
Gaurko oinarri  anarkista  informala,

matxinatua  eta  nazioartekoaren  inguruko

hausnarketak

(Manifestu anarkista berri baten alde)

Irakurleari oharra :

Datozen lerrootan aurkeztekoak ditugun hausnarketak duela ia urtea hasiriko munduko eskualde

ezberdinetako  kideen  arteko  ahots  askotako  eztabaida  luze  baten  emaitza  dira.  Iruditzen  zaigu

eztabaida  zintzo,  zuzen  eta  jatorraz  gainera,  gauzatu  ere  behar  dugula  joera  informal  eta

insurrekzionala duen eremu anarkistaren inguruko gure eztabaida.

Eztabaida zintzo eta zuzenaren denboran gai eta ikuspuntu zehatzen inguruko iritzi asko azaldu

ziren eta hauek bultzatu gintuzten aterabide baten bila, gaindiezinak ala ia gaindiezinak ziruditen

ezadostasunetan barneratzeko akuilua sentiturik. 

Hain zuzen, sakoneko lan horretan ari ginela ezusteko zailtasunak atera ziren eta dudarik ez dugu

hauek  garrantzia  handia  dutela  hausnarketako  testuinguruan.  Horregatik,  hizkuntza  guztietan

munduko leku guztietan ibilaraztea dugu helburu, lagunek ezagutu ditzaten. 

Azaldutako  argudioak  sakonki  aztertu  ditugun  guztietan  agertu  diren  zailtasunak  elkar-loturik

dauden bi alorretan sailka daitezke : 

a) hizkuntza batetik bestera itzultzerakoan hitzen zentzuaren bat ez etortzea, kasu askotan galtzen

delako esaeraren berezitasuna, azken hau gure hausnarketarako ezin garrantzitsuagoa delarik. 

b) halako ala besteko hizkuntzan, denborarekin esanahi aldaketa asko gertatzen dira hitzetan eta

errazki itzul daitezkeelarik, hain zuzen itzulpenak itxuraldatzen ditu. 

c)  denbora  laburrean  bada  ere,  mugimenduaren  aldaera  bakoitzak  hitz  ala  kontzeptu  zenbaiten

erabilera berezia egin izan du –  horietan bereziki belaunaldi gazteek –  eta jatorrizko esanahitik ez

desbideratzeko xedez kontzeptualki egokitu behar izan dira, oinarrian zegoen pentsaera ez zedin

gaizki ulertua izan.  



Gure  lagunak  deitzen  ditugu  jatorrizkoari  ahal  bezain  loturik  hizkuntza  ezberdinetan  ulergarri

datekeen dokumentua lortzeko gauzatu  diren  eginahalak   kontuan hartzera.  Itzulpen ezberdinen

egileei eskatzen diegu baita ere, behar bezain besteko aringarriak aintzakotzat hartzea, helburu hori

lortzeko. 

Argi  dago  lagunen  arteko  elkar-ulertzeak,  gozamenak  eta  konfiantzak  nazioarteko  unibertso

informal eta matxinatu anarkistaren baitako tentsio guztiez modu eraginkorrenean baliatzeko aukera

emango dutela. 



Sarrera 

Espektro bat hedatzen ari da Lurraren azalean  : Anarkiaren espektroa.

Espektro  horren  aurka  oste  santuan  batu  dira  munduko  Estatuak  oro,  Kapitala  eta  erljioak,

demokratak  zein  faszistak,  globalizatzaile  nahiz  nazionalista,  sozialdemokrata,  populista  eta  era

guztietako marxistak. 

Egitate honetatik bi ondorio ateratzen dira : 

– batetik,  gaur  egun  mundua  menperatzen  duen  sistema  tekno-postindustrial-hetero-

patriarkalak anarkismoa aitortzen duela potentzia gisa.

– bestetik,  ordua  dela  anarkistek  egun  argian  (nola  gaueko  iluntasunean)  eta  munduaren

aurrean haien ideiak, tendentziak eta desirak agertu ditzaten eta Autoritate ororen aurkako

haien  betiereko  borroka  berretsi  dezaten,  espektro  anarkistaren  leienda  beltzari  aurrea

harturik, XXI. menderako egoki diren hausnarketak eskuan.

Orrialdeok zentzu horretan doan ekarpen xume-xumea izan nahi dute bai eta amorerik ematen ez

duen  berrespen  anarkistaren  ariketa  ere.  Joera  informala  eta  matxinatua  osatzen  duen  kolore

askotako  taldeen  (eta  norbanakoen)  konstelazioaren  baitako  elkarrizketako  agenda  eraikitzeko

xedea dugu, eta horretarako, munduko eskualde ezberdinetako anarkista guztiei ezagutarazi nahi

diegu ondoren datorren azterketarako markoa. Hau planetako parte ezberdinetatik idatzia izan da,

esku askoren artean,  tentsio ugariek astintzen duten kezka,  pentsakizun eta praktikak bilduz eta

hizkuntzaren mugak gaindituz.

Espero  dugu  esfortzu  honek  hain  beharrezkoa  dugun  berrikuntza  teoriko-praktikoa  eta  gure

(funtsezko) ezaugarrien birdefinizioa lagunduko dituela, bide batez boterearen kritika erradikalean

eta  askatasunaren  etikan  enfasi  berezia  emanez,  egungo  sakabanatzea  eta  barne-desadostasunak

geldirazteko eta arintzeko gai izanen den paradigma anarkista komun berri bat eratuz, atzeraezinak

baina  beti  ongi  etorriak  diren  aniztasunak onartuz,  gure  substratu  komunari  laguntzeko  tentsio

guztiak bideratuz eta nazioarteko «leku/espazio» bat zehaztuz, honek ezarritako eta ezarri beharreko

botereei aurre egiteko modu guztiak berehala bereganatuko dituela.

Gaur  egun  «mugimendu»  deritzonaren  frakzioen  paralisia  nazkagarria  da,  are  gehiago  hauek

botereari  txaloka  ari  zaizkionean,   Estatuko  aholkuak  auzitan  jarri  gabe  betez  –  hetsaldia  eta

«urruntasun  osasuntsua»  sustatuz  –  eta  horren  aurrean  inoiz  baino  gehiago  tentsio  anarkikoa

bultzatu eta lau haizetara matxinada sustatu behar ditugu, sortzekoa den menderakuntza-sistema

berriaren aurrerapena ikusiz (askoz autoritarioagoa eta harrapariagoa).



Pandemia-garaiak  bizi  ditugu:  Lurreko  bazter  guztietan  matxinada  anarkista  biralizatzea

dagokigu, dagoenaren arrastoak oro desagertarazi arte! Gorde dezagun Boterearekiko urruntasun

osasuntsua eta piztu dezagun belardi osoan zabalduko den garra!

« Lanaren » ezinbesteko suntsiketa

«Aspalditik ari gara lanerako eskubidea, ogirako eskubidea eskatzen, eta, egia esan, lanean

astotzen ari gara […] Gu, anarkistok,  goseari ihes egiteko borrokaren iraina sentitzen dugu eta

noizean behin ematen zaigun ogi puskaren eskean ibili behar izatearen umilizioa pairatzen dugu,

limosna bat balitz bezala ematen zaigulako gure anarkismoa ukatzeko edo alferrikako trasteen

ganbaran jartzeko baldintzarekin (bizitzeko eskubidea defendatzeko baliabide ilegalak erabili nahi

ez badituzue, hilerria baino ez zaizue atseden-lekutzat geldituko)».

Severino Di Giovanni.

Joan den mendeko azken bi hamarkadak eta XXI. mendeko lehenengo biak Anarkiaren sediozio-

esnatzea  ekarri  dute,  bereziki  joera  informal  eta  matxinatuarena,  batez  ere  Europan  eta

Latinoamerikako herrialde batzuetan. Anarkiaren «esnatze» hori, funtsean, bi faktoreren ondorio da.

Faktore  horiek,  denborarekin,  sendotuz  eta  elkarri  lotuz  joan  dira,  hainbat  modutan,  1968ko

fenomeno garrantzitsua  suspertu  zuen — hein  batean  aldeko — egoera ekonomikotik eta  77ko

italiar esperientzia paregabetik harago. 

Lehen faktorea, oso-osorik mugimendu anarkistaren barruan agertu zen, mugimenduaren beraren

parte  baten  kontrako  kritikarekin.  Hain  zuzen,  zenbait  lekutan  nagusi  zen  sintesi-egituretan

antolatutako  anarkismoaren  (gehienetan,  federazioak)  eta,  zeharka,  sindikatu  organikoen

(sindikalismo iraultzailea edo anarkosindikalismoa)-ren kritikatik abiatuta.

«Esnatzean»  eragiten  duen  bigarren  faktorea  sozialismo  errealaren  behin  betiko  kolapsoa  da

(1989az geroztik), honek ilusio marxisten krisi berreskuraezina ekarri zuenez (bere bertsio guztietan

eta nazioartean) eta bere ideologiaren lur-jotzerik idorrena markatu zuenez.

Bi faktore horiek kapitalismoko ziklo baten kontsumitzearen ondorioz osatzen dira, batez ere bere

bertsio industrialaren eta bere alde politikoaren ondorioz: Estatu-nazioa. Kapitalismoa eta Estatu

modernoa Erdi Aroan sortuko zen errealitate sozioekonomiko eta politikoaren bi alderdi osagarri

dira, LANA jendeen bizitzaren elementu nagusi gisa eratuz, hau da, bizitza osatzen duten uneetako

bat  bezala,  jarduera  hori  «sektoretan»  artifizialki  zatituz.  Izan  ere,  diziplina  ekonomikoa  sortu

zenetik (hau da, Kapitalaren funtzionamenduari eta garapenari laguntzen dioten osagaiak ikertzen,

aztertzen eta interpretatzen hasi zirenetik), ondorioztatu da jendeen LANA baino ez dela irabaziak

sortzeko gai,  ekoizpen-prozesuarekin koordinatuta.  Jendeen lanaren indarra («ekoizpen-indarra»)



erabili ezean, lurrak, lehengaiek eta ekoizpen-tresna guztiek (igitaia, mailua, ehuna edo industria) ez

lukete  inbertitutako  kapitala  goratuko,  lan-zikloaren  amaieran  askoz  irabazi  handiagoak  lortuz

kapitalistarentzat.

Bistan dago erregimen kapitalistan «lana» bere esanahi hertsitik harantzago doan kontzeptua dela

(langile  proletarizatuen  energiaren  eta  denboraren  kontsumoa;  langile  proletarizatuak  izanik

bizirauteko beharrezkoa dutenaren truke haien burua kapitalari saldu beharrean dauden jendeak), eta

irabazi-produkzioaren inguruan mugitzen diren jarduera eta une multzo bat hartzen ditu kontuan,

bereizi  gabe:  langileen  energia  zentzu  hertsian,  kapitalistak  lan-indarren  koordinazioa  hobeto

ustiatzen  ematen  duen  denbora,  eta  ekoizpen-prozesuetan  ezinbestekoak  diren  finantza-

egituretarako  behar  den  denbora  eta  kapitala.  Hain  zuzen  ere,  LANA kontzeptuak,  diziplinen

interpretazio ideologikoen bidez (positibismoa, progresismoa, historizismoa eta gainerako «-ismo »

guztiak),  sostengatu  du  Estatu-kapitala  gaur  egun  arte.  Kapitalaren  jatorrizko  metaketa  gertatu

zenetik sistemarekin batera datorren eslogana ez da kasualitatez sortu — «Lanak jendea nobletzen

du» —; nolabait, lema horrek markatu du merkataritza aberastasun-iturri gisa izatetik lana «nazioen

aberastasuna» metatzeko iturri gisa nagusitzera.

