. Ho-
rregatik, lehen bala beti geure buruari bota behar diogu. Ho-
rretaz kontziente izatea, aldatu nahi izatea, eta prozesu horrek 
eskatzen duen dedikazio eta esfortzua onartzeko prest egotea 
ezinbestekoa da.

Horrekin guztiarekin, baina, ez dugu esan nahi ukazio 
hutsean murgildu behar garenik. Gure baitan badaude gaur-
danik indartu eta oinarri bezala hartuko ditugun ezaugarriak 
ere; dagoeneko gure artean elkar zaintzera bultzatzen gai-
tuztenak, kolektiboki elkartasunezko harremanak eraikitzea 
ahalbidetzen digutenak, albokoa sufritzen ikusi eta laguntzera 
bultzatzen gaituztenak. Dominazioak zeharkatutako jendar-
tean azaleratzen diren kontraesanetan aurkituko ditugu, do-
minazioaren funtsa alde batetik, baina baita berau gainditzeko 
abiapuntua ere. Poliziak laguna jipoitzen duenean, emakume 
bat erasotua denean, familia bat etxerik gabe geratzen denean, 
enpresariak lankide bat kanporatu edo lan baldintzak okertzen 
dituenean... Gure kontzientzia pizten da eta elkartasunez 
aritzeko bultzada indartzen du gure artean. Dagoeneko gure 
baitan bor-borka ditugu horiek. Bestela ez ginateke borrokan 
arituko. Bestela historiaren hari gorria aspaldi legoke hautsia. 

Hala ere, borrokatzen hasteak, edota gure burua mili-
tantetzat hartzeak, ez ditu Dominazio Sistemak gure baitan 
txertatu dituen ezaugarriak besterik gabe ezabatzen. Prozesu 
askoz ere konplexuagoa da hori, zentzu askotan traumatikoa, 
militantearen determinazioa eta konpromiso irmoa exijituko 
duena. Alde batetik, traumatikoa da gure barnean haustura bat 
beharrezkoa duelako, gure baitan bizirik dirauen mentalitate 
dominatzailearen herentzia deseraikitzea bermatuko duena. 
Baina bestetik, berreraikuntza bat ere behar du: subjektiba-
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zio kolektibo berria, identitate kolektibo berriaren erai-
kuntza; etika iraultzailearen inplementazioa.

Horregatik guztiagatik, jendartea irauli nahi dugun bezala, 
gure pertsonalitatearen transformazio iraultzailea gauzatzea 
ardura atzeraezina da. Hori egin ezean dominazioaren isla gu-
rekin eramango dugu eta modu batean edo bestean birsortu 
egingo da.

4-Kode etiko iraultzaile baterantz
Honekin, etika iraultzaileak izango dituen balioak definitzera 
pasa gaitezke. Zentzu horretan, kode etiko iraultzaile bat ez 
da ordenagailuko edo telefonoko pantaila aurrean irakurriz 
ezarri ezta barneratu daitekeen zerbait. Sakonki eztabaidatu 
eta asimilatu beharreko elementuak dira, prozesu kolektibo 
antolatu baten baitan egin beharreko bidea da. Era berean, 
ezin dugu kode etiko bat modu erabat itxi eta estatikoan uler-
tu; jardun militantea bera eta egia iraultzailearen etengabeko 
bilaketa kode horren edukia moldatuz eta birdefinituz joango 
da. Edozein modutara ere, behin sakontasun eta zehaztasun 
nahikoa lortuta, gure jardun militantea balio etiko horien ara-
bera egituratuko da. Helburu iraultzailea duen edozein mu-
gimenduk eduki beharko lukeen erreferentea da; bere baitan 
diharduten militanteen jarduna zuzendu eta aberastuko duena. 
Eta militanteen bitartez, jendarte guztian zehar barreiatu, kutsatu 
eta sustraituko dena.

