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ASTEKO GAIA

ESKOLA ORDUTEGIA

Askorentzat sistema berria
ez da ona, aurrekoa ere ez
Frantziako Lehen Mailako eta Haur Eskolako erritmoen erreforma hartu dugu aztergai.
Hendaiako Gure Ikastolara eta Lizardi eskola publikora hurbildu gara erreformaren eragina
ebaluatzeko, maiatzaren 10ean ospatuko den Herri Urratsen 32. edizioaren bezperan.
| MIKEL ASURMENDI |
Argazkiak: Dani Blanco

ahulena, gutxien landu dena, eskolaz kanpoko
ESKOLA SISTEMAREN ezaugarrietako bat denjardueretarako ahalbide egokiak jartzea da,
boraren banaketa da. Frantziako Estatuan iraekonomikoari nahiz pertsonari dagozkienak”.
kaskuntzak oporren, aisialdien eta eskolaEsate baterako, bere iritziz, Herriko Etxeak ez
orduen berezko antolaketa dauka. Udaldiko bi
dio laguntza berezirik ematen ikastolari. Uda
hilabeteko –zortzi asteko– oporrez gain, zazpi
Leku elkartearekin zegoen NAP kontratua
astetan behin, bi asteko oporraldiak dituzte
(Nouveaux Activités Periescolaire) ikastolaren
Haur Eskolako eta Lehen Mailako ikasleek:
esku dago orain. Eskolaz Kanpoko Jarduerak
Omia Saindu, Eguberri, Neguko eta Udaberri(TAP delakoa) NAP bihurtu da.
ko oporrak. Asteko eta eguneko ordutegiaren
Hala ere, irakasle honentzat aldaketa onerabanaketa oso aldakorra izan da azken hamarko izan da: “Nik handiekin lan egiten dut eta
kadatan. 2008tik 2014ra bitartean, lau eguneko
oraingo ordutegia emankorragoa da. Adibiastea izan zen indarrean, azteazkenean ez
dez, hizkuntza, matematika eta
zegoen klaserik. Erreformaren
ingurumena gaiak goizetan
ondoren, egungo orduen bana“Nik handiekin lan egiten dut eta
keta hau da: goizetan, 9etatik
ematen ditut. Lehen, hiru ordu
12ak arte; arratsaldean 13:45etik
oraingo ordutegia emankorragoa horietatik bat arratsaldean zen.
15:45era. Asteazkenetan ere
Niretzat galdua”. Lehen Mailada. Hizkuntza, matematika eta
eskola dago, goizean, hiru orduko haurrek hobeto ikasten dute
ingurumen gaiak goizetan
koa. Eskola publikoa edo pribaeta arratsaldea arinago joaten
ematen ditut. Lehen, hiru ordu
tu den arabera, ordutegiaren
zaie, honen kasuan. Bestelako
horietatik bat arratsaldean zen,
hasiera-amaiera aldatzen da,
iritziak badaude, noski. Guraso
baita eskualdeen arabera ere.
batzuen ustez haurrak nekatuaniretzat galdua”
Seaskara jo dugu, eta Hendaiagoak daude: “Zenbait irakaslek
Miren Arriaga, ere hori diote, baina hori ezin
ko Gure Ikastola hartu dugu
Gure Ikastolako zuzendariordea
lagin gisara erreformaren ezaudiogu soilik erreformari egotzi”.
garriak ezagutzeko.
Alegia, ikasleen aldartea eta
emaitzak ebaluatzerakoan, ikasHezkunde Nazionalaren kezka
kuntzako orduez eta eskolaz kanpoko jardueFrantziako Hezkunde Nazionala kezkatuta
rez beste, haurren etxeko ordutegiaren eragidago ikasleen emaitzak txarrak direlako.
na ere kontuan hartu behar da. Edonola ere,
Orain, erreformarekin, goizetan ordu gehiago
gurasoek ordutegi berria onartu dute. Bakadituzte eta arratsaldeak laburragoak dira. Arrarren batek ez du onartu asteazken goizetan
tsaldeko orduen murrizteak eskolaz kanpoko
haurrak eskolara ekartzea.
jardueren denbora luzatzea ekarri du. Horrek
Mauded Mariezkurrena irakaskuntzan ari da
eztabaida piztu du, gurasoen eta langileen
laguntzaile lanetan. Gurasoen eta langileen
aldetik bereziki. Erreformari buruzko ikuspegi
koordinatzailea da: “Ikastolako langileek hasiedesberdinak daude, irakasleek berea dute, eta
ran erreforma nahiko nahasia ikusi genuen.
denek ez dute ere aldaketa berdin baloratzen.
Uneon ere, ez dugu haurren onerako denik
Miren Arriaga Hendaiako Gure Ikastolako
uste, alderantziz, haurrak oso nekatuta ikusten
zuzendariordea da: “Erreforma honen puntu
ditugu. Haurren erritmoaren onerako sortuta-
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Hendaiako
Gure Ikastolako
haurrak
jolas-garaian.

ESKOLA ORDUTEGIA
“Haurrek ez dute atsedenik, atentzioa
eskatzen zaie, baina arratsaldeko ordu
horretarako ez dute adimena bizirik,
eguna luzeagoa eta astunagoa egiten zaie”
Mauded Mariezkurrena,
Gure Ikastolako irakaskuntza-laguntzailea

ko erreforma bezala aurkeztu zuten, eta ez da
batere hori, gezurra da edo gezurretan aritu
dira”. Irakasleek beren ordutegia bete ondoren,
printzipioz, haurrek aktibitate berezi batzuk
bete behar dituzte. Hots, ikastorduetan egiten
direnez bestelakoak: “Irakaskuntza orduak eta
aktibitate orduak berdinak dira –bi ordu dituzte, eguerdian eta arratsaldean–, ez dago ez
mozketarik ez aldaketarik haurrentzat”. Astelehenetan izan ezik, erreformak langile laguntzaileentzat ordu bat gehiago ekarri du. Haurrek
laguntza pertsonalizatua dute egun horretan,
irakasle espezializatuen esku. Langileen ordezkari honen arabera, aldaketaren eragina ez da
horren nabarmena haur helduengan, txikiengan bai, agian. Bere ustez, aktibitate motak
aldatu beharko lirateke, beste langile-laguntzaile batzuk ekarraraziz, musika, dantza, antzerkia, zirkoa edo kirolak bertan egiteko, eskolan
egiten ez dituzten aktibitateak, hori litzateke
benetako mozketa eta jarraipena: “Beste aktibitateak landu behar dira, bestela gelan ez dago
aldaketarik. Lehen, 15:45etik 16:30era zen kanpoko jolas-garaia. Denbora hori ez zegoen
aktibitateen barruan. Orain aktibitateak dituzte, baina horiek ez dira aisialdiak. Haurrek ez
dute atsedenik, atentzioa eskatzen zaie, baina
ordu horretarako ez dute adimena bizirik,
eguna luzeagoa eta astunagoa egiten zaie”.
Agurtzane Lana gurasoa da: “Nire haurrak
txikiak dira. Haur Eskolan eta Lehen Mailako
lehen urtean daude. Udaldi ona pasa ondoren, urriko Omia Saindu oporraldian oso
nekatuta iristen ziren etxera. Bitxia zen, goi-

6



2015 EKO

MAIATZAREN

3A

zean ezin jaikiz eta leher eginda gauetan,
oraingo erritmora ezin egokituz”. Hala ere,
guraso honek ez du eguneroko ordutegiaren
eraginez aldaketa nabarmenik sentitu bere
haurrengan. Askorentzat ordutegia berdina
da. Eguerdian, haurrak –ordu bat eta laurdenez– laguntzaileen esku daude. Arratsaldetan,
printzipioz, ordubete lehenago ateratzen
dira, baina hautazko jarduera batzuk jarri dira
halabeharrez. Gurasoen ordutegia dela eta,
horiek derrigorrezkoak dira guraso eta haur
askorentzat. Aldaketa nabarmena asteazkenean klasea izatea da.
Lehenengo sistema hobea ote zen?: “Soluzio magikorik ez dago, hobetzeko modu bakarra bitartekoak jartzea da. Kronobiologistek
diotenez, erreforma bikaina litzateke, baldin
eta ordutegia errespetatuko balitz. Baina, gurasoen lana eta familiaren beharra uztartzeko
arazoak daude, haurrek ordu gehiegi pasatzen
dute haurtzaindegian. Orain, asteazkenean ez
datoz aisialdira, eskolara datoz, haurrei egunero kontzentratuak egotea eskatzen zaie”. Hezkunde Nazionalak kontrakoa bilatu arren,
haurrei lan gehiago egitea eskatzen zaie, alegia:
“Lehen urtea da, adabakiak jarri dira gurasoak
ez erotzeko. Baina, erreforma egiazki aplikatuko bagenu, haur batzuek etxera joan beharko
lukete lehenago, euren erritmoak errespetatuko baditugu. Aldiz, egokitu egiten da, erdimoldatu, gurasoen martxa sobera oztopatu
gabe. Estatuak erreforma ezartzeko dirua
eman du bi urtetarako. Esperimentazio fasean
gaude, kili-kolo. Eta gero zer?”. Laburrean
erranik: funtsean, iazko astearen parekoa
omen da oraingoa. Asteazkenekoa aldatu da,
baina eskola eguna da, ez aisialdia.
Lizardiko guraso bati galdezka
Hendaiako Lizardi ikastetxe publikora ere hurbildu gara. Irakasle batekin hartua genuen
hitzordua, bai berarekin, bai langile-laguntzaile
eta bai guraso batekin mintzatzeko. Alta, azken
unean, eskolako zuzendariak lehen biei gurekin

ESKOLA ORDUTEGIA

Erreformaren izaera eta honen aurkako erreakzioak
LEHEN MAILAKO ESKOLAKO ERRITMOEN ERREFORMA 2013ko otsailaren 26an onartutako lege dekretu
bati dagokio. 2014-2015 ikasturtean jarri da indarrean. Erreformak
irakaskuntzaren erdiespena dauka
helburu. Hezkuntza Nazionaleko
Ministerioaren esanetan –2008tik
lau egunetako eskola sistema zegoen indarrean–, Frantzia OCDEko
(Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea) 34 herrialdeetako ahulena da. Estatuan 144
eskola-egun ematen dira, Europako beste herrialdetako batez besteko 187 egunen aldean. Haurren
erritmoetan adituek diotenez, denbora murritz hori ez da egokia ikasteko. Erreformarekin asteazken
goizetan eskola eguna ezarri da.
Asteko egunen ordutegia egokitu
nahi dute eskolaz kanpoko jarduerekin, kirola, musika edota dantza
aktibitateekin. Dekretuak dioenez,
orduen banaketa egokiagoa da
orain.
Erreformaren lerro nagusiak
Estatuan ezarritako esparrua ongi
finkatzeak eskualdeetako nahiak
betetzea erraztuko du. Erreforma
Lehen Mailako eta Haur Eskolei
dagokie, ordutegia hauxe delarik:
lau eguneko bost ordu eta erdikoa,
eta hiru orduko egun bat.
Erreformaren finantziazioa
Eskolaz kanpoko jarduerak antolatzeko eta laguntzeko diru-funtsa
sortu da. Ikasle bakoitzeko 50
euro ezarri du Frantziako Gobernuak. Hiri eta landetako ikasleek

40 euro gehiago dute beren beharretarako, garraiorako adibidez.
Lurralde hezkuntza proiektua
Ministerioak PEDTaren (Lurralde
hezkuntza proiektua) bitartez, erreforma eskualdeen berezitasunera
egokitu nahi du. Testuaren arabera,
hezkuntzan parte hartzen duten
eragile guztiek koherentzian jardun
behar dute. PEDTk lagundu behar
du eragileen arteko engaiamenduan. Proiektua Kirol eta Gazteen
Ministerioarekin elkarlanean sustatu nahi dute. Herriko Etxeak erreforman parte hartzen du.
Ikasle guztien arrakasta
2008tik erabili den lau asteko ikasturtearen ondorioz, frantziar ikasleek eskola erritmo desegokiak
pairatu dituzte, euren erritmo biologikoen aurkakoak. OCDEko
ikasleek 821 ordu egiten dute urteko. Erreformaren bidez, Frantziako ikasleek 864 ordu eginen dituz-

hitz egiteko baimena ukatu die. Baimena ukatu
edo ez biltzeko gomendatu. Irakaslearen hitzetan, Hezkunde Nazionalak hedabideekin hitz
egitea debekatzen die erakundearen edozein
gairi buruz. Hala ere, eskola horretako gurasoen ordezkari Fabienne Paboisekin hitz egin
dugu: “Erreforma niretzat egokia da. Erritmoa
hobea da, ordutegi bera eta jarraitua ezarri duelako goizero, haurren ikas-metodoa ez delako
eteten”. Bi alaba ditu, 7 urtekoak, Lehen Mailan biak. Berak nahiago du haurrek bost egunetan dinamika berean aritzea: “Asteazkenetan

te eskolan, baina hobeto banatuta.
Europako beste estatuetako bost
eguneko egutegiarekin bat eginen
dute.
Aurkako erreakzioak
Eskolako denboraren antolaketa
berriak ez zuen ez irakasle ez guraso guztien oniritzia jaso lehen unetik. Hezkuntza Nazionaleko
ministro Vincent Peillonek Erreforma test gisara esperimentatu
zuen 2013an Lomme herrian.
Emaitza argirik ez dago, eta eragile
bakoitzak bere balorazioa egiten
du. Irakaskuntzako zenbait sektorek –hainbat hautetsi barne– ikasturte honen hasieran, irailaren 3an,
asteazkenean, Klase hutsen ekimenaren bidez Boikot nazionala egitera
deitu zuten. Abuztuaren 14an eta
irailaren 6an, berriz, PeillonHamon (Benoît Hamon da Peillonen aurretiko ministroa) deitu
lege-dekretuaren aurka milaka
herritar manifestatu ziren Parisen.

eskolara datozenetik familian ez dugu astebarruko bizimoduan aldaketarik. Iaz alabak
Donostiara eraman behar izaten genituen aitatxi-amatxirengana”. Ados dago aktibitateak
(musika, kirola, dantza...) eskolan integratzearekin, haur batzuek ez baitute eskolaz kanpo
aktibitaterik egiten: “Aurten eskolan kirola
edota zirkoa egin ahal izan dituzte, eta dohainik. Nire alabetako batek antzerkia egin nahi
du, baina bere adinerako ez dugu aurkitu eskolaz kanpo jarduera hori, hemen aldiz bai, eta
euskaraz”. Gurasoen ordezkari honen ustetan,
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Erreformak eskolaz kanpoko aktibitateak
emendatzea ekarri du, eta ondorioz, Uda
Lekuko langile kopurua ere, adierazi digu:
“Faltsua da. Gu asteazkenean ari ginen eta
erreformarekin lanaren erdia baino gehiago
tipitu zaigu. Hiru langile permanenteen postuak galdu ditugu. Asteazkeneko kanpoko
orduak eta oporrak dira animatzaileen lan
orduak. Gure lan denbora ez da emendatu,
animatzaileen kopurua baizik”.
Kanpoko jarduerak (musika, dantza, kirola...) eskoletara ekartzeko ideia aipatu diogu,
ardura hori Uda Lekuk hartzearen aukeraz:
“Gure proiektu pedagogikoa ideia horren
kontrakoa da arrunt. Gu ez gara irakasleak,
animatzaileak baizik. Gai horiek emango
eskolako irakasleak ez daude kontent, asteazke- Askorentzat sistema bagenitu eskolaz kanpo ematen den bezala,
nean etorri behar dutelako. Langile-laguntzai- hau ez da ona, eta
haiek bezala bihurtuko ginateke. Gure
leak berriz, NAP delakoarekin kontent dira aurrekoa ere ez.
proiektuaren xedea, tailerrak, esku-lanak,
langile kopurua emendatu delako, Estatuak Ekonomiak –kasuan gelako eta kanpo jokoak eskaintzea da, haudiru asko sartu duelako erreforma abiarazteko. turismoak– agintzen rrak ongi pasatzea. Gurasoek erabaki behar
dute haurra nora eraman. Musika, dantza
du. Oporrak horren
Erreformaren eragin ekonomikoa
edota kirolera eramatea haiek erabakitzen
arabera ere
Eskolaz kanpoko orduak gehiago badira ere, antolatuta daude.
dute, ez eskolak”. Manterolaren ustez, sisteerreformak ez du Hendaiako ikastolara hobe- Eskolaren arrakasta ma edozein dela ere, beti daude kontraesatze ekonomikorik ekarri. Gauza asko zintzilik faktore askoren
nak: “Hasteko, haurrek deus ez egiteko eskudaude. Herriko Etxea eta Herri Elkargoare- menpe dago.
bidea dute, ez zaie ikastera behartu behar.
kin arazoren bat dago betiere, dena ez dago Haurrek
Gai gero eta gehiago eman nahi zaie, alta,
ongi lotua. Estatuak finantzatzeko konpro- Gobernuaren
aisialdia behar dute. Betiko arazoa da”.
misoa hartu du bi urtez, baina ondoren, ikas- politikara eta
Irakaskuntza sistema aldatu nahi dute Frantetxe bakoitzak berea ordaindu beharko du. jendartearen
tzian, Europa aldatzen ari delako. Erregioen
Xabier Manterola aisialdiak euskaraz anto- beharretara moldatu berezitasun geografikoak kontuan harturik,
latzen dituen Uda Leku elkartearen arduradu- behar dute funtsean. udaldiko oporrak are laburragoak izatea nahi
na da: “Erreforma ideia ona da baldin eta
omen dute. Ipar Euskal Herriaren kasuan,
haurren eskola-orduak eta aisialdiak ongi
Hegoaldea kontuan hartu behar da, naski.
uztartzen badira. Haurrek bi erritmo bizi
Hendaiako egutegia berezia da oso. Txindituzte, eskola eta aisialdi jardueratakoak”.
gudi badiako berezitasunei egokituz joan
Alabaina, eskolako jarduera ondorengo jarbehar luke tokiko irakaskuntzak. Azken
duerekin eta elkarbizitzarekin uztatu behar
hamarkadan aldaketa sumatu da haatik: “Guk
direla dio: “Erreformaren akatsa, aldaketa
Aste Sainduan nabaritu dugu hori. 180 ikasazken unean antolatzea izan da, presaka. Iraleetatik 20 baino ez ziren falta aisialdian”,
kasleen eta eskolaz kanpoko animatzaileen
esan digu Uda Lekuko arduradunak.
Irakaskuntzan diharduten pertsona hauekin
arteko lotura gaizki egin da. Uztailean erabaki
hitz egin ondoren, aspektu hauek ere azpimaziren iraileko jardueren antolamenduak”.
rratu nahi ditugu: haur bakoitzak bere erritmoa
dauka eta sistema bakarra ez da ona guztientzat.
Eskola eta eredu anitz daude. Ikerketak eta
erreformak egitea ongi dago, praktikan jartzea
besterik da. Erritmoen aldaketa batzuentzat
ongi etorri da, baina ez ehunetik ehunean. Ez
oraingoan ez lehenagoko sisteman ere erritmoak ez ziren guztiz egokiak. Askorentzat sistema
hau ez da ona, eta aurrekoa ere ez. Sistema bera
da denentzat, baina eskualde batetik bestera
eskolaren beharrak aldatzen dira. Eskolaren
arrakasta faktore askoren menpe dago. Ekonomiak –kasuon turismoak– agintzen du. Oporrak horren arabera antolatuta daude. Haurrek
Gobernuaren politikara eta jendartearen beharretara moldatu behar dute funtsean. n
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PERTSONAIA