Sozialismoaren bertsio batek ere, anarkismoa barne, ez du lanaren ideologia zalantzan jarri. Beraz,

dakartzan ondorio kaltegarriengatik eta ankerkeriagatik kapitalismoari egindako kritika zorrotzak

salbu, beti nagusitu izan da bertsio historizista — honek eragin marxista handia izanik ere, ezbairik

gabe Proudhonek eta beste aitzindari batzuek aurrea hartu zioten — horren arabera kapitalismoak

(bere industria-bertsioan) jendearen ekoizpen-gaitasunen garapenaren goi-mailako etapa irudikatzen

baitzuen,  kapitalismoaren  beraren  kontraesan  makroskopikoa  zehazten  zela,  hau  da,  lanaren

sozializazioa  —nahitaezko  industria-ekoizpen  kolektiborako—  eta  kapitalistek  egindako  talde-

lanaren  zati  baten  (irabazia)-ren  jabetza  pribatua.  Kontraesanaren  gauzatzeak  —  langileek

(proletalgoak)  irabaziak  sozializatuz  ekoizpen-baliabideak  desjabetu  ondoren  —  etorkizunean

justizia soziala gauzatuko zela esan nahi zuen; hau da, jendarte berdinzalea gertatuko zela,  non

ustiaketa,  zapalkuntza  eta  jendea  jendearenganako  menderatzea  betiko  desagertuko  baitziren

Lurraren  azaletik  (bestela  erranik,  historian  zehar  elementu  erabakigarriak  zentzu  askatzailean

umotuz giza espeziearen indarrek beraiek lorturiko lurreko paradisuaren irudikapen ideologizatua).

Baita  heldutasun  osoan  ere,  anarkismoak  Estatu-kapitalaren  logika  menderatzaile  ideologiko-

kulturalaren eremutik garatu zuen bere paradigma hamarkadetan zehar (XIX. eta XX. mendeetan);

egia esan, bere garaiko alderdi eta mugimendu sozialista nahiz komunisten oso antzera: berariazko

antolaketa anarkista eta antolaketa anarkosindikalistak aldez aurretik pentsaturiko anarkismoaren

ikuspegia islatzen dute, hots, indar proletarioak ekoizpen-baliabide handien jabetza hartzeko gai den

fronte  batean  biltzea,  eta,  azkenik,  indarrez  sozializatzea  eta  «jendarte  libertario»  berriari  bide

ematea.



Une «materiala»,  hau da,  merkantzien ekoizpenarekin zerikusia duen guztia,  beraz,  «lanari» eta

irabaziari dagokiona; edo, gauza bera dena: gizarte kapitalista menderatzen duen muina, ez zuen

inoiz  zalantzan  jarri  sozialismoaren  ezein  aldaerek,  eta,  hortaz,  etorkizuneko gizarte  askatuaren

hipotesi nagusi bihurtu zen. Ikuspegi horretatik, kontsekuentea da — baita esparru anarkistan ere —

bizitzaren  zentralitatea  lanaren  munduan  oinarritzea,  bereziki  proletariotzan  eta  ustiapen-

mekanismoetan (irabazien ateratzea), eta oinarri  horien gainean kokatzea jendarteko harremanen

inbertsioa zehazteko helburua:  langileei ekoizpen-baliabide handiak desjabetzeko aukera emango

liekeen matxinada orokor saihestezinaren bidez Iraultza Sozialaren egitea.

Ikuskera horren arabera, bistan da erregimen kapitalista menderatzailearen pean ari diren ekoizpen-

bitartekoak  nahitaezkotzat  jotzen  direla,  baita  gizarte  askatuan  ere.  Horregatik,  matxinadaren

prozesu iraultzailearen denboran haiek babesteari arreta jarri izan zaio, etorkizuneko erabilerarako.

Hala, anarkismoaren oinarrietan funtsatutako erakunde sindikal iraultzailea anarkiarako trantsizio-

ardatz bihurtuko zen. 

1917ko  errusiar  iraultzak  ikuskera  anarkista  nolabait  berretsi  eta  proiektu  anarko-sindikalista

azkartu zuela bazirudien ere, leninisten eta boltxebikeen kontrairaultzak lehen gorabehera bat eragin

zuen.  Anarkismo eta  anarkosindikalismo «errusiar» onenak erbestealdian lortu zuen komunisten

sarraskitik  bizirik  irautea.  Han,  metodo  boltxebikeek  liluratuta  geratu  zen  nolabait  eta  horren

ondorioz  erakunde  espezifiko  —zurrun  eta  oso  diziplinatu  —  baten  hipotesia  planteatu  zuten

alderdi leninistaren kontra lehiatuko zela ustez, «Artxinov Plataforma» deiturikoa, hain justu. Egia

esan, alderdikeriazko asmoak zituen pantomima efizentista izan zen, 1920ko hamarkadako anarkista

gailenen  (Errico  Malatesta,  Camilo  Berneri,  Sebastián  Alexander  Berkman,  Emma  Goldman,

besteak beste)-ren azterketa kritikoa gainditzea inoiz lortu ez zuena. Gauzak horrela, garai hartako

anarkismo  gehienaren  ikuspegi  nagusiak  ez  zituen  kritikaren  lupapean  inoiz  jarri  jendarte

kapitalistaren  oinarriak  eta  lana  proiektu  anarkista  iraultzailearen  bizkarrezur  gisa  eta

anarkosindikalismoaren ardatz gisa mantendu zuen.

1936-1939ko  Espainiako  iraultzaren  testuinguruan  azaleratu  ziren  —  larritasun  osoz  —  giza

esperientziaren  une  jakin  bati,  haren  sinbiosiari  bizitzako  gainerako  une  guztiekin  lagundu

beharrean beti lehentasuna eman dion ikuskera partikular horren muga makroskopikoak. Edozein

dela  horren  ulertzeko  manera,  «lana»  ala  bizitzako  nahiz  menderakuntza-sistemaren  kontrako

borrokaren  baitako edozein  beste  momentu  ezin  izan  daiteke  bizitzako gainontzeko une  ororen

«doitzeko»  une  pribilegiatua,  hertsapenik  gabeko  esperientzia  libre  baten  baitan.  Hain  zuzen,

estatuaren eta kapitalaren – soberakina ateratzea (irabazia) guztiz ezinbestekoa baita kapitalaren eta

berezko duen makina burokratiko, militar, politiko eta ideologiko erraldoia (Estatua)-ren beharrak

asetzeko  –  esparruan da «oinarri  materiala»,  hau  da,  lana  eta,  ekoizpenaren  antolaketa  zutabe

garrantzitsua.  Izan  ere,  hauen  inguruan  doitzen  baitira  modu  hertsagarrian  jendeen  bizitzaren



gainerako uneak.

Estatuaren eta kapitalaren testuinguruan, jendeen bizitzaren «izateko arrazoia» zatituta dago «lan-

denbora»,  «denbora  librea»,  «atsedenaldia»  eta  abarretan,  baldin  eta  horiek  Kapitalaren  eta

Estatuaren beharrak badira —eta horretan gaude gure gaur. Bizitzaren zatiketaren «gainditzea» ez,

baizik eta une desberdinen trukagarritasuna eskatzen da, bizitza osoa funtzio (aldagai) bakar batera

murriztuz, «ekoizpen-fluxuen» mende:  bizitza beti da «lan-denbora» eta hori baizik ez, hau da,

merkantzia-denbora eta, beraz, irabazi-denbora.

Bere  historia  iskanbilatsuan  mendebaldeko  modernitateak  (Estatu-nazioa  eta  Kapitala)  planeta

mailan zehaztu duen horizonte kontzeptualaren baitan «lana» gailentzen da eta hau hainbeste sartu

da inkontziente kolektiboan nahiz pertsonen bizi-ikuskeran non lortu baitu gure pentsatzeko eta

jarduteko  modua  egituratzea,  eta,  hala,  indar  kognitibo  «unibertsal»  bat  ezarri  du  jendeen

domestikazioaren  zerbitzura,  honek  eragozten  duela  matxinadaren  enfasiaren  eta  potentziaren

zabaltzea, positibotasunari bidea utziz gero eta gehiago.

Hain  da  horrela,  ezen,  azken  hamarkadetan  —berregituratze  kapitalistaren  ondoren—,  kritika

iraultzaile  tradizionalak  ezin  izan  diola  menderatze-sistemari  ahalik  eta  gutxien  eragin:

«aldaketarako»  saiakera  guztiak  harrapatuta  geratu  dira  harrapeketa-makinan.  Orain,  esparru

anarkistari erreparatuta, nabarmendu behar da gure eremuen barruan, joera matxinatua eta informala

—azken ondorio teoriko-praktikoetara arte eramana — baino ez dela gai izan agintaritza ororen

aurkako keinu egingarri  bati  ateak  irekitzeko eta  estatuaren  nahiz kapitalaren  kontrako borroka

egingarri  bilakatzeko.  Gaur,  korronte  horrek  ezagutzen  dugun  gizarte-politika  auzitan  jarri  eta

alderatzea  lortzen  du,  eta,  hala,  borroka  anarkista  esplotazioaren  eta  zapalkuntzaren  egungo

errealitatera egokitzen du, enfasi nabarmena emanez lana suntsitzeko beharrari.

Izan ere, teknologia berrien aplikatzeak ekarri duen «lanaren» bertsio berria abiapuntu harturik hain

zuzen,  ekoizpen-eredu  berria  gauzatzen  lortu  da,  jendearen  lan-indarra  gutxienera  ekarriz  bai

lanaren  zikloan  nola  merkantzien  ekoizpenean  ere.   Ondorioz,  merkantziarekiko  jendearen

adimenak  izan  duen  egokitzapena  neurriz  gaindi  emendatu  da  eta  jendeoi  behar  errealen  eta

induzituen artean bereizteko gaitasuna lapurtu zaigu. Bestalde, honek ontasun errealen eta birtualen

arteko trukea zehaztu du eta hain maite dugun lelo kapitalistaren bertsio berria egonkortu da: «lanak

jendea mugiarazten du»,  «lanak jendea nobletzen du» zaharkituaren ordez. 

Aro Industrialaren erdialdetik nonbait, usaiaz kanpoko ekoizpenak « asmatu » izan dira (plastikoa,

demagun) eta hauen ondoan behar induzituak baizik asetzen ez duten kontsumo handiko hainbat

ekoizpen daude. Publizitatea ez da bakarrik oinarrizko ekoizpen baten iragarki promozionala, baizik

eta publizitatea bera da ekoizpena. Publizitatearen kontsumoak ondasun errealen ezein ekoizpen-

katean  parte  hartzen  ez  duten  zenbaitzuentzat  irabaziak  ekoizten  ditu !  Langabetuak  –

«egonean dauden»  betikoak–   ekoizpen-saila  ezberdinetan  lana  oraindik  mantentzen  dutenen



aurrean egiazko barradera osatzeaz gain, egiazko irabazien ekoizle dira «publizitatea» kontsumitzen

duten unetik. Errealitate hau oso nabarmen geratu da sistema izugarri zabaldu denean, merkatuan

egunero jartzen delako, maila globalean, gero eta sistematizatuagoak diren teknologia berriak erabat

konektatutako sistema baten barruan. 

Baliabide naturalen manipulazioa organismo bizidun guztiak aldatzen ari da, ugalketa autonomoan

ezindutako  merkantzia  bihurtuz:  pertsonak  berak,  jendeak  ez  diren  beste  animaliekin  batera,

pixkanaka  egokitzen  dira  monopolioek  osotara  desjabetzeko  dituzten  beharretara,  eta  tekno-

zientzietako erraldoien arteko lehiak,  etengabe,  egokitzapen berriak eragiten ditu, autonomia eta

izaera basatia duten espazio gutxi batzuk suntsituz, bai izaki bizidunentzat, bai ekosistementzat.

Lehiakortasun-estrategia —merkatua menderatzeko eta postindustrialismoaren buru izateko, zerbait

berria  asmatzen edota  gehitzen  lehena izateagatik— eguneroko borroka  batean  bihurtu  da,  non

planetako txoko guztietako jendeak berrikuntzaren hondorik gabeko zurrunbilora eramaten baitira,

suntsitze-sistema birsortuz, baliabide guztien agortzea eraginez, ingurugiro desberdinen kutsadura

itzulezina  bultzatuz,  gero  eta  gatazka  samin  eta  odoltsuagoak  piztuz,  zigorgabeko  genozidioak

sustatuz. 

