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Errekaleor, sustraitutako proiektua
PANORAMA

“Erroak bota ditugu hemen, eta hemen geldituko gara”. Horrela erantzun zion Errekaleor Bizirik-ek 
Gorka Urtaran Gasteizko alkate jeltzaleari, hark iragarri eta gero Udalak haien etxeak eraisteko 
asmoa duela. Jendetza bildu zen ekainaren 3an, Euskal herriko auzo okupatu eta autogestionatu 
handienari babesa emateko egindako manifestazioan. Herri mugimenduaren adierazpide ugarik 
egin zuten deialdiarekin bat, eta haiek defendatutako baloreek isla izan zuten oholtza gainean. 

Testua: Unai Brea · Argazkia: Dani Blanco
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  PANORAMA

Estitxu Eizagirre Kerejeta 
@eeizagirre

Prekarietatea, bazterkeria eta pobrezia 
lantzen dituzten eragile sozilak zain zeuden 
maiatzaren 31n Eusko Jaurlaritzako Enplegu 
eta Gizarte Politiketako sailburu Beatriz 
Artolazabalek zer aurkeztuko. Jaurlaritzak 
Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
legea erreformatzeari ekingo dio hurrengo 
hilabeteetan (maiatzera arteko prozesua 
izango dela espero da), eta Artolazabalek 
neurri batzuk proposatu zituen, “oinarri 
modura”. Zalaparta handiena sortu duena, 
etxebizitza bakoitzeko DSBE bakarra 
kobratu ahal izatea, eta etxebizitza berean 
bizi direnak bizikidetza unitate bakar gisa 
hartzea (eta beraz, denen diru-sarrerak 
kontuan hartzea), euren arteko harremana 

edozein izanik ere. Hilero 7.316 euro 
(urtean 87.799,34) kobratzen dituen 
sailburuak esan zuen hilean 650 euro 
nahikoa direla pertsona bat duin bizitzeko. 
Baina bada oharkabeago pasa den beste 
proposamenik ere: DSBEren oinarria 
gutxieneko soldata zen orain arte, eta 
aurrerantzean Jaurlaritzak aurrekontuaren 
arabera zehaztea proposatu du. Alegia, 
pobrezia gainditzeko egingo den gastuari 
topea jartzea. Argilan ESK sindikatuaren 
bazterkeriaren aurkako plataformak 
oroitarazi du DSBE herritar orok duen 
eskubidea dela, hezkuntza edo osasun 
publikoa diren bezala, eta gizarte eragileak 
deitu ditu “frontea” sortzera, lege erreforma 
prozesu hau baliatzeko EAEko pobrezia 
amaituko duen lege bat osatzeko eta 
Jaurlaritzaren murrizketak geldiarazteko.

Etxe bakoitzean DSBE bakarra 
jasotzea proposatu du Jaurlaritzak

“Atzerapausoak iruditu 
zaizkit, ondoren 
etorriko den maratoia 
irudikatzen dutenak. 
Etxe bakoitzean 
gehienez DSBE 
bakarra jasotzea 
astakeria da”
Tinixara Guanche, 
Elkarrekin-Podemos

“Agian niretzat deserosoa egunero 
hari erdaraz egitea da”
ALAZNE PORRAS, GURASO TOLOSARRA

Eusle txapa paparrean euskarari eutsi nahian ibili denetako bat da Porras. “Erdaraz egiten zuenarekin eus-
karari eustea kostatzen zitzaidan. Arraroa egiten zitzaidan, badakit ulertzen duela, baina nigan pentsatu or-
dez harengan pentsatzen nuen, ‘eroso egongo da? Agian egoera deserosoa sortzen ari naiz’. Eta zergatik ez 
alderantziz pentsatu? Agian egunero da deserosoa niretzat harekin erdaraz egitea. Ondo moldatu ez arren, 
ia dena euskaraz egiten duen horri euskaraz eusteko moduan sentitzen naiz orain”. 2017-06-02 (ARGIA.EUS)

IREKIA

Legebiltzarkideen 
erreakzioak DSBE legearen 
aldaketa proposamenen 
aurrean:

“Kontrolaren 
zentralitatea 
eztabaidatik ateratzen 
saiatu ginen eta bada 
garaia Jaurlaritzak bere 
postura definitzeko. 
Kudeaketari ez dio 
heldu proposamenak, 
eta errealitateak 
dio kudeaketari oso 
lotutako elementuak 
determinatzaileak 
direla gai honetan”
Nerea Kortajarena, 
EH-Bildu

“Patxi Lópezen 
garaian egin 
genituen aldaketekin 
guk harago joan nahi 
izan genuen”
Laura Garrido, PP
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Badaude nazioarteko akordio eta 
hitzarmen batzuk gure eguneroko 
bizitzari, tokiko ekonomiari eta lan 
eskubideei eragiten ez dietela diru-
ditenak, auskalo non sinaturik dau-
delako. Herritarrek paso egiten dute, 
ez baitira jabetzen hitzarmen horien 
eduki eta ondorioez. Horixe gerta-
tzen da CETArekin, Europar Batasuna 
eta Kanadaren arteko merkataritza 
libreko tratatua; honen bidez gure 
egunerokoan eragina izango duten 
hainbat lege onartuko dira. Euskal 
Herrian haren defendatzaile diren al-
derdiek –EAJ, PSE, PP eta UPN– behin 
eta berriz errepikatzen digute herri-
tarrentzat onuragarria izango dela 
ekonomia sustatu eta enpresa txiki 
eta ertainak lagunduko omen dituela-
ko. Benetako helburua, ordea, multi-
nazional eta korporazio handien me-
sederako araudia sortzea da.
 Akordio horiek kapitalismoan sa-
kontzen dute, eta mugak jartzen diz-
kiete herrien subiranotasunari, enpre-
sek estatuek baino botere eta eskubide 
gehiago izango baitute. Gure elikadura 
kalitatea eskastuko da; merkataritza 
txikia eta tokiko baserritarren jardu-
na birrindu; ingurumenean eta osa-
sunean kalteak sortzen dituzten en-
presei ateak irekiko dizkiete, Kanadan 
meatzaritza sektorean gertatu den 
bezala; nolabait, Trumpekin akordioa 
egitea ere bada, azken batean merkatu 
horiek erabat lotuta baitaude; eta es-
kubide laboral eta sozialak murriztu-
ko dira enpresen etekinak handitzeko.
 Egoera horretan, hitzarmena berres-
tear dela, Euskal Herriko Eskubide So-
zialen Kartak hainbat mobilizazio deitu 
ditu aste honetan haren kontra. Egiaz, 
halako akordio kaltegarriaren aurrean, 
euskal mugimendu sozialek eta komu-
nikabide aurrerakoiek indar handiagoz 
egin beharko lukete lan, herritarrek ez 
baitute sarbide zehatz eta nahikorik 
izan CETA izenez ezagutzen dugun ho-
rrek izango dituen ondorioez.

EKONOMIAREN TALAIAN

Multinazionalen 
boterea gelditu

Xabier Letona 
@xletona

Nafarroako eskuinak bazuen kalera ate-
ratzeko gogoa aldaketaren Gobernuaren 
aurka, larunbatean oso argi ikusten zen 
hori Iruñean. Nafarroako banderaren 
defentsa izan da aitzakia, baina herene-
gun zuzeneko aipamenik izan ez bazuen 
ere, funtsean ikurrinaren aurkakoa zen. 
Manifestazioa hainbat kolektibok dei-
tu zuten eta nagusiki UPNk mugitu ditu 
hariak atzetik, bai antolaketan bai herri-
tarrak mobilizatzerako orduan. Edozein 
kasutan, jende asko bildu zen Iruñean: 
antolatzaileen arabera 22.000 eta 25.000 
pertsona artean, Espainiako Gobernua-
ren ordezkaritzak 23.000 aipatu zituen; 
Udaltzaingoak 15.000, Diario de Nava-
rrak “hamarnaka mila”, Diario de Noticia-
sek 15.000 eta Garak 16.000.
 Nafarroako Legebiltzarrak 2003tik 
indarrean egon den Sinboloen Legea 
bertan behera utzi duenean etorri da 
haserrea, aurrerantzean ikurrina ere 
egon ahal izango delako Nafarroako eta 
Espainiako banderekin batera. Inork ez 
du zalantzan jartzen Nafarroako bande-
ra, baina hala ere “Nafarroako bandera 
defenda dezagun [gaztelaniaz]. Gurea 
defenda dezagun [euskaraz]”, zioen pan-
karta nagusiak. Gorriz jantzita joan zi-
ren herritar asko eta parte-hartzaileek 

ehunka Nafarroako bandera eraman zi-
tuzten. Zeharka Espainiako banderari 
begira, antolatzaileek bereziki azpima-
rratu zuten Nafarroako bandera baka-
rrik eramateko deia, eta nagusiki hala 
izan zen, baina ezin izan zuten guztiz 
saihestu eta dozena bandera espainiar 
ere ikusi ziren ibilbidean zehar.
 Esperpentorako irudiak ere ikusi ahal 
izan ziren, Nafarroako banderaz estalitako 
gazte batek bere burua txistorra batekin zi-
gortzen zuenean edo amaierako ekitaldian 
eszenatokitik Mikel Laboaren Txoria txori 
abestu zutenean, baina txoria hitza Nafa-
rroa bihurtuz “…ez zen gehiago Nafarroa 
izango, eta nik Nafarroa nuen maite”.
 Une garrantzitsu guztietan UPNk PSN-
ren laguntza izaten du, eta orain ere bai. 
Ez da erraza Maria Chiviteren alderdia-
ren jokaldia ulertzea. Eskuinaren arri-
mura aritzeak inoizko ordezkaritza ins-
tituzional txikiena ekarri dio eta orain 
ere manifestazioa sostengatzeak barne 
ika-mikak ekarri dizkio; corralitoaren 
eta Nafarroa espainiarraren indarra han-
diegia da oraindik, ez da beste azalpenik.
 Nafarrek aldaketa ondo baloratzen dute-
la diote inkestek legealdiaren erdian. Alda-
ketaren Nafarroak askoz gehiago behar du, 
dudarik gabe, baina, desadostasunak de-
sadostasun, alternatiba zein den ikusteak, 
hauteskundeei begira gutxieneko erronka 
non den argi erakutsi zuen ekainaren 3ak.

Nafarroakoaren alde  
eta ikurrinaren aurka

Juan Mari Arregi

XABIER LETONA
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ELBIRA ZIPITRIA 
Lehen euskal eskola 

klandestinoa sortu zuen 
emakumeari buruzko 

dokumentala grabatzen 
ari da Maider Oleaga 
zinema zuzendaria, 

Elbira Zipitria “benetan 
nor izan zen” erakusteko 

helburuarekin. Proiektuari 
ekarpenak egiteko 

aukera zabaldu dute 
crwodfunding bidez, 
ekainaren 15era arte.

ZONIFIKAZIOA
Nafarroako 

Legebiltzarrean 
zonifikazioaren inguruko 

bozketa egin eta 
onartu dute 43 udalerri  
(39.000 herritar) eremu 

ez-euskaldunetik mistora 
pasatzea eta Atetz, 

mistotik euskaldunera.

ESKOLA PUBLIKOA
Aniztasunaren balioak 

azpimarratuz ospatu dute 
Euskal Eskola Publikoaren 

26. festa Gasteizen. 
Aniztasunari modu 

egokian aurre egiteko 
neurri zehatzak eskatu 

dizkiete instituzioei, 
bestela ekitatea eta 

kalitatea ahuldu egiten 
direla salatuz.

Unai Brea 
@unaibrea

Donald Trumpek urte erdi aski izan du AEBak Parisko Klimaren Hitzarmenetik 
aterako dituela iragartzeko. Presidenteak ezingo du asmoa berehalakoan bete, 
baina argi dago AEBek ez dutela klimaren alorrean neurri eraginkorrik hartuko. 

Euskaraz aritzeko eskubidea, “nehori baimenik eskatu gabe”
BAIONA. Eskuak kateaturik eta ahoan Frantziako bandera, Aitzina gazte erakundeko 30 bat lagunek 
ekimena burutu dute Baionako suprefeturaren aurrean. “Euskal hiztunon eskubideen aurka egiten du-
ten enpresa, organo eta instituzioak seinalatzea” eta euskararen ofizialtasuna aldarrikatzea izan dute 
helburu. Besteak beste Euskal Elkargoari dei egin diote erabaki ausartak har ditzan, baina argi utzi 
nahi izan dute desobedientziaren bidetik ekin behar zaiola bide honi: “Nehori baimenik eskatu gabe, 
euskararen erabilera sustatzeko zinezko alternatibak plazaratuko ditugu epe laburrean”.

Klima aldaketaren erronka: 
AEB gabe are zailago

Akordioaren 
helburua kolokan
Berotegi efektuko gasen 
(BEG) munduko biga-
rren isurlea dira AEB. 
Haiek gabe are zailagoa 
izango da Hitzarme-
naren helburu nagusia 
lortzea: beroketa globa-
la ez dadila bi gradutik 
gorakoa izan mende 
hau amaitu aurretik. 

Ahuldadea agerian
Munduko bigarren 
BEG jaurtitzaile han-
dienak –lehenbizikoa 
per capita– inolako 
zigorrik jaso gabe 
akordioa utzi ahal iza-
teak erakusten du Pa-
risko Hitzarmenaren 
ahuldadea, hasieratik 
bigunegia izatea lepo-
ratu diotenen iritziz.

Etxean ere 
gehiengoa aurka
AEBetako jendartean 
nagusi den iritziari 
muzin eginez erabaki 
du Trumpek Parisi bye, 
bye esatea. Herritarrek 
ez ezik, enpresa handi 
askok eskatu diote 
akordiotik ez irteteko, 
baita erregai fosilen 
sektoreko batzuek ere.

2
langile hil dira 
maiatzaren 31 

goizean, Murgan 
eta Urretxun, bata 

elektrokutatuta 
eta bestea altuera 

batetik erorita.

33.341
lan-istripu baja izan 
ziren 2016an EAEn, 

2015ean baino %4,6 
gehiago. 40 langile 

hil ziren denera 
(aurreko urtean 

baino 7 gehiago).

LAN-ISTRIPUAK

AITZINA
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Komunaren tankea hutsik dago. Hortzak garbitzeko ura botilan. Goizean 
jaikitakoan ura sukaldean kazola batean berotuta gorputza atalka garbitu. 
Kontuz zenbat gastatzen duzun otorduetako ontziak garbitzen. Nola egiten 
da gobada ura moztu dizutenean? Ahaztu balkoiko loreak. Nor akordatzen 
da soropilaz. Milaka familiak egin dute denboran atzera mundu aberatseko 
hirietako auzune pobretuetan. 

Egunero Catherine Caldwellek botilara-
tutako hiru galoi (11,3 litro) ur igotzen 
ditu bainugelaraino, bi galoi (7,5 litro) 
gehiago sukalderaino. 19 litro horiekin 
moldatu beharko du lauko familiak es-
kuak garbitu, komunean egindakoak pa-
sarazi, kuzinatu eta platerak garbitzeko, 
sutan epeldurik noski. Dutxatzera ama-
ginarrebaren pisura joan behar, bloke 
batzuk harantzago.
  44 urte dauzkan Calwell, bere senarra 
eta bi biloba txikik lau hilabete darama-
te iturriko urik gabe Detroiten. Hama-
bostean behin botilatan ekartzen diete 
We The People of Detroit (Gu Detroite-
ko Jendea) elkarteak. Bigarren aldia da 
horrela daudela azken hiru urteotan. 
Faktura ordaintzeko iritsi ez zaienez, 
konpainiak eten egin die.
 Zenobia Jeffries kazetariak kontatu 
du Yes aldizkarian horrelakoak gauza 
korrientea direla Detroiten, zeinaren 
herritarren artean txirotasun propor-
tzioa %40ra iristen baita. Hemen itu-
rriko uraren prezioa bikoiztu egin da 
azken hamar urteetan. Milaka familiak 
zor diote faktura udalari eta honek pu-
blikoki aitortua duenez 50.000 mozketa 
egin ditu zordunei hornidura eteteko 
kanpaina 2014an hasi zuenetik. 
 Urte hartan kiebra jo zuen Detroiteko 
udalak eta atzeratutako zorrak kobratu 
nahi zoroan fakturak xuxen pagatuak 
zituzten 900 familiari ere itxi zieten 
iturria hasieran. Gaur egun 10.000 edo 
20.000 familia daude oinarrizko zer-
bitzu hori gabe eta 45.000 gehiagok 

oraindik ura badaukate txiroentzako 
laguntza bereziei esker, edozein unetan 
lehorrean geratzeko arriskuan.
 Iturririk erabili ezina ez da Detroi-
teko familien lehenbiziko kalamitatea, 
ez bakarra. 1950ean 1,8 milioi biztanle 
edukitzera iritsi zen hiri hau krisi go-
rrian murgildu zen petrolioaren 1973ko 
shockaren ostean, hemen ekoizten zi-
ren auto handi gasolina zurrupatzaileak 
merkatuan gainbehera joandakoan. Ge-
roztik ez du bururik jaso Detroitek eta 
gaur 700.000 biztanle dauzka, txirota-
sun markak hautsiz.
 Antzeko istorioak entzun daitezke 
AEBetako hainbat hiritan. 2010etik eta 
2015era artean %41 igo zituzten tari-
fak. EPA Ingurumena Zaintzeko Agen-
tzia publikoak kalkulatu du batez beste 
familia iparramerikar batek 1.500 litro 
ur kontsumitzen duela egunean, eta ur 
kontsumoa pagatzen ematen duela diru
-sarreren ia %5. 
 Elizabeth A. Mack eta Sarah Wrasek 
aztertu dute arazoa AEBetako geogra-
fia osoa hartzen duen ikerlanean: “Ura-
ren tarifak garestitzen jarraitzen badu 
ondoko bost urteetan, aurreikusi den 
moduan, gaur AEBetan pagatzera iris-
ten ez diren familien %11,9 hori igo 
daiteke %35,6raino. Arazo larria da, 
kaskadan ekarriko dituen eragin eko-
nomikoengatik; ur zerbitzuen horni-
tzaileek bezero gutxiago edukitzean 
are gehiago garestitu beharko dute 
prezioa, ordaintzen ez dutenek eragin-
dako kosteak berdintzeko”.

 Arazoa konpontzea erraza ez da izan-
go. Klimaren aldaketak handitzen du ur 
kontsumoa eta aldi berean murrizten 
inguruko mendien eta lurpeko geru-
za freatikoen emaria. Hiriak auzune 
urrunetara hazi izanak, Iparramerikak 
mundu osoan modan jarri duen etxe 
txikien eredu suburbanizatua gero eta 
gastu handiagoen iturri da. Aldi be-
rean, Detroi bezalako hirietan popu-
lazioa eta jarduera ekonomikoa gutxi-
tzeak handitzen du biztanle bakoitzari 
dagokion faktura puska. Hazkundearen 
beroan eraikitako azpiegituren matxu-
rak ezin konpondu, beharrezko berriak 
ezin eraiki...

Amets amerikarretik iratzarri ezinik
We The People of Detroit erakunde 
presbiterianoak ur-larrialdietarako te-
lefonoa eskaintzen die herritarrei. Beste 
50 karitate eta solidaritate elkarterekin 
batera 2008tik daukate antolatuta Peo-
ple’s Water Board Coalition. Bolunta-
rioek laguntzen diete ingurueneko ur 
banaketa gunea lokalizatzen edo udala-
rekin atzeratutako zorrak negoziatzen. 
120.000 familia inguru (300.000 herri-
tar, gezurra diruen arren) omen daude 
hirian goizago edo beranduago iturriko 
urik gabe geratzeko arriskuan. 
 Herritar behartsuenei laguntzeko 
aurkitzen duten arazo handietakoa da 
informaziorik eza, txirotasunak eragiten 
dituen egoerak estatistiketatik urrun 
geratzen baitira gehienetan. Hasteko, 
ur mozketen mapa bat osatu dute, kri-

Detroit edo krisiarekin 
hirietan nola bizi dutxa 
eta iturriko urik gabe Pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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50 urtez elkarrekin

siarekin gainbehera etorritako hiri ba-
ten erradiografia harrigarria marraztuz: 
urik gabe bizi diren familiak %5 azpitik 
badira erdiguneko auzo askotan, perife-
rian urruntzen joan ahala handituz doaz 
portzentaiak… iritsi arte familien erdiak 
baino gehiago iturriko urik ez duten au-
zuneetaraino.
 Ikasle eta akademikoei enkargaturik 
emergentziaren tamaina aztertzea, kuan-
titatiboki hondamendien osteko medi-
kuntza eta osasun zerbitzuen beharra 
neurtzen duen CASPER metodologia era-
bili dute, ur mozketek azkenean ospitalee-
tan ere dauzkaten ondorioak ezagutzeko. 
Kualitatiboki, 40 boluntario entrenatu di-
tuzte arazotan dabiltzanak metodoz elka-
rrizketatzeko, larrialdiaren ondorio psi-
kologiko eta sozialak neurtzeko.
 “Eredu horien bidez ezagutu nahi 
ditugu hiriak finantz-hondamendi 

honen erdian dauzkan osasun beha-
rrak eta detroitar ahulenei eragin 
dizkien kalteen argazkia ezagutu. 
Guztiok merezi dugu komunitate osa-
suntsu eta kohesionatuetan bizitzea. 
Tamalez, Detroiteko dozenaka mila 
pertsonaren eguneroko ogia da bo-
rrokatu egin beharra daukatela giza 
eskubideak eskuratzeko, tartean ur 
on, garbi eta merkea eskuratzeko es-
kubidea”. 
 Michiganeko hirian industria eraitsi 
ondoren indar, diru eta biztanlez hus-
tutako hiri eta auzoen adibide mutu-
rrekoa den arren, XXI. mendean gizarte 
hiritartu gero eta gehiagok nozitzen di-
tuzten arazoen argigarri ere bada. Haz-
kunde hamarkada beroetan eraikitako 
auzo, azpiegitura eta zerbitzu asko gaur 
garestiegi bezain jasan ezin bilakatzen 
ari dira. 

 Auto pribatuen beharra, askotan so-
ropil pribatua zaintzea, gas, argindar 
eta hur horniduren mantentze zaila… 
Krisia sakondu ahala garai batean mo-
dan egondako periferietako bizimodua 
konplikatu egin da eta gero eta gehiago 
dira administrazioak bere kontura bizi-
rautera kondenatzen dituen familiak.
 Zenobya Jeffriesek dio bere errepor-
tajean aipatu Caldwell andreak bur-
dindegian erreminta egokia erosirik 
bere eskuz ireki duela etxera ura ekar-
tzeko giltza, legez udal langileek bes-
te inork ukitu ezin duena. Tranpatan 
hartzen dio ura herriari, beste askoren 
gisan. Bost urteko espetxez zigortzen 
da “felony” (delitu larri) hori AEBetan. 
“Ez dizut gezurrik esango, neuk ireki 
dut pasoa. Ondo dakit kartzela arris-
katzen dudala, baina bilobak dauzkat 
etxean”. n

AP agentziak zabaldutako argazkian, 
karrikako protesta Detroiten 2014an, udala 
lehenbizikoz hasi zenean familia zordunei ur 
hornidura eteten. Aulki gurpildunean datzan 
boluntarioak aldarrikatzen du: “Erasotzaileari, 
itzuli muturrekoa”. Atzean daukaten banderolak 
salatzen du udalak bankuei 537 milioi dolar 
ematen dizkiela eta aldi berean herritarrei ura 
ukatzen. Mundu osoan zabaltzen ari den arazoa 
are gehiago konplikatzen da udalek ur hornidura 
pribatizatuta daukatenean. 
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Nola hasi zinen militantzia sozial eta po-
litikoan? 
Gazteagoa nintzenean, ikasleen mugi-
menduan hasi nintzen, eta ikasketak 
amaitu ostean, hainbat GKEtan aritu 
nintzen lanean: Mozambiken gerra zibi-
lean geunden, beraz larrialdi-egoeretan 
jardun nintzen batez ere. Gero, Angolan 
ere ibili nintzen, gerra zibilean zeuden 
han ere. Ondoren, Brasilera joan nintzen 
ikasten jarraitzera, eta gizarte-lana egin 
nuen hainbat favelatan. 