JOSE MORENO

«Frankismoaren biktimak
ere aitortzean izango da
bakea Euskadin»
Urte asko dira Espainiako Gerra Zibil hartatik eta, era berean, urte asko dira Jose Moreno
Torres jaio zenetik. Infernu hura bizitzea gertatu zitzaion gudariari, eta gaur egun
gero baino gero gutxiago dira hura kontatzeko Joseren sasoia dutenak.
| MIEL A. ELUSTONDO |
Argazkiak: Zaldi Ero

Parte zara Servini epaileak Argentinan frankismoaren krimenak ikertzeko zabaldu zuen kereilan. Zer diozu bertan?
Eta zer esango dut, bada! Ikusi nuena, egin
zidatena, sufritu nuena! Kereilan esaten denez,
Francoren altxamenduaren errepresaliatua
naiz, eta, finean, horrexen testimonioa ematen
dut. Besterik ez. Kolpe militarraren bezperakoak kontatuz hasten naiz. Ondo gogoan dut
egun hura. 17 urte nituen eta Erandioko jaietan ginen lagunok, Astrabuduan, berbenan.
Erromerian ginen, baina festak ez zuen luze
iraun, Errepublikaren Erasoko Guardia azaldu
zelako. Bat-batean azaldu ziren, eta dantzaldia
bertan behera uzteko agindu zuten. Francoren
matxinadaren bezpera zen: Afrikan militarrak
altxatu egin zirela esan ziguten. Handik bi egunera gerra hasi zen Euskal Herrian. Bada,
ikustekoa izan zen, bi egunean herri osoa
mobilizatu zen; faxisten erasoaren kontra,
esan nahi dut. Gure herrian, izena emateko
bulegoa ireki zuten Deustuko San Pedro plazan. Izena eman nuen, eta Sondikako aireportuko lanetara bidali ninduten. Baina 17 urte
nik, eta hura lan aspergarria zitzaidan. Bestalde, ordurako ni solidarioetakoa [ELA-STV]
nintzen, eta sindikatura jo nuen beste lagun
batekin batera. Horrela, trintxerak egitera
bidali gintuzten, San Andres gudarostean.
Non ibili zineten?
San Andres gudarostea Zallan eratu zen, eta
Balmasedan egin genuen instrukzioa. Hura
egin eta Zeanurira bidali gintuzten eta han
trintxerak egin eta trintxerak egin ibili ginen,
hilabete batzuetan. Baina nazionalek Bilbo
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hartzera jo zutenean, trintxera haiek utzi eta
atzera egin behar izan genuen. Lemoara joateko agindu ziguten, baina ez zegoen modurik,
frankisten esku zegoelako ordurako. Hortaz,
Gorbeia aldetik jo eta Orozkon babestu ginen.
Handik, atzeraka, Santanderraino joan ginen.
Santoñako komentu batean hartu gintuzten
eta han fusilari izendatu gintuzten. Horrela,
1937ko abuztuan, Euskal Herrian izan zen
azken borroketako batean hartu genuen parte,
Balmaseda inguruko Kolitza mendian. Egia
esan, borroka hartan besterik ez nuen parte
hartu nik, eta galdu egin genuen gainera...
Esate baterako, horixe kontatzen dut Servini
epaileari idatzitako dokumentuan.

NORTASUN AGIRIA
Jose Moreno Torres (Zorrozaurre, Bilbo, 1918).
Deustuarra dela dio, tomateroa. Errioxarra zuen aita,
Kantabriakoa ama. Abertzalea, lagun koadrila osoa bezala,
EAJn gazterik afiliatua. Francoren altxamendua eta gero,
Errepublikaren alde saiatu zen, orduko Solidaridad de
Trabajadores Vascos STVn boluntario izena emanda.
Marinel izan zen 14 urte zituenetik eta munduan han eta
hemen ibili zen, 1936 arte. Orduan, gerra, eta infernua,
berak esan ohi duenez. Astilleros Españoles lantegian
jardun zuen lanean, eta bertan egin zuen emaztea. Duela
hogei urte alargundu zen. ELA (A)-ko afiliatu izan zen, eta
sindikatuko erretiratuei laguntzea ere izan du ardura. Bi
liburutan jaso dute Jose Morenoren historia: Aitor
Azurkiren Maizales bajo la lluvia (Alberdania, 2011) eta
Fernando Pedro Perezen Jose Moreno Torres, el último
gudari del San Andrés (2014) liburuek, hain zuzen.

JOSE MORENO

Hortik hasten zara kontatzen, baina hor ez zen
amaitu zure kalbarioa…
Amaitu? Orduantxe hasi zen! Honezkero
badakizu Santoñakoa. Hara joateko agindua
eman ziguten, eta obeditu egin genuen.
Mussoliniren tropen esku izan ginen, preso.
Espainol batzuk ere baziren han, agintari
batzuk, alkandora urdinak soinean, uztarria
eta geziak bertan josita: Jainkoaren etxera
joango ginela esaten ziguten. Italiarren esku,
hainbestean ginen! Haiekin ez zen torturarik
ez fusilamendurik izan. Preso ginen, baina
eskubideak ere bagenituen. Armak eman
genizkien eta itsasontzi ingelesetan aterako
ginela handik esan ziguten. Dena gezurra!
Italiarrek engainatu egin gintuzten, traizionatu egin gintuzten, eta frankisten esku
geratu ginen. Eta orduan, akabo, infernua
hasi zen! Handik atzera pertsona izateari
utzi eta piztia bihurtu gintuzten. Abereak
eramateko trenean sartu eta kontzentrazioesparrura eraman ninduten, beste askorekin
batera. San Juan de Mozarrifar zen herria,
Zaragozan. Zazpi egun egin genituen treneko bagoian: ogi bat eta lata bat sardina izan
genuen lau presorentzat. Horixe gure jatekoa zazpi egun haietan. San Juan de Mozarrifarren izan nintzen preso, baina oraingo
dispertsioaren moduan ibili gintuzten gu
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Tiroka
“Behin baino ez
nintzen tiroka ibili
gerran,
Balmasedan,
baina ez zait
ahaztu, ezta
ahaztuko ere!
Tiroka ari ginen,
baina nora ari
ginen ez bageneki
bezala zen hura.
Tiroa tiro, hona
eta hara, itsuitsuan. Tentsioa
ere halakoxea da
gerran tiroka ari
zarenean. Zertan
ari zaren ere ez
dakizu! Baten bat
ere hilko nuen,
baina, frankistek
ez bezala, inor ez
buruan atzetik
tiroa jota!”.

ere: Santanderren izan nintzen; eta San Gregorion, Huescan; eta Larrinagan eta Eskolapioetan Bilbon… Piztiak bagina bezala hartzen gintuzten. Plater bat bakarra genuen,
bertatik jaten genuen, eta bertan egin behar
izaten genuen kaka! Gauza asko ez dira kontatzekoak. Gogoan dauzkat, ez ditut ahaztu,
baina ez dira kontatzekoak. Oroitzapen txar
asko. Ni, hala ere, bizirik irten nintzen, baina
bertan hil ziren asko eta asko. Tartean, nire
koinatua, Juan Lopez Balza. Deustuko Erriberan jaioa zen, sozialista, UGTkoa, eta
Euskadiko infanteriakoa. Puerto Santa
Marían hil zen 1940an, medikurik izan ez
zuelako. Oraindik orain jakin dugu koinatuari gertatua, Aranzadiko Pako Etxeberriaren bitartez. Juanen heriotza eragin zutenek
ez dute zigorrik jaso egundaino! Eta zer
nahi duzu esatea.
Lan behartuetan jardun zenuen, fortzatuetan.
25. Langile Batailoian, Zaragozako Jaulin
herriko kontzentrazio esparruan eduki gintuzten. Langile Batailoia! Izan, kontzentrazio esparruak ziren haiek, benetan. Errepideak egiten jarri gintuzten, eta hobe zenuen
lana gogotik egin. Behin, gorabehera bat
izan zen, eta gainezka egin nuen: “La madre
que los parió, todos se han vuelto fascistas”. Barru-

JOSE MORENO

1941eko ziurtagiriaren xehetasuna, Bilboko Udalarena.
“Simpatizante separatista”-tzat jotzen da bertan Jose
Moreno, 22 urteko gaztea.

barrutik atera zitzaidan, halakoxea nuen-eta
ondoeza. Guardian zegoenak aditu egin
zidan, eta kargu hartu, pistolarekin mehatxuka, bertan hilko ninduela esanez. Gauean
“paseoan” aterako nindutela uste izan nuen
egun hartan. Ez ninduten akabatu, baina
epaiketa egin zidaten, sumarisimoa, eta baldintzarik gabeko espetxealdira kondenatu
ninduten, “matxinadari laguntzeagatik”.
Matxinada, ordea, Francoren militarrena
izan zen, ez gurea. 1939an izan zen hori,
Servini epaileari kontatu diodanez. Urte hartako amaieran absolbitu egin ninduten,
baina libre utzi ez. Soldadutza egitera bidali
ninduten: Ferrolera lehenengo, eta Mallorcara gero.
Zenbat urte eman zenituen horrela, batera eta
bestera?
1936ko uztailean irten nintzen etxetik, eta
1941era arte ez nintzen atzera bertara sartu!
Bost urte erabili ninduten horrela, kontzentrazio esparru, langile batailoi, kartzela eta
soldadu. Bost urte! Eta Bilbora etorri nintzenean, nik usteko ez nuena, errepresio
gehiago, behin ere amaituko ez zena. Esaterako, jarrera oneko ziurtagiria eskatzen hasi
ziren, edozertarako. Hasteko, lanerako.
Marinel izana nintzen gerra aurretik, eta
marinel segitu nahi nuen nik lanean. Hortaz, joaten naiz Elorrietako guardia zibilen
kuartelera, eta, sartu orduko, kornetak,
morroi bat oso zakarra, oso biolentoa, jo
eta bi ostia eman zizkidan eta Arriba España,
Viva Franco esatera behartu. Zartakoa eman,
oihu haiek egitera behartu… baina jarrera
oneko agiririk ez! Kalera bota ninduen.
Horrelaxe. Nik nabigatzera irten nahi nuen
lanean, baina ezin izan nuen. Bestelako
bideak egin behar izan nituen. Horrelaxe
gure egunak. Horixe kontatzen diot Servini
epaileari…
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JOSE MORENO
AZKEN HITZA
Aterpe 36
“Faxismoari aurre egitea da elkartearen
helburua, frankismoaren gehiegikeriak eta
desmasiak sufritu zituzten gudarien
memoria iraunaraztea. Justizia eskatzen
dugu, justiziarik ez da-eta izan. Ez dugu
benetako demokraziarik izango frankismoaren aztarnak desagertzen ez diren arte,
izan aztarna fisikoak edo politikoak”.
Nola egin zenuen bizian aurrera?
Ahal zen moduan! Nabigatzera joateko
modurik ez nuenez, Astilleros Españoles
enpresan sartu nintzen nola edo hala. Han
lan egin ahal izan nuen, behintzat. Hantxe
ezagutu nuen emaztea izango zena, Carmen
Gutierrez. Nire andreak 20 urte zituen
ezkondu zenean eta nik 24. Sestaon ezkondu ginen, eta abadeak ez zigun dirurik hartu
nahi izan: “Nola hartuko dizuet dirurik, jatekorik ere ez daukazue eta!”. Amaginarrebak
lagundu gintuen, eta eskerrak horri. Amaginarrebari ere Saturrarango kartzelan hil
zitzaion alaba bat, eta nire andreak ezkontzeko soinekoa Saturrarango kartzelako
manta bat ebaki eta josita egin zuen. Bi ume

Mussolini
“Frankismoa baino lehen beste faxismo bat ezagutu
nuen nik, Mussolinirena. 14 urte nituen eta marinel
hasi nintzen lanean, itsasontzietan, eta Ingalaterran,
Aljerren, Italian, Abisinian… izan nintzen. Esate
baterako, gogoan dut, Italian, Mussoliniren morroiek
ez ziguten uzten kale gorrian goseak zeudenei jaten
ematen. Goseak akabatzen bazeuden ere, galarazia
genuen haiei gure janaritik ematea. Soberan genuen
jatekoa ere kareletik behera itsasora botatzera
behartzen gintuzten!”.
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izan genituen. Lehenengoa izan genuenean,
adibidez, jatekorik erosteko lain ere ez
genuen. Andreak umeari titia eman nahi,
baina esnea atera beharrean ura besterik ez
zitzaion irteten bularretik. Huraxe frankismoa!
Argentinako Maria Servini epailea azaldu
artean ez duzu zure egia kontatzeko modurik
izan?
Kasik 70 urte egin ditugu isilik. Isilik, eta
ahaztuta. Gaitz erdi, ni kontatzeko moduan
naiz, baina milaka hil zituzten, fusilatuta eta
bestela, eta desagertuta daude oraindik haien
gorpuetarik asko eta asko. Nik esatera, 70
urte egin ditugu ahaztuta eta isilik. 2006an,
Ibarretxeren gobernua gutaz arduratzen hasi
zen, Frankismoaren Biktimen Legea egin
zuen eta gure testimonioak biltzeari ekin
zion. Monumentua ere jaso zuen Artxandan,
gudarien oroimenez: Aztarna. Joan zara bisitan? Ikustekoa da! Nik lortu nuela esaten
dute, baina ni baino lehen Otsoa de Trintxertu eta Anton Aurre saiatu ziren. Nik haien
lanari jarraipena eman besterik ez dut egin.
Aterpe 36 elkartea ere abiarazi zuen Jaurlaritzak, baina ez du izan behar besteko jarraipenik. Sakonago saiatu behar zuen. Harrezkero
batera eta bestera ibili naiz, gazteei ere kontatu izan diet gertatutakoa, batere ez dakite eta!
Gazteek ez dakite zer izan zen hura, gerra
izan zela, gerra hura egin genuen batzuk
oraindik bizirik gaudela. Prentsara ere hainbat eskutitz bidali ditut. Eskutitz bidez ematen dut nik iritzia, eskutitzetan esan dut pentsatzen dudana, frankismoaren krimenak
salatuz beti. Baita krimen haiek ezkutatu edo
isilarazi nahi dituzten alderdi politikoen kontra ere. Nik neure lema dut, eta halaxe idatzi
nion Servini epaileari ere: “Frankismoaren
biktimak ere aitortzen direnean izango da
bakea Euskadin”. Lan asko dago egiteko,
baina saiatu ezik ez dugu mundu justuago bat
egingo. n