Horregatik guztiagatik, ondoren zerrendatzen ditugun ba-
lioak proposamen bezala plazaratzen ditugu, hausnarketa eta 
eztabaida pizteko helburuarekin; Euskal Herriko herri mugi
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mendu eta espresio iraultzaile ezberdinentzat erabilgarri 
izango direlakoan. Balioak banan-banan deskribatzen baditu-
gu ere, ez dira modu isolatuan ulertu behar; elkarri lotuak 
daude, eta azken finean, osotasun bat eratzen dute.

Hortaz, honakoak dira, gure ustez, kode etiko iraultzailean 
garrantzi zentrala izan beharko luketen balioak:
• Kidetasuna eta zaintza. Jabetza pribatua eta egoismoaren 

logika gainditu nahi badugu, kidetasunak zentralitatea 
hartu behar du. Hau da, zaintzan eta elkartasunean oina-
rritutako harreman formak, berekoikeria gainditzeko gai 
izango direnak. Kideen arteko maitasunari buruz ari gara 
hemen, baina ez ohikoa zaigun maitasun erromantikoaz. 
Elkarlaguntzan oinarritutako harremantzeko modua da 
kidetasuna; ahizpatasun-anaitasun iraultzailea, batek ara-
zo bat duenean gainontzeko kideok bere alboan bultzaka 
edukiko gaituenaren ziurtasuna. Egun nagusi den hiper-
sexualizazioan eta merkantilizazioan oinarrituta egongo 
ez den kideen arteko maitasun iraultzailea; errespetuzko 
eta parekidetasunezko harreman kritikoak garatzeko oi-
narrian egongo dena.

• Umiltasuna. Borrokak ezin du interes pertsonala oi-
narrian izan: kideen arteko fama ona, kapital soziala… 
Prozesu kolektibo baten parte gara eta horrekin bat egin 
behar dugu, umiltasunez. Galdetzea eta zalantzak izatea 
etengabekoa izango da; eta akatsak egitea, ulertzekoa. 
Besteengandik ikastea, errespetuz jokatzea, entzutea, isi-
lik egotea, bigarren planoan gelditzea… egoera batzuetan 
aukeratu behar ditugun posizioak dira, horrek gugan 
ondoezik eragin gabe.
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• Diziplina. Edozein antolakuntza formak funtzionatzeko 
beharrezkoa da. Antolakuntza horren baitan ezartzen 
zaizkigun betebeharrekiko borondatez konprometitzen 
gara; eta hartutako konpromisoak diziplinaz bete behar 
ditugu. Hala ere, diziplina ez da soilik puntualtasuna, dis-
krezioa, ez hutsik egitea, lanak betetzea… Iraultzarekiko 
diziplina, antolakunde zehatz batetiko diziplinaren gaine-
tik egon behar da. Horrek esan nahi du zintzoak izatea 
balio eta ideia iraultzaileekiko, uneoro. Mugimendua no-
rabide eta balio iraultzaileetatik desbideratzen bada, hori 
identifikatu eta zuzentzeko diziplina. Diziplina kontzien-
tea edo kritikoa deritzogu horri. Antolakunde baten esa-
netara dagoen obedientzia soila, sektarioa izatera irits daiteke, 
korporatibismora eraman gaitzakeen diziplina itsua.