Eta militantzia feministan noiz hasi zi-
nen?
2004an, Mozambikera itzuli eta orduan-
txe sartu nintzen emakumeen eskubideak 
eta genero gaiak lantzen zituen erakunde 
batean, Forum Mulher. Orduan ezagutu 
nituen gertutik emakumeen borrokak. 
Mozambiken, garai hartan, ez zegoen 

mugimendu feministarik bere horretan. 
Feminista akademikoak zeuden, baina 
zuriak ziren asko, eta zaila zen beren bu-
rua feministatzat jotzen zuen emakume 
mozambiketar arruntik topatzea. 

Zer bide egin zenuen erakunde horretan? 
Zuzendari aritu nintzen hamar urtez, 
eta nire helburua zen gauzak apurtxo 
bat aldatzea eta erakundea erradikala-
go bihurtzea. Enpresa ikasketak eginak 
nituenez, helburu konkretuak lortu nahi 
nituen. Adibidez, ni erakundean aritu 
bitartean, Mozambikeko politika publi-
koetan eragiten saiatu ginen, eta bes-
teak beste, emakumeen aurkako etxe 
barruko indarkeriari buruzko lege bat 
eta abortu libre eta segurua eskaintze-
ko beste bat onar zitezela lortu genuen. 
2013an eskaini zidaten EMMko nazioar-
teko idazkaritzara sartzea, eta urtebetez 

bi lanetan aritu nintzen, baina gehie-
gi zen, eta 2014an utzi nuen Forum 
Mulher, bete-betean EMMn jarduteko. 

Bada nazioarteko mugimendu bat, beren burua halakotzat jotzen duten 
herri guztiak onartzen dituena. Mugimendu bat, non maila berekoak baitira 
Quebec, Mozambike eta Kurdistan. Ibilian dabil gainera mugimendu hori, 
izenean bertan dakar: Emakumeen Mundu Martxa (EMM). Euskal Herrira 
etorri zen orain dela hilabete mugimenduaren nazioarteko idazkaritza 
koordinatzen duen Graça Samo, eta Bilgune Feministak maiatzaren 6an 
antolatu zituen topaketetan hitz egin genuen berarekin. Argi esan zigun: 
“Martxan jarraituko dugu, emakume guztiok aske izan arte”. 

Graça Samo Oiz 
1968, Cocoene, Mozambike

Enpresa ikasketak egin zituen 
jaioterrian, eta tokiko garapenari eta 
generoari buruzkoak, berriz, Brasilen. 
Forum Mulher erakundea zuzendu 
zuen hamar urtez, eta 2013az geroztik, 
Emakumeen Mundu Martxako 
nazioarteko idazkaritza koordinatzen 
du. Maputon bizi da, eta irakasle 
dabil Mozambikeko Unibertsitate 
Politeknikoan, Administrazio, Zientzia 
eta Teknologiako Sailean. 

Graça Samo,  
Emakumeen Mundu Martxako koordinatzailea

«Emakume guztiok 
matxinatu behar dugu,  
ez batzuk bakarrik»
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Zer egoeratan dago Mozambike gaur 
egun?
Amets batetik esnatu garela dirudi. Mo-
zambikek 1975ean lortu zuen indepen-
dentzia, eta gobernu sozialista ezarri 
zen, ia komunista. Koloniarenak izanda-
ko jabetza guztiak nazionalizatu ziren: 
etxeak, lurrak, enpresak eta abar. Gaine-
ra, baliabideak birbanatu ziren, hezkun-
tzarako sarbidea erraztu… 
 Urtebete beranduago, ordea, 1976an, 
gerra zibila hasi zen, eta 1992ra arte 
iraun zuen, pentsa. Sinetsirik geunden 
orduantxe hasiko zela benetako iraul-
tza, hura zela gure herrialdea benetan 
garatzen hasteko garaia, baina armak 
utzi bezain pronto, merkataritza askeko 
akordioak etorri ziren, eta trantsizio au-
tomatiko bat hasi zen, neoliberalismora 
bidean. Jendearen bizitza hobetu beha-
rrean, okerrera egin zuen, zeren, gerrak 
iraun bitartean, sozialismoak eraikitako 
horren gainean bizi izan ginen; orain, 
ordea… 
 Gure herrialdeko jende gehiena lan-
da-eremuetan bizi da eta hain zuzen 
hara joaten dira enpresa multinaziona-
lak; gune horietan bizi direnek informa-
zio gutxi daukate, eta askoz zaurgarria-
go dira atzerriko enpresen aurrean. 

Multinazionalen etorrerak nola eragiten 
die emakumeei? 
Merkataritza askeko akordioen ondo-
rioz, emakumeek beren lurrak galdu 
dituzte, bai eta beren enpleguak ere; 
bestalde, lana edukita ere, oso kali-
tate baxukoa da beti, eskolatze-maila 
halakoa delako. Bestalde, emakumeen 
aurkako indarkeria handitu egin da. 
Eztabaida hori ateratzen da behin eta 
berriro, ea benetan hazi ote den indar-
keria, edo ea komunikabideek gehiago 
aipatzen duten. Nire iritziz, benetan ari 
da handitzen. 

Zer dela-eta? 
Gobernua izugarri militarizatu da azken 
bizpahiru urtean, goitik behera arma-
tu dira, eta mugimendu sozialek ezer 
antolatu nahi duten bakoitzean, baita 
maiatzaren lehenean ere, hantxe atera-
tzen dira tanke militarrak eta robocop 
gizonak… Beldurra eta segurtasunik eza 
dira nagusi. Gobernuak hori egiten badu 
arlo publikoan, zer gertatuko da ba arlo 
pribatuan? Indarkeria erreproduzitzen 
da. Indarkeriak alderik alde zeharka-
tzen du Mozambikeko gizartea. 

Adibiderik? 
Bai, hain justu ere, bi kasu guztiz izuga-
rri gertatu ziren iaz. 2014ra arte agin-
tean izan zen lehendakariaren alaba 
tiroz hil zuen haren senarrak, abendua-
ren 14an. Eta, hiru hilabete lehenago, 
Graça eta Samora Machel gure iraultza-
ko buruzagi eta politikarien alabari se-
kulako jipoia eman zion bere bikote-
kideak, eta begi bat atera zion. Pentsa 
zer mezu jasotzen ote duten emakume 
arruntek, halako figura publikoei gauza 
horiek gertatzen bazaizkie. 

Nola ari zarete antolatzen indarkeria gero 
eta handiago horren aurrean? 
Bada, guretzat, EMM aukera itzela 
izan da, zeren ikuspegia aldatu dugu. 
Hasiera batean uste genuen indarke-
ria amaituko zela horren aurkako lege 
bat lortzen bagenuen, eta garai har-
tan, 2000ko hamarkadan, gure onenak 
eman genituen halako legeak lortzeko. 
Baina gero konturatu ginen ez zutela 
askorako balio; gainera, azkenean onar-
tzen dituzten legeek ez dute zerikusi-
rik geuk proposatu ditugunekin, mami 
guztia kentzen diote.
 Beste alde batetik, abortuaren legea-
ren kasuan, onartu da, bai, baina ema-
kume asko hiltzen da oraindik abortu 
klandestinoen ondorioz, zeren abor-
tatzen duten emakume eta neskatoak 
oso estigmatizatuta daude gizartean, 
eta ondorioz, ez dira erietxe publikoe-
tara aise joaten. Beraz, orain, andreen 
kontzientzia eta boteretzea ari gara 
lantzen, uler dezaten indarkeria egitu-
razkoa dela, eta kulpabilizazioari aurre 
egin behar diotela. 

Baduzue harremanik beste gizarte mugi-
menduekin? 
Afrika da neoliberalismoaren erasoak 
bortitzen pairatzen ari den kontinentea, 
eta hala ere, Afrikan dira gizarte mugi-
menduak ahulen. Zergatik? Bada GKEen 
sukarrak Afrikari eraso ziolako bereziki. 
Egitura horrek eta nazioarteko finantza
-mekanismoek zeharo suntsitu zituzten 
sare komunitario zaharrak, GKEen ada-
rrek hartu zuten dena, eta modu oso ka-
pitalistan antolatu. Afrika salbatuko du-
tela uste dute oraindik ere Europak eta 
AEBek, garapenaren diskurtso guztiz 
kolonialista hori darabilte, inbertsioak 
eta laguntza humanitarioa sustatuz, bai-
na horrek ez dakar mendekotasuna eta 
zorra handitzea besterik. 

Hitza hartu duzu, Emakume abertzaleen 
topaketa feministetan, eta borroka anti
-kolonialistaren garrantzia azpimarratu 
duzu. 
Bai, garrantzitsua da hemen aipatzea. 
Hegoalde globaleko emakumeok gure 
ikuspegia lantzen ari gara, kontzien-
tzia hartzen, baina zuek ere hausnartu 
behar duzue gaiaz, globalizazioa abiatu 
zen eta enpresa horiek guztiak dato-
zen herrialdeetako jendeak berrikusi 
behar duzue ea zer-nolako harremanak 
ari zareten eraikitzen hegoaldearekin. 
Hel diezaiogun kontsumoari, adibidez. 
Nola sustatzen da hemen kontsumoa, 
nor ari da hemengo kontsumo merkea-
ren prezioa ordaintzen? Mango gisako 
denda batean jaka bat 10 edo 20 eu-
roan erosten duzuenean, zergatik da 
hain merkea? Bada hegoalde globaleko 
emakume batek ordaindu duelako pre-
zio hori, esklabo batek bezala egin baitu 
lan, atsedenik eta lan-baldintza duinik 
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gabe. Edo, bestela, nondik dator gure 
argia, gure energia elektrikoa? Ondotxo 
dakigu konpainia hidroelektrikoek, adi-
bidez, komunitateak suntsitzen dituzte-
la. Arazo horiei guztiei buruz hitz egin 
eta hausnartu behar dugu, denok matxi-
natu behar baikara, ez batzuk bakarrik. 

Nola sortu zen Emakumeen Mundu Mar-
txa? 
Emakumeen Mundu Martxa nazioarteko 
mugimendu feminista da, anti-patriar-
kala, anti-kapitalista eta anti-kolonia-
lista. 1990eko hamarkadan abiatu zen. 
Quebec-eko emakumeen federazioak 
martxa bat antolatu zuen, pobrezia eta 
emakumeen aurkako indarkeria area-
gotu zirelako. Arrakasta handia bildu 
zuten, horregatik, nazioarteko deia egin 
zuten 1998an: herrialde askok erantzun 
zuten, eta 2000. urtean egin zen lehen 
ekintza globala. Garai hartan, neolibera-
lismoa eta pribatizazioa borrokatu nahi 

ziren, eragina baitzeukaten hegoalde 
globalean baina baita iparraldeko langi-
le-klasearen gainean ere. 2000ko ekin-
tza horren ondoren, mugimendua bildu 
egin zen, eta erabaki zuten borroka ezin 
zela eten, iraunkorra izan behar zuela. 

Zergatik? 
Egitura eta sistema baten aurkako bo-
rroka zelako, eta egitura hori hainbat 
modutara agertzen delako, tokiaren 
arabera. Gainera, lehen ekintza horren 
ostean, emakumeek askotariko gauzak 
aldarrikatu eta proposatu zituzten, eta 
horiek lortzeko herrialdeetako politika 
publikoetan eta legeetan eragin behar 
zen, gauzak errotik eta modu iraun-
korrean aldatzeko. Horretarako, ema-
kumeek ikasten segi behar zuten, tes-
tuingurua behin eta berriro aztertzen, 
zapalkuntzak identifikatzeko eta horien 
aurka egiteko moduak lantzeko. 

Oker ez banaiz, 2000. urteko ekintzaren 
ondorio da EMMren ikurretako bat. 
Bai, orduantxe osatu genuen“Emaku-
meek gizateriari idatzitako gutuna”. 
Emakumeek eskutitzak idatzi zizkieten 
beren gobernuei eta Nazio Batuei, to-
kian tokiko aldarrikapenen berri ema-
nez eta aldaketak eskatuz, eta horiekin 
eraiki genuen gutun orokor hori. 
 Bestalde, 2005ean egin genuen gure 
bigarren ekintza globala, eta emaku-
meek ohazal bat josi zuten. Herri bakoi-
tzak metro koadro bat ehundu zuen, nahi 
zuten teknika erabiliz. 30 herrik parte 
hartu zuten, eta beren oihal-pusketa osa-
tu. Ondoren, beren puska hartu eta hu-
rrengo herrira joan behar zuten, piezak 
elkarri josteko. Horixe da EMMren beste 
ikurra, elkartasunaren ohazala. 

2010eko ekintzan, berriz, ez zineten he-
rriz herri ibili. 
Konturatuak ginen gerrak eta milita-
rismoak sekulako eragina daukatela 
emakumeen bizitzan. Batetik, botere 
militarra dago, hori litzateke zantzurik 
garbiena, baina militarismoa bestelako 
moduetan ere sufritzen dugu emaku-
meok, instituzioen egitura hierarkikoen 
bitartez eta bestelako hierarkia batzuen 
bidez; esate baterako, beldurra sortzen 
digute, etxean gera gaitezen, geldi eta 
isilik, indarkeriari aurka egin gabe. Ga-
raitsu hartan, Kongoko Errepublika De-
mokratikoa izendatu zuten emakumeak 
bizitzeko tokirik okerrena, sekulako in-

 » “Afrika da 
neoliberalismoaren 
erasoak bortitzen 
pairatzen ari den 
kontinentea, eta hala 
ere, Afrikan dira gizarte 
mugimenduak ahulen. 
Zergatik? Bada GKEen 
sukarrak Afrikari eraso 
ziolako bereziki” 



16 2017/06/11 | ARGIA

darkeria zegoelako eta indar militar eta 
paramilitarrek emakumeak bortxatzen 
zituztelako oso sarri. Beraz, Kibu hirian 
batu ginen 10.000 emakumetik gora, el-
kartasunean. 

Orain bi urte egin zenuten azken ekintza, 
2015ean.
Bai, orduko hartan, hauxe azpimarratu 
nahi genuen: emakumeok lurralde teo-
rian independenteetan bizi arren, preso 
gauzkate egitura patriarkalak eta gober-
nuek inposatu diguten ekonomia-eredu 
kapitalista neoliberalak. Gainera, enpre-
sa transnazionalak ari dira gure lurral-
deak mendean hartzen, eta halako he-
ziketa bat nagusitu da, zeinaren arabera 
kanpotik datorrena hobea baita, eta jen-
deak ez du bere burua den moduan 
onartzen, beti nahi dute hau ala bestea 
aldatu. Beraz, aldarrikatu genuen mar-
txan jarraituko genuela harik eta gure 
gorputzak eta lurraldeak askatu arte, 
eta herri bakoitzak tokiko arazoei heldu 
zien, eta horiei aurre egiteko erresisten-
tzia eta alternatibak landu ziren. 

Nola uztartzen dituzue denak: etenik ga-
beko jarduna eta ekintza globalak, na-
zioarteko mugimendua eta tokian toki 
antolatzea...?
Tokiko taldeak daude EMMren oina-
rrian, guk koordinazio nazionalak dei-
tzen diegu, eta haien ardura da beren lu-
rraldeko kideak mobilizatzea eta behar 
adina aliantza jostea beren borrokak 
aurrera eramateko. Gero, koordinazio 

bakoitzak bi lagun hautatzen ditu, eta 
haiek nazioarteko batzordean hartzen 
dute parte. Batzordeak bi urtean behin 
egiten ditu nazioarteko topaketak, eta 
hortxe erabakitzen da EMMk zer ekin-
tza antolatuko dituen. Topaketa horiek 
dira EMMren unerik politikoena. EMM 
osatzen duten herri guztietako ordezka-
riak bildu, bakoitzak bere agenda aur-
keztu, eta osoko batzarrean zehazten 
dugu agenda komun bat. Hurrengo to-
paketa Euskal Herrian antolatzeko as-
moz gabiltza. n
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Azken hitza:  
Garapena

Mugimendu anti-kolonialista da Ema-
kumeen Mundu Martxa, eta pentsa-
mendua deskolonializatu beharra 
azpimarratu du Samok, adibidez, ga-
rapenaren harira: “Gure herrialde eta 
nazioak garatzeaz ari garenean, zertaz 
ari gara? Mendebaldeak bilatu zuen 
garapen berbera daukagu buruan, 
hegoaldea kolonizatu zuena, kapi-
talismoa bultzatu, eta jendea eskla-
botzara behartu? Ez dugu hori nahi, 
beraz pentsatu behar dugu nolako 
garapena izango den gurea, inori la-
purtu gabe, natura suntsitu gabe eta 
jendea esplotatu gabe. Bide luzea da”. 

Oihaneder  
euskararen etxea
• IKIMILIKILIKLIK
JA Artzeren Unibertsoa
Erakusketa
Maiatzak 26-uztailak 2

• TTAPA TTAPA, TTAKA TTAKA  
TXALAPARTA jardunaldiak
Sormena ttakunka: txalaparta Artze 
anaien ibilbidean eta euskal kultura  
garaikidean > Argibel Euba
Txalaparta digitala: txalaparta eta 
abangoardiako musikaren arteko
ikerketa praktikoa > Enrike Hurtado
Hitzaldia
Ekainak 14, 19:00-20:30
Nömadak Tx- Dokumentala
Harkaitz Martinez de San Vicente
Ikus-entzunezkoa eta solasaldia
Ekainak 15, 19:00-20:30
Txalaparta jaialdia
Falerina lorategia
Ekainak 17
Txalaparta hastapen lantegia (7-15 urte)
* 11:00 Txalamako elkartea
Txalaparta master-class-a
* 12:00 Hutsun taldea
Txalaparta hutsa – kontzertu didaktikoa
14:00 Hutsun taldea
*Izen-ematea: ekainak 1-4 oihaneder.eus

• MUNDUA BIZIKLETAZ AMERIKAN
Ainhoa Perez de Nanclares
Koldo Zubizarreta
Ikus-entzunezkoa
Ekainak 13, 19:00-20:30

• GASTEIZTARRAK ARRAUN THE WORLD
Udako argazki-hizki lehiaketa
Ekainak 21-irailak 21 

Gazte sortzaileak beka 
[2017ko deialdia]

Gazteek gazteentzat sortutako 
ekitaldi kulturalak euskaraz
17-35 urte bitartekoentzat
Lanak aurkezteko epea:
Uztailak 2
Info +: 
www.vitoria-gasteiz/euskara
#gazteSortzaileakBeka

_Maite duzun hura, euskaraz!

Gasteizen  
euskarazko hauek  

ez galdu
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NAZIOARTEKO EKONOMIA | BARNE PRODUKTU GORDINA IRITZIAK

Errenta banaketaren ezberdintasunak 
neurtzeko orduan, Gini indizea da 
ezagunetako bat. Ehun urte beteak 

dituen koefiziente honek herrialde jakin 
batean errenta banaketa nolakoa den 
esaten digu 0 eta 1 bitarteko balioak har-
tuaz. Berdintasun osoko herrialde batean 
0 balioa hartuko luke eta beste mutu-
rrean, desberdintasun osoko herrialde 
batean, 1 balioa. Errealitatean noski, koe-
fizientea tarteko balioen artean mugitzen 
da eta bereziki baliagarria da konparake-
tak egiteko. Hau da, erabilgarria da oso 
herrialdeen arteko desberdintasunak 
alderatu edota herrialde jakin baten 
desberdintasun mailak denboran zehar 
duen joera aztertzeko.
 Zentzu horretan, Gini indizearen 
ekarpena oso garrantzitsua izan da: 
hankaz gora jarri ditu ohiko Bar-
ne Produktu Gordinaren araberako 
rankingak. BPGk errenta maila neur-
tzen duen heinean, herrialdeen batez 
besteko errenta mailarekin lotuta dago 
eta horrenbestez, pobrezia mailarekin. 
Desberdintasunak ostera, banaketare-
kin daude lotuta. Herrialde oso txi-
roetan desberdintasun handiak egon 
daitezkeen modu berean, errenta maila 
handiko herrialdeetan ere desberdin-
tasun handiak ezkuta daitezke; Brasil 
edota AEBen kasua litzake.
 Gini indizeak gizartearen osotasunean 
dagoen desberdintasuna islatzen du, 
baina ez digu ezertxo esaten gizartearen 
baitan gertatzen denaz. Muga horretaz 
José Gabriel Palma ekonomialari txile-
tarra ohartu zen XXI. mende hasieran. 
Herrialdez herrialde biztanleriaren 
muturrekin zer geratzen zen aztertuta, 
ikerketa sakona egin zuen. Horretan 
zebilela fenomeno politiko kuriosoaz 
jabetu zen: munduko herrialde guztie-
tan klase ertainak aberastasunaren zati 
berdintsua bereganatzen du, aberas-
tasunaren erdia alegia. Bere datuekin 
frogatu zuen ezberdintasunaren muina 

muturretan dagoela. Hau da, gakoa abe-
rastasunaren beste erdiaren banaketan 
dago: gaztaren beste erdia nola bana-
tzen den gizartearen %40 pobreenaren 
eta %10 aberatsarenaren artean.
 Hego Ameriketako herrialdeetan 
errenta desberdintasun handiagoak 
daude herrialde nordikoetan baino. 
Baina bi eskualdeetan klase ertainari 
dagokion aberastasuna antzerakoa da: 
klase ertainak gaztaren erdia erama-
teko gaitasuna errepikatu egiten da 
herrialdez herrialde. Aldiz, aberatsenen 
eta txiroenen gaitasunak oso desberdin 
portatzen dira herrialdez herrialde.
 Ñabardura hau oso baliagarria zaigu 
politika publikoak ebaluatzeko bidea 
ematen duelako. Txileri begira, Pal-
mak argi ikusten du azken hamarkada 
hauetako ezker-zentroko gobernuen 
porrota: desberdintasunak murrizte-
ko saiakerak egin dituzten arren, %10 
aberatsenak zeukanari tinko eutsi dio. 
Horrexegatik desberdintasuna oso gu-
txi murriztu da Txilen eta ezker berriak 
arrakasta lortu badu gutxieneko solda-
ta eta familia poltsari esker pobrezia 
murriztu duelako izan da.
 Palmaren emaitzek mahai-gainean 
jartzen dute desberdintasunak murriz-
teko politika publikoak %10 aberats 
horretara zuzentzea ezinbestekoa dela: 
egiturazko zerga erreformatzea, zergen 
iruzurra sakon ikuskatu eta zigortzea, 
eta paradisu fiskalekin amaitzea.
 Txiletik gurera salto eginez, begira 
diezaiegun gure erakundeei. Oso tre-
beak dira biztanleria txiroenaren kalte-
rako murrizketak aplikatzen eta eliteei 
geroz eta pribilegio gehiago aitortzen. 
EAEn eta Nafarroan, sozietateen gai-
neko zergari begiratzea baino ez dago 
horretarako. Bada, pobreenen kontra 
aplikatu ordez, murrizketak bidera 
ditzatela goiko mutur aberatsenak gaz-
taren zati handiegiaz jabetzeko dituen 
tresnak gutxitzera. n

Gini indizearen zuloa

Aiala Elorrieta 
EKONOMIALARIA

Gini indizearen ekarpena 
oso garrantzitsua da: hankaz 
gora jarri ditu ohiko BPGren 
araberako rankingak. 
BPGk errenta maila 
neurtzen duen heinean, 
herrialdeen batez besteko 
errenta mailarekin lotuta 
dago eta horrenbestez, 
pobrezia mailarekin. 
Desberdintasunak ostera, 
banaketarekin daude lotuta, 
gizartearen osotasunean 
dagoen desberdintasuna 
islatzen du, baina ez digu 
ezertxo esaten gizartearen 
baitan gertatzen denaz
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IRITZIAK ZIENTZIA | MORALA | JUSTIZIA

Gure morala, justizia eta abar, 
aukeramenean oinarritzen dira. 
Gizakia libre da ongia edo gaizkia 

aukeratzeko; beraz, gaizkia egiten due-
nari zigorra. Ez ote da normala? 
 Biziki gomendatzen dizuet Dick 
Swaab holandar neurologoaren We are 
our brains (Gure garuna gara) liburua 
irakurtzea: “Nahi duguna aukeratzeko 
erabateko askatasuna dugula: ideia hori 
ez da zuzena eta sufrimendu handia 
eragin du. (…) Gure sexu-orientazioa ez 
da aukeratzen, baizik eta programatu-
ta dago umetokitik. (…) Pederastia ere 
garunaren garatze-fase goiztiar batean 
programatzen da” (480. orria.).
 Gizakion jokabidean faktore biologi-
koek, genetikoek, neurologikoek, haur-
tzaroko heziketak eta esperientziek, 
ingurune sozio-ekonomikoak... eragiten 
dutela jakinda, kondena sutsuak baino 
askoz gehiago interesatzen zait zer-
gatikoak “ulertzea”, adibidez: zergatik 
sentitzen dute gizon batzuek haurren-
ganako sexu-erakarpena, eta zergatik 
kontrolatzen dute batzuek errazago eta 
beste batzuek nekezago joera hori? Zer-
gatik gara gizonok emakumeak baino 
bortitzagoak, batzuk beren seme-ala-
bak hiltzeraino hauen amarenganako 
gorrotoz? Eta abar. Galdera horiei “oso 
gaizto eta maltzurrak direlako” eran-

tzuteak gutxi asetzen nau ni, “gaizto 
eta maltzurrak” zergatik garen jakin 
nahi dut. Baina geure emozio, interes 
edo aurreiritziak jokoan daudenean, ez 
da onartzen galdezka hastea: delitua 
edo krimena zuritzea omen da hori, 
ahulezia eta konplizitatea, biktimentzat 
iraingarria. 