HILDAKOAK MEDITERRANEOAN

Sorospenaren gainetik migrazioa
oztopatzea hobesten denean
Astebetean 1.400 lagun inguruk bizitza Mediterraneoan galdu ostean, berriz ere gaitzespen
diskurtso hanpatuak entzun dizkiegu Europako mandatariei. Baina betiko migrazio
politikari eustea –eta are, indartzea– adostu dute: bide legalen eta sorospenaren gainetik,
murru gero eta altuagoak eta sendoagoak eraikitzea, Europa den gotorlekuaren inguruan.
| MIKEL GARCIA IDIAKEZ |
I TALIAK Mare Nostr um
migratzaileak horietara itzulprograma jarri zuen martzeko akordioak lortzea.
txan 2013an eta MediterraLabur esanda, gerran edo
neoa gurutzatu nahi zuten
miserian dauden herrialdeemigratzaileak erreskatatzea
tatik ihes egin nahi dutenak
zuen bere funtzioen
haietan jarraitzera kondenabarr uan. Hilero 9 milioi
tu nahi ditu Europako
euro bideratu zituen Italiak
migrazio politikak –sarri
programa honetara (Eurogerra eta miseria horietan
par Batasunaren laguntzarik
esku-hartze nabarmena izan
gabe) eta 150.000 lagun
duenean Europak berak–.
inguru salbatu zituzten.
Errefuxiatuak Europa
EBko hainbat gobernu- 13 urtean 23.000 hildako baino gehiago (gorriz) eragin
osoan hartzeko programa
rentzat ordea –tartean ditu Europako migrazio politikak. Egun hauetako akordioek pilotua ere onartu du
Mariano Rajoyren Gober- ere ez dituzte aintzat hartu Europan sartzeko bide legalak. Batzordeak, baina argi utzi
nuarentzat–, bizitzak salbadu borondatezkoa izango
tzen dituen horrelako programa bat pizgarri
dela –herrialde bakoitzak errefuxiatuak hareta akuilu da migratzaileentzat, Europara
tzeko duen borondatearen edo borondate
bidaiatu nahi izatea sustatzen duelakoan.
ezaren esku egongo dela, alegia–. Gainera,
Ondorioa: Mare Nostrum desagertu eta Trikopurua ere gakoa izango da. Zenbat errefuton programa jarri zuen martxan EBk
xiatu hartzeko prest dago Europa? Urtean
2014an: Mare Nostrumen herena du aurre5.000 zioen hasierako zirriborroak, eta
kontua, sorospena ez baizik mugak kontrolahorrek esan nahiko luke 150.000 bat kanpoan
tzea du helburu eta 1.500 hildako baino
geratuko liratekeela.
gehiago izan da orain arteko emaitza.
Badaude soluzioak
Azken finean, 2004an EBk kanpo-mugetako kontrola indartzeko Frontex agentzia sortu
Kontrol eta traba gehiago jartzeak ez dituela
zuenetik (Triton programa Frontex-en barruan
hildakoak gutxituko ohartarazi dute Amnesty
dago) migratzaileen bidaia eragoztea izan du
International eta errefuxiatuen babeserako
eginkizun nagusi eta lehentasunezko. Ez alfeACNUR erakundeek. Azken honen proposarrik hainbat salaketa ditu Frontexek bere gain,
menak dira, besteak beste, itsasoan bilaketa
aldamenetik barkuak pasa eta laguntza behar
eta sorospena bermatuko duen programa
zuen jendeari jaramonik ez egitea leporatuta.
ezartzea, pertsonak erreskatatzen dituzten
barkuei ordainsaria ematea, bisatu humanitaZer erabaki berri du Europak?
rioak ateratzea, halako bidaiei ez ekiteko
Azken gertakarien ostean, migrazio politikaz
migratzaileei leku alternatibo bat eskaintzea
hitz egiteko bildu da Europako Batzordea. Triedota Italia eta Greziara iristen diren errefuton programa sendotzea adostu dute –hots,
xiatu siriarrak birkokatzeko ekimena abiakontrola areagotzea–, migratzaileekin trafikatzea. Europan sartzeko bide legalak irekitzea
tzen dutenen aurkako borroka indartzea, jatoda aldarrikapen nagusietakoa, baina halakoei
rriko herrialdeetan bertan migrazioa eragozteentzungor zaie EB eta Europa gotorlekua
ko neurriak hartzea eta bidean “atzemandako”
bailitzan babestea da bere filosofia. n
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HARRERA FAMILIAK

Aurrera egiteko ibilgailu
Jatorrizko familiatik banandutako haurrentzako aukera dira harrera familiak. Gipuzkoako
Foru Aldundiak gidaturiko programaren baitan, hiru motatakoak daude: boluntarioak,
urgentziazkoak eta profesionalizatuak. Bizipen askotarikoak,
baina helburu bera erdigunean: haur horien ongizatea.
| IRATI SARASUA ARABAOLAZA |

Lucia Saiz (ezkerreko argazkian) eta Maite Yañez, harreran hartutako haurrekin. Alboko orriko argazkian, Jesus Mari de la
Mota, bikotekidearekin.

“HAUR BATEN BIZITZA liburu baten modukoa
da, ezin da 40. orrialdetik hasi, orrialde guztiak
bete behar dira, maitasuna lehenengo unetik
eman behar zaio, eta guk liburu horren kapitulu edo orrialde bat betetzen dugu, dagokiguna”. Lucia Saizen hitzak dira. Urgentziazko
harrera familia bateko kidea da, hau da 0 eta 3
urte bitarteko haurrei harrera familia bat lortu
bitartean laguntza emateko prest dagoen familia bateko kidea. Hiru haur izan dituzte orain
arte etxean, eta esperientzia polita eta, neurri
berean, gogorra izan dela nabarmendu digu.
“Lau hilabete gurekin igaro dituen haur batez
banantzea oso gogorra da prest ez bazaude eta
argi ez baduzu egiten duzuna dela egin behar
duzuna”. Haurra harreran hartzen duten
unean ere badakite hilabete gutxiren buruan
beste familia batengana edo haurraren familia
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biologikoarengana joateko unea iritsiko zaiola.
Orduan dolua pasa beharko dute, baina horren
ostean, beste haur batek ere euren laguntza
beharko du.
Harrera familia boluntario moduan hasi
zuen bidea kontu honetan Saiz-Martin familiak. Harreran hartutako haurra gerora adoptatu egin zuten, eta haur horrekin bizitakoak
bideratu zuen familia urgentziazko kasuetan
laguntzera. 2 urte zituen semeak, eta hor ireki
zituzten begiak: umeari maitasuna falta
zitzaiola sentitu zuten, eta egoera bera bizi
zuten umeak laguntzen saiatzea erabaki
zuten. Geroztik, hiru haur eta bizipen ugari
izan dituzte.
Urgentziazko kasuetan, oso modu intentsuan bizitako hilabeteak izaten dira familientzat. Haurra etxean hartzen duten unean

HARRERA FAMILIAK
duten guztia, maitasun guztia ematen diotelako, euren haurra balitz bezala. Saizek dio ez
dutela euren burua mugatzen haurra maitatzeko garaian, gero min gutxiago izateko beldurrez: “Dugun hori ematen diogu, gure
etxean dagoen bitartean izugarri maitatzen
dugu”. Doluaren unea izaten da zailena.
“Asko kostatzen da egun horretan haurra
agurtzea, baina egun hori iritsi arte ez dut
horretan pentsatzen”. Horren ostean, orain
arte etxean izan dituen haurren berririk ez du
gehiago izan, baina eurekin pasatako uneak
presente ditu.
Maite Yañezen kasua ezberdina da. Berak
ere izan zuen haur bat urgentziazko egoeran,
baina leku batetik edo bestetik, noizean behin,
izaten du haren berri. “Haurra erabat hautsita
heldu zen gurera, eta indartuago irten zen,
hori ikustea ikaragarria da”. Hasiera latza izan
zela dio, haurra sufritzen ikusi zuelako eta
eman ziezaiokeen bakarra maitasuna zelako.
Gaur egun, harrera familia batean dago haurra, eta Yañezentzat zoragarria da jakitea hautsita hartutako haur hura ondo dagoela, zainduta dagoela eta maite dutela. “Nirekin bost
hilabete pasatu zituen, eta bere berri izaten
dudanean irribarre egiten dut, lotura hori beti
izango dudalako barnean”.

duta egongo dela dakien udaleku eta ekintzetan parte hartzen du nerabeak, baina beti ere
babestuta baldin badago.
18 urte egin bitartean familia horretan
egongo da, gero pisu berezi batera joango da.
“Badakit zer gertatuko den, badakit alde egin
beharko duela, baina nik oraina bizi dut, eta
orain eta hemen bera nirekin dago”. Atzera
begira jarrita, zaila izan da esperientzia. “Etengabeko prestakuntzara behartu nau, bera
etxean egon arte, agian nire familiaren ezaugarriengatik, behar izan ez nuen prestakuntzara,
baina bera hemen egon eta onena eman nahi
Ikaskuntza etengabea
izateak sortu dit behar hori”. Horrek guztiak
Yañez pedagogoa da, eta bere ikasketak baliaprofesional hobea eta pertsona hobea izatea
tuta harrera profesionalizatuan parte hartzea
eragin diola uste du eta bai berak bai seme-alaerabaki zuen duela sei urte. Adin txikikoak
bek asko ikasi dutela. “Pauso oso txikiak emadiren bitartean hartzen dituzte harrera profeten ditugu batzuetan, baina beti aurrera goaz”.
sionalizatuan: jaioberriak, desgaitasun edo
Harrera profesionalizatua ez da maila profeburuko gaixotasunen bat dutesionalera mugatzen, dio, maitatu
nak, anai-arreba taldeak...
egiten da, dena ematen zaio hau“Lau hilabete gurekin igaro
Yañezek nerabe bat du etxean,
rrari, bere bizitzaren parte
dituen haur batez banantzea oso bihurtzen zara: “Bere bizitzan
behar bereziak dituen nerabe
bat. Haurra zen etxeko ateak
gogorra da prest ez bazaude eta aurrera egiteko orain behar duen
zabaldu zizkiotenean. “Hasiera
ibilgailua naiz”.
argi ez baduzu egiten duzuna
ezagutza prozesu bat da, dituen
Yañezi oso garrantzitsua irudela egin behar duzuna”
beharrak eta eman diezaiokeditzen zaio familia biologikoaLucia Saiz rekin duen harremana, horrek
zuna ulertzeko eta bien arteko
oreka bilatzeko prozesua. Maiasko eragiten baitu nerabearen
temintzeko etapa da”. Gero
ongizatean. “Garrantzitsua da
haurrak proban jartzen zuen, noraino ematehaiekin duen harremana, baita nik haiekin
ko prest zegoen jakiteko, eta hori gaindituta
dudana ere; harreman ona izanda bera ateraurratsak eman dituzte pixkanaka. “Egunero
ko da garaile, ez duelako gure artekoa borrolantzen duzun kontua da”, dio.
ka moduan ikusiko”. Familia biologikoarekin
Hiru seme-alaba ditu, eta harrerako haurra
harremana beti ez dela ona eta zortea izan
heltzean etxeko egoera asko aldatu zela du
duela argi du: “Eurak ulertu dute maite dugugogoan. Gune oso lasaia zena aztoratu egin
la eta zaintzen dugula, eta gure etxean berean
zen, baina sei urteren ostean, guztiek elkar
eman ezin ziotena ematen diogula”. Nabarezagutzen dutenez, egoera baretu egin da;
mentzen du kasu batzuetan oso konplikatua
elkar ezagutzeak asko laguntzen duela dio
izaten dela harreman hori, familia biologikoYañezek: “Kasu honetan, maila pertsonalean
ek ez dutelako uste euren seme edo alaba
dituen zailtasunak kontuan hartuta, oso
hobeto zainduta egongo denik beste etxe
garrantzitsua da uneoro ni bera dagoen
batean. Eta beste kasu batzuetan, koordinalekuan egotea, babestu egin behar dut”. Zaintzaileek erabakitzen dute egokiena dela fami2015 EKO
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HARRERA FAMILIAK
“Garrantzitsua da gazteak familia
biologikoarekin duen harremana,
baita nik haiekin dudana ere;
harreman ona izanda bera aterako da
garaile”
Maite Yañez
lia biologikoaren eta harrera familiaren artean
harremanik ez izatea. Jesus Mari de la Motaren kasuan, esaterako, haurraren ama biologikoaren ezkortasuna kontuan hartuta, horixe
erabaki dute. Dena den, haurra amarekin
egoten da bi astean behin, eta lotura hori
inportantea da. “Egia da batzuetan haurrari
urduritasuna eragiten diola amarekin egoteak,
baina ondo ere badatorkio”, azaldu du de la
Motak.
Lotura, betiko
“Bera nire bizitzaren parte izango da aurrerantzean ere, berak badaki 18 urte betetzean ere
hor izango nauela, beti”, nabarmendu du
Yañezek. Ideia berarekin bat egiten du Jesus
Mari de la Motak; harrera boluntarioan haurra
du berak. Hiru urte daramatza etxean duen
haurrarekin ezagutza prozesu horretan murgilduta, eta bera da egun familiako erdigune.
Hasiera beti oso berezia izaten dela adierazi
digu. Euren kasuan, haurra zegoen pisura joan
ziren eta elkar ezagutu zuten lehenik; astean
behin bi orduz bisitan joaten hasi ziren, gero
larunbat batean etxera askaltzera eraman
zuten, ondoren larunbat osoa pasatzen zuen
familiarekin eta gero asteburu osoa. Urtarrilean bete zituen haurrak 3 urte de la Motatarren etxean. “Hasieran oso urduri zaude, haurrak gu nola ikusiko eta guk bera… Gero
pixkanaka ohitu egiten zara, bakoitzak bere
lekua bilatzen du familian, gutxinaka”.
Eskolaz ere mintzatu zaigu de la Mota,
bereziki etxean eta eskolan behar dutelako
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“Askok oso bizitza gogorra izan dute.
Harremanak egiteko arazoak izaten
dituzte sarri eta egoera hori bizi duen
haur batek oso bide zaila izango du,
guztiak du eragina”
Jesus Mari de la Mota
laguntza haurrok ongi egokitzeko. “Aldaketak
oso gogorrak dira beraientzat, oso urduri jartzen dira, eta aldaketa hau oso handia izaten
da”. Jotzen eta bultzatzen duen haur horren
atzean zer dagoen azaleratu nahi dute eskolan, nola lagun diezaioketen pentsatzen eta
horretan sakontzen ari dira. Bizitza duinagoa
izateko lanean ari dira, gainerako haurrek
dituzten bizipenen antzekoak izan ditzan.
Beste bi elkarrizketatuek dioten moduan,
bidea ez da erraza izan de la Motarentzat,
baina erabakia hartu zutenean bazekiten hori.
Ikastaroa egiten da haurra etxean hartu aurretik, eta bertan guztia oso argi ikusten dela
azaldu du: “Haur hauek jasan dutena azaleratzen da, ezinbestean. Askok oso bizitza
gogorra izan dute, esperientzia benetan
latzak. Harremanak egiteko arazoak izaten
dituzte sarri eta egoera hori bizi duen haur
batek oso bide zaila izango du, guztiak du
eragina”.
26 urteko semea du bikotekidearekin, eta
bizitza goitik behera aldatu zaie, baina atzera
egin eta gauza bera egingo luketela garbi du.
Jendea berdin jokatzera animatu du. Izan ere,
ume hauei bizimodu hobea emateko prest
dauden harrera familia gehiago behar dira.
Gipuzkoan, esaterako, 329 haur daude egoera
honetan, horietako 273 harrera familiaren
batean, eta 38 dira familia behar duten
umeak. Denek esan digute: zaila da, ez da
bide erraza, baina merezi du, esperientzia izugarria da, eta haur horiengan dituen eragin
positibo guztiak ikusteak betetzen du. n

GORA PRO NOBIS - IRITZIAREN LEIHOA
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Garbiñe
Biurrun
Mancisidor
!

LEGELARIA

Lurrean ezin bizi
eta itsasoan hil behar
GOGORRA ETA, batez ere, oso deserosoa
egiten zaigu albiste batzuk entzutea.
Hobeto esanda, gogorra da jakitea. Planeta osoan pertsona gehiegi sufritzen ari
dela jakitea; gure mundua beraientzat
“paradisua” dela jakitea –“oraindik irabazi
gabeko paradisua” eta ez “paradisu galdua”–; pertsona gehiegik nahiago duela
bizia galtzea bizimodua alferrik ateratzen
saiatzea baino, euren seme-alabak hiltzen
ikustea baino eta, azken finean, euren
jaioterrietan jarraitzea baino.
Gogorra egin beharko litzaiguke jakitea, baita ere, ehunka eta milaka pertsona
hiltzen direla itsasoan guregana iristen
saiatzerakoan eta inoiz ez dugula jakingo
zenbat ziren, nortzuk ziren, zer izen zeukaten, zer utzi zuten atzean, zein zeuzkaten zain eta inork inoiz ez duela jakingo
zehazki zer gertatu zitzaien.
Gogorra da, noski, irakurtzea, Migrazioetarako Nazioarteko Erakundearen
arabera, 2013an 60.000 lagun saiatu zirela
Ipar Afrikatik Italiara iristen eta kopuru
hau 170.000 lagunekoa izan zela 2014an.
Oraindik 2015 urteari buruzko daturik ez
daukagun arren, iragan berri egun hauetan gertatutakoari begirada bat ematea
nahikoa zaigu zifra horiek guztiz gaindituta daudela ohartzeko. Eta kontuan hartu
gehienak, gaur egun, iheslari politikoak
direla eta Genevako Konbentzioa aplikatu beharko litzaiekeela, asilo-eskubidea
aitortuz.