Testuinguru horretan, «berritasunaren» aldeko publizitate-kanpaina etengabeak dena baldintzatzen

du  eta  produkzioko  makinak  berak  kontsumo  iheskorraren  erritmoen  eta  ekoizpenen  behin-

behinekotasun iragankorraren araberako iragankortasunerako eta berehalako bihurgarritasunerako

joera objektiboa baitu, lehengo proletalgoak egindako lan tradizionalak funtzionaltasun guztia galdu

du. Gaur ez da ez langile bereziturik, ez lan-esku profesionalik, ez langilearen abileziarik behar ;

estandarizazioak eta produkzio-ziklo osoaren gehiegizko teknologiak emandako erritmoen abiadura

supersonikoak dena gainditu dute. Gaur behar dena zera da: oso-osorik libre egotea, gau eta egun,

urteko 365 egunetan,  ordutegi  malguekin,  lehiakideak egin  lezakeen gauza bera eta  merkeagoa

baino lehenago, berehalako eta urgentziazko eskaeraren arabera hornitzeko. 

Testuinguru horretan, inoiz langileen armarik boteretsuena  izan zitekeena (eta hala zela uste izan

zen): antolaketa-tresna eta borroka sindikala;  sistema harrigarri horren zerbitzurako arma sendoa

izateaz gain, haren euskarri nagusietako baten papera ere bere gain hartzen du, garrantzi gutxiagoko

beste  euskarri  batzuekin  batera.  Izan  ere,  sindikatuak  sistemaren  eskakizunetara  egokitzen  du

eskulana  eskura  izatea,  hau  da,  mendeko  posiziora  murriztutako  jendeak,  sistema-makinaren

eranskin batera. 

Baina saia gaitezen gaian sakontzen, behin betirako argi uzteko.  

Lurrun-makinaren  erabilpenak  eta,  gero,  barne-errekuntzako  motorraren  eta  elektrizitatearen

erabiltzeak jendeen eta animalien indarra ordezteko aukera eman zuen, bai eta indar eragile gisa

ustiatutako gainerako indar naturalenak ere (ura eta haizea), azken bi mendeetako industria-garapen

erraldoia  sortuz.  Eskala  handian  ekoitzitako  ondasunek,  nahiz  eta  Estatuko sistema kapitalistan



komertzializatu,  oro  har,  kontsumitzaileen  behar  errealak  asetzen  zituzten.  Indar  iraultzaileak

jendartea  gainditzeaz  ohartu  ziren  —kapitalismoa  bera  auzitan  jarri  gabe—, eta  balio  ukaezina

eman zioten giza-existentziarako beharrezkoak ziren ondasunen ekoizpenari: ondasunen etengabeko

ekoizpena; industriari aplikatutako energia-iturri berriak, eta lan eta ekoizpen-tresna berriak sortzea

(lurra  lantzeko  traktoreak  etortzen  zaizkigu  burura,  trena  jendeen  eta  merkantzien  garraiorako,

etab...),  parafernalia hori  guztia luzatzea ezinbestekoa zela zirudien,  baita iraultzaren ondorengo

jendartearentzat ere.

Industria eta lurreko langileen antolaketa sindikalak; azken hau iraultza-zentzuan ulertuta; soldata

duinak,  bizi onargarriarekin bat zetozen lanaldia, osasuna lanpostuetan eta baldintza soziala gero

eta aurreratuagoen konkista (pentsioa, guztientzako mediku-laguntza bermatuta, eta abar) eskatzen

zituen eta  proletalgoaren  eskaerekin  bat  zetorren.  Baina,  kontzienteki  esplotatutako  legio  batek

ekoizpen  bitartekoen  desjabetzaile  historikoak  eraso  eta  autogestio  sozializatua  gauzatzeko

asmoarekin  desjabetzea  proposatzen  duenean,  ez  bakarrik  lan-tresnen autogestioa,  baita  lanaren

beraren  eta  honen  ondasun  integralen  autogestioa  ere,  orduan  arma  indartsu  hau  (erakunde

sindikala) zaharkituta geratzen da.

Noski, anarkistak ere ez ziren gai izan –ohorezko salbuespenak izan ezik, noizean behin eta oso

azaletik– sindikalismoak oro berezkoa duen kontraesan izugarria ikusteko. Sindikalismoak klase

etsaiarekin negoziatu ohi du, borroka partzialetan langileen berehalako baldintzetan hobekuntzen

bila –azken helburua, hain zuzen ere, etorkizuneko iraultza iragartzea zenean, funtsezko galdera

alde batera utzita. Gaur egun ere hainbat eta hainbat arazo baztertzen ditugun modu berean, nahiz

alde  batera  utzi  ezinezkoak,  are  gutxiago  atzera  ezinezkoak  direlarik,  dakartzaten  mehatxuen

larritasuna  dela  eta.  Irudika  dezagun  lurraren,  uraren  eta  atmosferaren  intoxikazioa,  baliabide

naturalen agortzea edota espezieen suntsiketa, esan nahi dugunaren ideia laburra izateko.

Kapitalismo  industrialak  inposaturiko  bizi-baldintzen  emaitzak  azken  helburuaren  kontzepzioa

ekarri zuen eta langile-klasearen baitan benetako «kultura» gisa definitu genezakeena sortu zen, hau

da, «munduaren ordena», non dena «lanaren» inguruan biratzen baitzen. Lana jendeen bizitzarako

funtsezko  guztiaren  produkzio-tresna  eta  lekua  zen,  bizitzaren,  ezagutzaren,  pertsonen  arteko

harremanen  eta  pertsonek  Naturarekin  duten  harremanaren  erdigune.  Hain  zuzen,  Natura

espazio/objektu  agortezinatzat  jotzen  zela,  gizakiaren  beharrak  asetzeko  beti  eskuragarri

(kontzepzio  antropozentriko  hau  kapitalismoak  etorkizuneko  gizarte  askeari  utziko  zion  ondare

«dibertigarri gisa» baliatuz!). 

Gaur  egun,  kapitalismoaren  egiturazko  aldaketa  dela  eta,  produkzio  ondasunen  ekoizpenera

egokitutako  sistemak  behar  faltsuak  edota  eragindako  beharrak  asetzen  ditu  eta  horren  bidez,

munduaren erabateko manipulazio totalitarioa laguntzen du azalekoa ezinbesteko gisa mozorroturik.

Bestalde,  ekoizpen-tresnak  merkantzia  horietarako  baino  ez  dira  funtzionalak.  Ondorioz,  zer



oinordekotza jaso ote genezake gaur egun, guztia zabor bihurtzen ari dena / gaituena ez bada?

Zer «lan» har genezake oinordekotzan ez bada «makinak» laguntzen duena, makinak haien kabuz

ari  direlarik  dela  erritmoei,  dela  formei,  objektuei  edota  merkantziei  dagokienez,  hauek  gure

existentzia larritu eta duela gutxi arte ezagutzen genuen bizitza-modua suntsitzen diguten artean ?

Zer  kontzientzia  jaso  ote  genezake gaur,  ez  bada  berariaz  nortasuna,  ahalmena eta  asmakizuna

deuseztea eta organismo bizidun guztien manipulatzea helburu duten teknologietan oinarritzen den

sistemak desjabetzetik azken hamarkada hauetan eratorritako miseria ?   

Zer  «kultura»  har  genezake  oinordetzan,  ote?  Zer  beste  ametsik  eskaini,  ez  bada  entitate

despertsonalizatuei –kontsumitzen dituzten edo kontsumitzeko asmoa duten merkantziei atxikitzen

zaien jende etsitu eta alienatua ondasun errealak ekoizteko mekanismoetan integratutako eranskinak

baizik ez direnei– zuzendutako eredua errepikatzen duena? Ala, harremanen desegitearen ondorioz

–industria  tradizionalaren  desagertzearekin  eta  honen  aldaketa  errobotiko  eta  informatikoarekin

batera gertatua–   herentzian jasoko ote ditugu prekarietatea eta erabateko morrontza non puxken

aldagarritasunak langileak ezin miserableago eta hori dela eta, funtsean alferrikako egiten dituen?

Argi dago han eta hemen –Lehen munduan zein beste menpeko munduetan– oraindik ere sistematik

kanpo  dauden  herri,  komunitate,  lantoki  eta  jendarte  espazio  gutxi-askoetan  kultura,  ezagutza,

harremanak,  hizkuntza,  jendearen  jarrerak  badaudela,  izan.  Halere,  kasu  guztietan  testuinguru

orokorrean nekez zenbatzen duten agertokiak dira. Agertoki horien biziraupena gaurko interesaren

faltan  eta  Estatu  Kapitalaren  akatsetan  oinarrituago  dago  beraien  bizitasunean  baino.  Benetan

zenbatzen eta haien legea inposatzen dutenak beraien mekanismoetan bizitza arnasa oro txertatu

dutenak dira.  

Eta menderakuntza-egiturengandik oinordekotzarik espero ez dugunez –ez badugu uste behintzat,

gaurko «zibilizazio» ereduak (bere osagai material eta espiritualekin batera) balio dezakeenik izaki

bizidun guztientzat, agintaririk ez agindupekorik gabeko, morrontzarik edo maisurik gabeko, genero

edo pribilegio androzentrikorik gabeko  ingurugiro bizigarriak sortzeko, ondoriozta daiteke DENA

suntsitu behar dela. Aitortzen badugu gainera, «proletargoa»  –langile-klasearen zentzuan harturik –

hau da, bere kontzientzia heldutasunera ekarriz «historiako sujetoa», Estatu-Kapitalaren kontrako

indarra,  jabego  pribatuaren  suntsitzaile  eta  jendarte  komunistaren  eraikitzaile  bilakatzen  den

«benetan iraultzailea den klase monolitikoa» lurraren azaletik desagertu zela sistema kapitalistaren

erreformarekin,  orduan onartu beharko dugu lilura hutsa dela gure desira matxinatuak existitzen ez

den zerbaitetan kokatzea.

Ondorioz, onartu beharko ere dugu sindikatoak –langileen erakundeak edo  klase borrokan beren

eginkizunaz  kontziente  diren  langileen  antolaketaren  gaurko  simulazio-mamuak–  esplotazio,

zapalkuntza  eta  irabazte-erauzketako  egitura  berrienganako  moldatzea,  egonkortasuna  eta

arrazionalizazioa  laguntzen  baino  ez  dituela.  Horrela,   indarrean  dagoen  sistemaren  oinarrizko



zutabeetatik  bat bilakatzen dela.  Zer  erranik ez,  jendeen horizonte mentaletik  Estatu-Kapitaletik

haragoko lurraren gaineko biharko paradisuaren ideiak oro desagertu badira!

Egituraketa kapitalistaren inguruko irakurketa erreflexiboa oztopatzen zuen lainoartetik atera eta,

ondorio  bakarra  gelditzen  zaigu :  gaurkotasun  historikoa  osotasunean  eta  zehazkiago  «lanaren»

alorra kontuan harturik, ez dago balizko biharko egun aske batez erabil genezakeen EZER. DENAK

hondoraino errautsirik behar du, ezen harri bakarra ere geldituko balitz, bada potere zentralizatuaren

eta ondorioz, bizidun ororen gaineko menderakuntzaren forma berriak sortzeko oinarria bailiteke.

Gaurko egoeraren larritasunaren kontzientziak suntsiketaren urgentzia eskatzen du.   