  “Gaixotasun psikiatrikoak edo neu-
rologikoak dituzten pertsonez beteak 
daude espetxeak” (228. orria). “Gure 
herentzia genetikoak neurri handian 
baldintza dezake gure jokaera eraso-
kor eta kriminala”; eta nerabeei buruz 
ari delarik, neurologoak dio: “Gaizkile 
hauei maiztasun harrigarriz detektatu 
zaizkie arazo psikiatrikoak; espetxean 
dauden mutilen kasuan proportzioa 
%90eraino ere iristen da” (224. orria).
 Oraintsu arte askorik ez dugu jakin 
geure burmuin edo garunaren fun-
tzionamenduaz. Orain neurozientziak 
egundoko aurkikuntzak egiten ari dira 
gizakion jokabideaz; eta aurkikuntza 
horiek erronka izugarrien aurrean jar-
tzen dituzte gure irakaskuntza-sistema, 
morala, sistema juridiko eta penala. 
 Liburuak eztabaida handiak eragin 
ditu, baina ados ez dagoenak ez lioke, 
nire ustez, erlijio, moral, filosofia edo 
ideologiatik erantzun beharko, bai-
zik eta beraren ikerketa-eremutik. Eta 
ikusirik geroz eta zientzialari gehiago 
dabiltzala ildo beretik –gure artean in-
teresgarria Gurutz Linazasoro–, ez ge-
nuke aurkikuntza horien aurka borroka 
antzurik hasi behar, historian hainbes-
tetan bezala. Buru osasuntsuagoak eta 
jendarte sanoagoa eraikitzeko giltzarri 
garrantzitsuak eman diezazkigukete! n

Gaitzespenaz harago

Oraintsu arte askorik 
ez dugu jakin geure 
burmuin edo garunaren 
funtzionamenduaz. Orain 
neurozientziak egundoko 
aurkikuntzak egiten ari dira 
gizakion jokabideaz

Iñaki Mendiguren  
IDAZLEA ETA ITZULTZAILEA 

943 371 545
publiz@argia.eus
www.argia.eus/tarifak Jarri publizitatea hemen

Zure jendea,
zure hedabidea, 
zure iragarkia.
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Ironiarik gabe

Mundu poliedrikoa da hau, gero eta konple-
xuagoa; likidoa edo. Batzuentzat sikiera 
gaurkoa ez da iraganean amesten genuen 

gero hura. Denetariko egon da orainoko bidean, 
baina gauden puntuan gaude, ez beste inon. Eta 
gauden puntua da gaurko abiapuntua. Pragma-
tismoa? Bai horixe! Baina kontuz, bada pragma-
tismo mugatua, eta mugatzailea, kudeaketaren 
egunerokora mugatua, eta pragmatismo eralda-
tzailea, kudeaketa barne hartzen duen burujabe-
tza sozio-politikoa gauzatzeko eskumenak eskura 
nahi dituena.
 Pragmatismoon konfrontazioan ari gara. Ba-
tzuek mugen arteko kudeaketa goresten dute, Es-
tatuko momentuko aukera urriak baliatzen saia-
tuz, kudeatzeko ahalmenean pausotxo berriak 
emanez, sigi-saga, baina burujabetzari karkasa 
eta mamia ematen dizkion apustu estrategikoa 
inoiz heltzen ez den gero baterako utziz. Gaur, 
datuak datu, gurean nagusi da pragmatismo mu-
gatzailea. Bestalde, burujabetza soziala lehenes-
ten dugunok arazo asko topatzen dugu zabaltzen 
ari garen bidean. Gurea apustu sozio-politiko 
globala da, estrategikoa, integratzailea, erronkak 
perspektiban hartzen dituena… Baina, beharba-
da, hori berori dugu arazorik handiena: likido 
den gizarte bati erakargarri egingo zaion norabi-
de alternatibo solidoa eskaintzea, apustuak iner-
tzia asko apurtzea baitakar. Eta, momentuz, ez 

gara hain onak, benetan. Ondorioz, gure apustua 
ez da, gaurkoz, pragmatismo mugatzailea gaindi-
tzeko bestekoa. Errealitatea errealitate.
 Baina inertziak ez dira bakarrik gizartean, 
eragileen esparruan ere badira; hori txarragoa 
da. Pragmatismo eraldatzailera bidean, geroa 
desberdina egingo badugu, baztertu egin behar 
dira iraganeko hainbat kontu zurrun. Zurruna 
eta solidoa ez baita gauza bera. Hortaz, gizar-
tean eragiteko mugimenduak ikusten ditut 
eraginkorrago, alderdiak baino, berriak izanda 
ere. Pertsonen bestelako parte-hartze politikoa 
ahalbidetu dezaketelako, zabalagoa, zuzenagoa; 
horizontalagoa instituzioen bertikala ahaztu 
gabe. Hola, oso positibo hartzen dut EH Bilduren 
birfundazio prozesua, burujabetza sozialaren 
bidean alderdietatik haratagoko espazio politi-
ko-instituzional gisa sendotze aldera. Ezinbeste-
ko jauzia da hori inertziak gainditzeko, inertzia-
tzat hartzen baitut nik batzuek alderdiari, bata 
zein bestea izan, eta banaketa-kuotei dieten 
debozio kezkagarria.
 Izan ere, gure prozesuak politika-eredu berriak 
ez ezik politika-eremu berriak ere behar ditu, 
burujabetza sozialaz sektore berriak konbentzi-
tzeko, gehiengo gabe ez baita hura lortzerik. Eta 
horretarako, inertziak utzi eta pragmatismoari 
eutsi, eraldatzailea eta eraginkorra. Hiztegi berri-
tuaz. n

Pragmatismoen konfrontazioa

Iñaki Antiguedad 
EHU-KO IRAKASLEA

Irria eta negarra eragin dizkidaten zenbait 
hitz irakurri ditut Araban gehien saltzen den 
egunkarian, kirol apustuen gaineko bi orrialde-

ko erreportaje batean. Utzidazue, bada, bertara 
dezadan lehen perla horietako bat, euskaratu bi-
denabar: “Kirola intentsitate handiagoz bizi nahi 
duen jokalari sozial baten bila gabiltza”. Kirolbet 
enpresaren marketin eta komunikazio arduradu-
na den Beñardo Elorzen hitzak dira arestikoak.
 Irriaren gazia eta negarraren gozoa uztartzen 
jakin duten honako hitz hauek Eneritz Alonsore-
nak dira, Reta enpresaren marketin eta komu-
nikazio arduradunarenak: “Retako langileek 

prestakuntza espezifikoa jasotzen dute edozein 
joko-arazo antzemateko: zoritxarrez gure jardu-
nari berez dagokion errealitatea da, baina geu 
gara lehenbiziko interesatuak ludopatia kasurik 
egon ez dadin”. 
 Erreportajearen izenburura eraman ditu, hain 
zuzen, azken hitzak kazetariak: “Geu gara lehen-
biziko interesatuak ludopatia kasurik egon ez 
dadin”. Ironiarik gabe (nekez sumatuko duzue 
ironiarik Araban gehien saltzen den egunkariko 
erreportajeetan; are nekezago, lerro-buruetan).  
 Eta horra ironiarik handiena: ironiarik gabe 
aritzea. n

Edu Zelaieta  
IDAZLEA 
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Medikuntza EHUn

Euskaraz ezin bada ikasi, 
mediku euskaldunak nola? 
Medikuntzako graduazio ekitaldian ozen esan zuen ikasleak: Medikuntzako 
euskarazko adarrean ematen dugu izena, baina ezin dugu euskaraz 
ikasi, eta guk mediku euskaldunak izan nahi dugu. Leioako campusean 
lehen hiru urteak egiten dituzte, euskaraz. Bigarren zikloan, ezin ordea. 
Hizkuntza Planak dio urte honen hondarrean derrigorrezko irakasgai guztiak 
euskaraz irakatsi behar direla. Onenean, Donostia Unibertsitate Ospitalean, 
irakasgaien %71 dira euskaraz, okerrenean, Gasteizen, %0.

Alde handia dago batetik bestera, hau 
da, ez da gauza bera EHUko Leioako 
campusean Medikuntzako hiru urteak 
ikastea ala hurrengo hirurak lau uni-
bertsitate-ospitaleetako batean egitea. 
Leioan euskaraz ikas dezakete euska-
razko adarrean izena eman duten ikas-
leek. Bigarren zikloan ospitaleetan ikas-
ten dute. Ziurrenik, ikasleak poz-pozik 

ariko dira orpoz orpo medikuekin. Or-
dea, salbu eta Donostiakoan, lantokio-
tan (Txagorritxun, Basurtun eta Guru-
tzetan), giroa erdalduna da eta ikasleek 
faktura ordaintzen dute. 
 Medikuntza euskaraz zergatik ezin 
den ikasi, ezin da bi esalditan azaldu 
ordea. Faktoreak asko dira. Hurrengo le-
rroetan giltza nagusiak emango ditugu.

 Onintza Irureta Azkune 
 @oirureta 
 ARGAZKIAK: DANI BLANCO
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Euskarazko adarra desagertzeko 
beldurra
Maria Fuentes Rodriguez 3. maila bu-
katzen ari da. Medikuntza Asanbladako 
kide gisa hitz egin digu. Euskarazko ma-
trikulazioa beherantz doala dio. Aurre-
ko Dekanotzak hala adierazi omen zien: 
beherantz segituz gero bi talde beha-
rrean bakarra izango zen euskarazkoa. 
Euskarazko lerroa arriskuan ikusten 
dute: “Presio demografiko handia dau-
kagu, Espainiar Estatuko edonork lor 
dezake plaza EHUn, jan egiten gaituz-
te, eta euskarazko plaza kopururik ez 
dago finkatuta. 300 ikasle hartuko badi-
ra, adibidez, zergatik ez gorde euskaraz 
150?”. Erantzuna berak ere badaki: EHU 
Espainiar Estatuaren mende dago eta 
ezin da euskarazko Medikuntza gradua 
egin. Fuentesek aitortu du selektibitatea 
euskaraz egiten duen ikasle dezentek 
gaztelaniaz ikastea erabakitzen duela. 
Ikasleak badaki Medikuntzako bigarren 
zikloa gaztelaniaz egin beharko duela 
neurri handi batean, BAME azterketa  
(Barneko Mediku Egoiliar) ere gazte-
laniaz, eta lantokian ere, Osakidetzan, 
berdin. “Dekanotzari badagokio matri-
kulazioa euskaraz sustatzea, baina ez 
dago horretarako estrategiarik”.   
 Itziar San Martin Euskarako eta Elea-
niztasuneko dekanorde berria da. Jon 
Zaratek bi urte daramatza Euskararen 
arloko errektoreordetzan. Haien ustez 
euskarazko matrikulazioa ez doa behe-
rantz. Haiek emandako datuen arabe-
ra, azken bost urteotan batez bestekoa 

111 ikasle izan da (guztira 280 inguru), 
gehienean 119 eta gutxienean 100. San 
Martinen ustez, ikasleek 100eko kopu-
rua dute buruan eta susmoa izan dute 
talde bat galduko dutela: “Esan genien 
ez dugula talde bat ezabatuko. Diskri-
minazio positiboa egiten da, 95 ikasle 
balira ere ahalegin guztiak egingo geni-
tuzke bi talde ateratzeko”. San Martini 
euskaldunak gaztelaniazko lerroan ma-
trikulatzeaz galdetu diogu. Bere iritziz, 
uste okerrak dituzte. Euskaraz ikastea 
ez da desabantaila, nahiz eta gero gaz-
telaniaz ikasten jarraitu: “Gaztelania eta 
ingelesa gero ere erabiliko dituzte eta 
terminologia ikasiko dute. Euskara gero 
ez dute ikasiko. Euskarazko matrikula-
zioa sustatzeko asmoa daukagu”. Orain-
dik ez ditu erantzunak aztertu, baina 
Medikuntzako ikasle guztiei, gai horren 
inguruko inkesta egin die.

Osakidetza dute aurrez aurre
EHUk hitzarmena du Osakidetzare-
kin irakasleak kontratatzeko. Bi egitu-
ra oso desberdin dira eta harremanak 
zaildu egiten dira. Desberdintasunak 
desberdintasun, batzuetan borondate 
falta antzematen da, aukerak egonda 
ere, ospitaletako hainbat zerbitzuburuk 
mediku euskaldunak irakasle izateko 
hautatu ordez atzean uzten baitituz-
te. Maria Fuentes ikasleak ez daki nola 
funtzionatzen duen EHUren eta Osa-
kidetzaren arteko hitzarmenak, baina 
adibide bat eman digu: “Lagun bat Gu-
rutzetako ospitalean ari zen praktikak 
egiten, Neumologia zerbitzuan. Bi medi-
ku euskaldun ezagutu zituen, biak prest 
zeuden irakasgaia euskaraz emateko, 
baina ez zieten halako plazarik zegoenik 
ere esan. Nire lagunak neumologiako 
irakaslea erdalduna zeukan. Zergatik 
ez zieten deitu mediku euskaldunei?”. 
Ikasleek irakasle euskaldunak eskatu 
dituztenean sarri ondoko erantzunak 
entzun dituzte: ez dago nahikoa mediku 
euskaldun eskolak emateko moduan, 

ARGIA | 2017/06/11 21



22 2017/06/11 | ARGIA

EUSKARA EHU | OSAKIDETZA

plaza elebiduna atera dugu baina ez da 
euskaldunik aurkeztu... 
 Itziar San Martin eta Jon Zarateren 
ustez, EHUk badauka zer egin Medikun-
tza euskaraz irakats dadin, baina gauza 
asko ez daude EHUren esku, Osakidetza-
ren ardurapean baizik. Irakasleak kon-
tratatzea gakoa dela diote, eta ezinean 
dabiltza. Bi hitzetan kontatuta proze-
sua ondokoa da: EHUk onartu du plaza 
bat ateratzea halako irakasgai emateko 
Medikuntzan. Euskaraz C1 maila (EGA 
maila) duen irakaslea kontratatuko da, 
bai ala bai. Osakidetzari profil horretako 
medikua eskatzen zaio, eta hark esan-
go du badaukan ala ez. Zer gertatzen 
da? Behin baino gehiagotan dagokion 
Zerbitzuak erantzuten duela ez duela 
mediku euskaldunik postu horretarako. 
Mediku euskaldunik “ez dagoenez” eta 
plaza elebiduna denez derrigor, ikastur-
te batez aldi baterako irakaslea arituko 
da. Irakasle hori erdalduna izan daiteke.
 Zarateren ustez, Medikuntza gra-
dua berezia da, beste erakunde bate-
ko langileekin egiten dute lan, irakasle 
asoziatuak dira, eta gainera medikuak. 
Euskarazko adarra osatze bidean, hain-
bat muga aipatu ditu: EHUk aurrekontu 
mugatua du eta sailek ezin izaten di-
tuzte nahi adina irakasle plaza atera; 
irakasleak kontratatzerakoan baldin-
tza geografikoa bete behar da, alegia, 
Txagorritxuko unibertsitate-ospitalean 
dauden ikasleei bertako medikuek 
eman behar dizkiete eskolak, ez adi-
bidez Donostiakoek, aldi berean baiti-
ra irakasle eta mediku; irakasle espe-
zializatuak izan behar dute, irakasgai 
bakoitzeko irakasle bat behar da, kar-
diologiako halako gai zehatz ematekoa, 
neumologian beste halako irakatsiko 
duena... Hala dio Zaratek: “Mugak dira, 
baina ez dira gaindiezinak”.
 Kontratazioa giltza denez, Osakidetza-
rekin plazak eskaintzeko bideak hobetu 
nahi izan dituzte: “Prozesua gardenago 
egitea nahi dugu. Ikasleek kritikatzen 
dute, eta guk ere ikusi dugu, plazak ate-
ra eta Osakidetzako zerbitzuek haien 
intereseko medikuak eskaintzen dituz-
tela”. Osakidetzak lan moldea aldatzea  
proposatu zien: EHUren plazak Osaki-
detzako Euskara zerbitzura bideratuko 
dira eta  ospitaleetako zuzendari medi-
kuen bidez deialdi zabalak egingo dira. 
Mediku batzuk plazak atera zirela ohar-
tu ere ez ziren  egiten batzuetan, –dio 
Zaratek–. Euskarako errektoreordea po-

Goian, Donostiako Unibertsitate-Ospitalean ikasleak atseden hartzen, eta behean alboko eraikinean, 
alegia, ospitalean bi ikasle lanean. Donostiakoa da irakasgune euskaldunena.
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zik ari da lanean Osakidetzarekin, batik 
bat giza baliabideetarako zuzendaritza-
rekin eta Euskara zerbitzuarekin. 

Hizkuntza Plan estralurtarra
Fuentes ikaslea halako tonuan entzun 
dugu elkarrizketa egin diogun bitartean: 
plaza elebiduna ateratzen da, baina ez 
dakigu zergatik gero urtebetez elebakar 
den; irudipena daukagu Osakidetzan 
azpijokoan ibiltzen direla eta nahi duten 
medikuak aurkezten dituztela irakasle 
plazetarako, baina ez dugu frogarik...   
Eta kazetariaren galdera: Dena hain da 
zalantzagarria, lausoa? Hizkuntza Pla-

na izango duzue bada? Horrek zer dio? 
Harritu egin da Hizkuntza Planaz gal-
detu diogulako: “Hizkuntza Plana? Pa-
sibitatea da hemen nagusi. Euskararen 
inguruko ekintzak lipdubak, narrazio 
lehiaketak, eta horrelakoak izaten dira. 
Guk karrera euskaraz nahi dugu!”.
 EHUko Euskararen II. Plan Gidaria 
2013-2017-ren arabera, Medikuntzan 
derrigorrezko irakasgai guztiak eus-
karaz ematea lortu behar da urte hau 
bukatzerako. 23. orrialdeko datuak 
ikusita, miraria litzateke plana bete-
tzea. Zaratek aitor du plana ez datorrela 
bat errealitatearekin. Aurten bukatu-

OSASUNA | MURRIZKETA SOZIALAK GIPUZKOEHU | OSAKIDETZA EUSKARA

IZASKUN ELEZGARAI, MEDIKUNTZA ETA ERIZAINTZA 
FAKULTATEKO IRAKASLE ETA IKERTZAILEA

“MEDIKUNTZA GRADUA EUSKAL HERRIAK BIZI 
DUEN EGOERAREN ADIERAZLE EGOKIA DA”

Medikuntza euskalduntzeko dauden 
oztopoez galdetuta, fokua urruntzeko 
ariketa egin duzu.
Estrategia eta erabaki politiko falta dago 
atzean. Herri ikuspegitik aztertu behar 
dela iruditzen zait. Arazoa ez da EHU, ara-
zoa da EHU Espainiako araudien menpe 
dagoela, horrek esan nahi duenarekin. 
Horrez gainera, EHU aldian aldiko errekto-
retzen erabakien menpe dago eta horiek 
irizpide politiko-kultural euskaltzalea-
goak edo kontrakoagoak izan ditzakete. 
Medikuntza gradua Euskal Herriak bizi 
duen egoeraren adierazle egokia da.

Osakidetzak zeresan handia du.
Bigarren zikloa Osakidetzako ospita-
leetan egiten dute ikasleek. Ospitaletik 
ospitalera egoera desberdina bada ere, 
gehienetan oso giro erdalduna dago. 
BAME (Barneko Mediku Egoiliar) azterke-
ta gaztelaniaz egiten dute. Lanbidea bera 
ere gaztelaniaz garatuko dute. Arazoa 
egiturazkoa da eta EHUtik askoz harago 
begiratu behar da.

Oso bitxia egin zaigu jakitea plaza ele-
bidunak hutsik geratu daitezkeela,  
mediku euskaldunak irakasle lanetan 
aritzeko prest egonda ere. Ulertzen 
zaila da.
Hori Osakidetzako arduradunen eskue-
tan dago eta orain arte Osakidetzan bo-

tereguneak erdaldunak izan dira, eta 
ikusten dugunez, medikuntza arlo oso 
hierarkikoa da.

Hemengo ikasleek espainiarrekin 
lehiakortasun handia dutela-eta, eus-
karazko adarra ahulduko den beldur 
dira.
Lehen esan dut herri ikuspegia behar du-
gula. Orain, gutxi gorabehera, 200 gaz-
telaniazko adarrean eta 100 euskaraz-
ko adarrean gabiltza. Lehenik eta behin, 
pentsatu beharko litzatekeena da zenbat 
profesional euskaldun behar diren, eta 
horren arabera kalkulatu beharko da fa-
kultatean zenbat ikasle euskaldun sartu 
behar diren.Nire ustez, denek izan behar-
ko lukete euskaldunak, gure helburuak 
Euskal Herriko mediku guztiak euskaldu-
nak izatea izan beharko lukeen moduan.

Baina horretarako eskuduntzarik ez 
du EHUk.
Argi ikusten dut hemen erabaki politi-
koak eta estrategia bat behar direla, ha-
sieran esan dudan moduan, eta beste 
aldea aurrean izango dugula. Euskaldu-
nak gara eta geureagatik begiratu behar 
dugu, bestela nork begiratuko du guga-
tik? Nork bermatuko du euskalduntze 
prozesua EHUn? Nork arautuko du EHUn? 
Gatazka sortuko du, jakina, baina aurre 
egin behar diogu.

 » Maria Fuentes, ikaslea: 
“Presio demografiko 
handia daukagu, 
Espainiako Estatuko 
edonork lor dezake 
plaza EHUn, jan egiten 
gaituzte, eta euskarazko 
plaza kopururik ez dago 
finkatuta”

 » Itziar San Martin, 
dekanordea: 
Ikasle euskaldunak 
gaztelaniazko adarrean 
matrikulatzeaz: 
“Gaztelania eta ingelesa 
gero ere erabiliko dituzte 
eta terminologia ikasiko 
dute. Euskara gero ez dute 
ikasiko. Guk euskarazko 
matrikulazioa sustatzeko 
asmoa daukagu”

 » Jon Zarate, euskarako 
errektoreordea: 
“Ikasleek kritikatzen dute, 
eta guk ere ikusi dugu, 
irakasle plazak atera eta 
Osakidetzako zerbitzuek 
haien intereseko 
medikuak eskaintzen 
dituztela”
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ko da bost urteko plana eta beste bat 
egin beharko da, zein helburu izango 
dituen, ez digu aurreratu Zaratek: “Iku-
siko dugu nola egin. Oraingo plana oso 
orokorra da eta agian beste modu batez 
landu behar dugu”.

