
FRANTSESAREN ortografia konplikatua da,
baina musikalki baditu intuizio poetiko
batzuk, horietako bat da euria ari du eta nega-
rrez ari da akorde berdinarekin jotzen dituela;
il pleure ari da negarrez eta il pleut ari du euria.

Euriari idatzitako poema eder bat badu
Sarrionandiak, izenburu zaila duen liburuan:
“Eta zer esan euriaz, salbu eta ortzea lainotu
eta euria hasi dela. Jende gehiena barruratu da,
batzuk ez dute leihorik hertsi, besteek bai, eta
denak norbereganatu dira. Euria kanpoan
geratu da, itsaso bete anpulu...”. Eta irakurri
ahala bustitzen segitzen du, euritan esnatzen
baitzaio deserriratuaren kontzientzia.

Ander Izagirre kazetariaren liburu bat
irakurri nuen lehengoan, Djibutira egin
zuen bidaia bat deskribatzen du, nomaden
lurraldea da, eta kontatzen du hango jen-
dea zergatik bizi den lainoak bezala:
“Desertu madarikatu honek hankapeak
erretzen dizkie, nehork ez dezake hemen
errorik bota, bizirauteko alde batetik bes-
tera errari pasatzen dute bizia”. Ur bila
ibiltzen dira, hodeien atzetik.
Eta kantatzen omen dute “nun
ari duen euria, han da ene abe-
rria”.

Hemen, oraindik ateri dago. n

BADAKIT ABORTUAREN gaia korapilatsua dela, baina
“holokausto isila”, “errugabeen sarraskia”, “emaku-
meen suizidio espirituala” eta antzekoak gehiegikeria
onartezinak iruditzen zaizkit, bidegabeak eta anke-
rrak milioika emakumerentzat. 

Nola liteke urtero munduan 40 milioi emakumek,
Herodesen jarraitzaile finak balira bezala, beren
seme-alabak akabatzea? Zentzugabea da hori! Noski,
zuk uste baduzu espermatozoidea
obuluarekin elkartzen den une bere-
tik horri garapena eragoztea eta
sehaskan dagoen haurrari lepoa moz-
tea gauza bera direla, ba, ulergarria da
abortuaren aurka egotea. Baina itsu-
tasun handia behar da identifikazio
horretan tematzeko. Ez da zentzuz-
koa pentsatzea horrenbeste emaku-
mek galbide espirituala hautatzen
duela; abortua nola edo hala legezta-
tzen duten politikariak eta gobernuak
krimenari bide ematen ari direla; horretan nahasturi-
ko senitarteko, sendagile, erizain eta abar gaizkile
hutsak direla. 

Gauza bat daukat garbi: emakume gutxik izango
duela abortua atsegin, eta kasu gehienetan arazo
latzak eta errealitate gordinak daudela atzean, batez
ere, emakumeen bizimoduari dagokionez. Abortu-
tasa garapen sozio-ekonomikoari eta pobreziari oso
lotua dago. Hori erakusten dute munduko datuek
(abortu-tasa apalenak Europa mendebaldean eta Ipar

Amerikan daude) eta hori erakusten dute EAEko
datuek ere (2011n abortu guztien %44 atzerriko ema-
kumeenak izan omen ziren). Pobreak aberatsok baino
“hiltzaile” handiagoak ote dira, bada?

Abortuak gutxitzera jo behar dela? Ados! Horreta-
rako onena jendearen egoera sozio-ekonomikoa
hobetzea, emakumea duintzea eta ahalduntzea, hezi-
keta eta baliabideak (aurreiritzirik gabeko sexu-hezi-

keta, familia-plangintza, antisorgailu
merkeak eta eraginkorrak...) zabal-
tzea, eta abar. Baina ez abortua legez
kanpo uztea!

Hainbat arrazoi medio haurdunal-
dia eten nahi duenak laguntza behar
du, eta lehenik abortu hori osasun-
baldintza on eta seguruetan egiteko
aukera; eta abegi on eta ulerkuntza
behar ditu, eta paternalismorik gabe-
ko erruki sanoa, baina ez gizon bel-
tzen gaitzespen gozakaitzak!

Espainiako Eliza Katolikoaren hierarkiak eta gizar-
tearen zati handi batek badugu elkarren artean kon-
pondu gabeko arazo larri samar bat, hots, hierarkia
horrek gobernuari presio egin eta bere iritziak beste
guztioi legez ezarri nahi izatea. Gotzain jaunok, inork
ez ditu zuen eliztarrak abortatzera behar-
tzen, ezta ere zuen gay eta lesbianak ezkon-
tzera derrigortzen. Zergatik obligatu nahi
duzue gizarte osoa? Hain zaila ote da uler-
tzea ez dela hori erlijioen zeregina? n
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Emakume gutxik
izango du abortua
atsegin, eta kasu
gehienetan arazo
latzak eta errealitate
gordinak daude
atzean