Gelditzen den menperatu gabeko bizi eta habitata apurra zer abiaduran suntsitzen duten gaurko

mekanismo esplotatzaileek ikusirik, ez dago dudarik berehala gauzatu behar dugula hondatzea:

a/-   basabiziaren  suntsitzea,  heriotza  eta  aldatzea,  lurraren  baliabide  naturalen  agortzea,

ekosistemen hondamendia, baita jendeen eta jendeak ez diren eta beste animaleen errobotizazioa

ere helburu duen proiektuaren gauzatzea geldiarazteko. 

b/-  menderakuntzaren  behin  betiko  zentralizazio  planetarraren  indar  zentripetoa  geldiarazteko,

bestela,  luze  gabe  ikusiko  baitugu  bizi  autonomoaren  eta  elkarbizitza  askearen  ezein  ideiaren

kolapso osoa eta atzeraezina. Gaur, kontsumismoaren eta adikzio zakarrenaren labirintoan galduriko

ezaugarri  historiko-kulturalen  deserrotzeak  eta  horien  desjabetzeak  larriki  zalantzan  ematen

dituelarik autonomia eta askatasuna. 

Dokumentu honen hasieran,  anarkismoaren gaur egungo susperraldi kementsua adierazi genuen,

bereziki,  bere  joera  informal  eta  matxinatuarena,  planetako  zenbait  eskualdetan  oso  zabalduta,

tentsio  garaikide  anitzek  mugimenduaren  fosilizazioa  gainditzea  lortu  dutela  azpimarratuz  –

antolaketari eta menderakuntza sistemari eraso egiteko metodoei buruzko XIX. mendeko tesiek eta

teoria geldiek iradokitzen dutena–  baina baita sistemaren ahultasun desberdinak bere osotasunean

identifikatzea nola lortu duten ere. 

Eta, hain zuzen ere, hausnarketa horretatik 360 gradutan biratzea beharrezkoa da, benetan erasoan

askoz ere azkarragoak izan nahi badugu. Baina hori posible izango da soilik bizirik dauden tentsio

guztiak  artikulatzea  lortzen  badugu,  erasoa  dominazioaren  puntu  estrategikoen  aurka  zentzu

suntsitzaile batean kontzentratzeko gai den botere teoriko-praktikoa gorpuzten badugu. 

Agerikoa  da,  hain  zuzen  ere,  ez  dela  banakako  edo  taldeko  ekintzarik,  indartsua  izan  arren,

etsaiaren  kolapsoa  probokatzeko  behar  duen  sakonerarekin  sastakaia  botako  duenik.  Kasurik

onenean, zauriak eragin izan dizkiogu, baina hauek berehala arindu dira, eta segituan berreskuratu

da sistema.  Horixe izan da azken hamarkadetan izan dugun agertokia.  Hala ere,  askoz gehiago

eraiki  dezakegu eta  hala  behar  dugu,  mugak eta  gabeziak  gaindituz,  gaur  gertatzen  den guztia

mugatzen  duen  marko  kontzeptuala  apurtuz,  gaur  egunetik  berregitura  daitezkeen  kontrol



mekanismoak desagerraraziz eta, orain arte agerian dagoen energia guztia maximizatzeko edozein

aukera  suspertuz,  bai  azterketari  dagokionez,  bai  ekintza  suntsitzaileei  dagokienez,  beldurrak

berriro geldi gaitzan kosta ahala kosta eragotziz. 

Kontraesan ideologiko-moralista den «ilegalitatea / legezkotasuna» gaindituz eta banakako nahiz

taldeko autodeterminazioa iraunaraziz soilik suntsitu daiteke lana eta lana sortzen duen jendartea! 



Matxinada  iraunkorrerantz:  dagoenaren  suntsiketa

erradikalaren alde

«Etsaiarekin buruz-buru, bitartekaritzarik edo keinurik gabe: hau da esku-hartze, orientazio eta

potentzialitate praktikaren lelo eta ikurra anarkista » 

Rafael Spósito

Esan dezagun: agian «fede» kontua besterik ez da, baina kontutan hartzen dugu izan ez dagoela

elkorragorik entzun nahi ez ez duen pertsona baino ez eta itsuagorik ikusteari  uko egiten diona

baino.  Horregatik, badakigu aldez aurretik galdutako borroka dela –eta erasoetatik desbideratutako

energiak– «eskritura santuen» betiko zaindariak konbentzitzen saiatzea, gure «teoria eta praktika»

trazuen  birdefinizio  eguneratuaren  premiarekin.  Testuinguru  garaikidean  ibilbide  anarkista  berri

baten beharra entzun edo ikusi nahi ez dutenak –kapitalismoaren eta Estatuaren berregituraketaren

aurrean,  teknologia  berrien  agintepean–  dira  gaur  egungo  anarkismoaren  garapenarako  dauden

oztopo-multzoa handitzen dutenak.  

Sintesi-erakundeetan  edota  alderdi  espezifistetan  «anarkismo  klasikoaren»  eredu  tradizionalari

ainguratuta oraindik jarraitzen dutenak –egiazko aparatu burokratikoetan zorrozki egituratuta, non,

ezinbestean,  «koiunturaren» azterketak eskuordetzen eta  ondorioak ateratzen dituzten,  pulpitutik

aginduz zer egin menpekotasunaren aurrerapena zapuzteko– horiek duten ikuspegi ideologikoarekin

eta borroka anarkistaren bitartekaritza-bertsioarekin ez digute ezer ekartzen.  Oraingo testuinguru

historiko-sozialaren  salatari  edota  jarraitzaile  aitortu  gisa  amaitzen  ez  duten  bitartean,  guztiz

axolagabeak izan beharko lirateke guretzat, propagandari dagokionez betetzen duten papera izan

ezik (hau gure hausnarketen guztiz kontrakoa baita). 

Gero eta ageriagoa da «gor» eta «itsu» hauen matxinada-joeraren aurkako aurreiritzi ideologikoa.

Antolaketa  informalaren  aurkako  pedanteria  itzela  dute  eta  askoz  ere  onargarriago  zaien

«informalismo ongile» deritzona bereizten dute bitxiki, honek elkarren arteko laguntzaren zabaltze

komunitariora  gonbidatzen  duelakoan.  Honi  aurkaritzen  diote  guztiz  onartezina  eta,  ondorioz,

matxinada etengabe bultzatzen duen informalismoa. Ezen informalismoak menderakuntzaren aurka

eraso egiteari etengabe dei egiten eta oro har «mugimendua» eta zehazkiago «anarkismo antolatua»

arriskuan jartzen duelako. 

Erakunde zurrunen eta haien ideologia zaharkituaren aurreiritzien aurka gaudelako, arreta jartzen

dugu mugimenduan dauden ukazio guztietan. Gure begirada sortzen ari diren tentsio anarkikoen

multzoan  oinarritzen  dugu  –otso-otsanda  anarko-nihilista  bakarretatik  hasi  eta  queer

matxinadaraino,  adibide  konkretu  pare  bat  jartzearren–  etsaia  aztertzen  dutelako  helburu



zehatzarekin: ahal duten indar guztiekin berehala non jo jakin.  Galaxia anarkistaren zati honetan

dirudienez  errotu  den  egungo  hizkuntza  erabiliz,  tentsio  horiek  «ekintza-anarkismoa»

deiturikoarekin  identifikatzen  dira,  hau  da,  antolakuntzako  informaltasunarekin  eta  matxinada

praktika iraunkorrarekin. 

Hala ere, gure unibertsoaren barruan, maiz erabiltzen dira kontzeptuak identitatearen berrespen gisa,

beste  borroka  batzuetatik  bereizteko  edota  nagusitzen  ari  den  immobilismotik  aldentzeko.  Eta

batzuetan,  nahasmen  handiagoa  sortzen  dute,  gerra  anarkikoa  aurrera  ateratzeko  eta  substratu

amankomun bat eraikitzeko funtsezko argitasun minimo bat laino lodi batean bilduz. 

Zentzu  horretan,  posible  da  «mundu  ikuskera»  horretatik  abiatuta,  lekualdatze  kontzeptualak

gertatzea. Modu orokorrean hauek «erradikaltzat» jo daitekeen aldaketa suposatzen dute eta, hain

zuzen  ere,  ulermenen  eta  esanahien  eremua  berrantolatzen  saiatzen  dira.  Hala  eta  guztiz  ere,

batzuetan,  irudikapen okerrekin topo egiten dugu, hauek matxinada arnasa eta gure printzipioen

berrespen zorrotza batera ez daramatenean.  

Gauzak horrela,  «ekintza-anarkismo» kontzeptua  bera  gutxieneko adierazpenera  murriztua  dago

batzuetan.  Zalantzarik gabe,  ekintza anarkikoa ezin da xerratan zatikatu azenarioa izango balitz

bezala, horietako bakoitza digeri daitekeela ala ez, bere bakartasunean. 

Praxiaren  anarkismoaren  ikuspegitik,  edozein  ekintza  anarkistak,  faktore  multzo  bat  dakar  –

etsaiaren  analisia  eta  identifikazioa,  proiektuaren  ebaluazio  orokorra  (horietako  parte  izan

daitekeela),  erasoa  eta;  ondoren,  esperientzia  praktikoan  eta  abarretan  oinarritutako

sistematizazioa eta teoria lantzea, etab... kontrakoa gure borroka espezialista talde baten ekintza

murritzera  mugatzea  litzateke.  Hori  dela  eta,  egokia  iruditzen  zaigu  «ekintzako-anarkismo»

kontzeptuak faktore-multzo hori barne hartzea, eta ez «ekintza suntsitzailea bera» bakarrik. 

Agerikoa  da  ekintza-anarkismoa  «Ideian»  geratzen  ez  dena  dela,  hau  da,  ez  da  elaborazio

intelektualera  mugatzen,  baina  nagusitzen  ari  den  menderatze  sistemaren  aurkako  eraso

konkretuetako  ekintzetara  itzultzen  da,  Anarkiari  bizitza  emanez.  Hala  ere,  gehitu  behar  da

batzuetan  «ekintza  konkretu»  posible  gisa  diseinatutako  guztia  ez  dela  eraso  «eraginkorra»

bihurtzen,  bere  garapena  eragozten  duten  baldintzak  egon  daitezkeelako. Zalantzarik  gabe,

aipatutako  kontzeptua  ez  zaie  ekintza  suntsitzailea  daramatenei  soilik  mugatu  behar,  baina

amaigabe garatzen diren konplize guztiak inplikatu behar ditu. Zeregin paraleloak azken ekintza

errazten dutenak: desjabetzetik –lehenik eta behin erasoan beharrezko diru-sarrerak eskainiz eta,

geroago,  esperientzia  praktikotik  prestatutako  material  teorikoen  edizio  /  inprimaketa  erraztuz–

egindako ekintzaren araberako azterketaraino.

Beraz,  «ekintza  zuzenaren»  kontzeptu  zaharra  arrazoibide  berdinean  kokatzen  da  eta  «ekintza-

anarkismoa»  ideiak  osatzen  du.  Hau  ez  da  (ia)  desagertutako  langile  mugimenduaren  ekintza-



eskema klasiko murriztuetan –greba, sabotaia industriala eta boikota– gelditzen. Ekintza zuzena ez

da  gure  ekintza  suntsitzaileei  soilik  aplikatzen  zaien  adierazpena,  baizik  eta  ideia  eta  kokapen

anarkikoaren oinarrizko ezaugarria. 

Era berean, «identitate» gisa erabiltzen diren beste kontzeptu batzuk ere, askotan modu nahasian

erabiltzen dira.  Zentzu horretan,  oso urgulu handikoa dela  deritzogu geure buruak aldarte jakin

batzuen  eramaile  bakarrak  garela  uste  izatea,  «beste  batzuengandik»  bereizteko.  Adibidez,

«anarkista indibidualistaren» definizioaren erabilera desegokia da. Zer da bada, anarkistak izanik,

guztientzat aplikagarria den eztabaidaezina den ezaugarri bat monopolizatzeko asmoa ote dugu?

Beste modu batera esanda, anarkista guztiak ados daude giza talde batek, handiak edo txikiak, ez

duela jendearen integrazioa behartu behar,  aitzitik, ezinbestekotzat jotzen dugu indibidualtasuna,

haren boterea eta gaitasunak handitzea. 