• (Auto)kritikotasuna. Iraultzailearen begiradak kritikoa 
behar du izan; bai kanpora, bai barrura begira. Besteei 
errua bota baino lehen, norbere ardura zorroztasunez az-
tertu beharko dugu. Baina ez da soilik momentu pun-
tualetan erabili beharreko metodoa, baizik eta errealitatea 
ikusi eta gure burua ulertzeko etengabeko jarrera. Edozein 
mugimendu antolaturen baitan, kritikek lekua izan behar 
dute, eta kritika horiei konponbidea emateko tresnak 
izan beharko ditugu, prozesu kolektiboa eta eraikitzailea 
izan dadin. Kritikak ez du balio, arazoak konpontzeko 
bidean ez badaude; autokritikak ez du balio, egoa elika-
tuko duen konfesio gisa egiten bada. Kritiken ondorioak 
ulertu, onartu eta erantzuna emateko mekanismoak izatea 
da gakoa. Gainera, kritiken oinarrian kolektiboki erabaki-
tako balioak eta funtzionamendua egon behar dira, egoen 
arteko borroka bilaka ez dadin.
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• Iraultzapoza. Iraultzak eskatuko dizkigun sakrifizio eta 
ukazioek ezin gaituzte izaki gris bilakatu. Ezta inguratzen 
gaituen biolentzia eta zapalkuntzekiko izan behar dugun 
gorrotoak ere. Argi daukagu militantzia hautua ezin dela 
desio hutsetik etorri eta jendartean “normaltzat” hartzen 
den bizimoduaren ezaugarri ugari alde batera uzteko prest 
egon behar garela. Baina borondatetik egiten dugun hau-
tua da hori, existentzia berri bati ateak irekitzen dizkiola 
jakinik. Bizitza maite dugulako, prest gaude bizitza hori 
eskaintzeko eta hori maitasunetik baino ezin da gauzatu. 
Herriarekiko eta Bizitza Askearekiko maitasunak gidatu 
behar du jardun iraultzailea.

• Sormena. Dogmatismotik urrundu, kritikoak izan, ideiei 
bueltak eman, proposamen berritzaileak garatu… kolektibo-
ki eta indibidualki landu beharrekoa, militante irault-
zaile izan gaitezen, eta ez burokrata.

• Pazientzia. Bizimodu kapitalistan ezinegona eta abiadura 
dira nagusi. Existentzia azeleratu horrek noraeza eragin 
ohi du, estimulu hutsalez asebetetzen saiatzen garena 
(sexua, drogak, kontsumismoa, turismoa...). Horren au-
rrean, pazientziaz jarduteko gai izan behar gara: erritmoa 
pausatu eta zerumuga begiztatu; ikuspegi estrategikoa 
garatu eta arin batean zeharkatzen gaituen koiunturatik 
haratago, ibilbide luzeko pausoak ematen ikasi. Hortaz, 
epe laburreko emaitza ezak eragiten duen frustrazioa alde 
batera uzteko gai izan behar dugu.