Gogorra egin beharko litzaiguke jakitea,
ehunka eta milaka pertsona hiltzen direla
itsasoan guregana iristen saiatzerakoan eta
inoiz ez dugula jakingo zenbat ziren, nortzuk
ziren, zer izen zeukaten, zer utzi zuten
atzean, zein zeuzkaten zain eta inork inoiz
ez duela jakingo zehazki zer gertatu zitzaien
Gogorra, baita ere, irakurtzea –eta jakitea– hau guztia, edota gehiena behintzat,
saihesgarria dela eta bi planotan jar daitezkeela irtenbideak. Zeren eta ikusten ari
garen benetako drama honek bi arrazoi
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garbi ditu: alde batetik, planetako herrialde askotan gertatzen diren pobrezia eta
liskar eta jazarpen politikoak; bestetik,
Mendebaldeko herrialdeek –Europar
Batasunak, kasuan– migrazioekiko hartu
duten jarrera.
Gogorra kontuan hartzea gure “paradisuak” daukan ardura hainbat herrialdetako egoeraz: nola jarraitzen dugun lurralde
haien aberastasunak ustiatzen eta euren
jendea esplotatzen; nola egiten dugun
“politika” herrialde askotan eta haiek
desegonkortzen –begira, bestela, Libian
edota Sirian gertatzen ari dena–; nola
murriztu dugun nabarmenki garapenerako lankidetzari eskainitako diru kopurua
eta, beraz, lankidetza bera eta herrialde
horien garatzeko aukerak.
Gogorra jakitea zer-nolako neurriak
hartzen ari diren Europar Batasuneko
mugak estutzeko edo blindatzeko, Espainian, Grezian… gure “lurraldeak” eta,
batez ere, gure bizimodua eta gure lasaitasuna babesteko asmoz –nola itzuliko
diren etorkinak mugetatik “bero-beroan”,
giza eskubideen aurka zuzenean doan
neurri baten bitartez–. Eta ez da arinagoa
jakitea, Amnesty Internationalen hitzetan,
drama hau saihesteko edota bere ondorioak murrizteko beharrezkoak izango liratekeen neurri zuzenik ez dela hartzen, hau
da, Mediterraneo Itsasoan erreskaterako
bitartekoak ez direla mantentzen, posible
izan arren.
Gogorra egin beharko litzaiguke ohartzea egoera hau gure zakarkeriaren,
bihozgabekeriaren eta bortizkeriaren
ondorio zuzena dela; ez dela posible gure
bizimodu pertsonala eta kolektiboa bere
horretan mantentzea beste askoren oinarrizko eskubideak errespetatu gabe, eta
derrigortuta gaudela gure “paradisu”
honen abantailak eta arauak aldatzera.
Gogorra eta injustua egiten zaigu gure
seme-alabak lan edo askatasun bila atzerrira joan behar izatea. Pentsa dezagun,
une batez, zer izango litzatekeen horretarako euren biziak itsasoan utzi beharko
balituzte.
Jasanezinezkoa izan beharko luke
denontzat injustizia honek. n

DANI B LANCO

IRITZIAREN LEIHOA
Pako Sudupe
!

I DAZLEA

Euskaldunak eta etorkin espainiarrak
GIPUZKOAKO ALDUNDIAK oraindik orain eman die
urrezko domina 50eko eta 60ko hamarkadetako etorkinen ordezkariei. Langileak saritu nahi izan ditu.
Euskaldunontzat hainbeste etorkin samaldan etortzea zer izan zen gogora ekarri nahi dut idatzi labur
honetan.
Euskaldun gutxi zegoenetan, hizkuntza eta kultura
aldetik berdintsu jarraitu zuten: espainiar. Esan liteke
lehendik zetorren erdalduntzea ia erabat bururatzeko
eragile garrantzizkoak izan zirela; gehienek espainiar
burgesiaren mentalitatea ekarri zuten: Espainian leku
batetik bestera mugitu ziren!; eta, kontzientzia espainiar handia izan gabe ere, euskalduntzeko beharrik ez
zuten sentitu, eta ez dira euskaldundu. Euskal Herriak
ez zuen tresna politiko-ekonomiko-kulturalik haiek
bereganatzeko, eta integrazioa, alderantziz gertatu zen.
Euskaldunak nagusi edo askotxo ziren herrietan,
arazo gehiago izan zuten noski. Haatik, ziur egon,

Euskaldunak nagusi edo askotxo ziren
herrietan, arazo gehiago izan zuten
noski. Haatik, ziur egon, euskaldunek
berek ahalegin gehiago egin zuten
kanpotarrekin komunikatzeko, nahiz
ikasitako gaztelania apurra oso urte
gutxitan hala-moduzko eskoletan
jasotakoa izan

euskaldunek berek ahalegin gehiago egin zuten kanpotarrekin komunikatzeko, nahiz ikasitako gaztelania
apurra oso urte gutxitan hala-moduzko eskoletan
jasotakoa izan. Euskaldun haietako hainbatek, eskola
urria izanagatik, ez zuten euskaldun kontzientzia eta
harrotasuna galdu, eta, haiei esker ere bagara egun
euskaltzale. Halako gurasoek eta norbanakoek bai
merezi dutela domina!
Beste etorkin batzuek, nahiz eta berak euskaldundu ez, eta asmorik gabe euskaldunak erdalduntzen lagundu, integratzeko jarrera hartu zuten, eta
saiatu dira euren seme-alabak euskaldun izan daitezen, eta hemengo. Halakoek zilarrezkoa merezi
lukete.
Espainiatik etorritako gutxiengo batek, kontzientzia espainol sakona zutenak, euskal herriak espainiartzen enplegatu ziren, hizkuntzaz eta kulturaz;
prentsak, irratiak eta telebistak lagundurik. Eskerrak,
beste muturrean, euskaldun eskolatu erresistente
gutxi batzuk egon direla; daukaguna, bere apalean,
haiei zor diegu: Jakineko sortzaileei, Txillardegiri, euskaltzainei, ikastola eta euskalduntze-alfabetatze sortzaileei; eta, jakina, euskaldundu diren etorkinei:
horiek diamantezkoa merezi lukete!
Kultura euskaldun eta politika abertzale aldetik
impassean gauden honetan, ingeleskeriak eta erdalkeriak arlo askotan nagusi ditugun honetan, komeni da
iraganera begiratzea, geroari begira euskaldunago eta
geure herri txikiaren posibilitateetan sinestunago
joka dezagun; guk txepel jokatzera, gutxi ekarriko
ditugu euskal komunitatera. n
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Enrike Diez de Ultzurrun Sagalá
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DANI B LANCO

IRITZIAREN LEIHOA

Maiatza, urte guztiaren ardatza

XDZ

JENDE GUZTIA dabil nerbiostua. UPNkoak batez ere, tro-eskuineko boto-emaile frankok C´s bozkatuko
eta jakina, aldez edo moldez Nafarroako egungo egi- dutela.
tura instituzionaletik ederki bizi izan direnak oro.
Jakina, aldaketaren alde dihardutenek ezinbestean
Karrikako giro zehatz bati kasu egitera, behintzat, iritsi beharko dute gehiengo osora. Bildu, Geroa Bai
urte sail luzean agintean egon direnek aski arrazoi eta Ezkerra ari dira horretan, zein bere esparruan, eta
badute urduri baino urduriago ibiltzeko. Kontua da Podemos ere bai. Baina, joan den larrazkeneko sukaarras bertzelako giroak daudela
rra hoztuta, ikusteko dago zer egiNafarroan, eta horiek isilik
nen duen Pablo Iglesiasen alderdaude. Baina egia da UPNk lehen
diak bertzelako gobernua
Joan den larrazkeneko
aldiz arazo handiak izan dituela
bozkatzean, ez baitugu atzendu
sukarra hoztuta, ikusteko
udal zerrendak egiteko (baita
behar zer proposamen izan duten
dago zer eginen duen Pablo
Erriberan ere) eta kalapita ederra
aztergai; hots, UPN gobernatzen
Iglesiasen alderdiak
izan zutela Parlamenturako hauuztea, gutxienez Madrilgo Konbertzelako gobernua
tagaitza osatzeko; egia da, halagresurako hauteskundeak egin
bozkatzean, ez baitugu
ber, inkestek –agertutakoek nahiz
arte. Javier Esparzak, bitartean,
atzendu behar zer
isildutakoek– eskuindarrei behemunduan diren eta ez diren zorirakada handia iragarri dietela, eta
txar guztiak iragarri ditu, goberproposamen izan duten
bidenabar Uxue Barkosen aukenua aldatzen bada; ikastetxe itunaztergai
rak nabarmendu dituztela, eta
duak itxiko direla, adibidez. Hain
nekez iritsiko direla 26ra, PSNzuzen, Iruñeko zuzendari batek
ren, PPren –sartzen bada– eta
asteon irakasleei erran die UPN
Ciudadanosen (C´s) botoak batuta ere. Kasu egin bozkatu beharra dagoela, ikastetxeak zabalik iraunen
beharko zaio, hain zuzen, ezerezetik hauspotu duten badu. Baina beldurrak beldur, oro har, enpresa, finanazken indar horri, indarrean heldu baita, eta gauza tza, hezkuntza eta bertze arlo batzuk jada barnerajakina da Estatuko joerek eragin handia izaten dutela tzen hasi dira aldaketa egiazki gerta daitekeela eta,
beti Nafarroan. Podemosek udazkenean goia jo zuen badaezpada ere, mezuak helarazten ari zaizkie aldakebezala (Navarrometroa, horren lekuko), orain iduri taren eragile izan daitezkeenei. Beraz, aurten benetan
du C´sen aldia izanen dela, eta UPNren nahiz PPren izan daiteke maiatza ardatz, belaunaldi oso baten
jokabidearekin haserre etxean gelditzekoak ziren zen- ardatza. n

SAM
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EZ DA OSABAREN IZENA, ez bederen munduan agintzen duen osabarena. SAM Mauleko Kirol Batasunaren izena da (Sport
Athlétique Mauléonais, dakidanaz ez diote
euskarazko izenik eman) eta batasuneko
adar azkarrena, nola ez, errugbia da. Garai
batean baskoi (euskaltzale/abertzale), chevreuil (ile luzedun) eta txute (drogatu) ginenentzat SAM bortizkeriaren ikurra zen,
hain zuzen, ezaugarri horiengatik jo nahi
gintuztelako errugbilari batzuek –eta guk
saski berean ezarri genituen denak–.
Duela gutxi Mauleko errugbi partida
bat ikustera joan naiz, sasoiko azkena eta
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ene biziko lehena. Garai batean gaztetxe
bat genuelarik haietarik batzuk hurbildu
ziren bezala joan nintzen haiengana.
Nahiz eta segituko dudan erraten “haiek”
eta “gu”, onartu beharra dut lagun andana
badudala errugbian, zelaian gutxi eta ostatuan gehiago. Lehen estigmatizatu gintuzten batzuek orain frogatzen digute herrialde berekoak garela –ala alderantziz da?–,
diferentziak diferentzia. Hori bai, Getxotik ekarri duten jokalariarekin beste bi
jokalari mintzo zaizkio bere hizkuntzan,
besteak gaztelera traketsean. Horrek baskoiari belarrian min egiten dio. n

ERDIKO KAIERA

INSTAGRAM VS. OHIKO ARGAZKILARITZA

Eztabaida honek
ez dauka filtrorik
Iluntze eder xamarra topatzen dugun aldiro mugikorra atera, argazkia egin, eta hainbat
moldaketarekin txukundu ondoren azken emaitza Instagram eta antzeko sare sozialetan
argitaratzen dugunak gero eta gehiago gara. Argazkiari “atsegin dut” andana baino gehiago
eskatzen dioten sei profesionali halako plataformen bertute eta ajeen inguruan galdegin diegu.
| LANDER ARRETXEA BEREZIARTUA |

MUGIKORRA beti soinean dugunok telefonoa
dituzten arren, ohikoagoa da erabiltzaile
ez ezik, kamera, argazkiak fintzeko tresna eta
arrunten argazki errepikakorrekin topatzea:
irudiak mundura zabaltzeko erakusleihoa ere
gosariak, liburuak, itsasertzak, ilunabarrak…
gurekin daramatzagu. Smartphone-ak eta
Nola epaitzen ote dute horren erraza eta azasare sozialak. Ez dira kontu berriak
lekoa dirudien beste argazkigintza
dagoeneko. Astindu ederra eman
hori, diafragma eta esposizioarekin
Argazkilari izatea batdiote edonolako edukiak sortu eta
jolastuz, argazki bakoitzarekin zerbatean modako zerbait
zabaltzeko moduari, eta argazkiginbait kontatu edo sentiarazteko ahatza ere ez da gailuon eraginetik libre
legina egiten duten argazkilariek?
bihurtu da telefono
geratu. Filtroak eta argazkiak txuberriei esker: nola
Gaindositik argazkilaritzaren
kuntzeko moduak eskaintzen dituzeragingo dio horrek
debaluaziora?
ten Instagram gisako plataformek ia
profesionalei?
edonoren eskura jarri dute argazki
Bada dioenik horrenbeste jende
itxuraz eder xamarrak egin eta lau
argazkiak egiten eta zabaltzen hashaizetara zabaltzeko aukera.
teak lanbidea bera debaluatu duela.
Hainbat argazkilari profesionalek haien
Uste horretakoa da 375Photo kolektiboko
lanak ikusarazteko halako tresnak erabiltzen
kide den Amaia Lekunberri. “Smartphonen
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ERDIKO KAIERA - INSTAGRAM VS. OHIKO ARGAZKILARITZA

Ez ote da Instagram argazki gaindosia probokatzen ari? Ohiko praktika bihurtu da janariaren irudiak sare sozialetan
partekatzea, adibidez.

zabalkundearen aurretik argazkilariaren lanak
bazuen halako meritu bat, eta lanbidea gehixeago errespetatzeaz gain, honen fruitua ere
gehiago baloratzen zen. Egun, denok argazkilariak izan gaitezkeelako sentipen horrek
lanbidea bera eta honen fruitua zerbait arrunta eta baldarra bilakatu du”. Bat dator Irantzu
Pastor argazkilari lesakarra ere. “Egia da
argazkilari izatea bat-batean modako zerbait
bihurtu dela. Kezkatzen nau, ez delako argaz-
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kilaritza kontziente bat, eta jende askok ez
dakielako argazkilaritza ez dela kamara bat
izan eta klik egitea bakarrik”.
Kameradun mugikorren zabalkundeak
argazkilaritzan baino, oro har gizartean eragin duela dio Galder Izagirre argazkilari irundarrak: “Orain exibizionista eta voyeurrak
bilakatu gara denak”. Bostok Photo agentzia
kooperatibako Gari Garaialde fotokazetariak
ere ez deritzo edonork argazkiak atera eta

INSTAGRAM VS. OHIKO ARGAZKILARITZA - ERDIKO KAIERA
zabaltzeko aukera izateak argazkilaritza debaluatu duenik, ondo egindakoak ondo eta gaizki egindakoak gaizki egoten jarraitzen baitu.
“Nik uste edonor dela argazkilari izateko gai,
idazle, mediku, pilotu eta baita lehendakari
ere. Beste kontu bat da ea gero lortuko duen
izan nahi duen hori izatea, eta batez ere, ondo
egitea”. Ekoizpen masibo horrekin lotzen
duen arazoa argazki gaindosia da. Instagramek, esaterako, 300 miloi erabiltzaile baino gehiago ditu egun.

Saioa Cabañasek ordea, filtro aproposa
aukeratzeak bere balioa duela aitortzen du,
Instagram eta halakoetan ere saturazio, kontraste eta abarrak mimoz zaindu daitezkeela
argazkiei norberaren ukitu pertsonala emateko. “Photoshopen gisako programetan ere
horrelako aukerak badaude. Zein desberdintasun dago bataren eta bestearen artean?”

Argazki hori nirea da
Eta egile eskubideak zer? Sare soziaBaina Instagram
letan argazkiak zabaltzeak argazkilaargazkigintza plataforma ri profesional askori eragiten die alde
“Atsegin dut”-aren bila
Batik bat kontzertuetako argazkilahorretatik. Ohikoa da hedabide,
ote da? Plataforma
ri gisa aritzen den Saioa Cabañasen
elkarte eta enparauek argazkilarien
horretan jartzen ditugun
iritziz, “Atsegin dut” botoiaren
lanak baimenik gabe eta egiletza
irudiak egoa elikatzeko
bueltan sortzen den jolasa da edoaitortzea “ahaztuta” argitaratzea.
aitzakia direla uste
nor argazkilari izan daitekeela penJoseba Barrenetxeari ere gertatu izan
duenik ere bada
tsatzera eraman dezakeena. “Oso
zaio halakorik. “Azalpenak eskaerraza da botoiari ematea, baina
tzean jaso ditudan erantzunak kafzaila da jakiten atzean dagoen motikiarrak izan dira. Nonbait batzuk
boa laguntasun hutsa edo bestelako intereuste dute sarean dauden argazkiak libre direla
sen bat ez ote den”. Dioenez, argazkiak noredonork eta edonola erabiltzeko”. Bere lanak
beraren harreman-saretik kanpoko jendeari
Creative Commons lizentziapean zabaltzen
ere iritsi eta gustatzen bazaizkio, beste kontu
dituen arren, kezkatzen duen afera da. “Gure
bat da; orduan bai izan daiteke onak diren
lanarekiko errespetu falta jasangaitza da.
seinale.
Argazkilariok ere langileak gara”.
Besteen onarpena lortzea da Instagram
Plataformak ere argazkilariek bertan zabaldarabilten gehienen helburua Amaia Lekuntzen dituzten edukiak nahieran erabil ditzakeberriren ustez, eta hori nekagarria egiten zaio.
te, Gari Garaialdek ohartarazten duenez.
“Erabiltzaileen artean argazkilari onak badau“Baldintzak onartzen ditugunean, irudien
den arren, gehienen funts nagusia haien bizierabilera eskubide guztiak modu ez esklusitzak magnifikatu eta egoa elikatzea da”.
boan ematen dizkiegu”. Badaude, hala ere,
Uste berekoa da Irantzu Pastor ere: “Instahorri iskin egiteko har daitezkeen neurriak,
gram nartzisismo eta egoismoarentzat sehashala nola, tamaina txikiko argazkiak jartzea
ka bikaina da”. Oro har, sare sozialei
edo blogean txertatzea, sare sozialeeta argazkilaritzari eragiten dien
tan esteka bakarrik zabalduz.
Filtroak bai ala ez?
fenomenoa dela dio. “Gero eta
Argazkilari batzuen ustez Argazkilari profesionalek ere
jende gehiagok errealitatean ez duen
smartphonea dute
bizimodua irudikatzeko erabiltzen
baliabide horiek ez dute
ditu sare sozialak. Horretarako bizi
Kalitate eta tamaina handiagoko
argazkia istorioz
da, argazkia egin eta jendeari hau
tresnekin ohitutako argazkilariek
betetzen; Photoshop
edo hori dela erakusteko. Horrek ez
ere soinean eramaten dituzte, ia
bezainbeste balio dutela
du zerikusirik argazkigintzarekin”.
denok bezala, argazki kameradun
diote besteek
telefono mugikorrak; eta batzuek,
Filtroek ez dute
baita lanerako erabili ere. Galder
talentua ordezkatzen
Izagirrek berak telefonoarekin eginZeresana ematen duen beste kontu bat
dako erreportaje sorta argitaratua du. “Azken
mugikorreko aplikazioen bidez argazkiak
finean, teknikoki kalitate hobea du nire mugimoldatu eta txukuntzeko erraztasuna da.
korrak nire lehen argazki kamera digitalak
Filtro edo iragazkiak dira modurik errazena:
baino”. Fotokazetaritzarako ere tresna aparta
argazkiari aurretik zehaztutako kontrastea,
dela dio, zenbat une erabakigarriren irudiak
saturazioa eta bestelako ezaugarri jakin
smartphonen zabalkundeari esker lortu ahal
batzuk emateko erabiltzen dira. Irantzu Pasizan direlako.
tor eszeptikoa da halako baliabideekiko.
Barrenetxearen ustez, argazkigintzarekiko
“Filtroek ez dute argazki hutsala istorioz
interesa pizten ere lagun dezake denok kamebetetzen, gehienez ere kolore bitxia ematen
ra bat eskura izateak. “Argazkigintzan garrandiote. Mimoz egindako proiektuek eta argaztzitsuena ez da tramankulua, begirada baizik
kiek berezko indarra dute eta hori ezin daieta horregatik, edozein gailu izan daiteke
teke filtroekin sortu”.
baliagarri”. n
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ERDIKO KAIERA