Anarkistak garen aldetik,  jakitun gara asmo onekoa izan arren,  edozein «batasunak» ezinbestez

eskatzen diela gizabanakoei beren buruaren erabateko erabakitzeko ahalmenari uko egitea. Izaki

bakarrak  –eta  ez  berdinak!–  izanez,  bakoitzak  besteekin  amankomunean  duena  elkarren  artean

lotzea bilatzen du, ez bereizten gaituena eta besteengandik urruntzen gaituena, bestela koordinazioa

ezinezkoa litzateke. Hala ere, une eta egoera zehatzetan koordinazioa bideragarria dela uste dugu

eta, aldez aurretik adostutako helburuetarako, gure autodeterminazio taktiko eta estrategikoari uko

egin gabe (hain zuzen ere, horixe da matxinada nazioarteko espazioa ezartzearen helburua). 

Jakina, beti erakutsi daiteke, batez ere gaur egun dena ari dela argitzen –hasieratik horrela ez bazen

izan ere– inoiz ez direla zenbait anarkisten manerak (batez ere iraganean, baina gaur egun ere) falta

izan  erakunde  burokratikoen  bidez  muga  absurduak  ezartzeko  «printzipioen  deklarazioez»,

«estatutuez»,  «arauez» eta  beste  mila  murrizketez  beterik.  Hala  ere,  balantzea  egin  eta  iragana

aztertzerakoan, ezin ditugu ahaztu garai hartako hausnarketak, hau da, nagusi ziren «mentalitateak»,

munduari buruz egiten ziren irakurketa zaharkituak eta gauzen eta gertakarien multzoari esleitutako

ordena.

Azkenean, zenbait sektoretan garapen kuantitatiboarengatik zegoen eta zoritxarrez oraindik dagoen

lilura  –sindikatuen  erakundeetan  zein  sintesia-taldeetan  egiaztagarria–  ezin  dugu ahaztu.  Hauek

hazkunde  aritmetikoaren  aldeko  apustua  egiten  dute,  hazte  hutsak  berez  «baikortasun»  guztiak

balitu bezala, han eta hemen mugimendu anarkistaren une gakoetan gertatu izan diren zailtasunak

oro ezabatuz, dimisioak, jarrera autoritarioak eta traizioak barne. 

Gaur forma hartzen ari den «anarko-populismoaren» distortsioez hitz egin gabe, koktel ideologiko

nazkagarria  (bi  osagaiek  laborategian  osatua:  plataforma  zaharra  eta,  leninismo  postmoderno

moduko  bat,  zati  berdinetan  nahastuta  eta  era  berean  zerbitzatua)  «Herri  boterearen»  izenean

«gobernu aurrerakoiak» sustatzen dituena. 

Noski,  argitzea  merezi  du  –aurrekoaren  interpretazio  okerra  saihesteko–  «Anarkista



indibidualistaren definizioaren erabilera desegokia» nabarmentzen dugunean, horrek ez duela esan

nahi matxinada eta joera informalaren barruan otso eta otsanda bakarti horien presentzia historikoa

ez  dugunik  ezagutzen  (tiranoak  ezabatzeko  eta  dominazioa  nahiz  haien  garaiko  borondatezko

esklabutza  astintzeko  gai  izanak).  Badakigu  baita,  gatazka  anarkistan  ekarpen  izugarriak  izan

dituztela,  eta  gaur  egun  ere,  autoritate  ororen  aurkako  ekintza  ausartekin  ari  direla.  Zenbait

kidetasun-taldek batzuetan egiten duten enfasi desegoki hori dugu aipatzen, haien postulatuekiko

kontraesan argian, batzuetan gaia gehiago korapilatzera eta gure joeran benetan existitzen ez diren

desberdintasunak areagotzera iristen direla. 

Maiz astindu eta «erremedio unibertsal» gisa erabiltzen den beste kontzeptu bat «kidetasunarena»

da.   «Antolakuntza  formalaren»  egitura  zurrunen  aurrean  «antolakuntza»  praktika  gisa  ulertu

beharrean, «antolaketaren aurkako» irizpide gisa edo, «komunitatearen bizikidetzaren egitura» gisa

erabiltzen da.  Horrela  erabili  izan dute  Covid-19 pandemia  dela  eta,  «anarko»-liberal  desfasatu

zenbaitek,  erasoari  uko eginez.  Horrek  nahasmena areagotzen du eta  kontraesanak sartzen  ditu

batere ez zegoen tokian (eta existitu behar ez lirateken lekuan!). 

Hain  zuzen,  mugimendu  anarkistaren  gertakari  zehatzen  esparruan  eta,  garai  desberdinetan

artikulatu  diren  barne  eztabaiden  bidez,  «informalitateak»  (hau  da,  «talde  informalen»  edota

«erakunde informalen» izaerak) esanahi berezia bereganatu izan du. Hainbeste ezen, esate baterako,

«talde informal» zehatzek ere funtzionatu izan  dute  erakunde sindikalen  eta  erakunde zehatzen

barruan (adibidez, Espainiako Mugimendu Libertarioko «Nosotros» taldea). Hori dela eta, bistakoa

da informalitatea beren burua «formaltzat» jotzen duten antolakuntza egitura zurrunen barruan ere

egon  daitekeela.  Hauen  «formalitatea»  ez  da  hainbeste  eta  ez  bakarrik  beren  izenean  hartzen

dutelako,  baizik  eta  modu  horretan,  horretarako  ezarri  zirelako  eta  denboran  zehar  gutxi-asko

egonkor mantentzen diren edo ezarritako akordioen arabera aldatzen diren barne-ebaluazioak eta

parametro operatiboak dituztelako. 

Laburbilduz,  «antolaketa makina formalaren» barruan ere, talde informalek jardun dezakete (eta

jardun  izan  dute).  Hala  ere,  joan  den  mendeko  azken  hamarkadetako  dinamika  eta  eztabaiden

ondorioz,  «informalitatearen» kontzeptua antolakuntzarako balio  duen proposamen gisa azaltzen

hasten  da,  mugak  gainditu  eta  erakunde  anarkosindikalista  historikoen  eta  anarkismo

espezifizistaren kontraesanak gainditzeko. Oztopo burokratikoak eta aurrez finkatutako harreman

moldeak dituen, denbora eta energiak xahutzen dituen makinaria itzela baten barruan harremanak

formalizatzeak,  bazkideak  odoleztatzen  ditu.  Amaieran,  jendearen  irismenetik  kanpo  gero  eta

azkarrago jarraitzen duen sistema bihurtzen dela. Testuinguru horretan, antolaketa-tresna berezko

helburua bihurtzen da, ez eta zerbitzatu behar zituen helburuak lortzeko bitartekoa! 

Horregatik, borroka anarkista egitura nagusi berriei erantzuteko prestatu behar da, tresna berriekin,

antolatzeko modu berriekin hornituz, borroka-kideen arteko lankidetzaren berehalako harremanak



hobetuz. Hauen errazteari esker, antolakuntzako beharrak birdefinitzen dituzte eta gorabeherei eta

barne zein kanpoko dinamikei aurre egiteko gai dira.

Nahiz eta lagun taldeen elkartasuna erakunde sindikalisten edo sintesi-erakundeen egitura zurrunen

mugetatik edota kontraesanetatik harago joan daitekeen  – besteak beste, elkar ezagutza pertsonala

eta intimitatea bultzatzen dituzten harreman zuzenak finkatuz–, jakina, antolakuntza forma horrek

ez  du  berez  zailtasun  jakin  batzuk  azaltzea  ekiditen.  Hauek  pertsona  bakoitzaren  betiko

dedikazioarekin  bakarrik  «desagerrarazi»  daitezke.  Adibidez,  talde  bat  osatzen  duten

pertsonalitateen  aniztasunak  berak  (prestaketa,  esperientzia  eta  sintesi  eta  analisi  gaitasun

desberdinak dituzten jendeekin) «lider naturalen» azaltzea ekar dezake (hala nahi izan gabe, bilatu

gabe,  baina bapatean).  Beti  egon dira  jendeak beste  batzuk baino gehiago eta,  batzuetan,  beste

batzuk baino hobe gauzak egiten dituztenak. Eta bistan denez, ezin dira behartu «guztientzako» eta

«guztientzako» gaizki  ulertutako  «berdintasuna» parametro  berdinekin  neurtzera.  Hori  dela  eta,

pertsona bakoitzaren aberastasuna eta «kidetasun-taldeko» lanean egindako ekarpena baloratzeak,

dagoenaren  aurkako  borrokan  partekatu  beharreko  proiektuaren  mesedetan,  ez  du  pertsona

bakoitzaren  banakako  erantzukizuna  baztertzen,  ezartzen  diren  barne-harremanekin  lotuta.

Ikuspuntu horretatik, afinitateak ere ez digu ezer bermatzen. 

Beti  izango da norbanakoaren tentsio iraunkorra,  etengabe autoritarismoaren edota harrokeria

indibidualaren  edota  kolektiboaren  «bapateko»  uneei  aurre  egiteko  beharrezko  mugak  sortzen

dituena,  botere-espazioak  eta  jarrera  zentralizatzaileak  sortzea  saihestuz,  bihar  aske  hipotetiko

batean  ziur  aski  gertatuko  den  modu  berean.  (Estatua  ez  zen  mago  baten  kapelatik  atera,

boterearen zentralizazioaren aurreko baldintzatik baizik!) 

Une batez hausnartzeko pausatzea eskatzen digun beste kontzeptua «nihilismoa»-rena da. Izan ere,

testuinguru  poetikotik  atera  eta  eszenatoki  konkretuaren  irakurketaren  aurrean  jartzen  badugu,

agerikoa izango da,  guztiontzat,  bere erabilera ohikoa dela  anarkismo garaikidea (informala eta

matxinatua) animatzen duten tentsio askotan. Era berean, eztabaidaezina da kontzeptu honek mende

bat  baino  gehiago  daramala  gure  artean,  matxinada  ibilbide  luzeko  pertsonaia  ezagunetan

oinarrituta, bere garaian horiek beren burua anarko-nihilistak deitzen zutela. 

Beraz,  has  gaitezen  «nihilismo»  terminoaren  bi  esanahiak  seinalatzen:  bat  nominatiboan  eta

akusatiboan erabiltzen den adierazpen deklinaezina izan arren; alde batetik, «ezeren» sinonimo gisa

erabil daiteke, «hutsaren» edo «nūlla res» zentzuan, hau da, ezeren «gauza» (edo errealitate)-ren

erabateko  eza;  baina  «ezer»  ere  aipa  dezake  modu  zehatz  batean,  aurrez  zehaztuta,  zeinaren

konformazioa forma egonkor edota aldakorren zehaztugabetasunetik atera baitaiteke. 

Haatik,  anarkismo  garaikidearen  parametroetatik  egungo  menderatze  sistemaren  elementu

sortzaileen  mantentzea  aldez  aurretik  baztertzen  dela  onartzen  badugu,  balizko  «etorkizuneko

jendartean»  horien  erabilgarritasuna  edota  kaltegarritasuna  ulertuz,  zilegi  da  asumitzea  jendarte



futurista hori definitu dezakeen eskemarik ez duela gaur-gaurkoz.  

Existitzen den guztia berehala suntsitu behar badugu – laburtu ditugun arrazoiengatik – garbi dugu

hitzaren bigarren zentzuan nahitaez eta temati «nihilistak» garela. 

Orduan, gauzak ulertzeko modu honetatik ustezko desberdintasun erradikala desagertzen da. Izan

ere,  ez  dago  alderik,  haien  burua  anarkista  indibidualista  eta  nihilistatzat  daukaten,  «aurrez

eratutako anarkismoa» nahi ez dutenen eta bestetik, matxinada anarkistak onartzen dituzten, baina

baztertuen  sektore  batek  matxinadaren  dinamika  suntsitzaileen  barruan  izan  dezakeen  parte-

hartzearen hipotesia baztertzen ez dutenen eta «aurrez eratutako gizarte anarkista» hipotetiko baten

alde apustu egiten ez dutenen artean.

