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SOLDÁU, soldaua. (a). iz. Soldado. Soldau asko il zan / Geronan dago soldau / 
ogetabost urtekin joan nintzan soldau.

SOLDÁUXKA, soldáuxkia. (b). SOLDÁUTZA, soldáutzia. (c). SOLDÁIXKA, soldáixkia. 
(d). iz. Soldadutza. • El servicio militar. Iñok eztau soldauxkara joan nai.

GÉRRA. 1. gerría. (a). iz. Guda.• Guerra. Ik. gerrate. GERRA-AURRE, gerrá-aurria. 
(b). iz. La anteguerra. Gerra-aurrian alkate egon zan. GERRÁ-DÉNPORA, gerrá-
dénporia. (b). iz. Azkenengo gerrak (1936-39) iraun zuen aldia. Gerra-denporan 
makiña bat ogi-beltz jan giñuan. GERRÁ-OSTE, gerrá-óstia. (b). iz. La posguerra. 
Gerra-ostian estrapelo demasa ibili zan. GERRIAK URTEN. (c). Gerra hasi. Estallar 
la guerra. Gerriak urten zebanian soldauxkan zeuan Burgosen. 2. gerría. (b). iz. 
Demanda, burruka, sesioa.• Discusión, riña. Ume demonio onek gerria besteik 
eztauke. / Andra-gizonak beti gerran dabitz.

GÉRRATE, gérratia. (b). iz. Gudatea, guda denpora. • Guerra, tiempo de guerra. 
Azkenengo gerratian burruka aundixak izan zien Elgeta aldian. Gerra eta gerrate 
Sin. gisa erabiltzen dira sarri. Hala ere, gerrara joan, gerran ibili, gerrarako gogua. 
Eta, azkenengo gerratian, gerrateko kontuak... entzuten zaie nagusiei. Ik. gerra, 
gerra-denpora.

Bergara aldeko hiztegia,  
Juan Martin Elexpuru (2004)



Kontakizuna eraikitzea garrantzitsua da hura oroimenean 
finkatzeko, bai oroimen pertsonalean bai kolektiboan, eta 
gure “historia” partikular honetan kontakizunak falta dira; 
historia hau urtetan egon baita baztertuta, merezi ez duen 
arduragabekerian edo utzikerian murgilduta, eta horrenbestez, 
gizarte bidezkoago baten aldeko gure inplikazioa interes 
gabekotzat jo izan da. Intsumisioan egon ginen guztion iritziz, 
borroka horren kontakizuna egitea falta da.

Mende honetan Euskal Herrian jaiotako edozein gazterentzat, 
Derrigorrezko Soldaduska guztiz ezezaguna da, eta intsumisoek 
harekin bukatzeko egin zuten borroka ziur aski inoiz ez zuten 
entzungo. Duela ez hainbeste, 2001eko martxoan, orduan 
Espainiako Gobernuko Defentsa Ministroa zen Federico Trillok 
telebistaren bidez ematen ari zen prentsaurreko batean 
honako hau bota zuen: “Jaunak, soldaduska amaitzera doa”. 
Eta esaldi historiko hura mugimendu sozial eta baketsu baten 
desegite geldoaren hasiera izan zen. Mugimendu horrek, 
orduan, hankaz gora jarri zuen zeharo errotutako uste sendo 
bat, Estatuak ezarritakoaren aurka ez zegoela zer eginik 
esaten zutenena.