Mediku ona / mediku euskalduna 
gainditzeko beharra
Ekainaren 27an eta 28an Osasuna eta 
Hizkuntza jardunaldiak izango dira Bil-
bon, EHUren Udako Ikastaroek antola-
tuta. Mediku on / mediku euskaldun ez-
tabaida tabernatik atera eta akademiara 
eramatea aldarrikatu dute Zaratek eta 
San Martinek. Erdigunean pazientea ja-
rri behar da, eta osasun arretaren ka-
litatea hizkuntzarekin lotu behar da: 
“Horren ebidentziak lortu behar ditugu 
ikerketa bidez eta eztabaida gizartera 
zabaldu”. Ikerketa lerro horri ikasleek 
ere heltzea nahiko lukete, Bidane Pe-
tralandak (ARGIAn, 2017ko ekainaren 
4an elkarrizketatua) egin duen moduan. 
Petralandak Osakidetza barruko euska-
razko zirkuituak aztertu ditu. Berea da 
Medikuntzan osasuna eta euskara lotu 
dituen gradu amaierako lehenengo lana.
 Medikuntzako ikasleen aldarrikapen 
bakarra ez baita haien eskubidea kon-
tuan hartzea, hau da, ikasketak euska-
raz egitea. Ikasleok mediku euskaldun 
izan nahi dute. Kalitatezko arreta eskai-
ni nahi dute, beraz, euskaraz eman nahi 
dute zerbitzua. n

San Bartolome plaza, 2
20400 Ibarra

www.ibarra.eus

EUSKARA ZERBITZUA:
 943 673 827

BABESLEA: IBARRAKO UDALA

EHU-KO OSASUN ZIENTZIETAN EUSKARA

MATRIKULAK EUSKARAZ*
 Ikasle kopurua Ikasle kopurua  
2016-2017 ikasturtea GAZTELANIAZ EUSKARAZ GUZTIRA

Medikuntza eta Odontologia Leioan (1. zikloa) 805 535 1.340

Gasteizko Medikuntza Irakasgunea (2. zikloa) 142 48 190

Basurtuko (Bilbo) Medikuntza Irakasgunea (2. zikloa) 201 74 275

Gurutzetako (Bilbo) Medikuntza Irakasgunea (2. zikloa) 174 101 275

Donostiako Medikuntza Irakasgunea (2. zikloa) 164 330 494

Erizaintza Donostian 88 149 237

Erizaintza Leioan 401 289 690

Farmazia Fakultatea 707 662 1.369

Guztira 2.682 2.188 4.870 
 %55,07 %44,93

* Matrikula euskaraz egiteak ez du esan nahi irakasgai guztiak euskaraz jasotzen 
dituztenik, ondorengo bi tauletan ikus daitekeen moduan.

IRAKASGAIAK EUSKARAZ (%)
 2014-2015 2015-2016 
Gradua ikasturtea ikasturtea

Medikuntza Leioan (1. zikloa) %100 %100

Gasteizko Medikuntza Irakasgunea %0 %0

Basurtuko (Bilbo) Medikuntza Irakasgunea %55 %67

Gurutzetako (Bilbo) Medikuntza Irakasgunea %41 %52

Donostiako Medikuntza Irakasgunea %68 %71

Odontologia %59 %59

IRAKASLE-IKERTZAILE PLAZA ELEBIDUNAK
Medikuntza Leioan (1. zikloa)  %46,62

Gasteizko Medikuntza Irakasgunea  %4

Basurtuko (Bilbo) Medikuntza Irakasgunea  %25

Gurutzetako (Bilbo) Medikuntza Irakasgunea  %26,39

Donostiako Medikuntza Irakasgunea  %46,47

Iturria: EHU.

 » Izaskun Elezgarai, 
irakaslea:  
“Arazoa ez da EHU, arazoa 
da EHU Espainiako 
araudien menpe dagoela, 
horrek esan nahi 
duenarekin”
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16 urte nituela hasi nintzen astero-as-
tero autobusez herritik Iruñera joan eta 
orduko Kattalingorriko kideekin elkar-
tzen, sekulako liberazioa izan zen nire-
tzat. Norberak bere bizipenak zituen, 
adin eta ikuspuntu desberdineko jendea 
elkartzen ginen. 
 Ordutik hainbat aldaketa ikusi ditut; 
2011n antzeko ideologia genuen tal-
de bat elkartu eta Lugatibe sortu ge-
nuen: Iruñeko gazte transmarikabollo 
eta queer asanblada da, apolitikoa eta 
era autogestionatuan lan egiten duena. 
 Militantziak, aldarri politikoaz gain, 
babesa, sarea eta lagun taldea eman diz-
kit; eta bizitzako une garrantzitsu asko. 
Duela zenbait urte, herriko plazan, ber-
tako talde feministarekin armairua erre 
genuenekoa datorkit burura, berezia 
izan zen, ekintza sinbolikoa baino askoz 
gehiago. Izugarri lagundu zidan ahaldun-
tze prozesuan, herrietan etxeko ezkuta-
lekutik kalera ateratzea pauso handia da.
 Azken bi urteetan nabaritu da alda-
keta Nafarroan, inplikaziorik ez zuten 
erakundeek LGTBI kolektiboekin harre-
man zuzena izan duten heinean. Horren 
adibide dira iaz abiatu zen Kattalingune 
arreta zerbitzua, maiatzean ireki berri 
den sexu eta genero aniztasunen unitate 
administratiboa edota hilabete honetan 
onartuko den LGTBI Foru Legea. 

 Hori guztia eskertzekoa da, proto-
koloak eta legeak alde izatea abantaila 
delako, baina tentuz ibili behar dugula 
iruditzen zait, ezin gara erlaxatu eta 
kalea ahaztu. Lege eta eskubideak ira-
bazi bezala gal daitezke eta sarri ez dira 
nahikoa izaten. Indarkeria matxista-
ren aurkako legea, adibidez, lorpena 
izan zen, baina argi dago hutsune asko 
dituela. Lugatibekook distantzia apur 
bat hartu dugu, azken mendeetan gure 
kontra aritu diren botereez ez baikara 
erabat fio.
 Nerabezaroan Iruñeko dantzaleku ba-
tean musuka ari nintzela, irainak, listua 
eta izotzak jaurti zizkidaten. Orduan ez 
nuen oraingo tresnarik ezta babes sare-
rik ere, eta lokaleko atezainak gu bota 
gintuen istiluen sortzaile izatea argu-
diatuta.
 Badirudi ordutik gauzak aldatu dire-
la, baina orain urte eta erdi, mehatxuka 
eta irainka hasi zitzaigun mutil gazte 
talde bat Iruñeko Alde Zaharrean ekin-
tza berdinarengatik. Erantzuna bestela-
koa izan zen, Lugatibeko kideekin ginen 
eta denok elkarri musuka hasi ginen. 
Mehatxuka jarraitu zuten baina kaleko 
jendearen babesa jaso genuen eta alde 
egin zuten. Foruzainen aurrean sala-
tzea erabaki genuen, tratua egokia izan 
zen, baina agenteak ez zuen jakin halako 

eraso baten aurrean nola jokatu eta tal-
de erlijioso edo etnikoen kontrako era-
so gisa sailkatu zuen gurea. Horregatik 
uste dut, babes juridikoa beharrezkoa 
izan arren, babes soziala sustatzea ere 
garrantzitsua dela.
 Ezagutzen ez ditudan hiri eta lekue-
tan ez naiz seguru sentitzen. Konfort 
eremuetan ibili ohi gara, burbuilan mu-
gitzea errazagoa delako. Gaindituta da-
goela ikusarazi nahi dute, baina ez da 
egia, asko dago egiteko. Homosexuali-
tatearen hiriburutzat dugun Madrilen, 
intentsitate ezberdineko eraso homofo-
boak egunero gertatzen dira. 
 Ildo horretan, mundu osoan zabaltzen 
ari den eskuin muturraren gorakadak 
beldurtzen nau. Arrazakeria, homofobia 
eta matxismoa berrindartzen ari dira. 
Hazte Oír erakundeko autobusa adibide 
garbia da, neomatxismoa indarra har-
tzen ari da eta atzean babes erlijiosoa, 
politikoa eta ekonomikoa ditu. 
 Autokritika kolektiboa egin behar 
genuke. Gay mugimenduan despoliti-
zazioa nabari da, pinkwashingaren bi-
dez LGTBIaren instrumentalizazioaren 
aroan sartu gara eta horri kapitalismoak 
euro ibiltari gisa ikusten gaituela gehitu 
behar zaio. Enpresek merkatu handia 
ikusi dute eta Harrotasunaren Eguna 
horren gorazarre bihurtu da. n

Joseba Verdugo Goikoetxea naiz, 
26 urteko garestarra. 10 urte 
daramatzat LGTBI mugimenduan 
militatzen eta Lugatibe kolektiboko 
kide naiz. 

TESTUA ETA ARGAZKIA: 

Eider Madina Berasategi 
@xaukenaxauk

“Herrian armairu bat 
erretzea ekintza sinbolikoa 
baino gehiago izan zen”

Joseba Verdugo [LGTBI mugimenduan militante]

GURE ESKUBIDEAK
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Getxoko Udalean guztira zazpi geltoki 
dauden arren, metroa horietako seitan 
besterik ez da gelditzen. Zazpigarrena, 
ofizialki Getxo-Ibarbengoa izena due-
na, 2011tik dago eraikita, baina sekula 
ez da han trenik gelditu, sekula ez dute 
bidaiarien joan-etorria ezagutu haren 
nasek. Geltoki “mamua” esaten diote. 
Ezohiko lekuan dago, lauzpabost etxe 
baizik ez duen zelaiz betetako inguruan.
 Agintarien asmoa betetzera, 300 au-
torentzako lurpeko aparkalekua egon-
go da, edo egon beharko litzateke jada, 
Ibarbengoako geltokiaren ondoan, Tosu 
izeneko parajean. Horren ordez, egun 
baratze batzuek, tarteka pankartaren 
batek eta etxola batek osatzen dute me-
troan doazenei Tosuk eskaintzen dien 
paisaia. Inoiz kanpin-dendak ere izan 
dira. 2011tik, geltokia amaitu zenetik, 
beti egon da norbait zelaia okupatzen, 
aparkaleku proiektua geldiarazteko bo-
rrokan. 

 Getxoztar talde bat eguna belar ja-
nean ematen zuten behiekin espazioa 
partekatzen hasi zen garai hartatik asko 
aldatu da Tosuko landaren itxura. Orain 
ez dago behirik, eta belardiaren zati bat 
baratzeek hartu dute, baita zuhaitz ba-
tzuek ere, dena okupei zor. Etxola handi 
batek etxebizitza-biltoki funtzioa egiten 
du, txikiago bat dago komunerako. Etxo-
la handian hartu gaituzte Tosu Betirako 
Asanbladako Nagorek eta Gorkak. 

Beste 20.000 biztanlerentzako tokia 
egiteko plana
“2007an Bilbo metropolitanoaren Lu-
rralde Zatikako Plana aurkeztu zen, Uri-
be Kosta ere hartzen zuena”, azaldu du 
Gorkak; “zehazki, 30.000 etxebizitza 
egitea aurreikusita zegoen eskualdean, 
horietatik 8.000 Getxon”. Gehienak An-
dra Mari auzoan egitea aurreikusi zuten 
–ingurukoek Getxo esaten diote, besterik 
gabe–, udalaren sorburu eta haren espa-

zio berde apurretatik gehientsuenak gor-
de dituen inguruan, Berangoko mugan. 
 “Betidanik nekazari ingurua izan da 
Andra Mari”, dio Gorkak. “Gutxika urba-
nizatuz joan da, eta denboraz, baserrie-
kin batera txaletak eta bestelako etxebi-
zitzak eraiki dituzte, baina landa eremu 
batzuk gorde dira”. Testuinguru hartan 
iragarri zen 8.000 etxebizitza egiteko 
plana. “Ia beste Areeta bat egitearen pa-
rekoa da, 20.000 biztanlerentzako to-
kia, eta horrek dakartzan azpiegitura 
guztiak”. Erantzuna berehala sortu zela 

AZPIEGITURAK

Tosu Betirako Asanblada

ZEMENTUAREN 
AURREAN, 
AITZURRAK
2011n amaitu zuten Getxo eta Berango arteko Ibarbengoako metro 
geltokia eraikitzen, baina ez da sekula erabili. Oraingoz gauzatu ez den plan 
handiago baten parte zen geltokia: 8.000 etxebizitza landa izaerari eutsi 
dion eremuan, eta aparkaleku handia. Etxebizitzen proiektua alboratuta 
dago behin-behinean, ez ordea aparkalekukoa. Herritar talde batek sei urte 
darama hura egin nahi duten zelaian, egitasmoa geldiaraziz eta aldi berean 
bizimodu alternatiboa eraikiz. Ongi etorri Tosura.

 Unai Brea 
 @unaibrea
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gogoratzen dute Tosu Betirakoko ki-
deek. Ordurako auzo elkarte indartsua 
zeukan Andra Marik. 3.000 lagun bildu 
zituzten urbanizazio asmoen aurkako 
manifestazio batean, 2007an bertan. 
 Kaleko indar erakustaldiaz gain, uda-
letxe barruko oreka haustea lortu zuen 
Andra Mariko auzo elkarteak. Ezker 
abertzalea legez kanpo zegoela, ber-
deentzako botoa eskatu zuten, baita as-
kotxo eskuratu ere auzoan. Beti bezala 
EAJk irabazi zituen hauteskundeak, bai-
na ohi baino tarte estuagoarekin, eta 

udalean indar nahikorik ez zuela ikusita 
8.000 etxebizitza egiteko proiektua baz-
tertu egin zuen, garai hobeen zain. Han-
dik laburrera agertu zen bete-betean 
krisia, higiezinen burbuilaren eztanda 
eta guzti. Hurrengo urteetan proiektua 
itzuli egin zen, baina apalago.
 Zelaiak zementuz betetzeko asmoa mo-
mentuz bertan behera lagata ere, Ibar-
bengoako geltokia eraikitzen hasi ziren 
2008an. “Auzotarren aspaldiko eskaria 
zen trenbidea lurpetik joatea Anda Ma-
rin”, gogoan du Tosu Betirako Asanbla-

dako Nagorek; “lortu egin zuten, baina 
Getxoko geltoki zaharra ere eraitsi zieten 
eta beste bat eraiki Bidezabalen, Algor-
tatik hurbilago eta beraz auzokide asko-
ren etxeetatik urrunago. Ibarbengoakoa 
eraikitzen hasteko aitzakia izan zen gel-
toki zaharraren ordezkoa egitea, baina 
aitzakia hutsa besterik ez zela bistan da, 
oraindik ireki gabe dago eta”. Ibarben-
goako aparkalekuaren aurka daudenen 
esanetan, bai geltokia bai parkinga bera 
inguruaren urbanizazioari atea irekitze-
ko lehen urratsak besterik ez dira.

ARITZ LOIOLA
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Trafikoa arintzeko edo guztiz 
kontrakorako?
Tosuko aparkalekua Bizkaiko Garraio 
Partzuergoak sustatutako egitasmoa da. 
Getxoko alkatea, Imanol Landa jeltzalea, 
erakunde horretako Kontseilu Nagusiko 
bokala ere bada, eta Udaleko gobernu 
taldeak proiektua babesten du erabat. 
Haren iritzia zehazki ezagutzeko Hirigin-
tza zinegotzi Joseba Arregirekin harre-
manean jartzen ahalegindu gara, baina 
udal iturriek orain dela hilabete batzue-
tako prentsa ohar bat igorri digute, esa-
teko duten guztia hor dagoela adieraziz.
 Oharrean, Getxoko gobernu taldeak 
“babes osoa” adierazten dio “Ibarben-
goako Metroko aldirietako aparkalekua 
eta geltoki berria irekitzeko proiektuari, 
agerikoa baita mesedegarri izango dela 
Getxo eta Uribe Kostarentzat, mugikor-
tasunaren eta ingurumenaren alorrean”.
 Getxon metroak maiztasun handiagoa 
du eskualdeko beste herri batzuetan 
baino. Udalaren esanetan, autoa uzte-
ko tokia eskaintzeak aukera emango 
dio herritar askori maiztasun horretaz 
gozatzeko oso prezio merkean –egu-
nean 70 zentimo ibilgailua bertan uz-
teagatik–, horri esker gidari asko ez dira 
Getxo hirigunera sartuko eta oro har 
errepideetatik auto asko kenduko dira. 
“Garraio publikoa eta autoa konbina-
tzen dituen aukera hori gero eta gehiago 
eskatzen dute herritarrek”, Bizkaiko Ga-
rraio Partzuergoaren arabera. 
 Tosu Betirako Asanbladako kideak ez 
datoz bat: “Uste dugu aparkaleku bat 

eraikitzea inoiz ez dela autoak errepi-
deetatik kentzeko; kotxea erabiltzeko 
beste azpiegitura bat besterik ez da”, 
diosku Nagorek. “Hemen ondoan auto-
bidea egin zuten ataskoak konpontzeko 
eta ez zituzten konpondu; orain aparka-
lekua… Beti aitzakia berarekin dabiltza”. 
Bide batez, argi utz nahi dute ez daude-
la Ibarbengoako geltokia irekitzearen 
aurka, “azken batean eginda dago eta”. 
Baina administrazioarentzat ezinbeste-
ko baldintza da aparkalekua eraikitzea 
geltokia zabaldu aurretik. 

Parte hartzea bai, baina nolakoa?
Getxon indarrean dagoen Hiri Anto-
lamenduko Plan Orokorra (HAPO) 
2001ekoa da, eta udal osoa urbaniza-
garritzat jotzen du, legez ukiezina den 

kostaldeko marra eta Andra Marin ber-
tan dagoen golf zelaia izan ezik. Testuin-
guru horretan erabateko zentzua zuen 
8.000 etxebizitza eraikitzeko asmoak, 
baina ikusi dugunez tiradera batean 
uztea beste irtenbiderik ez zuen izan 
Udalak 2007an. Handik urte batzueta-
ra prozesu parte hartzailea ireki zuen 
alternatibak lantzeko, 2011tik 2015era 
iraun zuena. 
 Prozesu hartan parte hartu zutene-
tako bat Iñigo Elortegi Getxoko Auzo-
kideok plataformako kidea da. “Udal 
gobernu taldeak hiru aukera ipini ziz-
kigun mahai gainean: euren ikuspun-
tutik baikorra zenak 8.000 etxebizitza 
egitea zekarren; moderatuak 2.500 eta 
4.000 bitartean; eta ezkorrak 2.000. Eu-
rak moderatuaren alde azaldu ziren”. 
Hortik behera ezer ez. Baina prozesuan 
parte hartu zutenen %55ek “zero gara-
pen” izeneko hautuaren alde egin zuten, 
hasierako aukeren artean ez bazegoen 
ere: 2013-2017 epean etxe berririk ez 
eraikitzea Getxon, eta udalean hutsik 
eta erabiltzeko moduan dauden 3.500 
etxebizitzak erabiltzea eskaintza berria 
egiteko. Elortegiren esanetan, proiektua 
idazteko ardura zuen lantaldeak ez zuen 
aukera aintzat hartu eta horrek eragin 
zuen partaideen erdia baino gehiago 
prozesutik irtetea. 
 “Ez dituzte 8.000 etxebizitza eraiki-
ko, baina agian 4.000 bai, horretan da-
bil EAJ”, dio Elortegik. Ez du erraz, eta 
HAPOa ere ez du berriztu nahi horre-
tarako EH Bildurekin eta Podemosekin 
negoziatu beharko lukeelako udalean. 
Seguruenik garai hobeen zain dago, ea 
gehiengo zabalagoa lortzen duen hu-
rrengo hauteskundeetan”. Beste oztopo 
bat etor dakioke luze gabe argitaratuko 
diren EAEko Lurralde Antolamendu Gi-
dalerroetatik, itxuraz filosofia aldaketa 
ekarriko baitute 2007ko testuingurua-
rekin alderatuta. “Badirudi orain hiri-
guneen inguruetako eraztun berdeak 
babesteko joera dagoela”, dio Elortegik, 
“krisi garaian lurzorua gorde beharra 
dago nonbait, amaitu dira udalak erai-
kuntzako plusbaliekin sostengatzen zi-
ren garai oparoak”.
 Etxebizitza premiak ez du justifika-
tzen milaka etxe berri egin nahi izatea, 
Elortegiren esanetan. Bat datoz Tosu 
Betirakoko Gorka eta Nagore. Azken ur-
teetan Getxok biztanleak galdu ditue-
la gogorarazi digute: 83.000 ingurutik 
78.000ra.

Tosu Betirako Asanbladako zenbait kide, 2017ko urtarrilaren 21ean egindako manifestaziora deitzen.

Tosu Betirako:  
“Ez gaude hemen lurra 
defendatzeko bakarrik, 
beste gizarte eredu 
bat sortu nahi dugu, 
energetikoki, elikadura 
aldetik, harremanen 
aldetik... Hau ez da 
aparkalekuaren kontrako 
borroka hutsa”

HIRUKA-CC BY SA
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Beste gizarte eredu baten bila
Joko horren erdian, pertsona talde ba-
tek bizimodu bat eraiki du, urteen po-
derioz, Tosuko landan. Edo horretan 
dabiltza behintzat. 2011tik beti egon da 
mugimendua bertan. Guztira bost kan-
paldi egin dituzte. Lehen hirurak irau-
pen mugatukoak, hirigintza planen aur-
ka protesta egiteko antolatuak. Azken 
biak erresistentzia kanpaldiak izan dira, 
mehatxu zehatzei aurre egiteko abiara-
ziak eta hasiera batean iraupen muga-
gabekoak. Horietan azkenekoa 2017ko 
urtarril amaieran izan zen, itxura osoz 
obrak hasi behar zituztenean. Momentuz, 
ordea, topografoak izan dira bertara joan 
diren langile bakarrak. Lasai egin dute 
egitekoa, Tosu Betirakoko kideek inolako 
oztoporik jarri gabe. Makinak doazenera-
ko, berriz, protokolo bat dute prest.
 Bien bitartean, hasieran lau horma 
xume besterik ez zituen etxola negua 
bertan emateko moduko etxe bihurtu 
dute, sukalde eta literekin, horma ba-
tzuk adobez eta besteak kartoiz egin-
da, material birziklatua erabiliz. Bara-
tzeek ere bidea egin dute. Bazterketa 
arriskuan dauden pertsonekin lan egi-
ten duen elkarte bat hurbildu zitzaien 
orain pare bat urte eta geroztik haien-
tzat da ortuetako bat. Pertsona bat dago 
erroldatuta Tosuko landako etxolan, 
eta atean itsatsita daukate beste baten 
etxebizitzan bortxaz sartzea galarazten 
duen legearen pasartea, polizia doane-

rako. Udaltzaingoaren bisita izan zuten 
behin, erroldatutako pertsona benetan 
han bizi zela egiaztatzeko. Baina jen-
dearen joan-etorria da Tosuko giroaren 
ezaugarri nagusia. Hitzaldiak, ekital-
diak, igande arratsaldeetan hanburgesa 
salmenta… Mugimendua dago, eta gai-
nera bizilagunekin, oro har, harreman 
ona izateaz harro daude. 
 “Orain momentua da patxadaz elkarre-
kin jesarri eta hemen eraiki nahi dugun 
bizimoduaz hitz egiteko, gure arteko ha-
rremanak hobetzeko, konpromiso mailak 
orekatzeko, botere harremanik ez ego-
teko”, azaldu digute Nagorek eta Gorkak, 
“batzuetan asanblada mitifikatzen dugu 
baina egunero landu behar dira harre-
manak. Azken kanpaldiaren ostean en-
presek ez dute mugimendurik egin eta la-
saitasun une hau aprobetxatu nahi dugu 
barne mailako hausnarketa egiteko”. 
 “Ez gaude hemen lurra defendatze-
ko bakarrik”, dio Gorkak, “beste gizarte 
eredu bat sortu nahi dugu, energetikoki, 
elikadura aldetik, harremanen aldetik… 
Plaka fotovoltaikoak dauzkagu, material 
guztia berrerabilitakoa da, afarietan al-
boko ekoizleei erositako janaria ematen 
dugu, edo gure ortukoa. Ez da aparkale-
kuaren kontrako borroka hutsa”. n

 k Artikulu hau eta beste asko itzultzen ditugu 
ingelesera, Euskal Herriko berriak Euskal 
Herritik zabal ditzagun: argia.eus/english

20491 Leaburu ·  943 670 724
www.mahalanaturala.com

Gaur egun pertsona bat dago erroldatuta Tosuko 
zelaian eraikitako etxola honetan. Tosu Betirako 

Asanbladak, berriz, 10-15 kide ditu.
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Luis Plaza Velez Kolonbiako sindikalista

“MULTINAZIONALEK AHAL 
DUTEN GUZTIA EGINGO DUTE 
BAKE AKORDIOA BETE EZ DADIN”

SAT sindikatuak gonbidatuta bi hilabete igaro ditu Luis Plaza Velez 
sindikalista eta irakasle kolonbiarrak Espainiako Estatuko sindikalismoa 
aztertzen. Euskal Herrira egindako bisita baliatu dugu Kolonbiaren 
gaurkotasunaz galdetzeko.