DONOSTIA 2016 AUZITAN

Kulturak edozer
justifikatzen ote du?
Ez dago salbatzeko gauza handirik Donostia 2016n Manuel Delgado antropologo
kataluniarraren ustez. Kultur hiriburuari buruz hitz egin zuen joan den astean
2016 Desokupatu taldeak gonbidatuta: gaur egun kultura ulertzeko forma nagusia
auzitan jarriz, horrelako gertakarien azpian dagoen hiri eredua kritikatu du.
| GORKA BEREZIARTUA MITXELENA |
DONOSTIA 2016REN KONTRA? Ba bai, jarrera
erantzuten diote–. Segi: “Donostia bada hiri
hori edukitzeko eskubidea defendatu du
kulturala dagoeneko”, dio hitzaldira sartu
Manuel Delgadok Koldo Mitxelena Kulturuaurretik kalean ikusi duen martxa arrunta
nean apirilaren 22an. 2016 Desokupatu
deskribatu ondoren. “Agian norbaitek erakumugimenduak ekarri du Bartzelonako Unitsi nahi du baketutako hiria dela ”.
bertsitateko antropologia irakaslea hitzaldi
Bartzelonako hiri-ebentoak Donostiakoebat ematera: Kultura aitzakia gisa. Kultur hiribukin parekatuz, bi kapitalen dimentsioak eta
rua eta hirien merkatua. Jakin-mina piztu duela
hirien merkatuan daukaten kotizazioa alde
behintzat, duda gutxi. Aretoa beteta dago
batera utziz osatu du Delgadok hitzaldi osoa,
ekitaldia hasi denerako, lehenbiziko lerroetan
paralelismoak marraztuz. Adibidez, 1992ko
bakarrik geratzen dira lekuak libre eta handik
Joko Olinpikoekin: “Bartzelonak erakutsi
entzun diogu esaten Europako kultur hiribunahi izan zuen kiroltasunaren eta bakearen
rua bezalako ebentoak “dominazio estratehiria zela, une hartan Mediterraneoaren beste
gia” baten parte direla.
aldean gertatzen ari zen basake“Kategoria abstraktuak hedariaren antitesia. Anti-Sarajevo
tzen dituzte, edozein esanahi har
zela”.
dezaketenak. Eta beraz, edozer
Gerraren kontra, kirola? Beno,
Kultura hiri modernoetako
gauza justifikatu”. Kasu honetan,
ez du hain gaizki ematen belarriedozein gatazka itzaltzeko
“kultura” da kategoria hori. Eta
ra, ezta? Baina ez da gerra bakatresna gisa erabiltzen dela
behin eta berriz edukiz hustuta
rrik, edozein gatazka desagerraraerabili ondoren, badirudi Donoszi nahi du hiri eredu berriak bere
uste du Delgadok
tia 2016ren kontra agertzea “kulustez. Eta “langileen kontra, kulturaren kontra” aritzearen paretura” esateak melodia itsusiagoa
koa dela. Logika sinplista, bai;
dauka, berbarako. Horren etsenbaina oso zabaldua eta uste baino eraginkoplua etxetik bertatik atera digu, Euskalduna
rragoa eztabaida publikoa baldintzatzeko.
jauregitik. Bilboko eraikinak daukan itxura
Benetan inporta duen galdera, ordea, beste
“aseptikoa, perfektua” aipatu ondoren,
bat da Delgadoren ustez: zer justifikatzeko
gogora ekarri ditu hamarkada batzuk leheerabiltzen da kultura? Ohiko susmagarrien
nago egunkarien lehen orriak bete zituzten
negozioak aipatu ditu: etxebizitzen promolangile borrokak. Leku berdina da, baina ez
zioak, interes turistikoak...
dago istiluen arrastorik: “Mezua da kulturak
irabazi egin diola gatazkari, kulturak balio
Donostia “baketuta” dagoela erakutsi nahi?
duela hiriak baketzeko, konfliktoak ezaba“Baina hori badakizue”, jarraitu du. Azkar
tzeko. Batzuek betidanik eduki dute helburu
hitz egiten du, eguneroko bizitzako adibideak
horixe”. Detonagailu bat dagoen lekuan,
eta erreferentzia akademikoak nahastuz,
kulturak eragotziko du leherketa, edozein
umoreari muzin egin gabe –publikoa bere
borroka desaktiba dezake, irakasle kataluniaalde, tarteka egiten dituen bromei barrez
rraren iritziz.
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Manuel Delgadok Koldo Mitxelenako hitzaldi aretoa bete zuen kultur hiriburuari buruzko hitzaldi kritikoarekin.

Kultura, erlijio laiko hori
Errealitatetik urrun xamar dago dena, dio DelPortzierto, erlijio-antropologiako irakaslea da
gadok.
Delgado, nolatan ari da gai honi buruz? Ba,
Ihesbiderik ba ote dago?
bere esanetan kontua ulertzen dugun moduak
badaukalako erlijioarekin zerikusirik. Goazen
Itzul gaitezen Donostiara. Ez al dago salbatzepausoz pauso: hasteko, zalantzan jarri du
ko moduko ezer proiektuan orduan? Ezetz
zeren arabera erabakitzen den gauza bat kultuuste du antropologoak. Ez, kultura beste modu
ra den ala ez. “Eremu erabat mistikoa da, perbatera ulertzen ez bada: “Eta izan liteke beste
tsona gutxi batzuek esaten dute uneoro zerk
zerbait, baina bahituta daukaten horiei kendu
merezi duen leku hori okupatzea”.
behar zaie. Kultura egunero dago
Ondo. Zer gehiago? “Egoera
kalean, denak gara izaki kulturalak.
horretan, artistek bitartekari zeregiBaina egungo terminoetan, dena
Ez al dago salbatzeko
na betetzen dute, operazio sortzaiprestatuta dago pentsa dezazun zure
leen bidez esperientzia abstraktu
bizitzak ez duela ezer balio. Eta ni
moduko ezer proiektuan
batzuk biziarazten dizkiote jendeakultura bizitzatik banatzeko edozein
orduan? Ezetz uste du
ri”. Bale, eta erlijioa? Orain, orain:
asmoren aurka nago”, baieztatu du,
antropologoak
“Tradizio kristauko teologiaren
planteamendua berri-berria ere ez
zeregin bera da egungo bitartekari
dela gogora ekartzearekin batera
kulturalena. Plano laikora pasa da
–surrealistek eta situazionistek
jainkoaren graziaren ideia eta pertsonei aukera
antzeko zerbait aldarrikatzen zutela, alegia–.
eman die unibertsoak sortzeko. Horregatik,
Galdera-erantzunen tartea hasi aurretik
santifikazio aparatu bat da kultura. Ez da
entzuleei ironiazko gomendioa: datorren urteharritzekoa kontzertuek liturgien antza izatea,
ko ekitaldi guztietara joateko –“doan izango
kulturguneek tenpluena... Kulturak edozer
direla espero dut”–, eta dena pasatzen denean
esan nahi du, eta onartzen denez egia bat inpliJulio Iglesias entzuteko, arrazoi izango baitu:
katzen duela, kultura estatu-erlijio bat da”.
“La vida sigue igual” (bizitzak berdin jarraitzen
Borobiltzeko Karl Marxen remix bat: “Kultura,
du). Kanta berak badauka beste esaldi bat,
gaur egun ulertzen den moduan, herriaren
antropologoak bere tesia indartzeko apropoopioa da”. Ustez birtuosismo kolektiborako
sagotzat daukana: “Siempre hay por quien vivir por
tresna, balore zibikoak modu idealean bultzaque luchar” (beti dago norengatik bizi, zeren
tzen dituen zerbait, komunitatearen tonu
alde borrokatu). Eta noski, bere aburuz,
morala altxa behar omen duen zera miragarria.
horiek ez dira 2016ko programan agertzen. n
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ERDIKO KAIERA - LITERATURA
Literatura
Ilargia lekuko
Jesusmari Mendizabal
Erein, 1989

Mundu jakin bat
G EOGRAFIA LITERARIO batzuek fikziozkoa dute
izena. Gogoratu gurean Otsabide, Trilluelos,
Obaba. Beste batzuek, aldiz, ez dute zertan asmatu
izenik, eta ofiziozko mapetan agertzen direnak
ekartzen dituzte literaturara: esate batera, Bera,
Biriatu, Behobia, Pausu, Irun, Hendaia, Hondarribia, Jesusmari Mendizabalen Ilargia lekuko narrazio
bilduma honetan. Joserra Garziak, hitzaurretik,
“nobela izeneko askok lortzen ez duena lortzen
duelarik: mundu jakin baten islada, ikuspegi askotatik eta askotariko ikuspegiz ematea. Polifonia deitzen diote horri adituek”. Eta zein da mundu demonio hori, ez baita bakarrik geografia: bada, “Bidasoa
behereko kontrabandisten mundua” –gehi, azken
ipuinean, Hondarribiko alegia aspaldiko bat, bonus
track gisara–.
Kontrabandistak, beraz, bai, “gau hotzetako
gizon busti haiek”. Baina ez bakarrik: berdin etxean
zain dauden emakumeak, zelatariarena egiten duen
atsoa edota txalupa bitartez aritzen diren arrain saltzaileak. Eta ez halaber bakarrik tabako ron eta
kanela: berdin hezur haragizko pertsonak, “marroki, portuges edo dena delakoak, Frantziko aldera
eramateko”. Ondo esan zuen Josu Landak 90ean:
pertsonaiak abenturero bezala aurkeztu gabe,
heroismo erromantikoetatik urrun, kanpoko ikuspegi batek sortarazi ohi dituen joera moralizanteak
erabat baztertuz. Baina Landak berriz ondo esan
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bezala, pertsonaiak modu positiboegian agertuta,
“apenas maltzurkeriarik dagoen eta jende guztiak
fideltasunik handienarekin jokatzen baitu aldioro”.
Akaso izango da bilduma honek ahozko literaturarekin daukan zorraren ondorioa, ikuspegi apur
batean manikeoa. Baina zorra ez da nolanahikoa,
egileak berak aitortzen du: “Paperetan ez dugu euskaldunok ezer asko esan eta gurerik apenas datorren dokumentaturik. Alde horretatik motz-mutu
izan garen arren, ez ahotik belarrirakoan horratik!”.
Garziak ere eskertzen dio ahalegina, nahiz egin
aditz okerrarekin: “kontakizunak literatur statusera
jasotzeko”. Eta konturen bat aurretik irakurrita
geneukan Mikel Tabernaren testuren batean, lehen
aipatutako bonus track hori egiten zitzaigun noski
ezaguna. Geografia partekatzearen ajeak. Baina gera
gaitezen hitzaurrean aipatzen denarekin: “Zail da
gaur egungo euskal literaturan liburu honen sailkiderik topatzen”. Garaitsu hartakoa da Obabakoak.
Itzulpen –Eguzki kolpea, 2009ko Euskadi sari–
eta gazteentzako liburuen egile, balirudike Juan Rulforen hura gertatu zaiola Mendizabali: helduentzako bilduma bakar, osaba ez baina, auskalo informazio iturria ahitu eta isiltasunaren bidea aukeratu
zuela. Nork daki behin-behinekoz. n
Aritz Galarraga

MUSIKA - ERDIKO KAIERA

Never had control
The Lookers
Bloody Mary Records, 2014

Ondo kudeatutako gaztetasuna
ARRAZOI OSOAREKIN esan ohi da ez dela gauza bera
leku batean edo beste batean jaio izana; horren arabera, gainontzeko pausoak emateko erraztasun edo
zailtasun handiagoak izan daitezke. Musikaren alorrean ere kokapenak garrantzi handia du eta hain
saturatuta dagoen eszenan ezagutzera emateko eragina du. Ziburuko The Lookers taldeak, berriz,
halabeharrez apurtu ditu mugak eta Bloody Mary
disko denda eta plataformaren laguntzarekin, han
eta hemen bere proposamena plazaratzeari ekin dio
azken urteotan gupidarik gabe. Bai, gaur egun atzerriko rock-and-roll, punkrock eta garage talde askoren emanaldiak zabaltzeko
ardura du hirukoteak; baina
ez dut oraindik taldearen
freskotasunak eta energiak
txunditu ez duen rock zalerik ezagutu.
Nico (baxua eta ahotsa),
Mikel (gitarra eta koroak)
eta Charlie (bateria eta
koroak) gazteek osatzen
dute The Lookers eta talentua daukate, zinez. Ez zaie
ezer zer utik jausi. Are
gehiago, egunez egun emanaldi borobilagoak egiten
dituzte, energia borborrean dutenak. Seguruenik ez
dute ezer asmatu; izan ere, dezente dute hain klasikoak diren punk-rock eta power-popetik, baina iraganeko taldeen estiloa bereganatzeko moduak,
berezkoa duten gaztetasun eta freskotasunak eta
batez ere berrasmatze prozesuan eta interpretatzean erabilitako energia urduriak txunditu naute.
2012-2013an eman zituzten lehen pausoak
–duten adina kontuan hartuta, ezin aurrekaririk irudikatu– eta 2013koak dira beraien lehen bi lanak: It
will be Ok/Sally eta Fucking panda EPak. Lan horietan punk-rock eta power-popaz gain, garagea dago
presente eta lehen entzunaldian sorpresa gutxi
eskaintzen dituzten lan onak izan arren, badira
altxor batzuk: Wrong generationek Patti Smithen eta

New Yorkeko errespetuzko poesia distortsioarekin
ezkontzen ditu maisuki; eta The signek laukotearen
marka den kutsu malenkoniatsu, itsaskor eta ustez
behartua batzen ditu. Eta We are stupidek mahai gainera ekartzen digu taldeak kantua handitu-handitu
eta biderkatzeko duen gaitasuna.
Birritan ikusi ahal izan ditut zuzenean: batean
New Christs handien gonbidatu gisa emanaldi oso
txukun eta intrigazkoa egiten; eta bestean, beraiek
bakarrik aritu izanagatik jostatzeko askatasuna hartuta agertokitik metroak gora altxatzen eta emanaldi
itzela eskaintzen.
Zuzenean taldeak eman
ahal duena jasotzeko
asmoz, diskoetxe bihurtu
da Bloody Mary disko
denda eta 10 hatz beteko
Never had control diskoa argitaratu du, lau kantuz osatua.
Disko honek ez du hirukoteak gau on batean agertokian eskaini dezakeen guztia erakusten, baina bai,
ordea, horren arrasto nabaJ OXE A. A RETA G OÑI “J UXE ”
riak. Diskoari izena ematen
dion Never had control piezak
power-pop onenetik –Buzzcocks–, post-punk-etik
eta surfetik asko dauka; Higherek Rollingsen hastapenetatik abiatuta, 77ko punk-rock eta power-pop
jostarienetik edaten du; Timek basatitik eta melodikotik, bietatik du, beti ere gitarra makur-makurrekin; eta Like anyone else power-pop oso-oso energetikoa da.
Baina talde honekin alferrik da agertokian transmititzen dutena hitzetan jartzea: hain zuzen ere,
energia tonaka, hil ala biziko nerbio eta urduritasuna, iraganeko taldeen esentzia sinesgarritasunez
jasotzea, eta batez ere hirukotea izanda taldea eta
kantuak biderkatzeko berezko gaitasuna bere horretan aurkitu beharko duzu. n
Iker Barandiaran
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ERDIKO KAIERA - DENBORA-PASAK

| ANA ZAMBRANO |

Bertso-zopa

Sudokuak

Osa ezazu Xabi Payak 2013an Mungian botatako bertsoa (Doinua: Baserrian jaio nintzan).
Laguntza behar izanez gero, bertsoari falta zaizkion hitzak zopan aurkitu ditzakezu.
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Ezker-eskuin: 1. Izua. Blog.
2. Hendaia. 3. Ala, Garbi.
4. Baizen, At. 5. Ai, Iraina.
6. Laket, Gas. 7. Aguretu.
8. Adia, Ilun.
Goitik behera: 1. Ihabalia.
2. Zelaia. 3. Unai, Kai. 4. Ad,
Ziega. 5. Agertu. 6. Biana, Ri.
7. Lar, Igel. 8. Banatu.
9. Gaitasun.
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Ezker-eskuin:
1. Beldur bizia. Webgune pertsonala.
2. Argazkiko herria. 3. Edo. Txukun, zikintasunik gabe. 4. Baizik. Landa, salbu. 5. Atsekabea
adierazteko interjekzioa. Mesprezuzko hitza.
6. Atsegin. Etxeko erregai. 7. Adindu, zahartu.
8. Auhena, bereziki norbaiten heriotzak eragina.
Argitasunik gabe.