Intsumisioa hasiera batean isolatuta zegoen, ez zen ulertzen 
eta, hastapenetan behintzat, espektro politikoaren gehiengoak 
eraso egiten zion, zilegitasuna kenduta. Mugimendu hori, 
baina, Europan azken hamarkadetan bizi izan den indarkeriarik 
gabeko desobedientzia zibileko kanpaina arrakastatsuena 
bihurtu zen, eta hainbesteko indarra hartu zuen non Barne eta 
Justizia arlo bietako ministroa zen Alberto Bellochek berak ere, 
90eko hamarkadaren erdialdean, “estrategia irabazlea” zela 
onartu zuen. Izan ere, mugimendu sozial alternatibo batek 
lehenengo aldiz erakutsi zuen Estatuari “irabaz” zekiokeela, 
nahiz eta intsumisioa ez zen izan zehatz mehatz Estatuaren 
porrota. Baina, hala ere, izan izan zen estatu-arrazoiaren 
erabateko porrota. Soldaduskaren kontrako jarrerak eta 
intsumisoen aldeko babesak jendetza bildu zuten, batez ere 

Katalunian eta Euskal Herrian,  herrialde horietan porrot egin 

baitzuen kriminalizazioaren bidez intsumisioa indargabetzeko 

saiakerak. Gobernuko politikari batzuek berandu ulertu zuten 

desobedientzia-kanpainaren erronka benetako estatu-arazo 

bihurtzen ari zela.

30 urte bete dira lehenengo antimilitaristek beldurrak 

gainditu zituztenetik, gehiengo sozialaren sinpatia eta babesa 

bereganatu zutenetik, kuartel militarretako ate lizunduak 

lurrera bota zituztenetik eta espainiar armadari aurre egin 

ziotenetik, liskarraren defentsa bakarra kontzientzia izanik. 

Mehatxuak, zehapenak, inhabilitazioak eta kartzela-zigorrak 

ez ziren aski izan intsumisoen ausardia menderatzeko. Gaur 

egun, gizonezkoek armadari urtebeteko bizitza emateko 

betebeharra desagertuta dagoenean, milioika mutilek, 

diziplina militarretik askatuak izan direla jakin gabe, ez 

dute ere jakingo Derrigorrezko Zerbitzu Militarra betetzea 

inposatzen zela eta inposatze horrekin bukatu zuen 

mugimendu bat egon zela.

Erakusketa honen bidez memoria berreskuratu nahi dugu; gaur 

egungo gazteei erakutsi nahi diegu zer izan zen fenomeno 

sozial eta kultural hura, nola areagotu zuen erreklutamendu-

krisia, nola lagundu zuen legezko kontzientzia-objektoreak 

modu masiboan biderkatzen, eta aldi berean, nolako boikota 

egin zion legeak soldaduskaren ordezko gisa planteatzen 

zuen zerbitzu zibilaren funtzionamenduari (Ordezko Gizarte 

Zerbitzuari).

Halaber, Bergarako Objektore Talde Antimilitaristak (BOTA) 

egindako lana ere aitortu nahi dugu; izan ere, gure herritik 

abiatuta, aktibisten eta protagonisten konpromisoak 

hartu zuen dimentsioarengatik, oso modu eraginkor eta 

garrantzitsuan lagundu zuten –Kakitzat koordinakundearen 

barruan– desobedientziaren estrategia bultzatzen, 

Derrigorrezko Zerbitzu Militarra desagertu ahal izateko.

INTSUMISIOA, DESOBEDIENTZIA URTEAK



La construcción del relato es importante para que se 

asienten en la memoria, tanto personal como colectiva, y 

en nuestra particular “historia” hay ausencias de relatos, 

existen años de inmerecido descuido, de abandono, de 

omisión que ha llevado a nuestra implicación por una 

sociedad más justa al rincón de la indiferencia. Toda la 

gente que estuvimos en la Insumisión tenemos la sensación 

de que falta la construcción del relato de esa lucha.

A cualquier joven nacido en Euskal Herria en el presente 

siglo el Servicio Militar Obligatorio le es completamente 

desconocido y la lucha que mantuvieron los insumisos para 

acabar con ella será con toda seguridad algo que no habrán 

oído nunca. No hace tanto, en marzo de 2001, el entonces 

Ministro de Defensa del Gobierno Español, Federico Trillo, 

soltó en rueda de prensa televisada aquello de “Señores, 

se acaba la mili” y aquella frase histórica fue el principio 

de una disolución lenta de un movimiento social, pacífico 

que puso patas arriba la creencia fuertemente arraigada 

de que contra lo establecido por el Estado no se podía 

hacer nada.

