
Non geratu ote da gure gazteria? 
 

Horixe da neure buruaria maiz galdetzen diodana. Non geratu ote den, ba hain 
ederra, hain galanta, hain kementsua izan zena; non geratu ote da gure 
gazteria? 
 
Sarritan, UPV/EHUko Bizkaiko Campusean nenbilela, Leioan estrategikoki 
Frankok kokatu zuena, estrategikoki diñot zeren eta betidanik entzuna dut 
horrelaxe kokatu zuela ikasleekiko gatazkak, liskarrak eta grebak Bilbon ez 
jasateko, konturatzen naiz ez daukala ganora handirik gure gazteriak. 
 
Mikel Laboraren enperantzan nago, tradizioa eta abangoardia hain aztiz 
uztartu zituena; behintzat gure sustraienganako errespetuak mementoz 
iraunten dira. 
 

“Ez daitezela ahaztu, 
Ez daitezela gal” 

 
Horrelaxe dio olerkiak. Ez dakit nik ba, beranduegi ez ote den aitortzeko ja gure 
gazteria galdu egin dugula; gure euskal gazteria, hain kementsua, hain 
adoretusa izan zena. 
 
Egun gazteak kezkatzen ditu asteburuetan non irtengo diren festan, zein 
diskotekatara joango diren edo zein herritara joango diren oporretan soilik. 
Baina gero, nola ez, ba, argazkiak, Instagramen; horixe bakarrik da kezkatzen 
dituena. 
 
Ez ditu batere urduritzen Monkloa Jauregian nor dagoen, nork zuzentzen duen 
Europako Parlamentua edo nor den bere udalako dirulaguntzak murrizten 
dizkien zinegotziak; ezta pentsatu ere. Lan gutxi, asko gozatu eta ardurak? Hori 
soilik da gure 17, 22 edo 29 urteko gazteak, eta ez hain gazteak kezkatzen 
dituena. 
 
Aitortu behar dut ja ez naiz identifikatzen gazteri honekin; pena handia ematen 
dit bai, baina horrelaxe adierazi behar dut. Orain dela urte batzuetatik, 
UPV/EHUko Ikasleen Ordezkarien eta Ikasleen Elkarteen mugimendua sortu 
zenetik, ia inexistentea izan da; ez dago gogorik, ez zaio inori importa zer 
gertatzen den. M8ko Mugimendu Feministaz aparte, egindako grebak hutsak 
izan dira; eta esatera ausartuko nintzateke M8ko arrakasta zati handiren bat 
modan dagoen gaian delako da; beti gauzatzen den bezalaxe. 
 

“nerea izango zen, 
ez zuen alde egingo. 

Baina, honela 
ez zen gehiago txoria izango” 

 
Gure trobadorera bueltzatzen naiz aterpen bila. Hegan dezagun berriro, ez 
dezagun gal gure gazteria, non geratu ote den maíz galdetzen diot neure 
buruari. 
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