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Jabego pribatua dago gure oinarrian
• euskaldun gehienok oso indibidualistak gara 
• eta pertsona onak gara, bñ pertsona onak dira diktadura mantentzen dutenak ere

Gure gizartea aldatu behar dugu, jabegoaren aurka, baina nola egin hori subjektu ez bagara?
•  Historiara jota ohartu zen orain gutxi arte oso komunitarioak izan garela.
• Munduan zehar ikusitakoaren arabera, erresistentziaren gakoa komunitatea da, bestela ez da 

ulertzen Hego Amerikako indigenen 500 urteko historia.
• Europako herri guztietan ere gertatu da komunitatearen indarra. 

Iragana beraz oso garrantzitsua da. Iraganik gabeko herria erraldoi itsua da eta ez du norabiderik.
• Piriniar eskubidea, ohituretan oinarritu zen, ez hierarkikoa den eskubide erromatar edo 

germanikoa bezala
•  Bere egitura soziala

◦ lurren banaketa familien artean
◦ komunitateko herri lurrak
◦ famili buruen asanblada

Funtzionamendua historian zehar
• familien arteko elkarrekikotasuna
• batzarra (asanbladaren erabakiak)
• auzolana (talde lana)
• piriniar eskubidea

Prozesua historian zehar
• Bi guda: karlistak. EHko komunitate jabegoa suntsitzeko

Parentesia: Belgikan 9 urte egin zituen eta han ere kapitalistak dira baina ez zaie bururatzen 
naturaren kontra egitea. Munduko ibai kutsatuenak Gipuzkoan ditugu, kutsatzaileak gara. Hemengo 
kapitalismoa ez da berdina: lurra suntsitu, kolonizatu eta herri hiltzailea da.

Horregatik egin behar diogu aurre jabego pribatuari. Jabego komunitarioa indartu, ondasun 
komunitarioak, baina nola aplikatu hori?

• Los nuevos principios rectores
◦  kapitalismoaren historiako krisi handienaren aurrean gaude, eta erantzun berezia 

eskatzen du. 
◦ krisia multiplea da, ez ekonomikoa soilik.

Erantzunak erradikalagoa izan behar du, ez erreformekin eginda.
• larrialdi plan bat egin behar dugu

(Petxarroman aipatu du, mundu asko behar ditugu gu bizi garen bezala bizitzeko)

Politika ere klase ertainerako egiten dugu, txipa aldatu behar dugu: baztertuta daudenei alternatiba 
eman behar zaie.

Eskualdea
·lurraldearekin daukagun harreman naturala. EH oso dibertsoa da. Eskualdeak eskuratzen du 

http://www.txalaparta.com/prod/es_ES//////64/0/2528/Lurra+zorua+bailitzan.html


dibertsitate hori.
·parte hartzerako demokrazia bermatu dezake
·gure bio aniztasun natural eta kulturalari hobeto egokitzen zaio.
·eskumen politikoa balute...

Egitura sozial berria
·ekimen orokor eta orekatua ardatz hauetan

·gaur egun eskuragarri dagoen lurraren munizipalizazioa (ezin da hori jabego 
pribatuen eskutan jarri)

·eskualdeentzako eskumen sistema bat lantzea
·herri parte hartzea duen gizarte sistema baten konfigurazioa.

Komunitateko jabegoaren logika bikoitza (Ekuadorko kitxuak)
·komunitatearen barrualderuntza: oso solidarioak dira
·komunitatearen kanporantza: trukeko balioaren gizartearen nagusitasunaren aurrean, 

merkantilismoa eta eraginkortasuna. Kapitalista bihurtu gabe. Harreman sozial eta elkartasunean 
oinarrituta.

Jabego berriaren lau ekarpen
·sektore baztertuak demokrazia politikoan txertatu
·gizarte sozialagoa egiteko “aukera kolektiboaren espazioak” gauzatu, denok gara berdinak 

(Auzolanen muina da hau)
·ondasun publikoak eta jabego estatala komunitarioa bihurtu
·zibilizazio-ondasunen erabilpen kolektiboa sustatu (kultur etxeak, internet, liburutegi 

publikoak, konputadoreak etab

Aztarna ekologikoa eta iraunkortasuna
·metaketa sistema berri bat, lan aldiaren murrizketa, langabezia murrizteko
·ondasun kolektiboen ekoizpena, garbigailu publikoak, gazteentzako etxeak, bizilekuak, 

mediatekak, kiroldegiak
·garapen eta ekoizpen koginitiboaren aldeko aukera... gizarte soldataren garapena (el 

desarrollo de la renta básica)
·ezagutzaren gizartea bultzatu behar dugu, baina komunitatean! Software librea, 

patenteen aurkako mugimendua.
·bertako merkataritza bultzatu
·monetarik gabeko kontsumo moten garapena
·zoriontasun kolektiboaren nozio bat. Gure zorion indibiduala bilatzen dugu, besteak ez du 

inporta. Dimentsio etikoa gehitu behar dugu. Edukitzetik izatera pasa behar dugu, garrantzia 
bigarrenari eman!

Soldataren forma sozializatuak 
·komunitatearentzako, denontzako soldata (hezkuntza, osasuna...) gauzak horiek bultza 

behar ditugu...
·gizarte segurantzaren mailan... pentsioa eskubidea da, kotizaziotik aparte. Hiritarron 

eskubidea da. Zenbat emakumek egin dute lan horrela?

Komunitateko jabegoaren finantzazioa
Auzolan hau askoz merkeagoa da
Baina zerga berezi bat behar da garapen komunitarioa egiteko
udaleko aurrekontuak berregituratzea 

Auto antolaketa prozesua



·aukera kolektiboaren espazioak zabaldu
·udal politikari buruzko informazioa eskuratu eta eztabaidatu, elkargunea sortu, komunitatea 

sortzeko logikatik

Egitura politiko berria
boluntarioen asanbladak behar dira

Bost norabide
• sektore baztertuen defentsa bideratu (zorretan gaude)
• egitura soziala, sozialagoa gauzatu
• parte hartzean oinarritutako gune demokratikoak sortu
• bizitza komunitariagoa bihurtu
• petrolioaren garapena eta aldaketa klimatikoaren aurrean aukerak bideratu