Aislada, incomprendida e incluso deslegitimada y atacada 

en sus inicios por la mayoría del espectro político, 

la insumisión, la campaña de desobediencia civil no 

violenta con más éxito que se ha vivido en Europa en la 

últimas décadas, cobró tanta fuerza que incluso todo un 

biministro de Interior y Justicia, Alberto Belloch reconoció 

a mediados de los 90 que era “una estrategia ganadora”. 

Efectivamente, por primera vez un movimiento social 

alternativo demostraba que se podía “ganar” al Estado, 

aunque la Insumisión no fue exactamente una derrota 

del Estado. Pero si fue una derrota en toda regla de la 

razón de Estado. El rechazo a la mili y el apoyo a los 

insumisos se convirtió en multitudinario, sobre todo en 

Catalunya y Euskal Herria, territorios en los que fracasó 

estrepitosamente el intento de desactivación de la 

insumisión a través de la criminalización. Algunos políticos 

en el Gobierno comprendieron demasiado tarde que el reto 

de la campaña de desobediencia se estaba convirtiendo en 

un verdadero problema de Estado.

Se cumplen 30 años desde que los primeros antimilitaristas 

vencieron miedos, se hicieron con la simpatía y el apoyo de 

la mayoría social, tumbaron las enmohecidas puertas de 

los cuarteles castrenses y se enfrentaron al ejército español 

provistos con la conciencia como única defensa de disputa. 

Amenazas, castigos, inhabilitaciones y penas de cárcel no 

fueron suficientes para vencer el coraje de insumisos. A día 

de hoy, desaparecida la obligatoriedad de dar un año de 

vida de los varones al ejército, millones de ellos, liberados sin 

saberlo de la disciplina militar, no tendrán consciencia alguna 

de que existió un movimiento que acabó con la imposición 

de cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, la “mili”.

Nuestro objetivo con esta muestra es recuperar la 

memoria, mostrar a los que hoy son jóvenes lo que fue 

aquel fenómeno social y cultural que acentuó la crisis de 

reclutamiento ayudando a multiplicar de forma masiva la 

objeción de conciencia legal al tiempo que se boicoteaba 

el funcionamiento del servicio civil que la ley planteaba 

como sustituto del militar, la Prestación Social Sustitutoria, 

la PSS.

Deseamos de la misma manera reconocer la labor de 

Bergarako Objetore Talde Antimilitarista, BOTA, que desde 

nuestra localidad, por la dimensión del compromiso de sus 

activistas y protagonistas, contribuyó de manera efectiva e 

importante dentro de la coordinadora Kakitzat a impulsar 

la estrategia de la desobediencia para la desaparición del 

Servicio Militar Obligatorio.

INSUMISIÓN, AÑOS DE DESOBEDIENCIA





Gipuzkoan sortu zen Kakitzat. Handik zabaldu zen gero 

bertze hainbat herrialdetara. Gipuzkoan, Oreretako Talde 

Antimilitarista izan zen Kakitzaten lehendabiziko hazia. 

Talde horretako kide izan zen Joxean lzquierdo (Errenteria, 

1963). 1983. Urtean kontzientzia eragozle egin zen. Hau da, 

kontzientzia eragozpena arautuko zuen legea onartu baino 

lehen. Legea indarrean sartu zenean, eragozletzat jo zuten 

Izquierdo, baina uko egin zion. «Berriz ere soldadutzara 

joateko bidean jarri nintzen 1989an, intsumisioaren alde egin 

ahal izateko». Ezin izan zuen, ordea. Gutuna bidali zidaten 

esanez libre nintzela».

Herriko eragozleek sortu zuten Oreretako Talde Antimilitarista. 