Hemen,  norbanako-jendartearen  trama  zaharra,  anarkista  indibidualista  «puruak»  eta  anarkista

«sozialak» deiturikoen arteko desberdintasunak berriro agertzen dira. Baina, gutako bakoitzak bere

burua apaintzen dituen etiketez harago, argi dugu historia ez dagoela «ontologikoki» ordenatuta,

baina  dinamika  politiko-kultural  eta  sozialen  irakurketek  eta  interpretazioek  osatzen  dutela,

sentsibilitate partikularrak eta norbanakoaren joerak bitartekaturik (zergatik ez?).  

Arrazoi  propioak  dituen  ageritasun  horretatik  harago,  ba  ote  dago  testuinguru  orokor  eta

partikularrarik, beharrezko izan arren batzuek behin betiko baztertzea nahiago duenik, artean beste

batzuek onartzen dutelarik «jendarte sektoreek» prozesu suntsitzaile-matxinatuan nolabaiteko parte

hartzeko aukerak daudela? 

Historiak eskaintzen dizkigun adibideetara jo ohi dugu ondorioztatzeko «Iraultzak» («dagoenaren

aurkako herri altxamenduaren» edo matxinada orokortuaren zentzuan) botere zentralizatu berriak

(irakur diktadurak) ekarri izan ohi dituela eta, berez, anarkismoaren arrotza eta etsaia dela, botere

zentralizatuaren aurka borrokatzen dugunez gero. Baina, ondorio honetatik apur bat aldendu bezain

laster,  «Matxinada» eta  «Iraultza»-ren artean  bereizten  hasten  bagara,  eta  gaur  egungo «aukera

iraultzailea»  eta  balizko  «partaidetza»  soziala  kontuan  hartzen  baditugu,  orduan  eztabaida

nagusitzen (eta  askotan sutzen)  da posizio bat  nola bestea defenditzen dituztenek argudio ugari

dutelako. 

Desberdintasun horiek txikiak izatetik oso urrun daude, kortesiak arauturiko eztabaida akademikoak

gainditzen  dituztelako eta  «proiektu  iraultzailearen» errealitatearen  edo zaharkitzearen  inguruko

formulazio  praktikoen  eta  antolakuntzaren  justifikazioetan  errotuta  daudelako.  Are  gehiago,

ikuspegi kuantitatiboaren inguruko desberdintasunekin eta «baldintza objektiboen eta subjektiboen»

zain  egoteak  dakarren  immobilismoarekin  lotuta  daude,  (hau  da,  borondatezko  morrontzaren

ustezko  esnatzea  eta  luzatzea)  matxinada  orokortua  «berehala»  gauzatzeko.  Horrek,  oro  har,

bateragarriak ez diren desberdintasunak eta eztabaidak eragiten ditu. 

Dilema  honen  aurrean,  badaude  eztabaida  moztea  aukeratzen  duten  lagunak  eta  zuri-beltzean

planteatzen dute:  «orainaldi historikoaren behin betiko suntsitzeko aukera konkretuak badaudela



izan, ala ez dagoela uste dugu». Modu honetan, aukerarik ez dagoela uste dutenek «aldez aurretik

bihar askatu hipotetikoari buruzko edozein pentsamendu suntsitzen dute eta beren arima lasai dute,

bitartekoen  eta  helburuen  arteko  beharrezko  kidetasunaren  inguruko  arazoa  ezabatzen  eta

orainaldiaren  suntsipena  nahiz  balizko  ondorengoa  planifikatzen  baitute».  Eta,  hain  zuzen  ere,

ondoriozta  liteke  «amaierara»  iristeko  aukerak  minimizatuz  edo  ukatuz  gero,  «bitartekoak»

automatikoki mespretxatzen direla. Hala ere, hausnarketa anarkista ikonikoak («bitartekoek amaiera

baldintzatzen dute») pisatzen du maxima makiaveliarrari erantzuteko («amaierak justifikatzen ditu

bitartekoak»).  Eta  egia  esan,  anarkistentzako  bitartekoak  aukeratzea  beti  doa  gure  printzipio

etikoekin (erabat antiautoritarioekin) batera eta ez du dena delako amaiera hipotetikoa baldintzatzen

batere. 

Argi  dago  gaur  egun sediziozko  haustura  baten  ezintasuna  planteatzen  eta  edozein  «Iraultzak»

diktadurara  eramango  gaituela  ziurtatzen  dutenek  –are  gehiago  hiperkapitalismo  multizentriko

autoritarioago batek gaur ezarritako baldintzen eta teknologiaren nahiz organismo bizidun guztien

birdefinizio  genetikoaren  bitartez–  ez  dutela  dudatzen  menderakuntza  sistemaren  behin  betiko

suntsiketa  bideragarria  dela  uste  dutenak  kritikatzeko.  «Proiektu  iraultzaile  postmodernoaren»

defendatzaileen «analisiaren iraungipena» eta  «irakurketa ideologikoa» azpimarratzen dituzte.

Baina baldin eta oraindik badaude botere-sistema zentralizatuaren suntsipena lortu daitekeela uste

duten lagunak, ondorioz, hobeto ebaluatu behar dute indar-korrelazioa eta gaur egun garatzen ari

diren elkarrekintzak. Izan ere, kasu honetan, gudariaren «burdinazko borondatea» edo gizonezko eta

emakumezko gudarien koalizioa ez da nahikoa izango etsaia botatzeko. Zehazki, dinamika horretan,

«mugimendu anarkistak» (bere osotasun historikoan) beti aurkeztu izan du bere burua sediziozko

entitate gisa –egitura instituzionala errotik suntsitzeko helburu irmoarekin– boterearen konkistaren

inguruko edozein hipotesi baztertuz, «matxinada» gertaera etsaia suntsitzeko une erabakigarri gisa

kokatuz.  Hala  ere,  argi  dago egungo baldintzak  ez  direla  duela  mende bat  bezalakoak.  Jakina,

adierazpen  honek  ez  du  a  priori  matxinada  sozialaren  ukapena  adierazten.  Bihar  hainbeste

itxarondako  matxinada  orokortua  gertatzen  bada,  ziur  gaude  gure  joeraren  osagai  guztiek

(indibidualak  nahiz  kolektiboak)  ongi  etorria  egingo  diotela,  beti  ere  gaindituz  eta  Anarkiara

zuzenduz. Horrek ez du esan nahi baztertutako sektoreen borroka orokortzeak gu harritzeko prest

gaudenik,  baizik  eta  sediziozko  agerraldi  orori  adi-adi  bizi  garela,  hauek  azken  ondorioetara

larriagotzeko helburua dugula. 

Etorkizuna «nihilismoari» irekita utziz,  joera anarkista informalak eta matxinatuak etorkizuneko

erabilerarako gaurko sistemako elementuak kontserbatzearen ezintasuna aitortzen eta dagoenaren

suntsitzea goraipatzen baditu – garbi utziz orainaldian ez dagoela ezer zehatzik edo definitzailerik –

horrek  ez  du  inolaz  ere  eragiten  bere  baliozkotasunean  edo  ekintzen  garrantzian.  Baina



menderakuntza eta boterea ez dira berez desagertzen. Hainbesteraino non, tentsio anarkikorik ez

dagoen  –gaurko  joeraren  testuinguruan–  hori  kontuan  hartzen  ez  duenik  eta,  nola  edo  hala,

«konpontzen» saiatzen ez denik. Maiz, xalotasun zerbaitekin eta beste batzuetan, guztiz mirarizko

ilusioekin, gaia modu konkretuan landu arren. 

Beraz,  batzuetan,  zalantza  gehiagorik  gabe  botere-harremanen logika  berdinean –modu xaloan–

ilusioak jartzen dituzten zenbait lagun topatzen ditugu,  borroka anarkista behin betiko garaipena

lortzeko elkarri aurre egiten dioten bi blokeren arteko bataila-zelaitzat jotzen dutela. 

Batzuek ekintza suntsitzaileak berez sortuko lukeen propagandaren alde soilik egiten dute apustua,

komunikazio esplizituekin batera eraginkorragoa dela iritzita. Beste batzuek ekintza suntsitzaileen

«kutsaduran» jartzen dituzte ilusioak eta anonimotasuna aukeratzen dute, matxinada-ekintza galdera

biologiko batera murriztuz. Eta, jakina, badaude beste aldetik, borondatezko morrontza eta antzeko

posizioak  esnatzera  atxikitzen  direnak,  talde  «anarko-sozial»  tipikoak  –nonahi  eta  denetarako

baliozkoa  litekeen–  esku-hartze  subertsibo-suntsitzailerako  hipotesi  orokorra  zaharkituta  uzten

duten oraina historikoaren gertakariek eta dinamikek etengabe gaindituta. 

Eta, hain zuzen ere, gai horien inguruan sortzen da nahiko gaizki tratatzen den beste kontzeptu

zahar  bat:  «egitatezko propaganda».  Historikoki,  kontzeptu honek bere  esanahi  berezia  izan du

zirkulu  anarkistetan,  egiazki  definitzen  baitu  ideal  anarkikoaren  hedapena  menderakuntzaren

aurkako  indarkeria  zuzenaren  bidez,  bai  Boterearen  ordezkariak  fisikoki  ezabatuz  edota,  bere

azpiegiturari  –bertako instalazio adierazgarrienei (gobernuko eraikinak, polizia-etxeak, armadaren

kuartelak,  botere  judiziala,  legegintzaldia,  elizak,  etab.)–  eraso  eginez.  Hitzen  konbinazioak

adierazten duen moduan, ideologia akratikoaren hedapen aktibo honek ez du hitzen esku-hartzerik

behar, izan ere, «egitatea» bera baita ekintzaren esanahia adierazten duena. Beraz, ez du inolako

aldarrikapenaren  beharrik.  Kontzepzio  horri  garaiko  hausnarketak  gehitzen  zitzaizkion  –«masa

proletarioen kontzientziazioa» lortzea helburu–  metodo iraultzaileen jabetze orokortua irrikatzen

zutenak, eta horretarako gomendatzen zen esplotatutako gehienek haien imitazioa lortzeko ekintzak

ez aldarrikatzea. 

Hala ere, ez zen inoiz guztiz egia izan «gertaeren bidezko propaganda» ekintzak berak «adierazi»

zuenera soilik mugatu zenik. Aitzitik, gehienetan izaten zen bere exekutoreek sinatutako hil osteko

gutunekin edota manifestuekin batera –normalean garai hartako egunkari anarkistetan argitaratuak–

non ekintzaren arrazoia esplizituki  kontatzen  zen  edo,  hori  egin ezean,  «Anarkiaren  Martiriak»

goraipatzen zituzten editorial handietan berresten ziren gertaerak, agintearen aurka egitera bultzatu

zituzten motibazio justuak agerian utziz. 

Zalantzarik gabe, «gertaeren bidezko propaganda» ekintza gehienak –oso salbuespen arraro gutxi

izan ezik– anarkistek beren konbikzioek bultzatuta edota lagunen exekuzioen mendeku gisa egin

ziren.  Inoiz ez da egiaztatu baztertutako sektore sozialek ekintzen «imitaziorik» gauzatu zutenik



(gertakari anonimoek ala aldarrikapen editorialek bultzatuta). Aitzitik, «kutsadura» agerian geratu

zen anarkisten beraien artean, hauek lagunen mezua erraz deszifratu eta «baldintza iraultzaileak»

zirela eta, itxaronaldia bertan behera uztea aukeratu eta botere ahalguztidunaren beldurra erabateko

konplizitatez jokatuz gainditzen zutelarik. 