• Polibalentzia eta formakuntza integrala. Militanteak 
testuinguru desberdinetara egokitu eta horietan iraultzai-
letasuna transmititzeko gaitasuna izan behar du; erregis-
tro desberdinak maneiatu behar ditu. 
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Edozein egoera da egokia jakintza eta balioak transmiti- 
     tzeko edota ikasteko. 
Azkenik, azpimarratu nahiko genuke balio etiko jakin batzuk 
zehaztearekin ez dela nahikoa izango. Konplazentzia hutsa 
litzateke hori, intelektualismo antzua. Etika iraultzailearen 
ezagutza berak ez baitu ezertarako balio, ez bagara gai gu-
tako bakoitzaren baitan etika hori gorpuzteko. Etikak jardun 
bat suposatu behar du. Eta horretarako, kritika eta autokritika 
metodologia kolektiboak inplementatzea ezinbestekoa da. 
Funtsean, konfiantzan eta zintzotasunez aritzeko marko kolek-
tiboak sortzean datza; egunerokotasunean militanteek izan-
dako jarrerak irekitasunez kritikatu eta auto-kritikatu ahal 
izango diren markoak. Pazientziaz eta jarraikortasunez egin 
beharreko lana da eta pertsonalitate iraultzailearen eraikuntza 
hauspotzeaz gain, borroka prozesuan sor daitezkeen barne 
tentsioak kudeatu eta askatzeko ere erabilgarria da. Berez, 
sakontasun maila eta testuinguru ezberdinetan garatu daitezke 
ariketa hauek, baina gure ustez etika iraultzailearen adierazpen 
erradikalena bermatzeko, tresna bakarra daukagu eskura-
garri: koadro antolakunde iraultzailea. Bere baitan bakarrik 
izango da posible hau bezalako prozesu batek exijitzen duen 
konpromiso eta diziplina maila lortzea. Gainera, antolakunde 
iraultzaile baten baitan bakarrik bermatu ahalko da militante 
iraultzaileen formakuntza integrala; teoria politiko iraultzailea 
barneratzeaz haratago, pertsonalitate iraultzailea eraikitzeko 
gai izango dena.
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5-Antolakuntza eta militantzia eredua
Amaitzen joateko, antolakuntza ereduari buruz hitz egitea da-
gokigu. Liburuxka honen sarrera atalean adierazi bezala, pa-
radigma iraultzaile orok praxi politiko eta antolakuntza forma 
zehatz baten beharra dauka. Eta hemen aurkezten gabiltzan 
paradigma berriaren kasurako ere hala da. Kasu honetan, 
baina, gure burua lerro ideologiko bezala aurkezten dugun 
heinean oraindik ez dagokigu antolakunde bezala hitz egi-
tea. Hala ere, bagara gai eraikitzen joango garen antolakuntza 
espazio horrek izango dituen ardatz eta ezaugarri nagusiak 
aurkezteko. Eta helburu horrekin, lau elementu azpimarratu 
nahi ditugu: zentralismo demokratikoa, marko autonomo ez 
mistoak, antolakuntza iraultzailea eta herriaren arteko harre-
mana, eta militantzia eredua.

Zentralismo demokratikoa.
Gure ustetan, antolakunde iraultzaile orok erdigune edo 
erabakimen espazio zentral bat behar du izan. Iraultza proze-
sua, besteak beste, irakaspen prozesu bat da eta bertara batzen 
diren kideek gaitasun eta ezagutza maila ezberdinak dituzte. 
Formakuntza eta borroka prozesuaren bitartez, kide batzuen-
gan paradigma iraultzailearen barneratzea sakonagoa eta ar-
giagoa da, eta kide horien gain dago gidaritza lanak egitea, 
iraultzarako bidea argitzen joatea, alegia. Bada, hori da erdi-
gune horren helburu nagusia: gidaritza horren bitartez pa-
radigma iraultzailearen isla inprimatzea, bai antolakundearen 
egitura eta jardueran zein kideengan. Gure ustetan, paradigma 
iraultzailea modu sakon eta argienean barneratuta duten ki-
deek osatuko dute erdigune hori. Horrez gain, antolakuntza 
prozesua hazi ahala eta kide kopuru batetik aurrera, ezinezkoa 
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da partaide guztiek uneoro erabakimen espazio guztietan 
jardutea. Puntu batetik aurrera, antolakuntza prozesuak era-
ginkorra izan nahi badu, arduren banaketa eta mailaketa bat 
beharrezkoa da. Maiztasun jakin batekin gauzatuko liratekeen 
erabakimen marko kolektibo eta demokratikoez haratago, 
kideek delegatzen jakin beharko lukete, dagozkien ardurak 
betetzeari buru-belarri ekin eta gainontzeko kideengan eta 
antolakuntza egiturengan konfiantzaz jardun.