«Gaztetxeen, irrati libreen eta gisako mugimenduen bidez 

antzeko taldeak sortu ziren beste hainbat herritan. Horrela 

sortu zen Kakitzat». Garai hartako giroa gogora ekarri 

du Izquierdok, haren ustez ezinbertzekoa baita taldearen 

sorrera egokion testuinguruan kokatzea. «Oreretan hasieran 

eragozpenaren aldeko apustua egin genuenok hamaika 

mugimendutan sartuta ginen. Orereta, orduan, indarkeriak 

jotako herria zen. Batez ere, polizien indarkeriak jotako herria. 

Gazteok hamaika kontu politikotan aritzen ginen. Horregatik, 

armadaren aurka egiten genuen, batez ere, gizarte sistema 

zehatz baten ardatz zelako. Guk errefusatzen genuen sistema 

kapitalista burgesaren zati zen, eta haren aurka egiten genuen. 

Frankismoarekin lotura estua zuen armadak, gainera. 1981. 

urteko estatu kolpea gertatu berria zen, eta armadarekiko oso 

ikuspuntu kritikoa genuen».

Oreretako Talde Antimilitarista sortu zenean, Donostiako 

KEMeko kideek ere haien batzarretan parte hartzen zutela 

erran du Izquierdok. Baina bi taldeen bideak aldenduz 

joan zirela gaineratu du. «Denok ginen soldadutzaren 

eta armadaren aurka. Horrek batzen gintuen. Baina 

ezberdintasunak ere baziren. Egia da guk desobedientzia 

zibil ez-bortitzaren alde egin genuela, baina ez genuen geure 

burua berez bakezaletzat jotzen. Indarkeriarik ezaren aldeko 

apustua oso nabarmena izan zen, ordea, KEMekoen artean. 

Ideologiak pisu handia zuen talde horretan. Guk argi genuen 

gure asmoa zela giza mugimendu bat martxan jartzea», Asmo 

horrekin sortuz joan ziren Kakitzaten barnean bat egiten zuten 

hainbat talde antimilitarista Gipuzkoako zenbait herritan. Bai 

eta herrialde horretatik kanpo ere, Nafarroan, Bizkaian eta 

Araban. «1990eko hamarkadaren hasieran, herrialdeetako 

taldeen arteko koordinazioa martxan jarri genuen».

Iñaki Otamendik ere (Andoain, 1971), Kakitzaten egin zituen 

intsumisioaren aldeko urratsak. «Gazte-gaztetatik argi nuen 

soldadutzara ez nintzela joanen. Hamalau-hamabost urte 

nituenean jada sentitzen nuen armada ez zela niretzako tokia, 

deus ez zegoela han niretzat», Horregatik, ikasketengatik 

lehendabiziko luzapena eskatu eta gero, hogei urterekin 

intsumiso bilakatzea erabaki zuen Otamendik. «1990ean egin 

nintzen intsumiso, baina 1997. urtea arte ez zidaten epaiketa 

egin». Ordurako intsumisioak jada ez zuen espetxe zigorrik. 

«Inhabilitazioa erabaki zuen sententziak, baina, aldi berean, 

epaileak indultua eskatu zuen».

Ikasketak Iruñean egin zituen Otamendik. Han, intsumisioaren 

erritmoa bertzelakoa zen. Ez zuen Gipuzkoakoarekin zer 

ikustekorik. «Triste nintzen», onartu du intsumisoak. «Iruneko 

nire lagunak intsumiso egin, eta handik zortzi hilabete ra 

epaitu egiten zituzten. Lau hilabete zain, eta espetxean 

sartzen zituzten. Ni haiek baino lehen egin nintzen intsumiso, 

baina gipuzkoarra nintzenez, Gipuzkoarra zenez, prozesu 

guztia anitzez ere mantsoago bizi behar izan zuen. «Guk 

Iruñean bezala jokatu nahi genuen, baina Justiziak atzera egin 

zuen. Prozesuak mantsotu eta luzatu egin zituen. Izan ziren 

sententziak, baina jende gutxi bidali zuten epaileek espetxera.

KAKITZAT



2000tik gora intsumiso epaitu zituzten, baina 30-40 baino ez 

ziren sartu kartzelan», azaldu du Izquierdok.