Xuban Zubiria Elexpe 
@xubanzubiria 
ARGAZKIA NOAUA
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Gazte murgildu zinen mundu justuago 
baten aldeko borrokan.
Nire militantzia nerabezaroan hasi zen 
jaioterrian, Kartagenan. Animalien es-
kubideen alde atera nintzen lehen aldiz 
kalera. Geroago ikasle mugimenduan 
murgildu nintzen. Orduko ekintzek eta 
borrokek egin ninduten giza eskubideen 
aldeko militante. Kolonbian errealitateak 
bultzatzen zaitu militantziara. Asko dugu 
oraindik borrokatzeko eta irabazteko.

Kolonbian justizia sozialaren alde egitea 
arriskutsua da.
Kolonbiako historiari erreparatuz gero 
ikusiko dugu kolonialismoaren garaie-
tan hasitako indigenen aurkako jazar-
penak egun bere horretan dirauela. Or-
dutik eskubide urraketak aldatu badira 
ere, hauek ez dute etenik izan. Bizi ere-
du kapitalista basatiak jazarpena eta 
miseria gizarteko ia sektore guztieta-
ra zabaldu ditu azken hamarkadetan. 
Lehen eta orain gatazka guztien oina-
rrian lurraren jabetza dago. Kolonbian 
lurraren banaketa duina eskatzen due-
na beti egongo da arriskuan.

Sindikalismoak ere muturreko egoeretan 
dihardu.
Kolonbian hiru sindikatu nagusi daude: 
CTC, CGT eta CUT. Nik urte asko darama-
tzat CUT sindikatuan. Gure sindikatua 
da gobernuaren politika neoliberalari 
hortzak erakusten dizkiona. CUT izan 
da langileen eskubideen aldeko borroka 
kalera atera duena baita hildakoak jarri 
dituena ere. Sindikalistok, nekazariekin 
batera, talde parapolizialen jomuga na-
gusi bihurtu gara.
 Legeak gure jardun sindikala erdi klan-
destinitatean egitera behartzen gaitu. Ja-
beek enpresetan sindikatuen presentzia 
sumatuz gero, langile guztiak kalera bota-
tzeko eskubidea dute. Kolonbian erraza-
goa da talde kriminal armatu bat eratzea 
sindikatu bat sortzea baino. Langileen 
eskubideen alde jardun duten 3.000 bur-
kide inguru hil dituzte azken 60 urteotan.

Biolentzia politikoaz ari gara, honek 
Union Patriótica ekartzen dit gogora.
80ko hamarkadan FARC eta Kolonbiako 
Gobernuak egin zituzten negoziazioen 
testuinguruan sortu genuen milaka he-
rritarrek Union Patriótica alderdia. Ne-
goziaketa eta bakea bultzatzeaz gain, 
ezkerreko alternatiba eraldatzaile bat 
sortzea zen gure asmoa. Bake negozia-

ketek porrot egin zutenean gobernuak 
gerrillaren jardun militarra aitzakia 
hartuta, Union Patrióticaren aurkako 
jazarpenari hasiera eman zion. Milaka 
izan ziren mertzenario taldeen eskue-
tan bizitza galdu zutenak. Genozidio po-
litikoa izan zen hura.

Zu ere hiltzen saiatu dira.
2014ko maiatzaren 16an magisteritza-
ko bilera batetik atera ostean saiatu zi-
ren ni hiltzen. Sikarioak baino azkarra-
goa izan zen nire eskolta eta horregatik 
nago bizirik. Mehatxuen ondorioz bost 
alditan ihes egin behar izan dut Kolon-
biatik. Oraindik ezin naiz familiarekin 
Kartagenan bizi. Segurtasunagatik Bo-
gotan bizi naiz.
 Fusilak atzetik edukitzeko arrazoi 
bakarra izan da urte askotan langileen 
eskubideen alde egin dudan jardun po-
litiko eta sindikala. Estatuak laguntza 
eskaintzen dio mehatxatua dagoen oro-
ri baina inondik ere ez da nahikoa. Ul-
traeskuineko talde kriminalek urte lu-
zez izan duten inpunitatea amaitu behar 
da. Izaera politikoa duten hilketen %95 
epaitu gabe jarraitzen du.

FARC-en eta Kolonbiako Gobernuaren ar-
teko akordioak biolentzia sistematikoari 
amaiera eman beharko lioke…
Kolonbiako gizarteak ez du hildako 

gehiago nahi. Zoritxarrez, boterearen 
zati batentzat gerra negozio bihurtu 
da. La Habanan lortutako akordioa oso 
pauso garrantzitsua da, baina asko falta 
zaigu oraindik. Lurraren banaketa eta 
herrialdea bakera emango duen bide 
orriaren inguruan adostasunetara hel-
du dira bi aldeak. Orain adostasun ho-
riek errealitate bihurtzeko egin behar 
dugu lan.
 Argi esan behar da ordea gobernua ez 
dela sinatutakoa betetzen ari. Gerrilla-
rientzat eraiki behar zituzten 27 gune 
desmilitarizatuen arrastorik ez dugu 
oraindik. Gerrillariak beraiek ari dira 
guneak eraikitzen. Bizi baldintzak mu-
turrekoak dira han. Janaria eta senda-
gaiak boluntarioen karabanek ekartzen 
dituzte, ur edangarririk ez da, gerrillari 
asko gaixotzen ari da...

FARC eta gobernua berriz elkartu dira 
akordioa indartzeko asmoz.
Kolonbiako gerra egoeraren azpian lu-
rraren jabetza dago nagusiki. Akordioe-
tan lurren eraldaketa ere jorratzen da. 
Kolonbiako lurren ia jabetza osoa duten 
multinazional eta korporazio handiek 
ahal dutena egingo dute gobernuak si-
natutakoa beste ez dezan. Paramilita-
rismoaren mamua elikatzen jarraitzen 
dute eta horrek asko zailtzen du bakea.
 Nekazarien aurkako jazarpena siste-
matikoa da. Gerrillarekin hitz egiteaz 
gain, berehalako neurriak hartu behar 
ditu gobernuak. Kolonbia guztiak sufri-
tzen du talde kriminalen jarduna. Haien 
aurka egin ezean, ezingo da bake proze-
sua indartu.

Nola ikusten duzu etorkizuna, ezagutuko 
dugu bakea inoiz?
Leihoa erdi irekia ikustearekin konfor-
matuko nintzateke. Esperantza ez dut 
galdu, baina ez naiz baikorra prozesua-
ren aurrean. Biolentzia guztien amaiera 
oraindik oso urruti ikusten dut.
 Bitartean Kolonbiako ezkerreko mu-
gimenduetan ez da lortu beharrezkoa 
dugun batasuna. Ezkerreko mugimendu 
eta alderdietan protagonismo nahi han-
diegia dago. Denek prozesuaren sus-
tatzaile eta bozgorailu izan nahi dute 
eta hori ezinezkoa da. Bakearen alde 
gauden guztiok praktikan ere adosta-
sunetara heldu behar dugu. Hori lortu 
ezean betiko neoliberalismoaren tesiak 
gailenduko dira eta hori hondamendia 
litzateke Kolonbiarentzat. n

 » “Bakearen alde gauden 
guztiok praktikan ere 
adostasunetara heldu 
behar dugu. Hori 
lortu ezean betiko 
neoliberalismoaren tesiak 
gailenduko dira”

 » “Ultraeskuineko talde 
kriminalen inpunitatea 
amaitu behar da. Izaera 
politikoa duten hilketen 
%95-ak epaitu gabe 
jarraitzen du”
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EMAKUMEEN TALDE AUTOFINANTZATUA

BABES EKONOMIKOA  
ETA ASKOZ GEHIAGO
Ez dira pauso asko behar komunitate autofinantzatu bat sortzeko: taldea 
elkartu, aurrezkiak kutxa komun batean bildu, eta elkarri maileguak 
emateko baldintzak adostu. Hala lortu du Penedeseko (Herrialde Katalanak) 
emakume talde batek sostengu ekonomikoa eta babesa ematen dien 
proiektua sortzea. Hori guztia, ohiko bankuen moldeak iraulita eta 
konfiantzan oinarrituta.

EKONOMIA FEMINISTA

 Lander Arretxea Bereziartua 
 @larretxea 
 ARGAZKIA: ACAF WINKOMUN



ARGIA | 2017/06/11 33

HERRIALDE KATALANAK | FINANTZAK EKONOMIA FEMINISTA

Zerbait erosi edo ordaintzeko premia 
izan eta norberak dituen sosekin nahi-
koa ez denean, aukera bat baino gehiago 
dago. Hori bai, desatseginak dira gehie-
nak. Bankuan mailegua eskatzea izan 
daiteke aukera bat, baina ez dira gutxi 
horrek beldurtzen dituenak. Beste bat, 
lagunari edo senideari eskatzea. Hiru-
garren bide bat ere bada ordea: anto-
latzearena. Horrela sortzen dira elkarri 
maileguak emateko formulak aurkitu 
dituzten komunitate autofinantzatuak. 
Penedeseko (Herrialde Katalanak) ema-
kume talde batek sei urte egin ditu bide 
hori landu eta ikasten. Bilgune Feminis-
tak antolatutako Ekonomia Feministako 
Foroan haien proiektua azaldu zuten 
zenbait kidek.

Emakumeen babes sarea
2011n jarri ziren martxan, oraindik lau 
bakarrik zirela. “Gu feminismotik gatoz, 
eta ikusi genuen ekonomia zela gutxien 
menperatzen genuen gaia, ez genue-
la jakintzarik ez ohiturarik halakoetan 
aritzeko. Horregatik izan da erronka 
berezia urrunekoa zitzaigun gai batera 
hurbiltzea”. Bide horretan, komunitate 
autofinantzatuen elkartea den ACAF-en 
(Asociación de Comunidades Autofinan-
ciadas) laguntza izan dute. 
 Entzuna zuten zerbait halako taldeez, 
eta halako komunitate autofinantzatuen 
(KAF) ohiko metodologia izan dute abia-
puntu. Bertatik ikasitakoa hartu, eta eu-
ren neurri eta beharretara egokitu dute. 
Dena den, beraiena da emakumeek soi-
lik osatutako Espainiako Estatuko ko-
munitate autofinantzatu bakarra. “Elkar 
babesten dugun emakume sarea gara, 
eta hasieratik argi genuen halakoa izan 
behar zela”.
 Taldearen lehenengo mailegua 30 eu-
rokoa izan zen, baina dagoeneko, 3.000 
euro inguruko kapitala pilatu dute. Kide 
kopurua ere hazi da, lau hasi baziren, 
hamahiru dira orain, jatorri eta egoera 
anitzetakoak. Sei urteotan ikasitakoa-
rekin eman diote pixkanaka proiektuari 
forma, ikasi eta haien beharrak aldatu 
ahala, arauak eta funtzionamendua ere 
moldatuz.

Banku zikin bat, baina bestelakoa
Zer diren azaltzen hasita, azken finean 
“banku zikin bat” direla diote; euren in-
teres, mailegu, eta arauekin. Hori bai, 
gutxienez, interesetatik lortzen duten 
etekina kide guztien zerbitzura jartzen 

dute. Nola? Hilabetean behin bildu, eta 
erabaki guztiak modu kolektiboan har-
tuz. Bozketak baztertzea erabaki dute 
gainera. Adostasuna lortzeko ahalegina 
egiten dute beti.
 Funtzionatzeko modua dirudiena bai-
no errazagoa da: hilabeteroko bileran 
kide bakoitzak zenbateko ekarpena egin 
nahi duen erabakitzen du: batzuek 10, 
besteek 30, besteren batek batere ez… 
Pixkanaka pixkanaka denen artean pol-
tsa puzten dute horrela, gero, norbaitek 
mailegu baten premia duenean utzi ahal 
izateko. Horrela denean, jarrita duen 
kopuruaren laukoitza eska dezake, asko 
jota, kide bakoitzak. Hamabi hilabeteko 
epean, eta %1eko interesarekin itzuli 
behar izaten du gero.

Konfiantza da abala
Konfiantzaren papera ere bada bestela-
ko banku ereduetatik bereizten dituen 
zerbait. Mailegua eskatzen duenak ez 
du abalik behar izaten, eta gainera, atze-
rapenak zigortzeko mekanismorik ere 
ez dute. Horrek ez die, ordea, arazorik 
sortu. Dirua zertarako nahi duten ere 

ez dute azaldu beharrik, eta hala, inor 
ez da epaitua sentitzen, bere motiba-
zioa dena dela. “Hilabete bukaerara iri-
tsi ahal izateko eskatu dugu batzuetan, 
edo etxetresna bat erosteko, baina baita 
bidaiatzeko ere…”. Zer gertatzen da aldi 
berean askok eskatu dutela-eta, nahikoa 
diru ez badago? Ez omen zaie, oraindik, 
halakorik gertatu, “baina gertatuko ba-
litz, dagoen hori ahalik eta modu oreka-
tuenean banatuko genuke”.
 Dirua kontu korronteetan soilik gor-
de daitekeela irudikatzen dugu askok, 
baina ez, Penedeseko emakume hauek 
bestelako formula bat aurkitu dute. Gil-
tza bakarra duen kaxa batean gordetzen 
dute dena, eta txandaka, kide batetik 
bestera igarotzen da, inor arduradun 
izendatu gabe. Hori bai, tentazioei is-
kin egiteko-edo, giltzarekin gauza bera 
egiten dute, eta ez ditu inoiz pertsona 
berak bi gauzak batera izaten.
 Hori guztia posible da, kide guztien 
artean konfiantzazko harreman berezia 
dutelako. “Ez gara lagunak, ez gara zine-
ra edo mendira elkarrekin joaten, baina 
elkar ulertu eta laguntzeak sortzen ditu 
lotura berezi batzuk eta hori ezinbeste-
koa da halako talde bat osatzeko”.

Ahalduntzeko bidea
Sortu duten KAFaren funtzio nagusia el-
karri babes ekonomikoa ematea izana-
gatik, ez da hori egiten dien ekarpen ba-
karra. “Alde batetik, aurrezten ari zara 
eta badakizu diru gehiago behar izanez 
gero bertatik jaso dezakezula, baina aldi 
berean komunitate bat ari zara sos-
tengatzen, interes eta gogo antzekoak 
dituzten beste emakume batzuk osa-
tzen duten komunitatea gainera”. Egiten 
dutena eraldaketa sozialean eragiteko 
tresna badela uste dute, eta horregatik, 
hitzaldi, tailer eta antzekoak antolatzen 
dituzte.
 Taldean parte hartuz garatu duten 
ezagutzari ere balio handia ematen dio-
te, orain arte oso arrotzak zitzaizkien 
gaiak ulertu eta berrinterpretatzen as-
matu baitute. Ahaldunduagoak senti-
tzen dira orain, bai talde baten babesa 
dutelako, baina baita ezagutzak ematen 
duen segurtasunari esker ere. Hori guz-
tia, ekonomikoki autonomoago izateko 
aukera ahaztu gabe: “Lagunei edo fami-
liako kideei dirua eskatzea arriskutsua 
da, harremanak gaiztotzen ditu batzue-
tan, edo dependentziak sortu. Horrega-
tik da hau askatzailea”. n

 » Taldearen lehenengo 
mailegua 30 eurokoa izan 
zen, baina dagoeneko, 
3.000 euro inguruko 
kapitala pilatu dute. Kide 
kopurua ere hazi da, lau 
hasi baziren, hamahiru 
dira orain

 » “Lagunei edo familiako 
kideei dirua eskatzea 
arriskutsua da, 
harremanak gaiztotzen 
ditu batzuetan, edo 
dependentziak sortu. 
Horregatik da hau 
askatzailea”
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Sutan jartzen dira, haserreak sustaturik. 
Ez da ordea irudia: sugarrek hartzen dio-
te gaina gauaren ilunari. 1979an izanda-
ko lehenetik, aurtengo otsaileko azkenera 
arte, Frantziako hiri inguruetako jazarral-
di guztiek dute oinarri bera: bazterketa 
sozio-ekonomiko politikoa eta polizia-
ren gehiegikeriak. “Enplegua, etxebizi-
tza, hezkuntza ala beste, egoera kaskarra 
pairatzen dugu, baina guzti horrek oina-
rri bera du: arrazismo estrukturala dago 
Frantzian”, dio Louisa Yousfi arrazismoa-
ren aurka dabilen gazte militanteak. 
 Historia errepikatuz doa. Laurent 
Mucchielli soziologoak argi dauka: “Hu-
tsegite bat da jazarraldiak delinkuen-
tziaren esparrura mugatzea; bai, ekin-
tza delinkuenteak burutzen dituzte, 
baina ez da hori bakarrik”. Konpondu 
gabeko hainbat arazo daude oinarrian. 
Botere politikoen partetik egoera hobe-
tzeko nahikari politikorik ez du sendi. 
“Aurrekontuei begiratuz gero argi gera-
tzen da ez dela lehentasunetan”. 
 Botere politikoen partetik ez bada, hiri 
inguruetako gazteen partetik sendi du 
aldaketa Yousfik. 2005az geroztik poli-

tikoki antolaturik, jazarraldi geroz eta 
gutxiago eta manifestazio zein kolektibo 
gehiago daudela dio. Ez da iritzi berekoa 
Mucchielli: “Ez naiz hain baikor, male-
ruski ez dut hainbeste antolaketa politi-
korik sendi”. Polizia kontrol batetik ihesi, 
elektrika-gune batera sartu eta elektrifi-
katurik hil ziren 2005ean Paris ondoko 
Clichy-sous-Bois auzoko Zyid Benna eta 
Bouna Traoré. Auzoan hasi eta Frantzia-
ko beste hiri inguruetara hedatu ziren 
hiru astez iraundako jazarraldiak. Hase-
rrea areagotu egin zen hirugarren egu-
nean, poliziak negar gasezko granada 
bat auzoko meskita barnera bota zue-
nean. Gibeletik zituzten poliziak hoben-
gabetzat jo izan dira. Auzitegian, polizia 
zuriaren hitzak sistematikoki auzokoen 
hitzari gaina hartzen diola deitoratu ohi 
du biktimen senideek osatu Urgence, no-
tre police assassine (Presa handia bada, 
gure poliziak erailtzen du) kolektiboak. 

Hamar urtez, 47 herritar poliziak hilik
Poliziaren gehiegikeriek sua pizten segi-
tzen dute. Azkenak, aurtengo otsailean, 
poliziak Théo Luhaka gaztea atxilotu eta 

bortxatu izanaren ondorioz. Itxuragati-
ko kontrolak dituzte jasangaitzak. Poli-
ziaren partetik, beltz ala beltzaran ba-
tek zuri batek baino zortzi aldiz gehiago 
kontrol ukaiten ditu Frantzian. Kontrol 
horiek eragin “umiliazioa” aipatzen dute 
Yousfi zein Mucchiellik. Krimenen aur-
kako BAC brigada hurbiletik segitu duen 
Didier Fassin antropologoak hiru joera 
ondorioztatu ditu: atxiloketa arbitra-
rioak, izariz kanpoko neurriak eta prak-
tika laidogarriak. 
 Poliziaren gehiegikerien puntu gorena 
izaten dira hilketak. Azken hamar urtee-
tan 47 izan dira. Zenbaki horren berri 
eman zuen maiatzean Streetpress komu-
nikabide paristarrak. Ez du polizia bakar 
batek kartzelan bukatu: hiru, gibelape-
nezko zigorrekin atera dira epaitegitik, 
hamasei hobengabe ekarriak izan dira, 
eta hogeita zortzi epaitzen edo epaitze-
koak dira. Poliziaren alorra erreforma-
tzeko beharra ikusten du Mucchiellik. 
1997an osatu gobernu sozialista saia-
tu zen, hurbileko polizia jarriz. Baina, 
sektoreko buruek laster blokeatu zu-
ten erreforma. Soziologoaren hitzetan, 

POLIZIAREN 
GEHIEGIKERIAK  
FRANTZIAKO  
AUZO TXIROETAN
Frantziak begiratu nahi ez duen arazo potoloenetarikoa da hiri inguruetako 
egoera. Bazterketa geografikoaz gain, diskriminazio soziala, politikoa eta 
ekonomikoa dute eguneroko ogi bertakoek. 50eko eta 70eko hamarkaden 
artean eraikitako auzo horietan, etorkinak eta Frantzian sortu haien 
ondorengoak dira nagusi. Poliziaren gehiegikeriek giroa jasangaitza 
bilakaturik, sutan jartzen dira erregularki. Soluzio politikorik ez denez 
ematen, jazarraldien zerrenda luzatuz doa. 

Jenofa Berhokoirigoin 
@Jenofa_B
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“Frantzian ez dugu patruilan ibilki, he-
rritarrekin solasean dagoen poliziarik. 
Auzoetara doaz gudu zelaira doazen 
gisa”. Hori erranik, jazarraldien lehen 
arrazoia “mendeku gogoa” dela dio. 

Ghetto bihurtzea
Urbanizatze politikari lotua da egoe-
ra. Hain zuzen, hiri inguruak benetako 
ghettoak direla salatzen du Yousfik. Ez 
da konparaketa hori egiten duen baka-
rra; duela bi urte, Lehen ministro zela, 
Manuel Vallsek berak “apartheid terri-
torial, sozial eta etniko” gisa definitu 
zuen egoera. 
 Bigarren Mundu Gerlaren biharamu-
nean, Immigrazioaren Erakunde Publi-
koa sorturik, beste herrietako (Italia, 
Portugal, Maroko, Aljeria...) langileen 
etorrarazte politika martxan jarri zuen 
Frantziako Gobernuak, moderniza-
zio politika gauzatzeko. Atzerritik eta 
baserrietarik jindako biztanleria hori 
aterpetzeko eraiki zituzten grands en-
sembles (multzo handiak) deitu auzoak. 
Logika: ahal bezain fite ahal bezainbat 
apartamendu eraikitzea. Elkarri segi 

dote eraikinek, usu karratu hetsi bat 
osatzen dutela. Ehunka eta milaka apar-
tamendu, elkarren gainean metaturik. 
Hiriek dakarten zerbitzuetarik bazter.
 Apartamenduetan ur beroa eta komu-
nak eskainiz, hastapenean moderniza-
zio kutsua bazuten ere, kritikak agertu 
ziren laster. Andeatzen hasi ziren bizi-
tokiak. Sarcelles auzoko biztanle batek 
asmatu sarcellite nozioarekin bertakoen 
depresio eta neurosi sentimendua sala-
tzen hasi ziren. Kritikak kontuan hartuz 
eta segregazioa txikitzeko xedez, hiri-
gintzarako politika abiatu zuten bote-
re publikoek 60. hamarkada bukaeran. 
Dorreen eraikuntza 1973an gelditu eta 
bizitegi pribatuen eraikuntza sustatzen 
hasi ziren. Laguntzaz baliaturik, multzo 
handietarik partitu ziren anitz. Baina, 
biztanleriaren zati prekario eta pobree-
nak ezin izan zuen. Bertan gelditu zi-
ren, miseria ekonomikoaz gain miseria 
sozialean. Giro arrazistaz inguraturik, 
isiltasuna hautsiz, bertan gelditutakoen 
umeek zuten egoera salatzeko pauso 
politikoa eman. Bigarren belaunaldia 
deitu ohi direnek. 