Goitik behera:
1. Beldurtia. 2. Belardia.
3. ... Elorriaga, idazlea.
Portuetan, pertsonen eta
zamen untziratzea errazteko, prestatzen den eraikuntza. 4. Dago (alderantziz).
Kartzelako gela. 5. Azaldu.
6. Nafarroako udalerria.
Nori atzizkia. 7. Sobera.
Anfibio mota. 8. Zabaldu,
sakabanatu. 9. Ahalmen.
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Iratitxo ze dekozu?/Ene sortu jatzu duda/zelan ta noz jaio zinen/zalantza
zeugan sortu da./Ama ta biok joan ginen/domekan Sanantontxura/ta
bertso saio ostean/begitu gendun zerura/euria bota ahala eta/goian-behean
dana ura/besterik ez eta sartu/ginan gu kotxe barrura/farmazia itxita
ta/musu batzuk emon gura.../Zu hurrengo irailean/etorri zinen mundura./
Eta horrela bete da/herriko haurtzaindegia/besterik ezin egin ta/alegria-alegria!/Edo beste batzuentzat/kondoiaren alergia/kontua da bete dala/sortu
dala komeria./Zuek ondo hezi eizue/ume eta gazteria/soilik bete dagiela/bihotzaren legedia/eta egin dagiela/gizarte barri handia/eurek hobetu
dagien/bihar-etziko Mungia.
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Eta horrela bete da
_______ haurtzaindegia
besterik ezin ____ ta
alegria-alegria!
Edo beste batzuentzat
kondoiaren ______
kontua da bete dala
______ dala komeria.
Zuek ondo hezi eizue
ume eta _______
soilik bete dagiela
________ legedia
eta egin dagiela
gizarte barri ______
eurek ______ dagien
bihar-etziko Mungia.

1

8

7

Iratitxo ze dekozu?
Ene sortu jatzu ______
zelan ta noz jaio zinen
_______ zeugan sortu da.
Ama ta biok joan ______
domekan Sanantontxura
ta ______ saio ostean
begitu gendun ______
______ bota ahala eta
goian-behean dana ura
________ ez eta sartu
ginan gu ______ barrura
farmazia itxita ta
musu batzuk emon ____...
Zu hurrengo irailean
etorri _____ mundura.

ZINEMA - ERDIKO KAIERA

The Jinx: errealitateak
fikzioa gainditzen duenean
TITULUETATIK HASITA, musika bitarte, azken ataleko
azken segundorainoko erakustaldi hipnotiko eta
makabroa. Tentsioa eta erritmoa, jolas-parke batean
egongo bagina bezala, gora eta behera sentitzen ditugun bitartean Hollywoodeko edozein gidoik nahiko
lituzkeen biraketa harrigarriak. Horiez jositako telesail-dokumental paregabea. Beste hainbat dokumentaletan ikusi ohi dugun bezala –adibidez, Paradise Lost:
The Child Murders at Robin Hood Hills, Dear Zachary: a
letter to a son about his father eta The Imposter; bide batez,
ikusi ez badituzue, ez galdu hiru harribitxi izugarri
hauek–, errealitateak fikzioa gainditzen duenaren
froga garbia.
2010 urtean, Andrew Jarecki zuzendariak All Good
Things filma estreinatu zuenean, gutxik espero zuten
Robert Dursten bizitzan oinarrituriko pelikula horrek
izango zuen eragina, hizketa-gai dugun dokumental
hau errodatzeko garaian. Momentu horretan jarri baitzen kontaktuan benetako protagonista zuzendariarekin, orain arte inoiz egin ez zuen elkarrizketa edukitzeko prest zegoela esanez.
Eta nor zen zehazki tipo hau? New Yorkeko familia
ospetsu eta dirudun batetik datorren pertsonaia bitxi
eta misteriotsua dugu Robert Durst. Gizon bat hil eta
zatikatzeaz gain, bere emaztea eta lagun bat desagertzearen erantzule zuzena izatea leporatu zioten. HBO
telebista kateak ekoiztutako eta sei zatitan banaturiko
lan metodiko honetan, bere bizitzaren errepaso zehatzean murgiltzeko aukera izango dugu. Polizia, epaile,
abokatu, testigu eta familiakoen froga eta elkarrizketak tartekatzen diren bitartean, polemikoak diren
momentu jakin horien berregiteak ikusteko aukera
izango dugu.
Hori da hain zuzen dokumentalari osotasun paregabea ematen dion gakoetako bat, estetika guztiz zinematografikoz zipriztinduta dagoela. Telebistan ikusten
ohituta gauden krimenen berregite kaskar horiek ez
bezala, sorkuntza lan izugarria dago, tentuz zaindurikoa
eta lanari sinesgarritasun paregabea ematen diona.
Ikuslea zulotxo batetik begira egongo balitz bezala, gertatutako guztiaren zuzeneko lekuko sentiaraziz. Baina
bestetik, askok kritikatu duten alderdi manipulatzailea
azaltzen da: hau da, dokumental honen egileek lortu
duten material guztia kontuan izanda, ekoizpenaren
alde bakarrik egin dutela. Ikus-entzunezko produktu
ikusgarri bat egiteko helburuarekin, bidean lorturiko
froga eta testigantza guztiak dosi txikietan erabili dituzte, telesailak ikusgarritasun edo morbo puntua gal ez
dezan. Argi dago ikuskizuna beste edozeren kontura
lortzea ez dela zilegi, baina kritika horiekin ez nago guztiz ados, kasu honetan, egia administratu besterik ez

Robert Dursten kasuan oinarritzen da The Jinx
dokumental-sail paregabea.

baitute egin. Beraiek erabaki dute noiz azaldu eta noiz
ez, zeren, ez dezagun ahaztu lagunok, hau telebista da,
eta didaktikoa eta pedagogikoa izateaz gain, entretenigarria izatea garrantzitsua da. Honen guztiaren zergati
zehatz hori, azken ataleko azken segundoetan ulertuko
duzue, eta batez ere, lan hau aireratu eta hurrengo egunean sortu zen zurrunbiloarekin.
Telesail-dokumental harrigarria azken finean, hoztasun kirurgikoz deskribatzen baitu Robert Dursten
izaera, ibilbidea eta batez ere, etengabe inguratzen
duen kasu ilun eta sinestezina. Ikuslea behin eta berriz
zalantzan jarriz eta gutxitan ikusitako ikerketa psikologiko bikaina eginez; pertsonaia gaitzesgarri eta liluragarri honen garunean zer ote dagoen erakusten saiatuz; hain bereizgarriak diren bere begi beltz eta sarkor
horien anbiguotasunaren bitartez, gure barnean bi galdera sortzen: hiltzaile hotz eta krudela ala zorte txarraren ondorioz egon behar ez zuen une eta tokietan
egoteagatik, besterik gabe, bizirik dirauen tipo xelebre
baten historia? Biktima ala borreroa? Nola amaitzen
den jakiteko badakizue zer egin. Hori bai, prestatu
begi zuloen kontrako krema, amaitu arte ezingo
duzuelako historia harrigarri eta beldurgarri honen
atzaparretatik ihes egin. Eta oso garrantzitsua, dokumentala ikusi baino lehen, saiatu hari buruzko ahalik
eta informazio gutxiena irakurtzen, hainbat hedabidetan zabaldutako datu eta irudiek bertan behera uzten
baitute etengabe bizi ditzakegun “sorpresak”. Ezinbestekoa. n
Gaizka Izagirre
2015 EKO

MAIATZAREN

3A



31

ERDIKO KAIERA - IHESI

Euskal Herria ezagutuz

AIARALDEA (ARABA)

Ur eta harrizko
isiltasun hau
Itxi begiak. Entzungo dituzu lankidearen atzamarrak ordenagailuko teklak zanpatzen, tap-taptap-tap. Inprimagailu nekatuaren arrangura, grrri grrriii. Aparkalekutik atera ezin duen autoaren
klaxon ernegatua, piiiiii piiiiiii. Gose den alabaren mugimendu urduriak, ñiki-ñaka ñiki-ñaka.
Zarata. Asotsa. Azantza. Orain, ireki berriro begiak... eta ongi etorri isiltasunera.
Testua eta argazkiak:

| MIKEL AYLLON |
Bertan behera utzitako errota, Belandian.

IHESI: AIARALDEA - ERDIKO KAIERA
“AIALAKO LURRA, etzara zu Bizkaia,
etzara zu Gaztela, lepoan Orozko, sabelean Losa, zure buruaren gainean dago
Bilbo, Bizkaiko itsasoa hurbil dago, sei
legoara, Bizkaiko itsaso bildurtua, Aialako lurra, lur odoldua, Luiando, Laudio,
Lezama, Amurrio, Untza, jeografia txikia, historia luzea (…)”. Gabriel Aresti, garai batean, egunero etortzen zen
trenez, tran-tran tran-tran, Bilbotik
Laudioko Maderas enpresara lanera.
Ez zen hemen denbora luzez egon,
baina ematen du eskualdea eta bertako bizilagunak ezagutzeko aukera
izan zuela. Hala erakusten dute bere
poema luze batetik lapurtu ditugun
goiko lerro horiek. Edo segidan
datozen beste hauek: “Hemen, konterri
honetan, Aialako lurrean, Arrastaria,
Izarra, Gordeliz, Llanteno, Lujo, Beotegi,
Larrinbe, Delika, gizonak hiltzen eta
lapurtzen du, mesedez, ur lasterrak, lehen
garbiak, orain zikinak, eraman zazue
itsasora lur honetan gizon urrikariak egiten duen hainbeste gaiztakeria...”.
Ezagun da ez ginela, nonbait,
Arestiren gustukoak. Luzea izan
daiteke, noski, gure bekatuen
zerrenda, baina, akaso, hona hemen
guztietan larriena: “Kantabriako itsasora zoazten urak, Altube, Okendo,
Nerbion, Aialako lurra, behin euskalduna, orain lur erdalduna, Urkabuztaizetik Laudiora, garbi ezazue, Orduña ere,
Gernikari lotua, garbi ezazue Bizkaia
Gaztelatik gordetzen duen lurra (…)”.
Jakina denez, mailu bat da Arestiren poesia, eta aiaraldearrok
buruan koskor mingarri bat dugula
paseatzen gara gure harrizko Aiaraldea isil, umil, zikin eta zinez tragiko
honetatik.
Denaren hasiera
Baina has gaitezen hasieratik. Jo
dezagun gure buru-bihotzak garbitu
behar dituen uraren sorlekura,
Gorobel mendilerroaren magalean
atseden hartzen duen Delika herri
ezkutura. Bertan hasiko dugu ausartentzako ibilbide hau, infernutik
bertatik, El Infierno esaten dioten
tabernaren ondoan. Urrats batzuk
haratago lur azpitik sortzen den
Nerbioi ibai jaioberriaren lehenengo
negarrak ikusi ondoren, oinetakoak
ondo estutu, motxila bizkarreratu
eta Urduñako La Antiguako santutegira abiatuko gara, infernutik
zerura. Bidean, Tertanga eta haren

La Antiguako santutegia (Eliza Zaharra), Urduñan.

uraska eta iturri berezia, haritzak,
pagoak, lehenengo mahatsondoak,
isiltasuna, tarteka isiltasuna urratzen
duten behien zintzarriak klon-klon,
zeru zabala, tarteka zerua urratzen
duten parapenteak sigi-saga eta
urduñarrei edaten ematen dien Gartxetako urtegia. Ur libre jaioberriarentzat lehenengo abisua.
La Antigua edo Eliza Zaharraren
santutegia XVIII. mendeko tenplu
barrokoa da, Urduñako armarria
azalean tatuatua eta atseden-gune
eder bat atarian, zerua konkistatu
nahi duten zuhaitzen gerizpean.
Merezi du, merezi duenez, barrualdeari behako azkar bat ematea,
haren handitasunaz jabetzeko.
Baina hobe da Jainkoaren deiari
entzungor egitea, ibiliari ekin behar-

ko baitiogu segituan. Bide luzea
dugu aurretik.
Bide osoan babestuko gaituen
Gorobel mendilerrora areago hurbiltzeko unea da. 25 kilometroko
harrizko hesi erraldoi hau, Urduñatik Artziniegara, Txarlazotik Angulora, Euskal Herriaren eta Gaztelaren arteko muga naturala da, itxura
dotore bezain ankerrekoa. Neguan
besterik ez du amore ematen, munduan ia beste inon ikusi ezin daitekeen laino-opil izeneko laino-zirimolak mendean hartzen duenean.
Lendoñogoitira jo behar dugu
errepidetik, eta horrek, noski, eguneko lehenengo aldapa gogorren
aurrean jarriko gaitu. Esfortzuak,
baina, saria dakar oraingoan, La
Choza iturriaren zabalgunera iritsi
2015 EKO
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Ezkerrean, Sopeñako errege-bidearen Lendoñogoititik
Agiñigarako tartea, Tologorri mendia atzean duela.
Lerro hauen gainean, Agiñiga. Atzean ikusten den
mendilerroa Gorobel da.

bezain laster ohartuko garenez.
Zelai berde luzeak, mehatxuzko
begiz so egiten diguten Bedarbide
eta Solaiera mendiak, oraindik
har ri gutxi batzuk zut dituen
Goiko Landetako trikuharria eta
isiltasun pisua, haizeak firin-faran
urratua.
Lendoñogoiti herrira heldutakoan, gorantz segituko dugu, Erdi
Aroan merkatari eta saltzaileek erabiltzen zuten Sopeñako errege-bidera iristeko. Galtzada-harri zaharrak
oraindik han-hemenka harro erakusten dituen bidetik aurrera,
Maroñoraino GR284 mendi-bideari
segitzea beste lanik ez dugu izango,
beti Gorobelen arnas isila ezkerreko
belarri ondoan fiu-fiuuuka dugula.
Behin baino ez gara aterako une
batez bidetik, Agiñiga herri ezinez
dotoreagoa bisitatzeko. Gaztak
famatu duen herrian –2014ko urriko azken asteleheneko Idiazabal
gazten lehiaketako garailea Agiñigako gazta bat izan zen–, hagin landatu berri batek egingo digu oles herriko plazan.
Ber riro GR284ra bueltan,
Madariarantz abiatu beharko dugu,
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bidean behera
Gorobel lehenengoz bistatik galduta basoan barrena.
Behin errepidera
iritsita, laster helduko gara Maroñoko urtegira,
mendilerroak babesten duen ur
libreen presondegi zital bezain
ikusgarrira.
Hogei kilometroko ibilaldiaren
ondoren –mendiko bizikletaz ere
erraz egin daiteke–, merezi dugu
sikiera atsedena. Maroñoko inguru
horretan ez da falta gozo afaldu eta
lo egiteko landa-etxerik, itzulerari
indar berriz ekiteko.

Bide osoan babestuko
gaituen Gorobel
mendilerroa 25
kilometroko harrizko
hesi erraldoia da, Euskal
Herriaren eta Gaztelaren
arteko muga naturala
Itzultzea zer konplikatua den
Daitekeen gauzarik zailena omen da
itzultzea, ez baita sekula posible
hasierako leku berera joatea, beste
ur bat baita orain ubide beretik
datorrena. Eta gu ere, bideak zailduak, beste bat gara orain. Eta, hala

ere, sarritan, itzultzea beste erremediorik ez dugu –sikiera, Delikan utzi
dugun autoaren bila–.
Errepidean behera aterako gara
Maroñotik Belandiarako bidean,
urtegira doan erreketako baten ubideari segika. Laster egingo dugu
topo, errepidetik apur bat apartatuta, errota zahar abandonatu batekin, oraindik preso amaituko duela
ez dakien uraren iragatearen lekuko
mutu.
Belandia pasa, errepidetik portua
igo, krix-krix zirtaka ari diren elektrizitate-zutoinek urratutako isiltasunean murgildu eta Lendoñobeitira jaitsiko gara abiada bizian, herri
txiki baina zer ikusi ugariko honek
erakarrita. Santutegia, eliza, baseliza, ur-presa txikia, errota, 700 urte
zahar den dorretxea... Hankei atseden apur bat eman eta errekako
uraz eta bata bestearen gainean
jarritako harriez gozatzeko parada
bikaina izango dugu.
Errepidea atzean utzi eta Lendoñobeitiren gainaldetik Zedelikara
eramango gaituen bidexka hartuko
dugu orain. Zelaiz inguratuta,
begien aurrean izango dugu begirada bakarrean geure egin ezingo
dugun haran luze eta zabala. Eta
klon-klon, fiu-fiu, firin-faran,
zaunk-zaunk, marru-marru, beee…
Zedelikara iritsi aurretik, errepidera aterako gara berriro, eta jai-

IHESI: AIARALDEA - ERDIKO KAIERA

Maroñoko urtegia. Atzean, Gorobel.

tsiera azkar baten ondoren, ia oharkabean, Eliza Zaharraren santutegiaren arboladia izang o dugu
begien bistan berriro. Aurreko egunean ibilitako bidea desegitea besterik ez zaigu geratuko orain, beste
ia hogei kilometroren ondoren,
Delikaraino iritsi, oinetakoak deslotu eta orain beste ur bat dakarren
erreka jaioberrian oin minduak
hondoratzeko. Infernuaren ate
aurrean, ur eta harrizko isiltasunari
agur esateko unea iritsi da, orain
betiko barruan eramango dugula
ohartzeke.