Horrela jokatzeko arrazoia garbia zen, Izquierdoren ustez: 

Iruñean presoen kopurua izugarria zen. Eskandaluzkoa 

zen, eta halaxe bizi zuen gizarteak. Ez zuten nahi egoera 

hori bera Gipuzkoan eragin nahi. Gipuzkoan, gainera, 

intsumisoek zuten babesa ikaragarria zen. Gizarte osoa 

zegoen haien alde». Otamendik zalantza du epaileen 

jokabidea eragin zuen arrazoia politikoa edo judiziala izan 

ote zen. «Zaila da esatea erabakia Espainiako Gobernuak 

hartu ote zuen. Nik uste dut epaileentzat ere zaila zela bizi 

zen egoerari ihes egitea, zaila zela haientzat ere intsumisoek 

bizi zuten egoerarekin bat ez egitea. Ez dut argi, beraz, zein 

neurritan izan zen Gipuzkoan gertatu zena erabaki politikoa 

edo judiziala». «lntsumisoen kontrako sententzietan ere 

legearekin ados ez zirela azaltzen zuten epaileek», gainera 

tu du Izquierdok.

Intsumisioak gizartean lortu zuen oihartzunaren isla izan 

zen hori guztia. Halaxe uste dute Otamendik eta Izquierdok, 

eta argi dute babes hori izan zela soldadutza bertan behera 

uztea lortzeko giltzetako bat. Esparru guztiak hasi ziren 

intsumisoekin bat egiten, eta horrek geldiezin bilakatu zuen 

mugimendua. Ildo horretan, Eudimaren lana azpimarratu 

dute Kakitzateko bi kideek. «Mezu antimilitarista zabaltzea 

zen kontua, eta, horrekin batera, intsumisioaren ideia ahalik 

eta sektore gehienetara eramatea», erran du Izquierdok. 

Udalen parte-hartzea funtsezkoa zen esparru horretan, 

haren ustez, batetik gazteen eta armadaren arteko zubi 

lana egiteari uzten ziotelako, eta, bertzetik, soldadutzaren 

ordezko gizarte zerbitzua egiteko lanpostuak sortzeari uko 

egiten ziotelako, «Eudimak lan garrantzitsua egin zuen ildo 

horretan. Euskal Herriko hamaika udalek osatzen zuten, 

baina Gipuzkoakoak ziren gehienak».

1991. urteko Iraken aurkako gerrak, halaber, intsumisioaren 

alde lanean ari ziren taldeei bultzada eman ziela 

azpimarratu du lzquierdok. «Soldadutzara joaten ziren 

gazteak gerra batera bidaltzeko aukera gauzatu zuen 

gatazka horrek. Errealitatea aurrean jarri zitzaigun, eta 

horrek lagundu zuen intsumisioaren aldeko mezuari indarra 

ematen, Intsumisioaren aldeko mugimenduak bizi izan zuen 

garapena Kakitzaten barnean ere gertatu zela gaineratu 

du Otamendik. «Soldadutzaren aurkako talde izatetik, 

talde antimilitarista izatera pasatu zen, erran du. «Hasieran 

gogoetarako denbora askorik ez genuen taldean. Gehiago 

zen ekiteko jende multzoa gurea, pentsatzekoa baino», 

Horixe erran du Izquierdok. Baina mugimenduak berak 

hornitu egin zuen taldearen mezua.

Mezu antimilitaristaren bidetik, hain zuzen ere, 

mugimenduaren beherakadari aurre egiteko prestatzen 

saiatu ziren Gipuzkoako Kakitzateko kideak. Baina 

errealitateak ezustean harrapatu zituela onartu behar 

izan dute Otamendik eta Izquierdok. Taldea egoera berrira 

moldatzeko prestatzen saiatu ziren arren, ez zutela asmatu. 