1979: lehen jazarraldia
Jazarraldiak ziren tresna bat. 1979 ur-
teko irailean izan ziren lehenak, Lyo-
neko Grappinière hiri inguruan. Auto 
lapurretak leporatzen zitzaizkion Akim 
gaztetxoa atxilotzeko eta Frantziatik 
kanporatzeko sartu zen auzora polizia, 
irailaren 15ean. Polizia gibeletik zuela, 
zainak ireki zituen. Odola dariola zuela, 
eskuburdinak jantzirik eraman zuten, 
auzoa sutan utziz. 
 Aldarria ozenago entzunarazteko, 
Berdintasunaren aldeko eta arrazis-
moaren aurkako martxa burutu zuten 
1983an. Ospitale batetik, poliziak tiro-
katu Toumi Djaidja gaztearen ahotik 
atera zen deia. Marseillatik hamar bat 
lagun abiatu eta ehun mila batu ziren 
Parisko azken kilometroetan. Urte ho-
rretan hiltze arrazista andana izan zen: 
Barne ministerioaren arabera, bost; 
aldiz, Arrazismoaren aurkako taldeen 
arabera, hogeita bat. Gaur egun, martxa 
horiek segitzen dute. Azkena aurtengo 
martxoaren 19an egin zuten. Bigarren 
belaunaldiak ez, baina bai hirugarrenak, 
ez bada laugarrenak bultzaturik. n

“Frantzian ez dugu patruilan ibilki, herritarrekin 
solasean dagoen poliziarik. Auzoetara doaz 
gudu zelaira doazen gisa”, dio Laurent Mucchielli 
soziologoak.

 » Lehen ministro zela, 
Manuel Vallsek berak 
“apartheid territorial, 
sozial eta etniko” gisa 
definitu zuen egoera

 » Poliziaren partetik, beltz 
ala beltzaran batek zuri 
batek baino zortzi aldiz 
gehiago kontrol ukaiten 
ditu Frantzian
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Ez da ohikoa Rekarteren soslaia. Aldi 
jakin batean bete zuen egitekoa, bede-
ren. “Juanito Zelaiaren misioa zen nirea: 
ikastolak han eta hemen irekitzen saia-
tzea”. 1970eko hamarkadaren hasieran, 
1973an, Euskararen Zerbitzua sortu 
zuen Manuel Maria Lejarretak zuzen-
tzen zuen Arabako Diputazioak. Visita-
cion Oiarzabal jarri zuen zerbitzuaren 
buru, arduradun eta langile bakar, eta 
euskarazko gela ireki zuen Txagorri-
txu auzoko Gazalbiden. Laster zen abian 
euskarazko irakaskuntza Aramaion ere, 
Diputazioak eraginik. 
 Ordurako indar handian zetorren 
Gasteizen Olabide Ikastola, eta Foru Al-
dundiak, berriz, zenbait ikastola sor-
tzeko urratsak egin zituen Arabako 
hiriburuan, baina hiriburuan besterik 
ez. Horretan, Diputazioa heldu ez zen 
–are, heltzeko xederik ez zuen–, bazter 
zokoetara jo zuen Jose Mari Rekartek. 
“Agurainen hasi ginen euskarazko gela 
bat irekitzen, urtea zuzen ez badakit 
ere. 1974 izan liteke. Ondoren, Lauta-
dan bertan. Araian ireki genuen gela, 
eta Dulantzin ondoren”. Horietan gela 
bana ireki eta gero, hazia jarririk, abia-

tu zen Jose Mari Rekarte herrialdean 
hegoaldera, Kantauri mendilerroaren 
beste aldera, Arabako Errioxako herrie-
tara: Lapuebla Labarka, Oion, Lantziego, 
Eskuernaga, Mainueta, Bastida zituen 
jomuga. 1978a zen.

Jose Mari Rekarte, eragile
Gidalibururik gabe, beti bat eta bera 
egiten zuen Jose Mari Rekartek herri 
guztietan. “Metodo bat erabili nuen he-
rri guztietan, eta herria zeinahi zela ere: 
apaizarengana jo eta jaiotza-liburuak 
aztertzen nituen 3 eta 4 urteko hau-
rren bila. Ondoren, idatzia prestatzen 
genuen, nola edo hala elizaren babesa 
genuela adieraziz –arazorik sor ez ze-
din–, eta adin txiki horretako haurren 
gurasoei bilera-deia egiten nien ida-
tziz; edo neure izenean sinatzen nuen, 
edo ikastolen federazioaren edo gura-
so elkarteren baten izenean”. Haurrak 
euskaraz eskolatzea proposatzen zien 
Rekartek gurasoei, eta bazuen aban-
tailarik: “Gogoan hartu behar da garai 
hartan eskola publikoak ez zuela 6 urte 
arteko haurrik eskolatzen. 3-4 urteko 
umeak hartzen hasi ginen, eta 5 urte-

koak ere hartu genituen gero. Handik 
laster, 2 urtekoak ere hartzeko eskain-
tza egin genuen. Haurrak euskaraz es-
kolatzea zen gure helburua, ikastola 
sortzea”. Bilera hartan hasten zen Re-
karte lehen aliantzak egiten. “Hasie-
ran, bakarrik edo Ramon Basarasekin 
joaten nintzen dena delako herrietan 
egiten genituen bilera haietara, baina 
laster egiten genuen lotura estuagoa 
baten batekin, proiektuarekin inor bai-
no gehiago inplikatzen zen herritarren 
batekin”. Horrela jardunez, harroin ho-
rren gainean eraikiko zuten batean eta 
bestean herriko ikastola.
 Rekartek –oroimen eskasa duela dio–, 
Jose Luis Petralandaren eta Miren Uriar-
teren izenak ditu gogoan, euskarazko 
gela irekitzeko asmoarekin bat egin 
zuten gurasoen artean: “Baina baziren 
besteren batzuk ere. Lan handia egin 
zuten, asko mugitu ziren”. Petralanda 
eta Uriarte ez ezik, gehiago ere izan zi-
ren, hala ere, umeak ikastolaren gelara 
bidali zituzten familiak. Eta izan behar, 
1979-80ko lehenengo ikasturte hartan 
zazpi ume bildu baitziren dena delako 
gelara. 

Araba Euskaraz Bastidan

1978 hartan, apaizaren babesean, 
ikastola abiatzeko ume bila
Wow!, lelopean, Bastidan dugu aurten Araba Euskaraz, ekainaren 18an. 
Bastidan, beste behin, lehen ere lau aldiz hartu baitu herriak Arabako 
ikastolen jai nagusia. Hamar gela, hamahiru irakasle eta 165 ikasle dira gaur 
egunean Bastida Ikastolan eta, beharbada, errealitate hauxe zuten amets 
1979an ikastolaren asmoari ekin zioten aitzindariek. Gela bat, andereño bat 
eta zazpi ikasle izan ziren orduan. Eragilea, berriz, Bastidaz kanpotik etorri zen 
Ikastolen Federazioaren izenean: Jose Mari Rekarte.

Miel A. Elustondo
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Miren Uriarte, ama
Rekarteren oroimen eskasari laguntze-
ra dator arestian aipatu dugun Miren 
Uriarte, Bastidako ikastolaren hazi izan-
go zen gela hartara umea bidaliko zuen 
ama. “Bi gizonezko etorri ziren gure 
etxera [Jose Mari Rekarte eta Ramon Ba-
saras, inondik ere], gure aitarekin hitz 
egitera. Ikastola sortzeko asmoa zekar-
ten. Aita operatu berria genuen, ordea, 
ez zen etxetik irteteko gauza, eta horixe 
esan zien bi gizonei: oso ideia egokia 
iruditzen zitzaiola, baina momentu har-
tan ez zela ezertarako gauza. Orduan, 
lasai egoteko esan nion, neuk hitz egin-
go nuela herriko zenbait familiarekin”. 
Horrela etorri zen Bastidan euskarazko 
gela irekitzeko lehen bilera egiteko deia.
 Mirenen aita gudari izana zen 1936ko 
gerran. “Jon Uriarte Amondarain zen, 
Zeanurikoa. Ez dakit xuxen zein batai-
loitan ibili zen, gudari ibili zela besterik. 
Gerra ostean Guardiako upategi baten-
tzat lanean jardun zuen, kamioilari, eta 
horretan ari zela ezagutu zuen gure ama 
eta ezkondu zen Bastidara”. Inondik ere, 
EAJ alderdikoa, erreferentzia horiexek 
harturik heldu ziren uriartetarren etxe-

ra Rekarte eta Basaras, ikastolen federa-
zioaren izenean. 
 Zeanurin jaioa, euskalduna zen Jon 
Uriarte, euskaldunak lau oilo ziren he-
rrian. Nabarmena, beraz. “Ama Bastida 
bertakoa dugu, ez daki euskararik, eta 
guk ez dakigu hemen, herrian bertan, 
euskarazko eskola batzuetan ikasi du-
guna baino. Euskaraz ez irakatsiagatik 
ere, aitak euskararekiko sentimendu 
ederra transmititu zigun. Bi gizon haiek 
ikastolaren asmoarekin etorri zirenean, 
eta gure aita ezindua zegoenez momen-
tu hartan, neuk hitz egin nuen herriko 
zenbait familia jakinekin: Jose Luis Pe-
tralanda, Agustin Egiluz, Saez de Vicuña 
–ikastolako irakasle Gontzalen familia–, 
eta besteren batzuk. Haiekin kontaktatu 
eta gero, bilera egin zen”. Horrela hasi 
ziren Bastidan, inguruko herrietan egin 
zuten modu bertsuan.
 Rekartek badu oroitzapenik Bastida-
ko ikastolaren hastapen hartaz. “Ez zen 
lantegi erraza izan. Agurainen, Araian 
eta Dulantzin neke handirik gabe ireki 
genuen bidea, baina lanak izan genituen 
Bastidan”. Arabako Errioxako Bastidako 
herriaren gorabeherak. 

Bastida, plaza zaila
Rekarteren ondoan ibilitako Ramon 
Basarasek bete zituen ikastola hasi-
berri hartako –eta gisako beste herri 
batzuetako ikastoletako–, idazkari eta 
administratzaile lanak. Bat dator Rekar-
tek esanarekin: “Nik ere horixe esango 
nuke, Bastida ez zela erraza izan, nahiko 
prozesu gogorra izan zela euskarazko 
gela hura irekitzea. Esaterako, Oionen 
edo Lapuebla Labarkan baino nekea-
go izan genuen ikastolaren gela zabal-

Lumbier (Nafarroa)
 948 880 433

www.bodegasazpea.com

ARDO EKOLOGIKOAK

Ezkerrean, 1983an jaiotako haurrak Amaia Ibaibarriaga irakaslearekin. 
Goian, Bastida Ikastolako gaur egungo ikasleak.

BASTIDA IKASTOLAK UTZIA

ZALDI ERO
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tzea Bastidan”. Konbentzimendua zen 
gorabehera, beharbada. Herriaren eta 
hizkuntzaren kontzientzia, menturaz. 
Hinki-hanka zeuden familiei zirt edo 
zart egiteko garaia heldu zitzaien arte. 
Basarasek esan digu: “3-4 urterekin 
ikastolaren gelara hasi ziren haurrek 6 
urte bete zituztenean, haien gurasoek 
ikastolaren edo orduko eskola publikoa-
ren hautua egin behar izan zutenean, 
zalantzak sortu ziren zenbait familiatan. 
Eta ikastolaren alde egin zuen zenbai-
tzuek ez dakit zergatik aukeratu zuten 
ikastola: seme-alaba euskaraz haztea-
gatik, edo orduko eskola publikora ez 
eramateagatik”. Bastidan orduko eskola 
publiko aipu txarrekora ez eramateaga-
tik, alegia, guardia zibilen seme-alabak 
eta ijitoak biltzen ziren tokira.

Aintzane Prieto, ikasle
Miren Uriarteren seme-alabetan biga-
rrena Aintzane 1978an jaio zen. Ondo-
ko urtean abiarazi zuten euskarazko 
gela Bastidan, eta hantxe zen Aintzane 
3 urte bete ordukoxe. “Eskola publikoa-
ren eraikinean zen gure gela. Eta Amaia 
[Ibaibarriaga] izan nuen lehen ande-

reñoa. Umeok ez ginen denok adin be-
rekoak, batzuk urte bat edo bi zaharra-
goak ziren, baina txiki-txikiak ginenean 
ez ezik, hori horrela izan zen gerora ere. 
Zeren eta, adibidez, lehen promozio-
koan zazpi ikasle bildu ziren arren, biga-
rrenean ez ziren lau baino gehiago. Eta 
gurean, hirugarrenean, zortzi: bost nes-
ka –Izaskun, Maria, Maria, Virginia eta 
ni neu–, eta Agustin, Gorka eta Sergio. 
Bastidako ikastolako ikasketak amaitu 
eta gero, hiru ikaslek Lapuebla Labarka-

ko Assa ikastolan egin genituen BBB eta 
UBI ikasketak; batek, Gasteizko Koldo 
Mitxelena Institutuan ikasi zuen; bes-
teak Guardiara joan ziren. Koadrilakoak 
gara bost neskok, eta Gorka. Gaztelaniaz 
hitz egiteko ohitura dugu. Saiatu izan 
gara euskaraz egiten, baina arin jotzen 
dugu gaztelaniara. Aldiz, koadrilara bil-
du diren lagun berriekin euskaraz hasi 
nintzen eta euskaraz segitzen dut!”. Hiz-
kuntza ohiturak beti jokoan, diren eta ez 
diren euskararen herri guztietan. n

Jarrai gaitzazu:

www.torredeona.com

Norberaren izaerari 
eustearen balioa. 
Jatorrizkoa
Torre de Oña Arabar Errioxako 
eremurik pribilegiatuenean sortutakoa da. 
Bere lursailik onenean, non bere mahastiek 
apaaparteko lurralde baten esentzia 
eskaintzen baitigute: 
bere-berea, berriztatzailea 
eta gaur egunekoa. 
Besterik ez den bezalakoa.

ALDAKETA
Aintzane Prieto ikasle ohia: “Bastida pla-
za zaila izan zela? Bai, sinesten dut. Urte 
askoan agindu du hemen eskuin espai-
nolak. Orain bestelakoa da giroa, baina 
asko kostatu da aldatzea. Orain EAJkoa 
da alkatea, urte askoan PPkoa izan eta 
gero. Hor bada aldaketarik, baina baita 
Bastidako PPkoen barruan ere. Lehengo 
alkate popularraren semea ikastolan ari 
da, eta alderdi bereko zinegotzi baten 

umea ere bai. Hala ere, ni ikasle nintzen 
garaian ere baziren horrelakoak: guar-
dia zibil baten alaba ere ikastolara zeto-
rren. Eta, gaur egun, herrian guardia zibil 
izandako baten semeak ere ikastolan du 
umea; guraso batzordekoa da, eta lehen-
go batean zioenez, umeak ikastolan hiz-
kuntza bat gehiago lantzeko aukera du. 
Horregatik egiten omen du berak ikas-
tolaren alde!”.
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INTSUSA | SAGARRONDOA | EDARIAKBIZI BARATZEA

Urteko ikuskizun ederrenetako bat iga-
ro berria dugu: sagastiak loretan. Milaka 
sagasti han eta hemen paisaia zuritzen, 
xuri-gorritzen, arrosatzen. Sagarron-
doak, Malus x domestica, makina bat ur-
tetan eman diguna sekula ez dugu behar 
bezala eskertuko; ni pozten naiz gero 
eta toki gehiagotan loraldi honi egiten 
zaion gorazarrearekin. Elorri zuria, Cra-
taegus monogyna, loratzen denean etor-
tzen dela benetako udaberria entzun 
izan diot maiz Pello Zabalari. Loraldi ha-
ren zain izaten dira sagarrondoak bere 
ikuskizunari ekiteko. Ez da, ordea, ba-
karrik loratzen. Intsusa ere, Sambucus 
nigra, hor izango du loraldi lagun. 
 Intsusaren lorea ere ederra da, alde 
askotatik. Ikusgarria, multzo zuri-laru 
handietan urrutitik antzematen zaio. 
Usain goxoa hedatzen du, hordigarria 
gabe. Eta probetxu handikoa da, bai lo-
rea bera, baita ernaldu ondoren haziko 
duen pinporta koxkor beltxa ere. Pin-
porta horiekin marmelada, jelea, erre-
ximenta eta antzeko kontserba gozoak 
egin ohi dira. Saiatu, ez zara damutuko. 
Gozotik bezala, ardoa ere egin daiteke 
intsusaren fruituarekin. Ondo heldu de-

nean, zanpatu eta muztioa irakiten utzi. 
Hona bide bat: hogei kilo intsusa koxkor 
heldu zukutu eta muztioa kendu; kilo 
bat ezti eta 35 gramo gatz erantsi; 20 li-
tro ur nahasi, eta toki epel batean irekita 
irakiten utzi. Lehen hartzidurak aparra 
sortuko du; baretzen denean, azpiko 
amarik gabe, beste ontzi batera pasa, 
eta, bigarren irakinaldi luzea egiteko, 
itxita, toki fresko batean utzi. Hilabete 
batzuen ondoren, dastatuz erabaki noiz 
dagoen edateko onenean. Neuk ez dut 
sekula egin, baina, inork asmoa hartzen 
badu, gustura dastatuko nuke. 

 Fruituetara itxaron beharrik gabe, lo-
reekin ere egiten da ardoa. Bost litro ur 
eta bi kilo eta erdi azukre beltz bero-
tu, hiru limoiren zukua erantsi, kilo eta 
erdi intsusa loreekin nahasi eta, estalita, 
egun betez egonean utzi; oihal batekin 
iragazi, eta tapa hariduna duen botila 
edo ontzi esterilizatuetan sartu eta utzi. 
Muztio gozoa izango da. Ardotzeko, ira-
gazitako muztioa irekita hartzitzen utzi, 
eta, irakina amaitutakoan, botilaratu. 
Hutsik edo urardotuta, berotuta edo ho-
tza edan daiteke. Hori bai, hori dastatu 
izan dut: bikaina! n

Intsusadia 
edanean

TESTUA ETA ARGAZKIA:  

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus

Intsusa (Sambucus nigra).
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AUZOLANA BIZI BARATZEA

Baratzean hasi berri diren gazte asko-
ren antzera, nola oso ongi jakin gabe 
baina zer edo zer egiteko gogotik sortu 
zen duela urte eta erdi inguru Donostia-
ko Egia auzoko baratzea. “Auzoko hain-
bat gazte gogotsu geunden baratzaren 
kontuarekin. Urumea ondoan bazeuden 
beste alor batzuk lehenagotik okupa-
tuak, eta bertan tokia bazegoela ikusita, 
sartzea eta pixkanaka lurra lantzen has-
tea erabaki genuen”. Ainhoa Gutierrez 
del Pozo kideak kontatu dizkigu proiek-
tu txiki horren ingurukoak. Maiatzaren 
21ean bete dute lehen urtea.

Arituz ikasten omen da
Hasieran inork gutxik zekien baratzea 
nola landu. “Baratzea ereiten genuen 
lehen aldia zen gehienontzat”. Urte ho-
netan, ordea, pixkanaka ikasten eta 
hobetzen joan dira. Neguan, adibidez, 
teilatua egin dute euri ura aprobetxatu 
ahal izateko. Baratzean ur-sarrerarik 
ez dutela jakinda, aurrerapen garran-
tzitsua. “Iaz hor ibili ginen 25 litroko ur 
bidoiak garraiatzen, eskuz”. 
 Lanerako nahiko modu “librean” anto-
latzen dira gazteak, eta hainbat formatu 

probatu dituzte denbora honetan. Udan, 
adibidez, lan gehiago dagoela eta, zain-
tza asteak banatzen zituzten baratzea 
ureztatu, belar txarrak kendu eta beste-
lako lanak egiteko. Neguan, berriz, lana 
lasaiagoa denez, astean egun bat jartzen 
zuten elkartzeko. Uzta denen artean ba-
natzen dute baratzezainek.

Urtebeteko uzta 
Maiatzaren 21ean ospatu zuten auzo 
baratzearen lehen urteurrena. Auzola-
narekin eman zioten egunari hasiera: 
“Baratzean 30 bat lagun bildu ginen goi-
zean lanerako”. Eguerdian, berriz, 40 
gazte inguru elkartu ziren bazkaltzera. 
Osagai nagusiak, baratzeko barazkiak. 
“Lehengo urtean Porrontxo jaietako 
auzo bazkaria egiteko baratzeko uzta 
erabili genuen”, azaldu du Gutierrezek. 
 Hurbilekoen arteko ospakizuna izanik 
ere, tokia ezagutzen ez zuten hainbat 
pertsonek lehen bisita egin zioten Egia-
ko auzo baratzeari. “Norbaitek gogorik 
baldin badu bertan tokia baduela ikus-
teko aukera ona izan da”, dio baratzeko 
kideak. Landatzeko, ikasteko, nahiz uzta 
jasotzen jarraitzeko. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 
ARGAZKIA: EGIAKO AUZO BARATZEA

Lehen urtea ospatu dute  
Egia auzoko baratzean

Ekainak 10: Abadiño 
Berton bertokoa jaia

Durangaldeko ikastetxeetako jangeletan 
bertakoa eta sasoikoa jatearen aldeko 
jaia. Jolasak, puzgarriak, bazkaria, DJ 

Bull, Pirritx eta Porrotx...

Ekainak 10: Lizaso 
Orgiko basoan ibilaldi gidatua

10:00etan hasiko da ibilaldia, eta mami 
eta gazta dastaketak biribilduko du.  

Informazio gehiago: 620 955 454.  
garrapo@garrapo.com. 

Ekainak 10: Iruñea 
Aranzadiko baratze parkean 

barrena
10:00etan hasita Argako ibai ondoan  
ibilbidea egiteko aukera. Informazio 

gehiago: 676 136 574.  
info@ornitolan.com.

Ekainak 10: Azpeitia 
Komuntzo etxalde ekologikora 

bisita
11:00etan abiatuko dira baratze  

ekologikora. Informazioa eta erreserbak 
Loiolako Turismo bulegoan, 943151878.

Ekainak 10: Hazparne 
Makolatea baserrian ate-irekiak
14:00etatik aurrera. Maider, Xavier eta 
Maialen Etchartek familian lan egiten 

dute eta sasi ardiak hazten dituzte.  
Etxaldea ahalik ekologikoena dute.  

Informazio osoa: 05 59 29 50 93  
makolatea@gmail.com

Ekainak 15: Erriberri 
Nafarroako mahastizaintza eta 

enologia zentrora bisita gidatua
Informazio osoa: 848 427 577  

(10:00etatik 14:00etara).

ZURE HERRIKO EKINTZEN BERRI EMAN

edukia@bizibaratzea.eus helbidera 
idatzi edo www.bizibaratzea.eus  

webgunean bertan, oso erraz.

AGENDA OSOA NOIZNAHI IKUSTEKO

www.bizibaratzea.eus

EUSKAL HERRIKO AGENDA

www.bizibaratzea.eus
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EKAINEKO ZOZKETAKKOMUNITATEA

Kale kantoiak bizipenez, bihurrikeriaz, sorkuntzaz 
eta laguntasunez aberasteko jolas bilduma

Eragilea bazara, zabalkunderako materiala baduzu eta zure lana ezagutarazi nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan. 

TXATXILIPURDI ELKARTEA
Nafarroa Hiribidea, 23 · 20500 Arrasate, Gipuzkoa 
943 79 54 46
idazkaritza@txatxilipurdi.eus

Egunerokotasuneko hainbat egoeratan jolas egiteko bilduma da honakoa. 
Jolasak, norberaren edo lagun taldearen gustura eta imajinaziora moldatze-
ko sortuak izan dira eta baita ingurura ere. Kaleek gu egiten gaituzten bezala, 
guk ere egiten dugu kalea. Hori da jolas bilduma honen atzean dagoen ideia 
nagusia, kaleak guztionak direla eta guztion artean aberasten ditugula. Jaie-
tan, gurasoak lagunartean daudenean, bazkari orduan, amalurrarekin bate-
ra... banaka edo taldeka jolasteko hamaika aukera eskaintzen dizkigu Txatxi-
lipurdi euskara eta aisialdi elkarteak argitaratutako bilduma honek. Ekainean, 
bi ale zozketatuko ditugu parte-hartzaile guztien artean. 