Dagoeneko ez gara, zorionez,
atzo ginen zarata eta harrabotsez
beteriko pertsona gris haiek.
Bidaiari, itxi berriro begiak.
Orain ikusten eta entzuten duzun
guztia Aiaraldea da. Ongi etorri.
“(…) askotan ikusi dut hemen, elizatik
etxera, fabrikatik solora, tafernatik
kalera, Aialako gizon gaiztoa, azkenean
Jainkoak barkatuko duena...”. Guk,
bidaiari, Jainkoaren barkazioaren
zain, bide bazterrean itxarongo zaitugu, harri baten gainean jarrita.
“Konterri honetan gizonak asko sufritzen du, lanean hari da gogorrik, apenas

etzaten da andrearekin, erregular irabazten du dirua fabrikan eta gero soloan
makurturik, prestuki biz i da hogei
urtean, eta azkenean aire gaizto batek
jotzen dio burua eta aita zaharra edo
alaba gaztea hiltzen du merke, hain luzaro kario kopetako izerdiarekin mantendu ondoren”. Igual, hobe bidean topo
egiten ez badugu. n
B i s i t a t u
argia.eus/ihesi
aisialdirako
webgune partehartzailea.
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ERDIKO KAIERA - ZIENTZIA

| JOXERRA AIZPURUA SARASOLA |

Argaltzea, bizirik
irauteko estrategia

Hondakin elektroniko
kopurua, urtez urte handituz

Argaltzea, pertsonen kasuan,
osasuna hobetzearekin lotu ohi
da; animalia batzuentzat, berriz,
biziraupen estrategia da. Adibidez, gabiraiak bizi diren lekuetan, txori txikiak ohi baino argalagoak izaten dira. Hegazti
harrapari horiengandik ihes egiteko behar duten bizkortasuna
lortzen dute horrela.

G EORGE H OTELLING -CC B Y SA

2014AN EZARRITAKO hondakin elektroniko kopuruaren errekorra gainditu
zen 2014an: 39,8 milioi tonatik, 41,8ra. Nazio Batuen Unibertsitateak
(UNU) egindako azterketaren ondorioz azaleratu dira datuak.
Hondakinen %60 sukaldeko eta komuneko etxe-tresnak izan ziren; telefono eta ordenagailu eramangarriak, berriz, %7 inguru. 2018an 50 milioi
tonako kopurua gaindituko dela uste dute ikerlariek. Europako iparraldeko
eta erdialdeko estatuek eta AEBek sortzen dute hondakin gehien pertsonako. Kopuru absolutuei dagokienez, nabarmentzekoa da hondakin guztien hiru laurden AEB,
Txina, Japonia, Alemania eta
Indian eratzen dela.
Kalkulatu da hondakin horietan
dauden burdinaren, kobrearen eta
urrearen balioa, birziklatuz gero,
48.000 milioi eurokoa izan daitekeela. Bestalde, merkurio, kadmio,
kromo eta antzeko elementu toxikoen kopurua bi milioi tonatik
gorakoa da. n

ttiki.com/338822
(Euskaraz)

Lebitazio magnetiko
bidezko tren baten
abiadura errekor berria
Maglev izeneko tren magnetikoak orduko 603 kilometroko
abiadurari eutsi dio 10,8 segundoz. Asmoa dago 2027rako tren
horrek Tokio eta Nagoyaren
artean dauden 286 kilometroak
40 minutuan lotzeko. AEBek
eta Txinak ez dute lasterketa
horretan atzean gelditu nahi.

Asteroideen aurkako defentsa
prestatzen

Babeslea: iametza Interaktiboa
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ESA/H UBBLE -CC B Y

NASAKO eta Europako Agentzia Espazialeko ingeniariak Italian elkartu ziren
apirilean, Lurraren inguruan dauden
meteoroideen eta asteroideen portaera
aztertu eta arriskua neurtzeko.
Kalkuluen arabera, datozen 100
urteetan Lurraren inguruan dauden
milioika gorputzetatik 500 inguru
sartu litezke Lurrera. Arriskua txikia
da, baina egon badago.
Zer egin, esaterako, 100 metroko diametroa duen asteroide baten aurka?
Bi aukera aztertu dituzte ikerlariek: batetik, espazioan oztopoak jartzea, talkaz talka haren ibilbidea aldatzeko; bestetik, asteroidean leherketa nuklearra eragitea.
Bata zein bestea zailak dira, gorputz horien abiadura segundoko hamar
kilometrotik gorakoa baita. Momentuz, ikerlariek adostutako lehen gauza
meteoroide eta asteroideen ibilbideen jarraipen zehatzagoa egitea izan da.
Hipotesi hutsen gainean erabakiak hartzea oso garestia baita. n

ttiki.com/338823
(Gaztelaniaz)

Ikusmenaren gaitzen
aurkako bide berriak
Adinari lotutako degenerazio
makularrak pertsona askori eragiten die. Ematen den tratamenduak ez du balio zenbait pertsonarentzat, eta asko itsu geratzen
dira. Ikerlari frantziar batzuek
erretinari kalte egiten dion proteina bat aurkitu dute; saguekin
egindako esperimentuetan behatu dutenez, proteina horren jarduera eteteak erretinaren degenerazioa moteltzen du.
ttiki.com/338824
(Frantsesez)

LANDAREAK - ERDIKO KAIERA

| JAKOBA ERREKONDO |
mandio@zerain.com

JAKOBA E RREKONDO

J EAN -P OL G RANDMONT-CC B Y

Lizar hegalariak

ALDOKA-MALDOKA NABIL, batera
eta bestera azken aldi honetan,
baratzeko liburu berria dela eta.
Baratzea ahoan, baina mihura
(Viscum album) dabilkit buruan.
Garai herri dotorean izan naiz
lehengo igandean eta nire bizitzako lehen sermoia eman dut:
elizan aurkeztu behar izan nuen
liburua, kultur etxean ez baitziren kabitzen bertaratutako ehun
eta hir urogei lagunak. Kultur
etxetik elizarako bidean dago
Garaiko Landetxea deiturikoa.
Hortxe du, ateburuan, mihura
sorta, txibista gorriz apainduta.
Kolorea: urrezkoa; iazkoa izango
da, jarri berria ez behintzat. Ez
zaio alferrik esaten “urrezko adarra” mihurari. Sanjoanetan zaharra sutara eta sorta berria jartzen
da. Ebaki berritan berde, baina
laster ur reztatuko da. Etxea

babesten duenean urrezkoa da
“urrezko adarra”.
Aldoka-maldoka Zugarramurdira, bertan baitago Mihura baserria. Itxuraz, izen bereko Urdazubikoarekin batera, munduan
abizen hori hedatzen dutenen
habia. Baita zezenketetan burdin
marka ezagunena daraman Miura
izenarena ere. Zezen eta behi hiltzaile fama duen kasta hori, bai;
sortu zenetik kasta horretakoek
hamaika lagun hil omen dituzte.
Donostian, 1921eko abuztuaren
15ean Emilio Moreno Moreno
banderilla sartzaile valentziarra hil
zuen Arruceto edo Iruñean 1977ko
uztailaren 8an Jose Joakin Esparza
Sarazibar zezen plazaren sarreran
hil zuen Silletero zezenen kasta.
Aldoka-maldoka Lezoko
Herriondo auzora, hor ere bai
baita Mihura baserria.

Ezkerrean,
Garaiko
Landetxeko ate
gaineko urrezko
mihura.
Eskuinean,
lizarra (Fraxinus
excelsior).

Aldoka-maldoka ibiltzen direnak hegalariak dira, lizar hegalariak (Fraxinus excelsior). Baina,
noiztik egiten du hegan lizarrak?
Nolatan ikasi zuen hegan egiten?
Nork erakutsi zion, bere adarrez
erakusten duen izarrak akaso?
Lizar hegalaria berez ikasita jaiotzen da. Berez dohatsua den gisa
berean, alegia. Lizar hegalariak
lurrean, ez beste zerbaiten gainean
jaiotzen eta bizitzen direnak dira:
beste zuhaitzen baten gainean, teilatu gainean... Garai batean, arriskua sumatzen zitzaion edozer egin
behar zuenak soinean lizar hegalariren baten hostoa bazeraman,
babestuta zela zioten.
Aldoka-maldoka Bizkaian,
Nafarroan eta Gipuzkoan barrena
ibili ondoren, etxeko karreraren
teilatu gainean dudan lizar hegalaria agurtu eta ohera. n
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| NAGORE IRAZUSTABARRENA |

A NSELMO G UINEA

Marcelino Soroaren
akrobazia bikoitza

Ezkerrean, Francisco Charlenek eta haren seme Paulinok 1875ean Miribillan irekitako
Gran Gimnasio de Bilbao. Euskal Herriko lehen gimnasioa, ordea, bost urte lehenago
zabaldu zuen Marcelino Soroak (eskuinean) Donostian.

DONOSTIA, 1870. Udalaren babesaz
eta Jose Peña gimnastaren laguntzaz
Euskal Herriko lehen gimnasioa jarri
zuen abian Marcelino Soroa Lasak
(1848-1902) Heriz Etxean, ateko idazpuruan Academia de gimnasia dirigida por
los hermanos Arquímedes jartzen zuen
arren. Hurrengo urtean, Andia kalean,
zirkoa prestatu zuten gimnasioan
egindako lana jendaurrean erakusteko
asmoz. Marcelino Soroak berak hainbat ariketa egin behar zituen trapezio
bikoitzetik zintzilik, oinetan bolbora
zuela. Baina gauzak ez ziren behar
bezala gertatu eta Soroak erredura
larriak izan zituen eskuineko izterrean.
Ez zen hura izan, ordea, jarduna
eteteko eta gimnasioa ixteko arrazoia,
Gerra Karlista baizik. Soroak Ziburura alde egin zuen 1872an eta bost
urtean ez zen itzuli. Orduan, 1877an,
berriro ere Soroaren zuzendaritzapean, udal gimnasio berria Peñaflorida
kaleko eskoletako sotoan prestatu
zuten. Baita ederki prestatu ere. Francisco López Alén idazle eta margolariak RevistaVascongadan idatzi zuenez:
“Akademiak itxura bikaina zuen; ariketa-trenen multzoa honakoek osatzen zuten: burdinazko nahiz egurrezko trapezio bakun eta bikoitzak, soka
lodi berdin zein korapilodunak, hainbat praktikarako askotariko uztaiak,
lehorreko nahiz itsasontzietako eskailerak, pika sorta, txirrika sorta, orotariko eraztunak, makila sorta, pisu bildu-
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ma osoa, indar praktiketarako gomak,
burdinazko eta egurrezko barrak,
eskailera ortopedikoa, eskailera horizontala, zaldi makurra, hainbat sistematako barra paraleloak eta abar”.
1878an La Infantil del Gimnasio
elkartea sortu zuen, jardun fisikoa
umetatik sustatzeko. Udalak lan
horretan ere lagundu zion, eta hainbat
urtez indarrean egongo zen ebazpen
baten bidez, hiriko eskola publikoetako haur guztientzat gimnasia derrigorrezkoa izango zela erabaki zuen.
Soroa hil zenean La Voz de Guipúzcoak zera idatzi zuen haurren gimnasioari buruz: “Donostiako mutiko
guztiak bertatik pasa ziren eta, egun
gizonak diren mutil koskor horien
artean, itsasgizonak, medikuak, militarrak, ingeniariak, abokatuak, artistak, apaizak eta abar ditugu”. Artikulua ez zen erabat zuzena, udalaren
ebazpenak, mutikoez gain, neskak
ere barne hartzen baitzituen. Eta helduen gimnasioan gehienak gizonezkoak izan arren, gorde diren zerrendetan emakume izenak ere ageri dira:
María de Aizpurua, Carmen Besné,
Rufina Soroa, Paquita eta Teresita
Rodriguez, Luisa Uranga...
Marcelino Soroak zuzenbidea
ikasi zuen Valladoliden, eta euskara
hutsezko lehen antzezlanaren (Anton
Kaiku, 1878) egilea izateagatik da
ezaguna. Baina gimnasia izan zuen
beti bizibide. n

Arrastoak

Pipia,
Stradivarius
biolinen sekretua
NICOLA STRADIVARIren (16441737) Cremonako tailerrean
egindako biolinak munduko
onenak direla esan izan da beti.
Luthier eta aditu askok biolin
horiek aztertu izan dituzte, eta
tresnen kalitate bereziaren
askotariko arrazoiak bota: bernizaren erabilera, ondorengo
lehortzea edo, besterik gabe,
tailerrean lan egiten zuten artisauen esku ona.
Berriki, esperimentu kimiko batek Stradivariusen sekretua egurrean dagoela utzi du
agerian. Agidanez, garai hartako biolinak pipiak jotako egurrez egin ohi zituzten, baina
Stradivariren tailerrean egurrak gaixotasunik ez zeukala
ziurtatzen zuten. Azterketa
kimikoen arabera, pipia
saihesteko, artisauek, bertako
botikariak saltzen zien intsektizida erabiltzen zuten: harri
gatza. Egileek nahi gabe, substantzia egurrean kristalizatzen
zen eta, ondorioz, biolinek
soinu garbi eta ederragoa sortzen zuten. n
S MITHSONIAN I NSTITUTE

ERDIKO KAIERA - DENBORAREN MAKINA

TERMOMETROA

LAURA PEGO OTERO
ABOKATUA

«Torturaren erabilera
inpunitateari lotuta dago»
Laura Pego Otero (Pasaia, 1968) abokatua eta Kriminologiako Euskal Institutuko ikerlaria da.
Torturaren inguruko ikerketan ibilbide luzea du eta azken hilabeteotan Eusko Jaurlaritzaren
Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritzaren aginduz Tortura Ikerketa proiektua (1960-2013)
aurrera eramateko eratu den lantaldeko partaide da. Horri buruz hitz egin digu.
| ANDER LEON |
Argazkiak: Dani Blanco

Torturaren inguruan egin duzun lehen
lana ez da hau.
“Tortura euskal esparruan” izeneko
tesina izan nuen lehen hurbilpena.
Geroztik atxilotutakoen eskubideen
inguruan lan egin dut, 2007an Arartekoak enkargatutako txostenean, eta
berriki Eusko Jaurlaritzaren aginduz
inkomunikazio egoeran izan diren
atxiloketen inguruan. Aurreko bietan
tortura zeharka jorratzen da, atxilo-

ketaren balizko ondorio bezala.
Oraingo ikerketa berriz zehatzagoa
da, torturaz, bai atxiloketa guneetan
baita espetxeetan ere.
Zergatik tortura?
Giza eskubideen defentsa betidanik
interesatu zait. Torturak beste biolentzia batzuek ez duten osagarria
du: mina edo sufrimendua funtzionario publikoak eragindakoa da,

edota behinik behin, sistema publikoa ordezkatzen duen pertsona
batek bultzatu edo baimendu du.
Eskubide bermatzailea da eskubideak hausten dituena, babestu behar
gaituena da delituaren egilea, eta
horregatik da hain larria.
Tortura ukatzen dutenak badaude.
Torturaren biktimek ez dute kasu
gehienetan onarpenik izan, ez sozialik

ordezkatzen dituzten eragileekin
ere egon gara: SOS Arrazakeria,
drogamenpekotasunaren ingurukoak, giza mailako elkarte kristauak,
sindikatuak... Baita mundu judizialekoekin ere: abokatuak, epaileak
edota fiskalak. Egitasmoa aurkeztu
diegu eta beraien babesa erabatekoa
izan da. Denek erakutsi dute ikerketan laguntzeko borondatea.
Gaia oso sentibera da, kritikarik jaso
duzue?
Guri zuzenean ez zaigu inor kritikarekin etorri. Artikuluren batean bai
irakurri dugu hainbat polizia-sindikaturen kezka, baina ez horrenbeste
ikerketa beragatik baizik eta kondenarik gabeko salaketei ematen zaien
tratamenduagatik. Hau da, beraien
ustez salaketak ez dira kontutan
hartu behar frogatzen ez badira.