Soldadutza mezu antimilitarista zabaltzeko tresna bikaina 

izan zen, baina bertan behera gelditu eta gero, mezu hori 

gizartean zabaltzen jarraitzeko baliabiderik gabe gelditu 

zen taldea. Ez zen bakarra izan, noski. Nekeak ere izan 

zuen eraginik, Izquierdoren ustez. Borroka luzea izan zen 

intsumisioaren aldekoa, eta parte hartu zuten gazteak 

nekatu egin ziren. Mugimendua berritzeko prest zegoen 

belaunaldirik gabe, antimilitarismoak ezinbertzean behera 

egin zuen. Horrek ez du erran nahi hainbat urtez erein zuen 

hazia desagertu denik. Horixe uste dute Kakitzateko kideek. 

Baina uzta biltzea lehen baino zailagoa dela orain.

Ez dugu nahi. Intsumisioaren ahotsak Euskal Herrian,  

Edurne Elizondo, Txalaparta (2011)





Borroka antimilitaristaren ikuspegitik, bereziki 90eko 
hamarkadako urteak luzeak izan ziren oso. Orduan indarrean 
zegoen Derrigorrezko Zerbitzu Militarraren kontra sortutako 
intsumisio mugimenduaren garaia zen. Borroka gogorreko 
urteak. Bilerak, Kakitzat koordinakundean batzarrak, 
pankartak, txosnak, intsumiso egunak, soldaduskaren 
kontrako asteak, manifestazioak, karteladak, jipoiak, 
epaiketak, atxiloketak, lagunen espetxeratzeak, preso 
intsumisoei bisitak, kuartel militarretan aurkezpenak, 
gertukoen auto-erruztapenak (senideak, sindikalistak, 
apaizak, ostalariak, irakasleak, kulturako pertsonak…) guri 
laguntzeko eta borroka luze hartan bakarrik ez geundela 
adierazteko, gure ideiak berresten animatzeko, Estatu 
hantuste baten kontra gure kontzientzia librea eta gure 
arrazoia elikatzeko. 

Ez zen astebeterik pasatzen intsumisioaren aldeko ekintza edo 
jarduketarik egin gabe. Intsumiso izatea fede-egintza bat zen, 
gure izatearen, gure eguneroko bizitzaren parte zen; egunero 
orduak ematen genituen soldaduskaren kontrako “antimili” 
borrokan. Dagoeneko historia dirudien borroka hartan –gaur 
egun gogoratu eta gaurko belaunaldiei erakutsi nahi diegun 
borroka hartan–, ausartak izan ginen, beldurra izan genuen, 
poza probatu genuen, tristura pairatu genuen, garaipenak 
ospatu genituen, porrotei aurre egin genien. Agian ez 
genuen ezer berririk asmatu, baina desobedientzia zibileko 
mugimendu bat abiarazi genuen, arrisku batzuk zekartzan 
konpromiso bat hartuz. Gainera, irudimenez egin genuen, jai-

giroan, eta errepresioa eta zigorra gure alde erabili genituen, 

eten gabe zalantzan jarriz Estatuak gure aurka hartzen zuen 

neurri bakoitza, ikuspuntua beti Armadan jarrita.

Gogorra izan zen, baina merezi izan zuen; alde batera lagata 

soldaduska bukatu izana ala ez, merezi izan zuen; hain zuzen 

ere, konpromisoak, egin behar duzuna egin behar duzula 

sinisteak,  desobedientzia zibil eta baketsuak, borrokan beti 

aurrez aurre egon eta ondorioak onartzeak, horrek guztiak 

adorea eman zigun beste errealitate batzuen aurrean ere 

kontzientzia hartzen duten pertsonak izateko.