Aste honetako nabarmendua

Eragile hau hobeto ezagutzeko:

KALE KANTOI BILDUMA

Parte hartzeko: & 943 371 545 | gunea@argia.eus | www.argia.eus/gunea

GURE GAIAK DIRA GURE BALIOAK | PARTE HARTU ETA IRABAZI SARI HAUETAKO BAT

#euskara
#aisialdia
#kulturalibrea
#hezkuntza

2

Ekaineko sariak

Txakur Gorria liburuxka
4 ale

Txatxilipurdiren “Kale kantoi”,  
kalean jolasteko bilduma

2 ale 

Josu Bergararen  
“Kanta txikien indarra” diskoa

4 disko

Kontseiluaren eskutik,  
Zergatik erropa marka 

sorta bat

1 2 3 4
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 ARGIA KOMUNITATEA 

Katakrak 
@katakrak54

Ze ilusioa egin digun asteko  
@argia zabaldu eta argitaletxeko 
lehenengo iruzkina irakurtzeak. 
Mila esker Amaia!

Sarean arrantzatuak

Ez naiz hain positiboa, irakurle. Bazter 
guztietan ARGIA ikusten dudala dioda-
nean ez naiz ari dena koloretsu ikusten 
dudala esaten; ziur harrapatu duzula 
txistea, horren argia bazara.
 Denoi pasa zaigula esango nuke: orain 
arte sekula ikusi ez duzun (edo zure bu-
ruak aurpegi hori ez du inoiz gogoratze-
ko betarik hartu) pertsona bat ezagutu 
eta bat-batean leku guztietan ikusten 
hasten zara. Horixe gertatzen ari zait 
niri azken denboran ARGIArekin. Ez dut 
ezagutu berria, egia da, baina azken aste 
hauetan txoko oso desberdinetan to-
patzea tokatu zait, eta hortik abiatuta 
ingurukoei ere hasi naiz galdezka be-
raiek non ikusten ote duten. Erantzunak 
denetakoak izan dira. Non ira-
kurtzen du ote jendeak ARGIA?
 Kasurik klasikoenetik haste-
ko, gutxietsi gabe nonbaitetik 
ekin behar baitzaio, paperekoa 
sofan irakurtzen dutenak dau-
de, denbora librea goxatze alde-
ra. Ezagutzen ditut lotarakoan 
ohean leitzen dutenak, argudia-
tuz irakurriz ederki hartzen du-
tela lo. Eta espezie honekin beti 
izan dut zalantza bera: zein atal 
irakurtzen ote dute ametsetan 
murgiltzeko? Alegia, zerk as-
pertzen ote ditu gehien?
 Orain gutxi esan dit lagun 
batek (eta badakit zerbait kon-
tatzerakoan errazena “lagun 
batek esan dit” aitzakia jartzea 
dela, baina hau hala da) ARGIA-
ren azken alea beti gordetzen 
duela komunean. Irriño batekin 
dio: “Nik nire santutegian ira-
kurtzen dut astekaria gustuen, 
patxada ederrean”. Tira, bakoi-
tzak du bere txoko maitatua! 
Gaztetxean irri-algaraka Beran-
duegi irakurtzen ari zela topatu 

nuen kideak ere huraxe izango du leku 
gogokoa. 
 Beste lagun bat orain urtebete egin 
zen ARGIAko kidea, eta bere fisiotera-
piako kontsultaren itxarongelan jartzen 
du aldizkaria bezeroek irakur dezaten.
 Baina dena ez da hain polita. Inoiz 
maldiziorik ere aditu dut. Ezagutzen al 
duzu EGAko edo laugarren profileko az-
terketan irakurgai bezala ARGIAko arti-
kuluren bat jarri eta suspenditu duenik? 
Bada niri tokatu zait baten bat.
 Eta zerrendarekin luze jarraitzeko au-
kera izango nuke, baina zuri, irakurle, 
utziko dizut zure inguruan begiratzen 
hasi eta galdetzeko aukera. Ea non topa-
tzen gaituzun! n

Itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

IRAKURTZEKO OHITURAK

ARGIA ikusten dut  
bazter guztietan

Terrassan (Katalunia) calçot-jatea egiteko  
baliatu duenik ere bada.

Erregimenak linfoma 
bat du Gipuzkoan 
artikuluaz 

Naroa E. Gorrotxategi 
@naroaelortza

Gogorra bezain bikaina.  
@euMONDRAGON @ADEGI  
@OrainGipuzkoa #erregimena  
@GipuzkoaZutik

Amaia Urtzelai 
@AmaiaUrtzelai

Tonu punkia du artikuluak: 
paperean goxo sartu 
dena. #ResistZubieta 
#ZerbitzuPublikoakDefendatu
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ERDI AROA | JAPONIA | LITERATURA | BALLETA DENBORAREN MAKINA

Publikoak ez du beti arrazoi
1913ko maiatzaren 29an Igor Stravins-
kiren (1882-1971) Udaberriaren saga-
ratzea balleta estrainatu zen Parisen, 
Vaslav Nijinskiren koreografiarekin. 
Obrak dontzeila baten bahiketa eta sa-
krifizioa kontatzen du; dontzeilak hil 
arte egin behar du dantzan.
 Publikoa lehen ekitaldian, oberturan 
bertan, hasi omen zen txistuka eta ager-

tokira objektuak jaurtitzen, besteak bes-
te laranjak. Estreinaldia bertan behera 
geratu zen. Zenbait iturriren arabera, 
liskarrak 40 atxilotu eragin zituen, baita 
duelu bat ere.
 Egun, Udaberriaren sagaratzea musi-
ka garaikideko obra gailentzat eta XX. 
mendeko musika abangoardiaren oina-
rritzat jotzen da. n

Japonia, 966. urte inguruan. Sei Shona-
gon idazle, poeta eta gortesaua jaio zen. 
Fujiwara no Teishi (Sadako izenez ere 
ezaguna) Heian aroko enperatrizaren 
zerbitzura jardun zuen. Ezer gutxi da-
kigu emakume horren bizitzari buruz, 
bere idatziez gain. Burkoaren liburua 
bilduma idazteagatik da bereziki ezagu-
na. Lan horretan egileak enperatrizaren 
eta gortearen berri jaso zuen. Hainbat 
poema ere bildu zituen, baina, berezi-
ki, zerrendak nabarmentzen dira libu-
ruan; batzuk bitxiak dira oso eta beste 
batzuek ez dute gaurkotasunik galdu.
 Zerrenda horien zerrendak berak ez 
du ezer bazterrean uzteko: bihotz-tau-
padak azkartzen dizkiguten gauzak; 
konparatu ezin diren gauzak; zikin sen-
tiarazten gaituzten gauzak; mugitzen 
diren gauzak; finak izan behar luketen 
gauzak; boterea galdu duten gauzak; 
ikusteko edo entzuteko grina eragiten 
diguten gauzak; urrun egon arren hurbil 
dauden gauzak; gauza arraroak...
 Hona hemen gauza arraroen azken ze-
rrenda horretako ale batzuk: aitagina-
rrebak suhia laudatzea eta, era berean 
amaginarrebak erraina estimatzea; na-
gusiaz gaizki esaka ez dabilen mirabea; 
berezitasunik ez duen pertsona. 
 Lotsarazten gaituzten gauzen zerren-
dak argi uzten du gauza batzuk ez direla 

batere aldatu mila urtean: norbaiti bu-
ruz hitz egitea, entzun gaitzakeela kon-
turatu gabe; gurasoek, haien haur itsu-
sia maitagarria dela sinistuta, haurrak 
esaten duen guztia errepikatzea, haren 
ahotsa imitatuz; gizon batek bereziki 
onak ez diren bere poemak errezitatzea 
eta jaso dituen laudorioez jardutea.
 Horrez gain, gauza dotoreak ere bildu 
zituen gortesauak beste zerrenda ba-
tean: txaleko more baten gainean beroki 
zuria eramatea; liana xarabea izotzare-
kin nahastua eta zilarrezko katilu berri 
batean zerbitzatua; ahateen arrautzak; 
glizinak loretan; elurrak estalitako ara-
nondo loreak; haur eder bat marrubiak 
jaten.
 Burkoaren liburuko beste zerrenda 
batzuk bihurriagoak dira, hala nola, 
iragan loriatsua izan arren gaur egun 
alferrikakoak diren gauzak: ikusmen 
kaskarreko margolaria; gustu onez erai-
kitako etxe bateko lorategiko zuhaitzak, 
suak suntsitu ondoren; inork zaintzen 
ez duen eta alga geruza lodi bat daukan 
urmaela.
 Amaitzeko, Sei Shonagonen poeta 
izaera biltzen duen zerrenda ederra, 
musika duten isiltasunaren gauzak: eu-
riak garbitu berri duen ezkila-loreen 
saila; egurrezko kutxa ñimiñoak; ibaitik 
hurbil, amesten duen hari sonata bat 

idazten dion emakumea, elurra mara
-mara botatzea; txorien hilerriak; in-
tsentsu-makilan kea. Eta, azkenik, mag-
nolien heriotza. Magnolia horietan, 
argia anbar kolorekoa den orduetan, 
emakume talde bat ikus daiteke pabana 
dantzatzen. n

Nagore Irazustabarrena 
Uranga 
@irazustabarrena

MILA URTEKO ZERRENDA JAPONIARRAK

Sei Shonagon X-XI. mendeko poeta eta idazle 
japoniarra elurrari begira irudikatua. Grabatua 
Utagawa Yoshitora ilustratzaileak egin zuen 
1872an. 

REX FEATURES
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EUSKAL MUSIKA | GUNE ALTERNATIBOAK

Gaur egunera etorri aurretik, 60ko ha-
markadako Euskal Kantagintza Berria eta 
RRVa aztertu dituzu. Ezaugarri bertsuak 
omen dituzte.
Oso estilo desberdinak dira, baina hiru 
ezaugarri komun dituzte. Lehenak hartu 
zuen momentuko abangoardia kontra-
kulturala, Bob Dylan eta abar, eta pun-
kak ere bere momentuko abangoardia 
ekarri zuen hona; izaera kontrakulturala 
zuten bi mugimenduek; eta hirugarren 
elementua, euskara edo Euskal Herria-
rekiko konexio kulturala da. Punkaren 
kasuan hizkuntzaren lotura ez da hain 
nabarmena, baina hala ere bazegoen eus-
kaltasunarekin lotzeko joera bat. Denbo-
rarekin, euskararekiko loturak eta gune 
alternatibo horiek egin dute beren bidea, 
baina gutxien garatu dena abangoardia 
musikalekiko lotura izan da. 

Zuri atentzioa eman zizuna hori da: Euro-
pako beste herrialde batzuetan ez bezala, 
Euskal Herrian urte luzez musika mota 
berbera entzun izan dela.
Bai, ikusi nuen 25 urtez musika mota 
berbera izan dugula gune alternati-
boetan, eta gainera, gero eta jende gu-
txiago hurbiltzen zela bertara. Beste 
herrialde batzuetan hala ez zela iku-

sita, hori aztertzeko gogoa piztu zi-
tzaidan, eta master amaierako lan gisa 
garatu nuen. Gero, behin hasita, gehia-
go garatu dut tesian, eta gero berriro 
laburtu, liburua egiteko. Nire iritzia 
aldatu da ibilbide horretan, eta baita 
errealitatea ere. Azken bost urteetan 
aldaketa asko izan dira, txosnagunee-
tan batik bat.

KULTURA

Ion Andoni del Amo ‘Party & Borroka’ liburuaren egilea

“KULTURA EZ DA APURTZAILE 
IZATEKO LEHEN BEZAIN 
TRESNA ERAGINKORRA”
Txosna eta jaialdietan beti musika 
berbera entzuten dela, oraindik 
ere 80ko hamarkadan sortutako 
korronteetatik ari garela edaten, 
gero eta gehiago direla ingelesez 
sortzen duten musikariak… 
Tabernazulo (fisiko zein digitaletako) 
tertulietan gero eta ohikoagoak 
diren hariak dira. Haietatik tiraka 
jarri da Ion Andoni del Amo. Tesian 
lehenengo, eta hura laburtuz 
Txalapartarekin kaleratu duen  
Party & Borroka liburuan ondoren. 

 Lander Arretxea Bereziartua 
 @larretxea 
 ARGAZKIAK: DANI BLANCO
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Transgresioaren izenean, kultu-
ralki kontserbadoreak izan dira 
esparru batzuk?
Leire Lopezek oso ongi adie-
razten du. 20 urtez gauza be-
rak esatea, erritmo berean, ez 
da transgresiboa. Mezu horiek 
galdu dute bere unean zuten 
gaitasun apurtzailea, eta baita 
politikoa ere, “estribillo” hu-
tsak izateraino. Bitxia da gune 
eta jaialdi alternatiboetan 
eman den fijazio hori, beste es-
tilo batzuk eta euren gaitasun 
eraldatzailea gutxiestekoa.
 Bestalde, egia da retroma-
niarako joera, aspaldiko musikara itzul-
tzekoa, fenomeno unibertsala dela gaur 
egun. Baina hemen are gehiago gerta-
tu da, retromania horretan instalatuta 
egon gara. RRVaren inguruan eraiki zen 
nortasun eta identitate oso bat, eta ho-
rregatik indartsu mantendu da. Erre-
pikatu ditugu eskema berberak trans-
gresioaren izenean, eta beste elementu 
transgresore batzuk sortu direnean, ho-
rien kontrako jokabideak garatu ditu-
gu. Mantendu dugu apurtzaile izateko 
kanon jakin bat: rockeroa, maskulinoa… 
Asko kosta da horri buelta ematea.

Horrela ulertzen da, besteak beste, mu-
sika elektronikoak Euskal Herrian izan 
duen bide zail eta berantiarra. Hemendik 
At-en adibidea aipatzen duzu liburuan.
Hemendik At-en kasua oso adierazga-
rria da. Beste talde elektroniko batzuei 
zera aurpergiratzen zaie: hedonistak 
direla eta eduki gabeak, drogekin lotura 
dutela, ez dutela aldarrikapenik egiten… 
Baina Hemendik At euskaraz zen, oso 
ildo abertzaleko aldarrikapenez josia… 
Eta hala ere bazterketa hori bazegoen, 
alde estetikotik zetorrena. Kanon roc-
kero bat eraiki da, bi ildo dituena: hard
-rock metaleroa, Berri Txarrak-en estilo-
ra, eta bestea, airezko instrumentuduna, 
Betagarriren estilora. Hortik kanpo ze-
goena ez da onartua izan. Antolatzaile 
eta zirkuito alternatibo askotatik egin 
da boikota, baina baita publikoaren sek-
tore batzuetatik ere. Hemendik At-en 
kasuan, jende asko zen “hau ez da gure 
estiloa” oihukatzen zuena.

Tabernetan edo txosnaguneetan entzu-
ten den musika motaren ateak zabaldu 
direnean ordea, musika komertzialari ire-
ki zaizkio batez ere.

Hori gertatu da, bai. Konturatu direnean 
gero eta jende gutxiago mugitzen zela, 
berandu zenez gogoeta kulturala egite-
ko, modako produktu komertziala erosi 
dute. Abangoardietatik tira beharrean, 
logika komertzialetik jo da, jendea era-
karri eta esparrua salbatu ahal izateko. 

Bai tabernetan eta bai txosna-
guneetan. Aldi berean, egia da 
rap-a eta musika elektronikoa 
ere tokia izaten hasi direla.

Pentsatzen dut horrek ekarri 
duela izaera kontrakulturala 
galtzen ari ziren espazio horiek, 
are gehiago urardotzea.
Bai eta ez. Egia da bihurtzen ari 
zirela komunitate jakin baten 
esparruak, izaera kultural oso 
definituarekin, eta hori apurtu 
da neurri batean. Baina apur-
keta horretan bi elementu des-
berdin sartu dira: batetik lortu 

da espazio unibertsalagoak bihurtzea, 
transgresorea izateari utzi zion izaera 
kultural bat sakrifikatuz. Bestetik, horri 
esker jende gehiago erlazionatu da es-
parru alternatibo horiekin. Amu gisa ere 
balio izan du, beraz.

Ez da kezkatzekoa abangoardia kultura-
lak gune horietan lekurik ez izatea?
Ez horrenbeste. Masa kultura homoge-
neoa zenean, estetikaren eta kulturaren 
bidetik iraultza egitea oso indartsua eta 
garrantzitsua zen. Punkak egin zuen, 
skin mugimenduak… Identitate zapaldu 
bat politizatuz ere talka handia lortzen 
zen. Gaur egun aldiz, logika kultural do-
minantea aldatu da: bultzatzen duena 
aniztasuna eta pluraltasuna da, eta be-
raz, orain aldarrikapen eta jarrera ho-
riek ez dute lehengo indar bera. Bizitza 
edo kontsumo era moduan hartzen ditu 
sistemak, gustu moduan. Kultura eta es-
tetika tresna moduan ez dira hain iraul-
tzaileak. Ez du esan nahi garrantzitsuak 
ez direnik, baina apurtzaileak izateko 
gaitasuna galdu dute, hein handi batean.
 Hori horrela bada, gune kontrakultu-
ral edo alternatibo horietan eman diren 
aldaketak desdramatizatu egin behar 
dira. Egia da hautu inkontzientea izan 
dela musika komertziala onartzea kutxa 
betetzeko, baina horrek ez du esan nahi 
hautu okerra izan denik.

Ez dago orduan, gaur egun, apurtzaile-
tzat jo daitekeen korronterik?
Ez, ez dago berez estetika musikal edo 
kultural bat iraultzailea dena. Iraultzai-
lea, batez ere, egiteko eta antolatzeko 
modua da. Nola, eta ez horrenbeste zer. 
Auzia ez da musika elektronikoa bai ala 
ez, aldarrikapen mezuak bai ala ez… Au-
ziak izan behar luke zein den antolatze-

 » “Kanon rockero bat 
eraiki da bi ildo dituena, 
hard-rock metaleroa, Berri 
Txarraken estiloan, eta 
airezko instrumentuduna, 
Betagarriren ildoan”

 » “Ez dago berez estetika 
musikal edo kultural 
bat iraultzailea dena. 
Antolatzeko modua da 
batez ere iraultzailea”

 » “Gero eta gehiago dira 
ingelesa erabiltzen duten 
taldeak: sektore askotan 
euskara bermatutzat 
ematen da eta ez da hain 
modu premiazkoan bizi”
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ko modua, diskografika handiekin erla-
zionatzen den edo ez, zein jarrera duten 
taldeek antolatzaileekin…
 Bestetik, eredu kultural nagusiak uni-
formetasuna bultzatzen zuenean, tri-
bu desberdinak sortuz apurtu zen ho-
rrekin. Gaur egun aldiz, aniztasuna eta 
fragmentazioa bilatzen ditu, bai kultu-
ran, bai beste alorretan. Orain musikak 
zentzu iraultzailerik badu, komunitate 
sendoak eraiki eta garatzeko gaitasuna 
da. Horregatik diot txosnaguneetako al-
daketak ez direla hain dramatikoak.

Feminismoak, espazio alternatiboetan 
behintzat, lehen ez zuen presentzia eta 
indarra hartu du. Horren islarik bada mu-
sikan? Aztertu duzu?
80ko hamarkadan, nahiz eta punkak 
queer teoriarekin-eta lotura izan eta 
baliabideak eman genero rolekin apur-
tzeko, ez zen horrelakorik gertatu. Gure 
punkiak oso matxiruloak eta hetero-
normatiboak izan ziren. Doctor Deseo 
izan daiteke garai hartako salbuespen 
bat. Emakumerik ez zegoen apenas, Las 
Vulpes, Belladona eta askoz gehiago ez. 
Geroztik ere, rock munduan oso eskasa 

izan da emakumeen presentzia esze-
natokiaren gainean, eta zer esanik ez 
atzean, antolatzaile eta teknikari mo-
duan. Musika elektronikoan eta rapean 
hasi dira emakume batzuk indarrez, Las 
Tea Party, La Basu… Baina gune alter-
natiboetan urte luzez estetika oso mas-
kulino bat nagusitu da, eta sartu diren 
neskek askotan estetika horri jarraipe-
na eman behar izan diote. Azken urtee-
tan hasi da hori zaintzen programatzen 
denean. Batetik, emakumeen taldeak 
programatuz, eta bestetik estetika eta 
performance “matxito” horiek egiten di-
tuzten taldeak kanpo utziz. 

Hizkuntzarena da beste gai arantzatsu 
bat. 80ko hamarkadan ere bazeuden gaz-
telaniazko talde asko, baina gerora zigor-
tu izan dira ingelesera edo gaztelania-
ra jotzeko joerak (Lin Ton Taun…). Gaur 
egun aldiz, asko dira ingelesa erabiltzen 
hasi diren bertako taldeak, eta joera ho-
rrek duen harrera ere aldatu da.
Bai, 80ko hamarkadan gaztelaniaz ari-
tzen ziren talde asko zeuden. Hasiera 
batean ez ziren euskal taldeak bezala 
onartuak izan; “conjuntos modernos” 

bezala agertzen ziren Egin-en, adibi-
dez. Baina mugimendua oso potentea 
zen, eta “Martxa eta borroka”tik aurrera 
egoera aldatu zen, eta onarpen horrek 
hurrengo belaunaldietan aldaketak bul-
tzatu zituen. 90eko hamarkadan, ordea, 
euskara izan zen hizkuntza nagusia, eta 
horren inguruan konpromiso militantea 
egon zen, harrotasuna ere bai. Ondo-
rioz, ingelesera edo gaztelaniara jotzeko 
joerak gaizki ikusita zeuden; hor dau-
kagu Lin Ton Taun taldeak jasan zuen 
boikot kanpaina.
 Gaur egun, egia da, gero eta gehiago 
dira ingelesa erabiltzen duten taldeak. 
Publikoaren aldetik ere harrera alda-
tu da. Musikariek estilo kontuak aipa-
tzen dituzte askotan, eta konposatzeko 
erraztasuna, ingelesa monosilabikoa-
goa baita. Beste kontu batzuk ere ba-
daude atzean. Alde batetik, nolabaiteko 
apurketa estetikoa, aurreko hamarka-
detan egin den euskarazko rockarekin. 
Bestetik, beste fenomeno orokor bat 
ere badago, instituzionalizazioari lotua. 
Sektore askotan euskara bermatutzat 
ematen da, eta ez da hain modu pre-
miazkoan bizi. n
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Euskal irakurlearentzat ezaguna da egile 
hau. Aurretik, Pamiela etxean plazaratuak, 
baditu dozena erdi bat lan (Urdin txiki eta 
Hori txiki, Frederick, Igeritz, Matiasen ame-
tsa, Nadarin, Munduko etxerik handiena) eta 
hauetara hurbildu denak jakingo du tema-
tika aldetik ezberdinak izanik, guztietan 
nabarmentzen dela egilearen estilo propioa. 
Artearen mundutik etorritako baten estiloa, 
esango genuke; ez baitugu ahaztu behar Leo 
Lionnik irudigintza eta eskultura ere landu 
zituela, margolanetan aritzeaz gain.
 Oraingoan, gainera, liburuak mezu argia 
transmititzen du. Saguen arteko kontuaz ari 
zaigu Lionni. Hasieran Alex sagua iheslari 
ageri zaigu: “Lagundu! Lagundu! Sagu bat! / 
Gero burrunba bat. Katilu, platertxo eta goi-
larak alde guztietatik hegan. Alex arineketan 
itzuri zen sagu-zulorantz, bere hankatxoek 
uzten zioten bezain azkar”. Izan ere, Alex gai-
xoak ez du atsedenik, berak janari pixka bat 
nahi (papur gutxi batzuk) eta horren ordez 
oihuak eta erratzaren mehatxuak jasotzen 
ditu etengabe.
 Alexek, baina, egun batean kirrinka bat 
entzun eta beste sagu batekin egingo du 
topo etxean. Sagu mekaniko bat, bi gurpiltxo 
gainean eta bizkarrean duen giltzari esker 
ibiltzen den sagutxoa.
 Alexek Gille sagu mekanikoa bezalakoa 
izan nahi du, Aneren jostailurik gogokoena, 
etxekoen artean goxo egoten dena, “gauez 
burko zuri bigun batean lo egiten duena 
panpinaren eta peluxezko hartz iletsuaren 
artean”. Eta horrela, eginahalak egingo ditu 
sagu mekaniko bilakatzeko. Eta hori gertatu 
behar den unean, sagu bat beste baten gisa 

truka daitekeen unean Alexek deskubrituko 
du sagu mekanikoa zaborretara bota dutela, 
jostailu zaharrak bota eta berriek hartu du-
telako haien lekua. Orduan, Alexen barnean 
dagoen bihotz zabal horrek irtenbidea bila-
tuko du biontzat, sagu mekanikoarentzat eta 
berarentzat.
 Ilustrazioetan ohiturik ez gauzkan kolo-
re bizitasunak are ederragoa egiten du lan 
hau. Katiluak, panpinak, etxeko hormetako 
paperak, oheko arropa edo musker magi-
koa kolore biziz margoturik daude, bizi eta 
ugariz, konbinazio alaiak eta bitxiak sorta-
raziz. Horien alboan, ordea, Alexen (eta Gille 
sagu mekanikoaren) grisa dugu, baina Leo 
Lionnik aurreko lan batzuetan ere ederki 
lortu duen bezala, saguaren sentimenduak, 
sentsazioak ederki islatzen dira.
 Liburu benetan ederra da Alex eta sagu 
mekanikoa hau, adiskidetasunaren inguruan 
eginiko liburu estetikoenetako bat. Itzulpe-
nak ondo korritzen du eta istorioa oso ondo 
jarrai dezakete haur txikiek ere. Isiltasuna 
eskatu, borobilean jarri, edo zure ondoan 
eserita, eta hasi zaitez… “Oihu bat entzun 
zen. / Lagundu! Lagundu! Sagu bat!”. n 

Adiskidetasunaz

Alex eta sagu 
mekanikoa

LEO LIONNI

Ilustratzailea: Leo Lionni 
Itzultzailea: Manu López Gaseni 

Pamiela, 2017 
32 orrialde

» LIBURUA

Leo Lionni idazle eta 
ilustratzaile italiar 

iparramerikarra 
(Amsterdam 1910–

Toscana 1999).