Berebiziko afera da honakoa, kontu handiz jorratu beha-
rrekoa. Izan ere, jakin badakigu zentralismoan oinarritutako 
planteamendu hau arazo iturri izan daitekeela eta hala gertatu 
da historian zehar mugimendu iraultzaile askotan: bertika-
lismo eta hierarkia itsuek, autoritarismoak, burokratizazioak, 
barne demokrazia ezak… porrotera edo asimilaziora bultza-
tu ditu. Goian ikusi bezala, dominazioa gutako bakoitzaren 
barnean txertatuta daramagun errealitate konplexua da eta 
berau birsortzeko joera ekidinezina zaigu. Horrela, mugi-
mendu iraultzaile bertutetsuena ere kondenatua legoke, ideia 
eta proposamen argienetatik abiatuta praxi politiko errealki 
iraultzaile eta demokratikoa gauzatzeko gai ez balitz. Bere 
proposamen teorikoak barnebiltzen dituen eduki iraultzaileak 
ezerezean geldituko lirateke aurrera egin ahala barne mailako 
izaera zapaltzailea garatuko balu, lehenago edo beranduago 
kanporantza ere islatuko litzatekeena. 

Etika iraultzaileak eskaintzen dizkigun irakaspenen artean 
hori dago; egiten dugun bidearen nolakotasuna gure helburu 
estrategikoaren parte ere izan behar da. Horregatik uste dugu 
zentralismoak demokratikoa izan behar duela eta horretarako 
beharrezkoak diren bitartekoak eraiki behar ditugu. Horizon-
taltasun hutsean ere ezin jausi, sarri ikusi dugun bezala in
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efikazia eragiten baitu. Beraz, nola edo hala bertikalta-
sun-horizontaltasunaren arteko oreka topatzen asmatu behar 
dugu. Eta zelan egin hori? Hor dago eskuartean dugun erronka 
nagusietako bat. 

Gure ustez, etika iraultzaileari eskainitako honako kapitulu 
honetan afera honi heltzeko zenbait gako daude eta horiek 
izan beharko dira gure bidea gidatuko dutenak. 

Marko Autonomo ez mistoak.
Egiturazko zapalkuntza patriarkala jasaten dugun heinean, 
emakumeon ahotsak izaera kolektibo eta autonomoa izan 
behar du antolakuntza prozesu iraultzailean, eta horretarako 
Marko Autonomo ez mistoen existentzia ezinbestekoa da. 
Emakumeez gain, genero disidenteek ere hori bezalako espa-
zioetan lekua izan behar dutela uste dugu. 

Marko Autonomo honen funtzio nagusiak bi izan beharko 
lirateke. Alde batetik, emakumeon ahotsa sistematikoki isildua 
eta gutxietsia izan da, jendartean oro har, baina baita anto-
lakunde iraultzaile gehienen (guztietan ez bada) barnean ere. 
Beraz, Marko Autonomoak ahots hori erabakigune zentraletan 
bermatua egongo dela ziurtatu behar du. Horretarako, era-
bakigune zentralen maila berean egon beharko litzateke eta 
bertan erabakitzen denarekiko beto eskubidea izan. Ez ga-
biltza hemen paraleloki funtzionatuko luketen bi erabakigune 
zentral egon behar direnik aldarrikatzen; Marko Autonomoak 
emakumeon ahotsa autonomoki eraikitzen dela bermatu behar-
ko du, gure ikuspuntua indartu eta garatu, ikuspuntu hori era-
bakigune zentralean presente egon dadin, patriarkatuak siste-
matikoki ukatzen dion pisua eta espazioa bereganatuz.
Beste alde batetik, Marko Autonomoa emakumeon for-
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makuntzan eta gaitasun politiko orokorretan (ez bakarrik 
genero auziari lotuak doazenak) sakontzeko espazioa izan 
beharko litzateke. Horrela, geure buruengan konfiantza 
handitzeko espazioa izan behar da, jendaurrean hitz egiten 
ikasi edo hobetzeko, idazteko gaitasunak hobetzeko, para-
digmaren edukietan sakondu eta ikerketa lerro berriak zabal-                                                                                        
tzeko, ikuspuntu taktiko eta estrategikoaren garapena 
bultzatzeko... Militante orok garatu beharreko gaitasunak dira 
horiek, baina gure gain patriarkatuak inposatzen digun egitu-
razko biolentziak etengabe txikitzen gaitu, subjektu debalua-
tu bezala sozializatzen gaitu. Horregatik, gizonen kontrol eta 
presentziatik kanpo formakuntza prozesu hori indartu beha-
rra daukagu. 