«Zeinek  bere»  irtenbidea  bilatzen  duen  anarkismo  garaikidearen  dinamikaren  esparruan,

desberdintasunak  areagotzetik  urrun,  guztientzat  oinarrizko  interesa  duten  puntu  amankomunak

etengabe sortzen direla ikusten da. Lehenik eta behin, antzematen dugu inolako ideia anarkistak ez

duela aldagai «soziala» erabat baztertzen. Izan ere –kontutan hartuko ez dutela aldarrikatzen badute

ere– askotan ekintzak areagotzeko eta mugak gainezka egiteko deitzen dute leherketa sozialaren

agerraldirik  txikiena  aurkezten  den  bakoitzean.  Bestalde,  ez  da  egia  ustezko  «antisozialek»  ez

diotela begirik jartzen matxinatu osteko aukerari.  Izan ere, argi eta garbi berresten dute orainari

bezain adi daudela etorkizunari, «iraultzailea» izan arren botere zentralizatuaren edozein saiakera

edo agerpen mozteko erabaki irmoa dutela. Besterik gabe, ez diote orainari  ez eta gaur egungo

hondakinen  gainean  bihar  eraiki  daitekeenari  parametro  hestuen  mugarik  ez  eta  kutsu

erabakigarririk eman nahi. 

Egoera berean daude «gainerakoak», talde organiko zurrun eta burokratikoetan oraindik ainguratuta

geratzen direnak. Sektore hau gaur egungo borroka testuinguruan guztiz garrantziarik gabeak diren

paradigmak bilatzen oker  badago ere,  ukaezina da ez diola  muzin egiten errealitate konkretutik

ahalik eta gehien hurbiltzeko ahaleginari, anarkisten desioetako bati ere –guk etengabe errieta egin

arren–  uko  egin  gabe,  matxinada  iraunkorrak  baizik  ez  duela  menderatze  sistemarekiko

konfrontazio  zehatza  irekitzen  jakitun,  «beraiek»  ere  gaurtik  aurrera  matxinada  ostean  gerta

daitekeena inposatzen saiatu gabe. 

Oraingoz,  nolabaiteko  «hurbilketa»  orokor  bat  aintzat  hartzea  posible  da,  joera  anarkista

informalaren eta matxinatuaren diagnostiko gisa, nabarmenduz eta aitortuz bere baitan aniztasun

murriztezinak daudela  beren tentsioekin,  lehentasunekin eta  dagoenaren suntsitzera gerturatzeko

moduekin. Honek baina, ez ditu gure substratu partekatuaren garapena ez eta menpekotasun zantzu

oro suntsitzeko gure helburu zaharrak oztopatzen, baizik eta –askotan larriagotutako– ertza latzak

leuntzeko eta ulermenak sendotzeko bidea ematen. 

Horregatik  paradigma anarkiko posible  berriaren ikuspegitik  gaur egungo mugak eta gabeziak

konkretuki gainditzea proposatzen dugu. Paradigma berritua  ez da «eskualde» espaziora mugatzen

baizik eta nazioarteko bat egitearen gailentzea dakar eta, ondorioz, matxinada proiekzioa eskatzen

duen proposamena da.  

Orduan ikusten da gure ziurtasun guztiak bertan behera uzten direla, antolakuntza-talde zurrunen

erritual  burokratikoen  aurrean  erabateko  indolentzia  dugula,  aldaezinezko  eta  beren  burua

zuzentzeko gai ez diren plangintzak indarrez arbuiatzen direla.  Parean,  Kaosa probokatzeko eta



sustatzeko gai  diren  praktika  berrien  aukera  infinituak  esploratzen  dira.  Hauek leku finkoetako

egonkortasun mortalean baino gehiago, bizitako bideetan ezagutzen diren eta mugikor bihurtzen

diren tentsio berriak dira. Gaur egun, aurreikus daitezkeen istorioak jada ez dira hunkigarri. Botere

mota guztien errukirik gabeko erasoan pilatzen dira desioak, matxinada iraunkorraren plazeraz eta

harridurarako grinaz elikatuz, berriaren aurkikuntza goratuz.  

Gaurko  teknologia-menderakuntza  sistemaren  aurkako

paradigma anarkista bideragarria

«Zoritxarrez, gutako batzuek bazter batera egin zuten, erreakzioaren aurrerapenak garaituta; beste

batzuk, berriz, etsaiaren eskaintzak liluratu zituen. Baina hoberenek gure artean jarraitzen dute,

mugimendu anarkistaren baitako leku arriskutsuenak okupatuz. Askok, haserreagatik, hausnartu

gabe botatako esaldi edo hitz bat edo besterengatik, arrazoi pertsonal edo desberdintasun

ideologikoengatik, ulermena eta elkartasuna bilatu beharrean, elkar gorrotatzen eta iraintzen

zuten, denbora eta energia asko xahutzen, egunkarietako propaganda alde batera utzita idazki

pertsonal hutsei espazioa emanez, artean erreakzioak aurrera egiten zuela, gure aurka antolatzen.

Konturatu ginenerako, etsaiaren baionetak eta metrailadoreak gure bularretara bideratuta  aurkitu

genituen. 

Azken boladan, barne gatazka horiek nolabait baretu dira, baina behatu eta irakurri dut oraindik

badaudela izan, borondate on apur batez gure talde anarkistetatik erabat desagertu daitezkeen

haserre pertsonalen arrastoak. Zenbait lagunez asko hitz egin da eta irainduak izan dira [...]

mentalitate atrofiatuak dituzten zenbaitek anarkistak salatzen dituzte nork daki zeini salduta

liratetekeelakoan [...] egin dugun propaganda zabala ez eta mundu osora hedatu dugun asaldura ez

dute ikusi ala ez dute ikusi nahi izan [...] ez diegu azpijoko eta esames horiei guztiei jaramonik egin

baizik eta gure mespretxua erakutsi behar. Estatuaren eta Kapitalaren aurkako borrokatik gu

urruntzeko ahaleginak oro egiten dituzte... Bakoitzak bere kontzientziaren arabera joka dezala,

talde bakoitza bere ekintzan aske izan dadila, helburu anarkistekin...» 

Simón Radowitzky

Galaxia anarkiko informaletik eta matxinatutik maiz sortzen diren hitz-hartzeen eta aldarrikapenen

suposizioetatik aldentzen bagara, mugimenduaren norabide berriaren funtsezko oinarri gisa jotzea

merezi  duten elementu arrunt  askoz gehiago hauteman genitzake,  lehendik dagoena suntsitzeko

borrokaren ondorio. Eta, hain zuzen ere, oinarri horien inguruan gelditu eta hausnartu beharra dago,



horiek hobeto identifikatu eta  joera-lagunen artean eztabaidatzeko asmoarekin,  bakoitzak dituen

armak hobeto zorroztea ahalbidetuko duten koordenatu posibleak aurkitzeko.

Pentsamendu  eta  ekintza  anarkista  ulertzeko  zeruertzak  ez  du  dagoena  suntsitu  ondorengo

etorkizuneko  gizarte  zehatzik  aurreikusteko  nahikeriarik.  Matxinada  orokortuaren  bidez

menpekotasuna eraistea lortuko litzatekeen kasu hipotetikoan, eskuragarri izango diren energiak –

anarkistak barne–  izango dira zehazki «hitzarmen sozialak» proposatuko dituztenak, haien behin

betiko kristalizazioa saihestuz eta agindu-obedientziako,  esplotazioko eta zapalkuntzako edozein

momenturi aurre eginez. Anarkistek, gure muga guztiekin, horrela hartzen dugu geure burua ezen

ezarritako ala eratuko den edozein botereren aurkako tentsio aseezinak animatzen gaituelako. Hau

da,  subjektibotasunen  arteko  harremanak  finkatzearen  aurka  gaude,  haien  instituzionalizazioa

eragoztearen alde –instituzionalizazioa legez ezarritako aparatu gisa ulertzeaz gain, jende gehienak

barneratu  eta  mendeetan  zehar  familiaren,  eskolaren,  erlijioaren,  lanaren  eta  abarren  bidez

inposatutako  jokabide  eta  jarrerak  bezala  ulertzen  dugula–.   Ezen   Anarkia,  gizarte  anarkista

zentzuan pentsatua, ezin baita behin betiko konkista gisa irudikatu, baizik eta etengabe irakiten eta

etengabeko aldaketan dagoen jendarte gisa, non eginahalak eginahala bizirauten eta indartzen diren

edozein botere zentralizaturen ala  instituzionalizaturen baliotasuna ukatzen  duten  baldintzak eta

harremanak.  Testuinguru  horretan,  dena  delako jarrera  eta  botere-uneak  sortzen  diren  guztietan

(baita haien burua iraultzailetzat daukatenenak ere), horiek itzaltzeko beharrezkoak diren armak eta

armadurak forjatuko ditugu. 

Anarkistak garen aldetik ezin diogu inori ezer inposatu ez eta horrelakorik nahi ere –bestela geure

buruari  uko  egingo  geniokeen–  erakunde  guztien  aurka  borrokatzen  dugu  etengabe,  agintaritza

ororen aurka eta gure nahiaren gainetik bere burua altxatzen ala finkatzen saiatzen den edozein

organoren  aurka  gaude,  hori  gure  (eta  besteen)  askatasun  osoa  mugatuko  bailuke.  Ikuspegi

horretatik,  jakitun  gara  menderatze  milurteek  borondatezko morrontza   lortu  dutela  (gaur  egun

ondasunen  kontsumo  mugagabeari  lotua)  eta  gaur  honek  iraganean  baino  borroka  zailago  eta

neketsuago bati aurre egiten diola. Hala ere, sentsibilitate eta tresna operatibo askoz ere finduagoak

ditu, populismo guztiak gaindituz, nagusiaren eta esklaboaren erantzukizunak argi antzematen uzten

diotenak.  

Premisa hauek ez datoz iluminatu gutxi batzuen gogoeta intelektualetatik, baizik eta beren arrazoiak

oraina  historikoa  ezaugarritzen  duen  testuinguru  sozial  gangrenatu  eta  gero  eta  ahalguztiagoan

sustraiturik daudela.

Testuinguru  horretatik,  gaur  egungoa  «babesteko»  ezintasuna  sortzen  da  eta,  paraleloki,

suntsitzearen premia ere bai, jendeak eta jendeak ez diren animalien bizigarritasunaren eta haiek

bizitzeko espazio guztien behin betiko konkista saihesteko, ingurunea ezagutzen den moduan, gure

urratsak  planetaren  eta  bizidun  ororen  askapenerantz  bideratuz.  Arrazoi  oso  konkretu  eta



«materiala» horiek dira  galaxia  anarkista  matxinatu eta  informala animatzen dutenak,  ondorioz,

bere  ekintzak  existitzen  denaren  suntsitzera  bideratzen  dutenak.  Hala  ere,  bide  horri  ekiten

eragozten  duten  muga  zenbait  daude  oraindik.  Neurri  batean,  boterearen  egiturazko  aldaketari

dagozkio,  beraz,  horrek  eskatzen  du  emaitzak  lortzeko  aukera  ematen  duten  tresnak  eta  gure

antolaketa-metodoak egokitzea. Objektiboki, «sinboloak» –  etsaia ordezkatzen duten elementuak –

erasotzetik gelditu beharra dago eta hauek bere egituraren eta azpiegituraren (bere izatearen berezko

zatia izanik) aurkako etengabeko erasoaz ordezkatu behar dira. Askotan, nahi gabe, lagun askok

energia eta baliabideak xahutzen dituzte «helburuak» erasotzen. Hauek guztiz alferrikakoak ez diren

arren,  ez  dira  garrantzitsuak  existitzen  dena  suntsitzeko  borrokan.  Zalantzarik  gabe,  «klase

gatazkari»  buruzko  antzinako  kontzepzioez  gainezka  dagoen  bizkarrean  daramagun  ekipaje

astunaren  ondorioz  diraute  muga  horiek  beren  horretan  eta  horrek  ezinbestean  eramaten  gaitu

geziak norabide okerrean jaurtitzera. Egungo sistema –gero eta hobeto– ulertzeak baimenduko gaitu

haren muina eta azala, haren esentzia eta inguruak identifikatzen. 