Xabier Etxaniz Erle
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Bidaia guztiak ez dira berdinak eta ba-
dira batzuk zugan arrasto berezia uz-
ten dutenak. Halakoa da Oñatiko Zin-
gira talde misteriotsuak eskainitakoa: 
misteriotsua diot, eramaten gaituelako 
rockak iraganean lantzen zituen kan-
tuetara, birtuosismoan, apaingarrietan 
eta giroen sortzean gailurra egin zuen 
garaietara. Badirudi denboran atzera 
egin dugula nabarmen, halako paisaiak 
ekarriz, baina ez da horrela; eta badau-
ka gaur egungotik ere. Izan ere, ez da 
ohikoa bidaia batez gogoeta egitean 
iragana eta garaikidea nahastea, ezta 
denboraren igaroaren eta iraupenaren 
kontzeptua albo batera uztea; ezta eki-
pajean mellotron, hammond zein kan-
paiak garraiatzea ere. Hori guztia dauka 
pertsona bakarrak sortu, garatu eta gau-
zatutako proiektu honek.
 Natura da autoekoitzitako disko zain-
du honetan uneoro presente dagoen is-
pilua, bizitzako pasarte honetako bidai-
de duguna. Diskoa zabaltzeko ardura 
duen Hostoak-ek aurreiritzi guztiak alde 
batera utzita azal berri batekin Camel 
taldea, pop-a, sintetizadore espazialak 
eta 70eko hamarkada bukaerako The 
Trooper-en antzeko erritmora pausoak 
ematera gonbidatuko zaitu. Amildegi-n, 
zeinak baduen damutik eta ertzetik iga-

rotzetik, teklatuen laguntzaz eramango 
zaitu progresibo gogor eta garaikidea-
ren pasabide barrura. Bidaiari-k tunele-
ko beste muturrean itxaron eta melodia 
nabarmeneko folk jantziarekin egingo 
digu harrera, nahiz eta bidean isolatu 
ahala laino ilunek inguratuko gaituz-
ten. Ipar haizea gelditzeko etorri da eta 
horretaz jabetuta sintetizadoreek zein 
urruneko flamenkoak ongietorria egi-
ten diote. Geldiune instrumental bat 
egingo dugu Oñatiko Araotz auzoko 
gune parekaezinean, Sandaili-k berez 
duen magiaz bustitzeko; horretarako 
nahikoa da sintetizadorearen suaren 
inguruan Jethro Tull, euskal folka, jazza 
eta flamenkoa akelarrean batzea. Eta 
naturaren zikloari amaiera emateko Ba-
zen behin ilargia, sinfoniko, pop eta lati-
notik edan eta mozkortzeko.
 Sei kantu distiratsu eta maiestatetsu 
hauen atzean pertsona bakarra aurki-
tuko dugu; Euskal Herrian stoner-rocka 
lantzen aitzindari eta luzaroan maisu 
izandako Sharon Stoner taldeko abesla-
ri eta baxu-jotzaile izandako Iñigo Iba-
rrondo oñatiarra. Sharonen geldiune 
luze bati probetxua hartuz, Ibarrondo 
bere kabuz, mimo handiz, sormen ire-
ki eta aseezinez, pieza hauen egitura 
landuak josten aritu da. Berak graba-
tu ditu instrumentu ia guztiak, nahas-
tu eta diskoa ekoiztu, nahiz eta azken 
pausoan, Sharon Stoner taldeko kide 
dituen Egoitz Olalde bateria-jotzaileak 
eta Mikel Zarketa gitarra-jotzaileak gra-
bazioan lagundu duten. n

» TELEGRAMA

» DISKOA Denboran atzera eta aurrera

Komedia beltza da Txalo Produkzioak antzerki taldearen Erdibana. Jose Ramon So-
roiz eta Iker Galartza ditu protagonista... eta hilzorian dagoen emakume bat. Ekainaren 
9an, 20:00etatik aurrera Donostiako Antzoki Zaharrean STOP Piperrak taldearekin 
Euskal Herriko punkaren leienda bihurtu zen. Bueltan da Josetxu, taldeko abeslaria: 
ekainaren 10ean Donostiako Dokan ariko da Pecozza United post pum mugimenduko 
fakzio irundarraz lagunduta STOP BLV-Art programaren edizio berri bat martxan da 
ekainaren 7tik. Hilaren 17ra arte kontzertu, ikuskizun eta esperientzia harrigarriak 
Bilbo Zaharra kulturaren erdigune bihurtzeko STOP

Bidaia
ZINGIRA

Autoekoizpena , 2016

Sharon Stoner taldeko  
abeslari eta baxu jotzaile ohia da  
Iñigo Ibarrondo oñatiarra. 

Iker Barandiaran  
@IkerBarandiara



50 2017/06/11 | ARGIA

MUSIKA JAIALDIAZUZENEKO EMANALDIA

Uda giroarekin batera, alergiak nola, ha-
laxe agertzen dira batean eta bestean 
musika jaialdiak; halako Rock, beste-
lako Fest, edo inolako Sound, ez dago 
hiririk, elkarterik, lurralderik halako 
festibal bat antolatzen ez duenik. Eta pa-
taterook, nola ez, ez gara gutxiago izan-
go. Azkena Rock hor dago, bale, baina 
etxekoei baten batek kasu egin beharko 
die, ezta? Horrelaxe sortu zen Hala Bedi 
Rock jaialdia, duela 9 urte; eta bueno, 
Hala Bedi Irratiari babesa emateko.
 Urte hauetan hainbat talde pasa dira 
Gasteizko Gaztetxetik, eta oraindik ez 
du bakar batek ere errepikatu; harrobia 
badagoen seinale. Sei talde izan geni-
tuen oraingoan ere taula gainean, denak 
gasteiztarrak. Batzuek diskorik ez esku 
artean, oraindik. Zenbaitek esku bate-
kin kontatu daitezkeen adina kontzertu 
emanda, eta besteak koadrilaz aparte 
beste entzulerik izan ez zutela. Aukera 
ona, “eszena” deitzen zaion horri pultsua 
hartzeko, lokaletan zer den jakiteko.
 18:00etarako, puntual, Ziklone igo zi-
ren eszenatokira. Bidasoako erritmo eta 

gitarra riff-etan dabilen hirukoa –kanta 
pare batean laukotea– da Ziklone. Tal-
dekideren bat aurretik ere esperien-
tziaduna bada ere –Kashbad, Trumbo...– 
hasiberrien ilusioarekin heldu zioten 
emanaldiari, eta dotore aritu ziren, be-
netan. Gertutik jarraituko ditugu.
 Bigarrenak, ordubetera, Begitruk-ek 
lehen punk doinuak ekarri zituen; 
Agurain aldeko punk doinuak, zeha-
tzago esateko. Gogotsu aritu ziren ia 
ordubetez euskara eta gaztelera tarte-
katuz, eta bertsioren bat joz –Basque 
Country Pharaons-en Yo vivo en ese 
coche dotorea–. 
 Segidan, eta ia arnasik hartu gabe, 
Karma Xutrak hartu zien lekukoa. 
Hauek ere argi utzi zuten punka izango 
zela iluntzeko soinu banda. Aurrekoak 
baino oldarkorrago eta estetika zain-
duagoarekin, jaialdian atentzio gutxien 
jarri nienak izan zirenez, askoz gehiago 
ezin esan. Denean ezin da egon, aizue.
 21:00ak izango ziren –puntualitatea 
zorrotz zaindu zen– gazteenetakoak 
taulan zirenerako. Red Iron Squad tal-

deak lan bakarra du argitaratua orain-
goz; rock gogorra egiten dute, AEBeta-
ko hegoaldeko kutsua duena, saxo eta 
guzti. Indartsu ikusi nituen, gogotsu eta 
jarrerarekin. Hauek ere, gertutik zain-
tzekoak.
 Eta azken txanparako punk-oldea 
bueltan etorri zen. Hasteko D-tox, eta, 
segidan, Exkizofrenikos. Lehenengoek 
hiru bat disko badituzte kalean, eta tau-
la dezentetan jo izan dute; bigarrenek, 
ezin asko joak izan, zaharrenak 18 urte 
ere ez baitzituen izango. Beteranoek 
punk rock indartsua egiten dute; gaz-
teek, berriz, 1980ko hamarkadara era-
man gintuzten. Nabaritu zen batzuen 
esperientzia, teknika, egonarria, eta 
besteen ausardia, DIY filosofia eta ur-
duritasuna. Kontuak kontu, bietan ala 
bietan, ordurako bero zegoen entzule-
riak gustura hartu zituen azken gara-
gardoak, harik eta gauerdia iritsi arte; 
izan ere, Gasteizko Gaztetxean gauerdi-
tik aurrera ezin da jo. Bai, ordea, dan-
tzarik egin, auzokideei enbarazo egiten 
ez zaien artean. n

Gasteizko lokaletan zer den, 
besteak beste

HALA BEDI ROCK JAIALDIA
Maiatzaren 20an, Gasteizko Gaztetxean.  

Taldeak:  
Ziklone, Begitruk, Karma Xutra, Red Iron Squad, 

D-tox, Exkizofrenikos.

DOS POR DOSJon Aranburu Artano 
@jonaranburu

Ziklone taldea Hala Bedi Rock jaialdian.
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 DENBORA-PASAK

Egilea: Ana Zambrano

Erraza

Zaila

Bertso-zopa

Gurutzegrama

Sudokua

Ebazpenak

Ezker-eskuin:
1. ... Lavin, txirrindularia. Ez arra. 2. Gertaera. 
3. Nahastura trinko. Argazkiko herria.  
4. Azienda, abere multzo. ... egin, erabat ase. 
5. Leku atzizkia. Nolako. 6. Erabat lasterka. 
Errepikatuz, barre algararen onomatopeia.  
7. Bakuko herritar. 8. Uholde-ur. Ebaki sakon.

Goitik behera:
1. Eraikuntza bateko solairuetan 
igotzeko eta jaisteko erabiltzen den 
tresna. 2. Berandu. 3. Erloju, ordulari. 
Dimako auzoa, Bizkaian. 4. Nanotesla. 
Buru-ernaia, adimen argikoa dena. 
5. Zonak, inguraldeak. 6. Nafarroako 
herria. Gar (alderantziz). 7. Samin, 
oinaze. Bilera batean erabakitakoa 
idatziz jasotzen duen agiria.  
8. Lekuak. 9. Gipuzkoa eta  
Araba arteko mendilerroa. Ezker-eskuin: 1. Ibon, Emea. 

2. Gertari. 3. Ore, Lantz.  
4. Ganadu, Ok. 5. An, Zelako.  
6. Itoka, Kir. 7. Bakutar.  
8. Uhar, Saki. 
 Goitik behera: 1. Igogailu.  
2. Berant. 3. Oren, Oba.  
4. Nt, Azkar. 5. Aldeak. 6. Eraul, 
Us. 7. Min, Akta. 8. Tokiak. 
9. Aizkorri.

Erraza

Zaila

Lagunik eza ez da izaten
ume _________ ukendu.

Hiperaktibo daukat _____
ezin omen da zuzendu

ezin omen du ________ ta
ezin arreta mantendu.

Ze errexa den eskolan ______
ta gero burutik kendu!

Baina seme bat _____ duenak
berak aina sufritzen du. (bis)

Gu izan ginen _______ hontaz
ohartu _____ lehenak

ikusi ondoren kendu zitula
lagunen argazki _____.

Ezin ditzaket entzun ordea
irakasleen ________.

Esaten dute _______ bat
behar duela problemak

ohartu gabe eurak ______
arazo bat daukatenak. (bis)

Bere errua ez da besteek
egiten badute _____

adierazten du-eta soilik
hezkuntza _____ mardula.

Etxean bere gelara joan ta
zer esan ____ kalkula.

Hala esan diot nahiz ta malkorik
ezin nuen ________:

“_____ ezazu aita ta ama
oso harro dauzkazula”. (bis) 
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Osatu Beñat Gaztelumendiren bertsoa. Laguntza behar baduzu, bertsoari falta zaizkion 
hitzak zopan bilatu. Doinua: Aita izena kanta beharrak. Gaia: Semearen ikastetxean ezohiko 
bilera duzu gaur. Zu eta zure emaztea alde batetik, irakasle mordo bat bestetik. 
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Marie Faye (Mbour, Senegal, 1985) Bartzelonako Udalak 
sustatu duen DiomCoop kooperatibako kide da. 2011n iritsi 
zen Bartzelonara; helburua unibertsitatean sartzea zuen 
arren, traba juridikoen ondorioz kaleko salmentan murgildu 
zen. Orduan ezin imajinatu sei urte geroago kaleko saltzaileen 
duintasunaren aldeko kooperatiba batean parte hartu eta 
unibertsitate ikasketak gauzatuko zituela.

Nola iritsi zinen Bartzelonara?
Baimenik gabe etortzen garenok bada-
kigu hasieran familiaren batek hartuko 
gaituen arren, gero biziraun behar du-
gula. Hasieran trentzak egiten hasi nin-
tzen, baina laster ikusi nuen ezin nuela 
horrela jarraitu. Poliziak ez gintuen per-
tsona modura tratatzen, duintasun falta 
ikaragarria zen; dirua bilatzeko biluz-
ten gintuzten, gorputz osoa ukitu… Ezin 
nuen hori jasan. Are gutxiago trentzak 
egite hutsagatik, horrek ez dio inori kal-
terik egiten. 

Zergatik aukeratu zenuen Europa?
Zintzoa izango naiz: nire kolektiboko 
kide gehienentzat ez bezala, niretzat 
Europara etortzea ez zen ametsa. Beti-
danik jakin izan dut zein ziren hemengo 
zailtasunak eta argi nuen Senegalen ho-
beto egongo nintzela. Baina nire ametsa 
ikastea zen eta nire familiak nahi zuen 
ni hona etortzea, ikasketak bermatu eta 
urrun iristeko. 

Hemen legea zuen kontra doa.
Jendeak zergak ez ordaintzeagatik epai-

tzen gaitu baina arazoa da sistema egin-
da dagoela guk legean tokirik ez izateko. 
Lanik ez baduzu ezin duzu baimenik 
izan, eta baimenik gabe ezin duzu lanik 
lortu. Iritsi nintzenetik nire lehendabi-
ziko erronka egoera juridikoa legezta-
tzea izan zen. Baina zailtasunak besterik 
ez nituen aurkitu. 

Nola eragiten dute zailtasun horiek zuen 
kolektiboan?
Sistemak erraietan sartzen digu errudu-
nak garen ustea. Infernua da. Eta baime-
nik gabe gauden gehienok ez dugunez 
gure eskubideen berri, kaleko salmen-
tan dauden gehienak ezdeus sentitzen 
dira. Nik erruduntasun hori sentitu 
nuen lehendabiziko hilabeteetan, baina 
segituan konturatu nintzen bidegabea 
zela, hemengo sistemak ez zidalako ba-
liabiderik ematen egoera aldatzeko. 

Sistemaz aparte gizarteak ere mugak ja-
rri dizkizu? 
Gizakiok berezkoa dugu epaitzeko joe-
ra. Beraz, nahita edo nahi gabe, gu epai-
tzea ulertzen dut. Onartezina dena da 
gure errealitatea ezagutu gabe gu kon-
denatzea. Norbait lapurra bada, nik ezin 
dut jakin zerk eraman duen halakoa iza-

Marie Faye. Kaleko saltzaileen duintasuna aldarri

Herri alaia

“Senegaldarra naiz, beltza, emigran-
tea eta manteroa. Senegalez gauza 
ilun asko entzun dudan arren, oso he-
rrialde alaia da. Gurasoekin eta nire 
hamaika anai-arrebekin bizi nintzen, 
eskuzabaltasuna, lana, zintzotasuna 
eta legezkotasuna sustatzen zituen 
familia batean. Falta zitzaigun gauza 
bakarra dirua zen. Han pozik hartzen 
dugu mundu zabaletik datorren jen-
dea, izan beltza, zuria, musulmana edo 
ateoa. Europan, aldiz, kanpotarrei begi 
txarrez begiratzen digute”.

“Sistemak erraietan sartzen 
digu manterooi errudunak 
garen ustea”
 Saioa Baleztena 
 @SaioB 
 ARGAZKIAK: JORDI BORRÀS 
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tera. Edo, ni bezalako neska batek ka-
lean bere gorputza saltzen badu, nik zer 
dakit zerk eraman duen hori egitera? 
Bakoitzaren bizitza errespetatu behar 
da, are gehiago kontuan hartuta gutako 
gehienak gure baloreekin borrokatzen 
aritu garela, bizirauteko. Gainera, delitu 
guztien artean gurea txikiena da, baina 
sistemak handiena izango balitz bezala 
tratatzen gaitu. Garai batean Bartzelo-
nako portu inguruan egoten ginen, eta 
inguruan droga saltzen zuen jendea ze-
goen. Baina polizia zuzenean etortzen 
zen gu atxilotzera, droga saltzen zute-
nez paso eginda.

Azken hilabeteetan bizitza aldatu zaizu. 
Nola suertatu zitzaizun DiomCoopen sar-
tzeko aukera?
Kohesio sozialaren arloan dabilen Ce-
paim Fundaziotik deitu zidaten, koo-
peratiba sortzeko asmoa zegoela jakin 
zutenean gure kolektiboan zabaldu zu-
telako albistea. Elkarrizketa-deialdiak 

egin zituzten eta nik parte hartzea era-
baki nuen. Bi elkarrizketaren ondoren 
kooperatiba osatzen dugun hamabost 
senegaldarren lehen bilera egin genuen.

Zenbateraino izan da garrantzitsua zure-
tzat kooperatiba horretako kide izatea?
Erabakigarria izan da, urte askoko su-
frimendu guztiaren ondotik argi izpi bat 
agertu zaigu. Kooperatibak izan nahi du 
Bartzelonako mantero-en arautzea ber-
matzeko baliabidea. Horretaz aparte, 
bilatzen ari gara kaleko salmenta arau-
tzeko aukera, adibidez salmenta lega-
la bermatu dezaketen espazio jakinak 
zehaztuta. Kooperatibako kide bakoi-
tzak 500 euroko diru-laguntza jasotzen 
du hilabeteko, kalean saltzen ibili behar 
ez izateko. Kooperatiba honek eredu 
izan beharko luke gainontzeko lurral-
deetan ere zabaltzeko. 

Zein da DiomCoopen lan dinamika?
Kooperatiba osatzen dugunon artean 
badira paperak dituzten hiru, bestela 
ezin izango genukeelako elkartea osa-
tu. Oraingoz, salmenta-guneen bila ari 
gara. Ordu asko dira. Bartzelonako dis-
tritu guztiekin lanean ari gara, aukerak 
zeintzuk diren ikusteko. Taldeko bes-

te kide batzuek formazioa egiten dute, 
gure lana gizarteratzeko asmoz. 

Helburua urtetik urtera kide gehiagok 
parte hartzea da, ezta?
Bartzelonan 300 mantero gara guztira 
eta helburua da 2018an hamar lagun 
gehiagok parte hartzea. Baina horre-
taz aparte, kooperatiba ahalik eta jende 
gehienarengana iristeko asmoz jardue-
ra gehiago garatzeko aukerak aztertzen 
ari gara. Edozein kasutan, dagoeneko 
zerbait irabazi dugu, kooperatiba honek 
egin duen gauzarik handiena baita ko-
lektiboak kontzientzia hartzea.

Kooperatibaz aparte ekonomia ikaskete-
tan murgilduta zaude. Nola eragin dizu 
unibertsitatean sartzeak?
Hiru urtez bulego guztietan ukatu zida-
ten ikasteko aukera. Azken saiakeran 25 
urtetik gorakoei zuzendutako lehiaketa 
batean parte hartu nuen unibertsitatean 
sartzeko. Informazio eske joan nintzenean 
idazkariak sarbidea debekatua nuela esan 
zidan arren, mirariz, zuzendaria sartu eta 
baietz, parte hartu nezakeela esan zidan. 
Beti eskertuko diot; nire amesgaiztoa be-
rari esker bukatu zen. Lehen eskolara joan 
arte ez nuen sinetsi. n

“Gizakiok berezkoa dugu epaitzeko joera. Beraz, 
nahita edo nahi gabe, gu epaitzea ulertzen dut. 
Onartezina dena da gure errealitatea ezagutu 
gabe gu kondenatzea”.
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“Esku luzeko politikariak irudikatze-
ko txorizoaren irudi noblea zikintzea 
nahikoa ez eta orain hau”, kexatu da Na-
farroako Txerriki Ekoizleen Konfede-
razioko Iñaki Urdengarin, larunbatean 
Iruñean egindako manifestazio ez-na-
zionalistaren ostean. Haserrearen arra-
zoia izan da manifestarietako batek, fa-

langeak minduta amaitu arte txistor bat 
erabili zuela bere burua kolpatzeko. 
 Kexak kexa, oso arrakastatsua izan 
zen mobilizazioa. Antolatzaileen esa-
netan, ia hogeita vox mila lagunek bete 
zituzten hiri buruzagiko karrikak. Tar-
tean, Espainiako banderak eraman zi-
tuztenak. “Real Madrilen garaipena 

ospatzera gindoazen baina GPSak kale 
egin zigun. Damurik ez, etxean bezala 
sentitu gara eta”, esplikatu dute.

SAREAN ARRANTZATUA

Indar armatuak 
laurdenka ditzagun

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketarako sailburuak berriz esan du 
hilean 650 euro aski direla “bizimodu 
duina” egiteko. Egin dizkioten kritikei 
erantzunez, argudio ekonomikoak ja-
rri ditu mahai gainean: “Bigarren esku-
ko Louis Vuitton poltsak eros daitezke 
Wallapopen prezio horretan, beraz ez 
etorri niri esaten diru gutxi dela”. Arto-
lazabalek aukera baliatu du aholkuak 
emateko Diru Sarrerak Bermatzeko 

Errenta jasotzen duten emakumeei. Ba-
liabideak optimizatzea da gakoa sail-
buruaren ustez: “Ematen dizuegun di-
rutzaren parte bat gorde arropatarako, 
igual Lanbidera hain zarpail joaten ez 
bazarete probetxuzko gizonen bat hur-
bilduko zaizue”, azaldu du. Prentsaurre-
koa bukatu ostean, “cause we are living 
in material world and I am a material 
girl” kantatuz eta koreografia bat eginez 
irten da aretotik. 

Jo eta ke,  
enpresarioak izan arte!

Beatriz Artolazabalek dio 650 
eurorekin Louis Vuitton poltsa bat 
eros daitekeela eta ez kexatzeko

Txerriki ekoizleak haserre: “Nekatuta 
gaude gure produktuak politizatzeaz”

KRONIKA SERIOSA EGITEKO
BERANDUEGIBidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus
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