Era berean, Marko Autonomoa ezin da gizonen despa-
triarkalizazioaz arduratuko den komisio bihurtu, eraso ma-
txisten eta maskulinitatearen kudeaketarekin lanez gainezka 
arituko dena. Eraso horien aurrean autodefentsa mekanismo 
bezala jardungo du, baina lanketa horren pisu nagusia ezin 
da emakumeongan jarri. Horregatik, garrantzitsu ikusten 
dugu horrelako Marko Autonomo ez mistoak biltzen diren 
guztietan gizonak ere beraien aldetik biltzea despatriarkaliza-
zio lanei ekiteko. Edozein modutara ere, Marko Autonomoak 
despatriarkalizazio prozesu horretan ikuskaritza lanak egitea 
garrantzitsu ikusten dugu, lan lerroen norabidea eta hausnar-
keten helburua desitxura ez daitezen.

Antolakuntza iraultzailea eta herriaren arteko harremana.
Antolakunde iraultzaile batek abangoardia izateko apustua 
egin behar du; defenditzen duen ikuspuntu eta paradigma 
iraultzailea jendartean txertatu, barreiatu eta zabaldu. Hala ere, 
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zentralismoarekin gertatzen den bezala, abangoardia modu 
askotara uler daiteke. Askotan ikusi dugu zelan antolakunde 
batek jendartearen zenbait geruza antolatu eta geruza horiek 
antolakundea beraren mugen barruan xurgatzen dituen. Edo 
are txarrago, aldez aurretik antolatuak diren geruzak anto-
lakundearen helburu eta beharrizanen arabera azpiratuak izan 
dira. Gure ustez, xurgatze eta azpiratze horretan oinarritutako 
hazkuntza forma hori ez da jarduteko modu egokia. 

Gure ustez, herri mugimendua antolakunde iraultzaile 
baten mugetatik haratago dagoen espazio politikoa da, eta 
hortaz, horren gainean “legislatzeko” gaitasunik ez luke izan 
beharko. Nolabait esateko, antolakundea bere militante orga-
nikoekin amaitzen da. Kide horiek herri mugimendu horretan 
parte hartuko dute, noski, baina modu irekian antolakunde 
edo paradigma horren kideak direla esanez eta paradigma ho-
rri lotutako planteamenduak defendatuz. Militante horiek ezin 
dute beraien izaera ezkutatu eta atzetik hariak mugitzen ibili. 
Militante horien eta oro har antolakundearen helburu nagu-
sia jendartearen baitan dagoen potentzial iraultzailea askatzea 
izan beharko litzateke, ez potentzial hori antolakundearen me-
sedetara jartzea. Horregatik, herri mugimenduari izaera auto-
nomoa aitortzen diogu. 

Horrekin, baina, ez diogu herri mugimenduak maila 
lokalean bakarrik antolatu behar duen espazio politikoa izan 
behar duenik. Aurrean duen etsaia eskala sozialean antolatua 
dagoen heinean, jendarteak horri aurre egin nahi badio, gero 
eta maila handiago eta konplexuagoan antolatu behar du bere 
burua. Eskalan handituz joango den antolakuntza horrek ikus-
puntu eta helburu estrategiko batzuei erantzun beharko die, 
baina hor dago gakoa: ikuspuntu eta helburu estrategiko ho-
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riek ez dira “gure” helburuak izan behar. Herriak barne 
garapen bat izan behar du, bere kontzientzia maila, antolakuntza 
gaitasuna eta potentzial iraultzailea askatuko dituenak. Aitzi-
tik, horrek guztiak barne prozesu eta denbora batzuei erant-
zun behar die, ez guk kanpotik ezarritako helburu eta determi-
nazioei. 