Bistan denez, ariketa hau ezin da bakarka ezta jende-talde batek egin, nahi izanda ere. Gabezia ala

muga  hori  gainditzeko  eskuragarri  dauden  energia  guztien  laguntza  behar  da.  Horregatik,

eztabaidarako,  ezagutzarako,  esperientzien  trukerako  eta  tresna  material  eta  kognitiboetarako

aukerak ahalbidetzen dizkigun «toki» baten, «espazio» baten premia dago. Horrek erraztuko digu

proiektuak  partekatzea,  kidetasunak  zabaltzea  eta  lotura  hestuak  lortzea,  gure  indar  guztiez

desiratzen  duguna  –mundu  mailan–  birsortzea  lortuz:  indar  suntsitzaile  apurtzailea,  osatzen

dutenetan inork  bere autodeterminazio taktikoari ez estrategikoari, ez eta hura ezaugarritzen duen

ikuspegi multzoari uko egin beharrik izan gabe. 

Informala eta matxinatu joera duen galaxia anarkistan dagoenaren aurkako borrokaren monopolioa

aldarrikatzen duen osagairik (indibiduala ala kolektiboa) ez badago, gure galaxian inork ez badu

esaten  indarrean  dagoen  sistemaren  aurkako  garaipen-erasoaren  «errezeta  eraginkorra» duenik,

orduan onartu behar dugu denek lanean jarraitzeko baliozko arrazoi nahikoak dituztela, analisiaren

nahiz ekintzaren mailan (bi uneak estu lotuta baitaude) beren mugak onartuta. Beharraz jabetzeak

eta suntsitzaile  moduan jarduteko premiak ezin dute alorreko indar  harremanen ebaluazioa alde

batera utzi: hain zuzen ere, urte hauetan guztietan egiaztatu dute, ez dagoela galaxia informal eta

matxinatuaren  inguruko  osagai  bat  ere  –guk  dakigula–  gure  ekintzaren  helburuari,  hau  da,

Anarkiari, ezta «egitatezko propagandari» ere uko egiten dionik. 

Nahi dugun moduan buelta emanda ere, gure kontzientziak onartzen du (agerian ala inplizituki) une

honetan  indar harremanak etsaiaren aldekoak direla. Bestalde, onartu behar dugu ez dela guztiz

egia joera informalaren eta matxinatuen barnean dauden «anarkista sozialak» deiturikoek –noski,

«anarkopopulista / neoplataformista» diren distortsioek izan ezik– beren ilusio guztiak  «sozialean»

soilik jarri  dituztenik,  ezta «masen berezkotasunean» oinarritzen direnik egungo menpekotasuna



behin  betiko  suntsitzeko  bide  «zuzena»  bilatzeko.   Hala  balitz,  ez  liokete  matxinadari  inolako

babesik  eskainiko,   «masen»  etsipena  lehertu  eta  honek  matxinada  berez  probokatzearen  zain

egongo liratekeelako. Bestalde,  onartu behar da ere, anarkistok ez dugula berez oraina historikoa

suntsitzeko adina indarrarik, batzuen eta besteen tentsioak zentzu horretan bideratua izan arren.

Era berean, esan beharra dago «sozialaren» aldeko apustua egiten ez duen galaxiaren sektore horren

kritikaren azpiko gaia ez dela ezerezetik sortzen,  baizik eta sistemaren egiturazko eranskin gisa

jendartea menderatze-sistemaren egiturazko eranskin gisa ulertuta eta, beraz, botere kolaboratzaile

eta erreproduzitzaile eztabaidaezina. 

Azken batean,  Anarkia gauzatzeko errezeta ukaezina inork ez duenez,  edozein kasutan dagoena

suntsitzeko asmoarekin jokatzen dugu. Beste modu batera esanda, gure erasoak zalantzarik gabe

konkretuak dira,  baina  nahi  dugun helburuarekin  bat  etorriz  (beti  eta  edozein  kasutan)  kapital-

estatuaren  erabateko suntsitzera  hurbildu  daitezkeen  edo ez  saioetara  mugatzen  dira,  azkenean,

saiakerak eta ez ziurtasunak izanik; beraz, bakoitzak –apaltasun minimo batekin– bi borroka-formen

arteko  elkarrekiko  «lankidetzaren» baliotasuna  aitortu  behar  du  (zalantzarik  gabe  gure  galaxia

informalean dagoena), edo, gutxienez, zentzu horretan doan eboluzioaren aukera irekita utzi behar

du.  Hemen,  ekintza-anarkismoa modu berri  –baina  ez  aurrekaririk  gabeko– batez  ulertzeko eta

izenlagunik gabeko anarkismoaren aldeko apustua egiteko leiho bat irekitzen zaigu. 

Orain arte eztabaidatutako gaietatik ateratzen den funtsezkoa den galdera dator: Kapitalismoaren eta

Estatuaren aurkako borrokaren ikuskera anarkistak –industrial errealitate nagusiak sortutakoa–modu

paraleloan  planteatu  zuen  mundu-mailan  suntsipena  eta  iraultza  osteko  berreraikuntza  (formula

sinplean honela: ekoizpen-baliabideen desjabetzea eta beraien kudeaketa kolektiboa = sozializazio

orokortua);  bada  joera  informal  garaikidearen  eta,  ondorioz,  matxinada  garaikidearen  ikuskera

anarkistak, modu desberdinean hautematen du, bereziki, balizko «etorkizun askatu»-ari dagokionez,

une  suntsitzailea  pribilegiatuz  eta,   menpekotasunak  ezarritako  baldintzen  azterketa  askoz  ere

hertsikiago mantenduz. Hori gertatu da,  lehen esan dugun moduan,  jakitun garelako norberaren

bizitzaren etorkizuneko kudeaketari dagokionez ez dagoela babesteko ondarerik; horrek esan nahi

du, baliozko zantzu «unibertsalarik» ez dagoenez, lurralde bakoitzak, biztanle bakoitzak, eskualde

bakoitzak,  geografia bakoitzak suntsitzeko eta eraikitzeko ardura izango duela (hau beharrezkoa

bada). 

Baina ondo dakigun bezala, «masen berezkotasuna» ez da estatuaren kapital postindustrialaren (edo

hiperteknologikoaren) zutabeak suntsitzeko gai den faktorea berez, eta horrela, kokapen geografiko

eta  bizipen  desberdinetako  anarkistok  gure  gezi  suntsitzaileak  zehazki  zuzentzeko  gai  izateaz

bestalde,  «sinesgarritasuna»  izateko  eta  jendetza  matxinatuok  jarduten  dugun lurraldean  aintzat

hartuak izateko gai izan behar dugu. Horregatik, lurraldearen, bertan bizi den jendearen ezagutzaren

alde  egiteko  konpromisoa  behar  da  eta,  ondorioz,  botere-sinboloen  aurka  baino,  egiturak  eta



azpiegiturak identifikatzeko eta horien aurkako, baita menpekotasun-sistema etengabe ekoizten eta

erreproduzitzen  den  nukleo  neuralgikoen  aurkako  eraso  suntsitzaileak  gauzatzeko  gai  izatea.

Erasoaren «konponbideek» eta matxinada osteko balizko «eraikuntza»k kasuan-kasuko lurraldean

bizi direnen parte hartzea eskatzen dutelaz harago, argi dago «irtenbide»  horiek ez direla inoiz

berdinak izango herrialde guztietan ez mundu osoan, nazioarte mailan etengabeko onespena izan

arren. 

Aurretik ondoriozta daitekeen moduan, funtsezko ebaluazio elementu honek premiaz deitzen du

galaxia  anarkistako  talde  desberdinen  arteko  konfrontazioa  eta  esperientziak  partekatzea,  denek

beren ekintzarako iradokizunak atera ditzaten, testuinguru geografiko guztietan.

Lerro  hauek  ixten,  zalantzarik  gabe  lerro  luze  eta  akaso  aspergarriak,  uste  dugu  anarkismo

garaikidearen  joera  informala  eta  matxinada  ezaugarritzen  duten  zenbait  elementu  identifikatu

ditzakegula. Seguruenik, egungo paradigmaren aurkako borrokan beste paradigma bat deskribatzen

dute, menpekotasun-sistemaren aurka «anarkismo klasikoaren» eredu zaharrarekin alderatuta askoz

ere energetikoagoak eta funtzionalagoak: helburua dominazioaren zutabeen aurka eta ez sistemaren

sinboloen aurka zorrozten jarraitu beharra, egindako eraso-lanaz jabetuta –kolpeak baztertu gabe–

denbora eta ekintza suntsitzailea gure ardura dela. Ez dugu oinordekotzarik jasotzen, beraz ez dago

gordetzekorik ezer biharko. 

Ez  dago  lantzeko  ziurtasunik,  baina  bai  bakoitzaren  ekintzekin  batera  –nor  bere  parametroen

arabera– behingoz eraitsi dezakegu menderakuntza-sistema eta dagoen guztia. Hala eta guztiz ere,

menderakuntza-sistemaren behin betiko suntsipena gaur egun «aukera» bat baino ez izateak ez ditu

gure ekintza suntsitzaileak mugatzen edo ez gaitu despistatzen botere era guztiei (hemen eta orain)

eraso gupidagabearen  eta  matxinada iraunkorraren bitartez ekiteko.  

«Errezeta  unibertsalik»  ez  dagoela  kontutan  hartuta,  lagunen esku egongo da  nor  bere  lurralde

zehatzetan jardutea esku-hartze anarkistarako aukera onenak aurkitzeko, erradikalizatutako sektore

baztertuenen  matxinadak  sustatuz  edota  beraietan  parte  hartuz  –menpekotasuna  eta  esplotazioa

ahalbidetzen edota laguntzen dituzten botere-taldeen, «Kritikari» faltsuak barne, suntsipenerako eta

desegiterako matxinada zuzenduz–  edo bestela, afinitate taldeetatik nahiz indibidualtasun anarkiko

gisa  jokatuz,  menpekotasunaren  aurkako  eraso  iraunkor,  gupidagabe  eta  zuzena  bideratuz.

Konplexutasun  soziala,  zapalkuntzaren  eta  esplotazioaren  «mega-makina»  etengabe  daude

eraldatzen eta eskuragarri dauden energia guztien ekarpena beharrezkoa da horiek inguratzen dituen

laino  lodia  xahutu  eta  gure  hausnarketak  eta  analisiak  bideratu  ahal  izateko,  erasorako  gure

gaitasuna eguneratzeko eta matxinada iraunkorraren hedapena sustatzeko xedez. 

Premiazkoa da nazioarte mailan ezagutza, kritika eta autokritika, esperientzia trukea eta afinitate

harremanak  garatzeko  aukerak  izatea,  anarkismoa  pentsatzeko  eta  praktikatzeko  modu

energikoagoan   gauzatzen  duten  «leku-momentuak»  sortzea,  menpekotasunaren  aurkako  eraso



bortitza erraztuz, gure energiak orainaldi historikoa suntsitzera bideratuz eta, Anarkiaren esentzia

matxinadazale liluragarria berreskuratuz, gaur. 

Gauzatzekotan, lan izugarri honek etsaiaren logikaren (Boterearen logikaren) arbuiatzeko erabaki

irmoa  eskatzen  du;  hau  da,  proposamen  eratzaileei,  asanblada  demokratikoei  eta  errekuperazio

sistemikoaren  eskuliburua  hanpatzen  duten  mugimendu  herritarrei  uko egiteko  erabakia.  Hauek

tokiak  okupatzeko  eta  miseria  autogestionatzeko  bultzatuko  gaituzte,  harik  eta  esperientzia

kapitalizatu eta menpekotasuna finkatuko duen alderdia sortuko den arte. Hori dela eta, premiazkoa

zaigu   egitate  hau  hedatzeko  premia:  zenbat  eta  kodifikazio  gutxiago,  orduan  eta  matxinada

erradikalago. Ez humanitatearen abenturen atal orokor, unitario eta behin betiko gisa ulertuta, baizik

eta ehunka mila matxinada bezala imajinatuz,  ezin itzalizko matxinada iraunkorrak,  non milaka

milioi izaki bizidun matxinatzen eta orainaren erabateko askapena esploratzen duten. 

2020ko otsaila / apirila. Planetako hainbat tokitatik, hainbat eskutan idatzita. 