Soldaduska desagertu egin zen, deuseztatu egin zen, milaka 

gaztek EZETZ esan ziotelako –koltxoi sozial zabal batek 

babesturik– diziplina militarrari, balio matxista, homofobo, 

insolidario batzuk itsu-itsuan obeditu behar izanari. Gero, 

marea intsumisoa denboran zehar diluituz joan zen, desagertu 

egin zen; garaipen borrokatua izan zen, baina mugimenduaren 

amaiera oso urrun geratu da bere helburu eraldatzaileenetatik, 

desmilitarizazio sozialetik, alegia. Gure akats kolektiboa 

han gelditzea izan zen. Izaera militarraren ospe-beherakada 

nahiko handia izan zen, eta beste pertsona eta talde batzuek 

hartu dute oinordetzan gure esperientzia; baina oraindik 

asko falta da egiteko. Gastu militarrak gehiegizkoa izaten 

jarraitzen du, gure zergekin mantentzen dira kuartelak, arma-

fabrikak, tiro-poligonoak, armada profesionala. Oraindik 

badago eztabaidarako arrazoirik, badago antimilitarismorako 

arrazoirik.

BORROKA GOGORRA, BUKATU GABEKO LANA





UNA DURA PELEA, UNA TAREA INACABADA

Los años 90 fueron especialmente los de una década larga 

en la lucha antimilitarista. Eran los tiempos del Servicio Militar 

Obligatorio y del nacimiento en oposición del movimiento 

de la Insumisión. Años de dura pelea. Reuniones, asambleas 

en la coordinadora Kakitzat, pancartas, choznas, “intsumiso-

egunas”, semanas antimili, manifestaciones, encarteladas, 

palos, juicios, detenciones, encarcelaciones de amigos, visitas a 

los insumisos presos, presentaciones en los cuarteles militares, 

autoinculpaciones de familiares, sindicalistas, sacerdotes, 

hosteleros, maestros, personajes de la cultura… que nos 

acompañaban y nos expresaban que no estábamos solos en 

aquella prolongada pelea, que nos animaban a reafirmarnos 

en nuestras ideas, que alimentaban nuestra conciencia libre, 

nuestra razón contra un Estado soberbio.

No hubo semana en la que no se realizase algún acto o 

acción en torno a la insumisión. Ser insumiso era un acto de 

fe, formaba parte de nuestro ser, de nuestra vida cotidiana, 

entregábamos diariamente horas a la lucha antimili. En 

aquella pelea que ya parece historia y que hoy queremos 

recordar y dar a conocer a las generaciones presentes, 

fuimos valientes, tuvimos miedos, saboreamos alegrías, 

padecimos tristezas, celebramos victorias, resistimos 

fracasos. Tal vez no inventamos nada nuevo, pero pusimos 

en marcha un movimiento de desobediencia civil asumiendo 

un compromiso que implicaba unos riesgos. Lo hicimos 

además de forma imaginativa, en tono festivo y utilizando 

la represión y el castigo en nuestro favor, cuestionando 

constantemente cada medida que adoptaba el Estado en 

nuestra contra poniendo el foco invariablemente en el 

Ejército.

Fue duro pero mereció la pena, independientemente de que 

la mili se hubiera acabado o no. Mereció la pena porque el 

compromiso y la convicción de que tienes que hacer lo que 

tienes que hacer, una desobediencia cívica, pacífica, estando 

continuamente delante en la confrontación asumiendo las 

consecuencias, nos aleccionó para convertirnos en personas 

concienciadas con otras realidades.

La mili desapareció, se desvaneció, porque miles de jóvenes 

respaldados por un amplio colchón social dijo NO a la 

disciplina castrense, a la imposición de unos valores machistas, 

homófobos, insolidarios, de obediencia ciega. La marea 

insumisa fue diluyéndose en el tiempo, se desvaneció. Fue 

un peleado triunfo, pero su fin queda muy lejos de sus metas 

más transformadoras, las de la desmilitarización social. Nuestro 

error colectivo fue pararnos ahí. El desprestigio militar fue 

considerable y otras gentes y colectivos han heredado nuestra 

experiencia, pero quedan muchas cuentas pendientes. El 

gasto militar sigue siendo desorbitado y se mantiene gracias a 

nuestros impuestos, cuarteles, fábricas de armas, polígonos de 

tiro, ejército profesional. Hay todavía motivos para el debate, 

existen razones para el antimilitarismo.
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