Guzti horretan gure helburua barne garapen eta gaitasun 
horiek hauspotzea da, hor lanean ibiliko diren beste eragile 
iraultzaileekin batera. Bertan gure ikuspegia txertatuz, noski, 
baina prozesu konplexu bat izango dela ulertuz eta honakoa 
argi izanez: herriak momentu eta leku zehatz batean garatuko 
dituen determinazio iraultzaile horiek (antolakuntza forma 
eta helburu zehatzak) oraindik ezezagunak zaizkigu. “Herria” 
edo “langile klasea” edo dena delako “subjektu iraultzaile” hori 
zelan antolatu behar den zehaztea ez dagokigu guri. Hori dia-
lektikoki eraikiko den errealitatea izango da, eragile iraultzaile 
eta jendartearen geruza ezberdinen konbinazioarekin emango 
dena, indar eraldatzaile horiek aurrera egin ahala, bere burua 
moldatuz joango den Dominazio Sistemarekiko oposizioan. 
Guri, horri ekarpena egitea baino ez dagokigu, gure militan-
teak eraikuntza prozesu horretan indarrak husteko prestatu 
eta gure paradigman sakontzeko gogoa dutenei ateak ireki.

Militantzia eredua.
Azkenik, militantzia ereduari buruz hitz egitea dagokigu. 
Azken urteotan (salbuespenak salbuespen) militantzia gero eta 
modu lausoagoan ulertzeko joera nagusitu da Euskal Herrian, 
eta oro har, Europako ezker mugimendu askotan. Militantzia 
likidoa aldarrikatzen dute batzuek, ardura eta konpromiso go-
gorrik gabekoa, “garapen pertsonalari” lekua utzi behar diona. 
Denbora librean burututako militantzia, askotan 
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aisialdiari lotua. Kapitalismoaren mugen barruan gauzatzen 
den aisialdia gainera. Militantzia baino, aktibismoa. Eta guzti 
hori, aurreko belaunaldietako militantzia eredu zahar eta ne-
ketsuak ukatuz. Oro har, borroka politikoa modu partzialean 
interpretatzen dutenei, eta partzialtasun horren isla den 
“aktibista” modu zentral eta esklusiboan aldarrikatzen dute-
nei, liberalismo usaia darie.

Gure ustez, prozesu iraultzailea konpromiso maila ezberdinak 
uztartzeko gai izan behar da; asko egongo dira, mugimen-
duari babesa adieraztearekin nahikoa izango dutenak, ekar-
pen ekonomikoa eginez edota manifestazio edo mobilizazio 
zehatzetara hurbilduz... Oinarri sozial zabal hori ezinbestekoa 
da edozein mugimendu politikotan; funtsezko sostengua da. 
Aldi berean, baina, bizitza prozesu iraultzaileari eskainiko dio-
tenak ere egon beharko dira. Baita konpromiso maila gorena 
hartzeko prest dauden horien eta oinarri sozialaren artean 
geratzen diren militantzia espazioak ere. Edozelan ere, koadro 
iraultzailearen figura hori ekuazio iraultzailean beti egon izan 
den aldagaia da eta ez dugu uste iraultza soziala hori bezalako 
figurarik gabe gauzagarri denik. Deitu diezaiokegu koadro 
politiko, militante iraultzaile... Figura horren bitartez bakarrik 
izango da posible hautu hori hartzen duten militanteak for-
makuntza prozesu integral eta erabatekoan murgiltzea, be-
raien baitan pertsonalitate iraultzaile berria eraikiko dutenak.

Horrek ez du esan nahi etika iraultzaileari lotutako ba-
lioak bakarrik militante iraultzaileek bete beharko dituztenik. 
Etika iraultzaileak mugimendu osoa zeharkatu beharko du, 
bakoitzak hartzen dituen konpromiso eta betebeharren arabera. 
Prozesu iraultzailea konpromiso maila ezberdinak uztartzeko 
gai izan behar dela diogunean, konpromiso maila horien arte-
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ko lotura, komunikazioa eta hartu-emana bermatzeaz ari 
gara. Geruzetako bakoitzak funtzio zehatzak betetzen ditu, 
denak behar-beharrezkoak; denen arteko konbinazioak eta 
orekak bakarrik lor dezake prozesu iraultzailearen arrakasta. 
Beraz, mailaketa hori modu dialektikoan ulertu behar dugu, ez 
modu banatu eta bereizian. 

Horretaz guztiaz gain, gure ustetan, gaur egun ez dago mi-
litante iraultzailearen figura posible egiten duen baldintzarik. 
Baldintza horiek eraiki egin behar ditu mugimendu iraultzaileak, 
bai ideologikoki, organizatiboki, materialki, ekonomikoki... 
Esate baterako, historikoki emakumeoi egokitu izan zaizkigu 
“militantziatik kanpo” bezala ulertu izan diren zaintza lanak. 
Zer esanik ez testuinguru militanteetan birproduzitzen diren 
jarrera patriarkalei buruz. Tamalez, horrela izaten jarraitzen 
du. Ondorioz, emakumeoi askoz ere zailagoa egin zaigu au-
rrerapauso hori ematea eta gehienetan ikusezinak izan diren 
iraultzaren geruza horietan egon gara. Hil ala biziko fun- 
tzioak bete izan ditugu posizio horietatik, baina salbuespe-
nak salbuespen, iraultzak gizon aurpegia izan du beti. Hartara, 
mugimendu iraultzaileak lehentasun bezala hartu beharko du 
horri erantzun bat ematea eta emakumeok jasan izan dugun 
karga horretatik askatzea. Emakumeok militantzia iraultzai-
learen erdigunea eta gidaritza hartzeko baldintzak sortu arte 
(eta gaur egun ez daude), ezer gutxi aurreratuko dugu norabi-
de horretan.

Honenbestez, etika eta militantzia iraultzailearen inple-
mentazioak (edo berreraikuntzak) baditu bere zailtasun eta 
arriskuak. Prozesu konplexu eta gorabeheratsu bezala uler-
tu beharra daukagu. Genero problematikatik haratago, etika 
iraultzailearekiko atxikimendua eta erantzukizuna modu 
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desegokian ulertzeak prozesu iraultzailea kolokan jar de-
zake. Hartara, muturreko koherentziak hiperideologizaziora 
eraman gaitzake, eta horrek, etika iraultzailearekiko atxikimen-
du itsuak, militantearen isolamendua ekar dezake, ghettizazioa 
eta elitismoa. Erradikalismoaren eskutik, militantzia identitate 
joko huts bat bilakatzeko arrisku larria dago, posmodernita-
tearen tendentzia nagusietako bat, alegia. 

Horregatik guztiagatik, herriarekiko lotura eta maitasuna 
inoiz ahaztu ezingo dugun oinarrizko elementua da. Militan-
te iraultzailearen azken helburua jendartea eraldatzea da, eta 
hori herriaren alde borrokatuz, herria maitatuz eta berarekin 
bat eginez bakarrik lortu daiteke; lanpostuetan, kaleetan, gune 
sozialetan, etxeetan... jendartearen parte izan behar da mili-
tantea (ez berau zanpatzen duen Dominazio Sistemaren parte, 
baizik eta sistema horren baitan aske izateko borrokan erresis-
titzen duen jendartearen parte). Etika iraultzailearen arabera 
jardungo badu ere, kontraesanarekin topo egin beharko du eta 
horiekin bat egin. Dominazio Sistemaren lokatzetan bizirau-
ten duelako herri zapalduaren askatasun arnasak, eta hor, ez 
beste inon, aurkituko ditugu egia iraultzailea zizelkatuko duten 
osagaiak.



Etika iraultzailea eta antolakuntza

29