“Joxe Arregiren espedientea aurkitu dugu Madrilgo fundazio batean artxibaturik.
Kopia bat eskuratzear gaude eta laster ekingo diogu azterketari”.

ezta juridikorik ere. Salaketei kutsu
politikoa eman izan zaie eta normalean ukatu egin dituzte. Prebentziorako neurriak aurkeztu dituztenak alarmistatzat hartu izan dira. Tortura
salatu dutenei ukapen horri buruz
galdetzen diegunean, ez diote garrantzi handiegirik ematen, “nik badakit
zer egin didaten eta nire ingurukoek
ere bai, horrekin nahikoa dut” esan
ohi dute etsipenez. Batzuek torturarik ez dagoela ziurtatzen duten bitartean Giza Eskubideetarako Europako Tribunalak Espainiako Estatua
behin eta berriro zigortzen du salaketak ez ikertzeagatik.
Zein da orain abian duzuen proiektuaren helburua?
Hainbat helburu ditugu: torturaren
inpunitatea bermatzen dituzten elementuak identifikatzea, torturatuen
errolda egitea, salaketa batzuen
sinesgarritasuna baloratzea, kasu
esanguratsu batzuk aztertzea –batez
ere biktimen bizitzetan izandako
eragina neurtzeko–… Horrekin
guztiarekin txosten orokorra idatziko dugu. Torturaren gaiari hurbil-

40



2015 EKO

MAIATZAREN

3A

pen zientifikoa egin nahi diogu,
eztabaida ideologikotik atera eta
enpirismoan oinarritutako txostena
idatzi. Hori bai, argi eta garbi daukaguna zera da: giza eskubideen urraketen aurrean ezin da neutrala izan.
Hiru mediku eta jurista bat zaudete.
Zer lan egiten du zuotako bakoitzak?
Paco Etxebarria da proiektuaren
zuzendaria eta Ikertzaile Nagusia,
ibilbide luzea du egina halako kasuetan; Benito Morentin, berriz, salaketen sinesgarritasuna aztertzeko arduraduna da, Istanbulgo protokoloa
jarraituz; eta Martin Beristainek kasu
esanguratsuenak aztertzen ditu. Nire
lana, salaketen inguruko dimentsio
juridikoa baloratzea da, ustezko biktimekin harremanetan jartzea eta
eragile sozialekin kontaktuak egitea.
Zeintzuk dira eragile horiek eta nolako harrera izan du zuen jardunak?
Torturaren gaia bereziki jorratu
duten elkarteekin hasi ginen, TAT,
Euskal Memoria, Amnesty International edo Salhaketa modukoak.
Gizarteko beste hainbat sektore

Baina torturaren arazo handienetako
bat hori da, frogatzea zaila dela.
Eusko Jaurlaritzaren 2013ko txosten
baten arabera, salaketa publikoak edo
judizialak kontutan harturik, 5.500
kasu inguru egon daitezke. Haietatik
Espainiako tribunalek 20 bat zigorepai baino ez dituzte eman. Tortura
frogatzeko zailtasun handienak,
hainbat nazioarteko erakunderen
arabera, komisaldegietan eta espetxeetan egon daitezkeen inpunitate
espazioak dira. Erakunde horiek diotenez ikerketak falta dira, eta indarrean dauden bermeak ez dira nahikoak. Opakotasun esparruak daude.
Inkomunikazioa da tortura ahalbidetzen duen arrazoi nagusia?
Esan dezakegu inkomunikazioaren
baldintzek horrelako egoerak erraztu
ditzaketela, baina ez soilik Lege Antiterrorista aplikatu den kasuetan. Tortura jasaten duten beste kolektiboak
ere badaude: delinkuente sozialak,
toxikomanoak, etorkinak… Babes
sozialik gabeko pertsonak izan ohi
dira, tortura salatu ere egiten ez dutenak. Guk kasu batzuk atzeman ditugu, baino gehienek ez dute horri
buruz hitz egin nahi, tortura atxiloketaren atal bat bezala ikusten baitute.
Ez dute babes edo sinesgarritasun bera etorkin toxikomano batek
edo Martxelo Otamendik, baina
kasu guztien atzean modu bateko
edo besteko inpunitatea dago. Hori

LAURA PEGO OTERO - TERMOMETROA
“Pertsona bat urteak
igarota kamera aurrean
esertzen denean,
atzean zerbait larria
dagoela esan nahi du.
Hori ez sinestea zaila
egiten da”
izan daiteke torturaren gakoa, balizko torturatzaileak babesten dituena.
Eta horri funtzionario batzuen korporatibismoa gehitu behar zaio.
Eman dezakezu adibideren bat?
Gogoratuko duzue 1995ean emakume brasildar bat bortxatu zutela
Bilboko komisaldegi batean. Epaileak bortxaketa frogatutzat eman
zuen baina ez zuen inor zigortu.
Egun horretan lanean zeuden polizien artean isiltasunaren legea izan
zen nagusi eta hori izan zen epaia:
delitua bai, baina errudunik ez.
Eta egoera hori izanik, zer pauso
emango duzue salatutakoa benetakoa den baloratzeko?
Nazioartean onartuta dagoen metodologia erabiliko dugu, Istanbulgo
Protokoloa, hain zuzen ere. Sistema
horrek hainbat pausu aurreikusten
ditu eta bertan ezarritako egiaztatze
frogak baliogarriak izango zaizkigu
edozein salaketaren sinesgarritasuna baloratzeko.
Orain arteko emaitzei begiratuta zein
da torturatuaren profila?
Gizonezkoa eta Polizia Nazionalak
80ko hamarkadan Gipuzkoan atxilotua. Horiek dira item bakoitzean
gehien ematen diren erantzunak.
Gehienak ere inkomunikazio egoeran egon dira eta beraien salaketek
ez dute aurrera egin. Sexuaren arabera aldea nabar mena da: %85
gizonak dira eta %15 emakumeak.
Atxiloketaren arduradunen artean
kasuen %49 Poliziaren eskuetan
egon da, Guardia Zibilak %41 eta
Ertzaintzak %9. Hamarkadei begiratuta topea jotzen du 80koan eta
hortik atzera jaisten joaten da.

3.587 tortura salaketa
EUSKO JAURLARITZAK 2014ko martxoan eman zion agindua Kriminologia
Institutuari Euskal Herrian azken mende erdian izandako torturak ikertzeko, Bake eta Bizikidetza Planaren barruan. Zenbaitetan, torturaren gaia
jorratu duten erakundeen bidez heldu dira tortura jasan duten pertsona
horiengana, beste batzuetan biktimak berak jarri dira harremanetan telefono edo e-posta bidez (943018381 / torturaproiektua.ivac-krei@ehu.es).
Lehenengo fasearen emaitza 2015eko otsailean jakinarazi du ikertaldeak: oraingoz 3.587 tortura salaketa erroldatu dituzte eta horietatik 2.820
aztertu. Orain horietako 200 bat kasu aukeratu eta torturen egiaztatze
fasean ari dira. 2016ko irailerako ondorioen txostena entregatuko dute.
Diktadura garaian salatzea askoz
zailagoa zen eta hainbeste urteren
ondoren gaur egun arazo gehiago
ditugu haiekin kontaktatzeko. Baina
60ko eta 70eko hamarkadetako jendea hurbiltzen ari zaigu, urteetan
gordea izan dutena kontatzeko
prest. Hala ere, ezin da ukatu denborak memoria ahultzen duela eta
zailagoa dela dokumentazioa eskuratzea, batzuk adina dela eta oso
gaixo edo hilda egon daitezkeela…
Bai, kasu batzuetan igarotako denbora arazo handia izan daiteke.
Kasu bereziak egongo dira.
Torturaren gaia aipatuta, guztioi
Joxe Arregiren izena datorkigu
burura. Bere kasuaren espedientea
aurkitu dugu Madrilgo fundazio
batean artxibaturik. Kopia bat eskuratzear gaude eta laster ekingo
diogu azterketari.
1960 eta 2013 urteen artean, ezker
abertzaleko kideenak ez ezik, beste
ideologiatako pertsonen testigantzak
ere baditugu: sozialistak, komunistak, sindikalistak, EAJren ingurukoak... Beste kasu esanguratsu bat

Enkarni Blancorena da. Atxilotua
izan eta gero tortura bortitzak salatu
zituen. Auziak ez zuen aurrera egin
eta Nazio Batuen Erakundera jo
zuen. Urtetan borrokatu ondoren
erakunde horretako Torturaren Aurkako Batzordeak Espainia kondenatu zuen, baina ez torturengatik, bere
kasua ez ikertzeagatik baizik. NBEk
ez zuen ulertzen horrelako salaketa
larri baten aurrean Espainiako erakundeek inolako ikerketarik aurrera
ez eraman izana.
Halako gai baten aurrean, egin al
daiteke bereizketarik?
Izan ere, kasu arruntak ez dira apalagoak. Bada pertsona bat salatu
duena errepide kontrolean geratu
eta kotxeko pegatina antinuklearra
janarazi ziotenean, ezin irentsi eta
bertan fusilamendu simulakroa egin
ziotela… Gertaera guztiak dira oso
gogorrak, eta hor dago testigantzaren indarra. Horrelako pertsona bat
urteak igarota kamera aurrean esertzen denean, atzean zerbait larria
dagoela esan nahi du. Hori ez sinestea zaila egiten da. n

Gerra zibileko desmasiak argitzeko,
igarotako denbora oztopo handia da.
Hemen ere hala gertatuko al da?
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EUSKARA HEZKUNTZAN

Hizkuntza ereduak
mantendu ala gainditu
Jakina denez, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan A, B eta D ereduen artean hautatu
daiteke. Eusko Jaurlaritzak datozen urteetarako hezkuntza curriculuma prestatu duen
honetan, eskoletan ezarriko den hizkuntza politikaz aritu dira EAJ, EH-Bildu eta PSEko
ordezkariak, Donostiako Udalak hezkuntzari berriki eskaini dizkion jardunaldietan.
| MIKEL GARCIA IDIAKEZ |
AURRERANTZEAN EAEko hezkuntza
sistema egituratuko duten curriculum dekretuak prest ditu Jaurlaritzak,
Heziberri planaren baitan. Hasierako
zirriborroan, saiakera bat antzematen
zen eragileek eta Euskadiko Eskola
Kontseiluak aspalditik aldarrikatzen
duten eskariari erantzuteko: ereduetan oinarritutako sistema gainditzeko
beharra. Azken finean, A (gaztelaniaz nagusiki) eta B (ikasgai batzuk
gaztelaniaz eta beste batzuk euskaraz) ereduek ez dutela euskalduntzen
argi diote ikerketek. Jaurlaritzaren
lehen zirriborro hark euskara ardatz
duen sistema eleanitza proposatzen
zuen ikastetxeetarako; “euskara ohituraz eta modu normalizatuan erabiltzen dela bermatuko da, barruko
nahiz kanpoko jardueretan eta, oro
har, eskolako ekintzetan”, zioen.
Eskola osoa inplikatuz, euskarari trataera integrala ematea eta irizpide
horietatik abiatuta ikastetxe bakoitzak hizkuntza proiektu propioa egitea planteatzen zuen.
Behin betiko dokumentuan, A, B
eta D ereduak mantentzearen alde
egin du azkenean Jaurlaritzak, eta
aldagai zalantzagarria gehitu du: euskara eskakizuna ikastetxearen inguru
soziolinguistikoaren arabera egingo
da. Eragile ugarik ez du hori begi
onez ikusi, euskararen ezagutzan
abiadura ezberdineko zentroak eta
ghetto linguistikoak sor ditzakeelakoan. Denei euskara maila bera eskatu beharko litzaiekeela eta helburu
horretara iristeko zailtasun eta behar
handiagoak dituzten zonaldeetan
baliabideak jarri behar liratekeela
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uste dute. Jaurlaritzarentzat aldiz,
lorpen handia da ereduak mantendu
ahal izateko Espainiako Gobernuarekin hitzartu duen akordioa, LOMCEk gai honetan eskua sar ez dezan.
Ingurumari horretan, gaiaz eztabaidatu dute Jone Berriozabal
EAJko legebiltzarkideak, Juanjo
Agirrezabala EH-Bilduko legebiltzarkideak eta Maria Luisa Gurrutxaga PSEko Gipuzkoako Hezkuntza arduradunak.

“Ataun eta Oion ez dira
gauza bera, baina hortik
abiatuta ere denentzat
helburu orokorra jarri
behar da eta Heziberrik
ez du zehazten euskaran
zein profil lortu behar
duten ikasleek”
J. Agirrezabala,
EH-Bildu

Gauza bera eskatu behar al diegu
Ataun eta Oioni?
“Espainiako Gobernuarekin Jaurlaritzak lortutako akordioa azpimarratzekoa da. Gurean euskarak daukan
garrantziari eragin ziezaiokeen
LOMCEk, eta gure sistema babesteko akordioa lortu dugu. Euskara
maila hobetzearen alde gaude, jakina,
bai A ereduan, bai B ereduan eta
baita D ereduan ere; eredu guztiek
dute hobekuntzarako tartea eta prest
gaude behar diren neurriak ezartze-

ko, ordu kopuruak areagotzeko
edota metodologia egokitzeko, euskara maila hobetu dadin –dio Berriozabal jeltzaleak–. Nabarmendu behar
da eredu bera izan arren, D eredua
adibidez, ez dela berdina herri batean
edo bestean aplikatzen denean”.
“Duela sei-zazpi urte jada Kontseiluak bere txosten guztietan esaten
zuen ereduen markoa gainditu egin
behar dela. Saiakera egin zen 20082009an, hezkuntza eragile guztien
adostasunez, baina azkenean bere
horretan gelditu zen. A, B eta D ereduak mantendu eta hobetu behar
direla diozu, eta badakit Ataungo D
eredua eta Oiongoa ez direla inondik
inora berdinak, baina hortik abiatuta
ere denentzat helburu orokorra jarri
beharra dago, eskolan ikasle euskaldunak lortzeko, eta ereduen markoa
ez da horretarako baliagarria”, adierazi du Agirrezabala EH-Bilduko
kideak. “2009an behinik behin esaten zen Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza bukatzen zutenerako euskaraz B2 maila gainditzeko prestatuta egon behar zutela ikasleek. PSOEk
kolpe batez kendu zuen hori eta
orain Jaurlaritzaren Heziberri planak
ez du zehazten hizkuntza aldetik zein
profil lortu behar duten ikasleek”.
Heziberrik irteera profilaz hitz
egiten duela erantzun dio Berriozabalek, baina modu orokorrean egiten duela: “Ikasleak izan beharko
dituen gaitasunak azaltzen dira.
Horrek ez du esan nahi gaitasun hori
ebaluatzeko Europako markoko
zenbaki bat eman behar zaionik,
askoz orokorragoa da irteera profila:

J OXE M ARI AUZMENDI

Juanjo Agirrezabala (EH-Bildu), Jone Berriozabal (EAJ), Naiara Sampedro Donostiako Hezkuntza zinegotzia, Maria Luisa
Gurrutxaga (PSE) eta Mikel Garcia moderatzailea, Hezkuntza ereduen garrantzia gizartearen eraikuntzan jardunaldietan.

hizkuntza gaitasuna izatea, hainbat
hizkuntzatan”. Gurrutxaga PSEko
kideak gaineratu du B2 ez dela hezkuntza sistemarako marko bat, atzerriko hizkuntzen maila ebaluatzeko
erabiltzen den adierazlea baizik, eta
irteera profila jartzeak arrisku handiak dituela uste du, “zuk esan
moduan Oion eta Ataun ez direlako
gauza bera, eta beraz gauza bera
eskatu behar al diegu, abiapuntu
zeharo ezberdinak izanik? Gure
ikasle gehienen ama hizkuntza ez da
euskara eta espazio soziolinguistiko
hori kontuan hartu behar da ez bakarrik ikasgelan metodologia ezberdinak erabiltzeko, baita errealitate
horren barruan ikastetxeak malgutasunez aritu ahal izateko ere”.
Eredu bakarra, Katalunian bezala?
EAJko ordezkariaren hitzetan, ereduen sistema adostasun sozial eta
politiko zabal batean dago oinarrituta eta eutsi egin behar zaio “hobea
eta legezkoa den eta euskararen
segurtasuna bermatuko duen besterik ez dagoen bitartean. Aldatuko
bagenu, gutxieneko lau aurre-baldintza eman beharko lirateke: marko
berriak emaitza hobeak bermatzea,
dugun legedian onargarria izatea,
ikuspegi guztietatik egingarria izatea,
eta herritarren gehiengoak ulertzea
eta nahi izatea. Behin eta berriz diogu
eleaniztasunean aurrera egin behar
dugula, euskara ardatz hartuta, baina
ez dut uste esan daitekeenik ereduen
sistemak goia jo duela, beste sistema
batek, bat eta bakarrak, ez digulako
ezer onik ekarriko”. Eta galdera luzatu dio EH-Bilduko legebiltzarkideari:
“Ereduen markoa gainditu beharra
diozu: markoa gainditzea zer da,
eredu bat eta bakarra herri guztientzat? Eredu bat eta bakarra ikasle
guztientzat? Horretaz ari bagara, gu

ez gatoz bat eta gainera ez da posible,
gure buruari eman diogun legediak
ez duelako onartzen”. Izan ere, Euskararen Legearen arabera (1982) hizkuntza aukeratzeko familiek duten
eskubidea bermatu behar da, eta hizkuntza ofizialak bi dira EAEn.

“Ez dut uste esan
daitekeenik ereduen
sistemak goia jo duela.
Eredu bat eta bakarra
herri eta ikasle
guztientzat? Ez gaude
ados eta ez da posible,
legeak ez du onartzen”
J. Berriozabal, EAJ
Agirrezabalak erantzun aurretik,
PSEko ordezkariak hartu du hitza:
ereduak garrantzitsuak direla dio,
gizartean egonkortasun eta kohesio
elementu inportantea direla argudiatuta, eta hortik mugitzekotan, esperimentazio eta ebaluazio faseak beharko liratekeela azpimarratu du,
“ebidentzian eta zehaztasun zientifikoan oinarrituta”, eredu hobea dela
ziurtatzeko. “Aldi berean, pentsatzen
dut ez gaudela 1982an, gizartea asko
aldatu dela eta hezkuntza sistemari
beste gauza batzuk eskatzen dizkiotela gurasoek. Horiei erantzutea gure
eginbeharra da, beti ere akordioan
oinarrituta”. Isabel Celaá Hezkuntza
sailburu zen garaian (PSE) era esperimentalean gauzatu zen hiru eleko
eredua ekarri du akordura: eredu
horrek euskaraz, gaztelaniaz eta
ingelesez egin beharreko gutxieneko
eta gehieneko ikastorduak finkatzen
zituen eta kritikatua izan zen, beste
hizkuntzen mesedetan ardatz behar

lukeen euskarari orduak kentzen
zitzaizkiolakoan. Gurrutxagaren
esanetan, baina, “eredu honen ebaluazioa oso ona izan zen; probatu
zuten ikastetxeetan ingelesaren ezagutza areagotu zen eta euskara ez
zen kaltetuta atera”.
“Hiru eleko ereduak ingelesean
emaitza onak eman zituela diozu eta
euskarari ez ziola kalterik egin, baina
hobekuntzarik ere ez zion ekarri”
gogoratu du EH-Bilduko politikariak, eta horregatik uste du ikasleak
euskalduntzeko ez dela marko egokia. Jeltzalearen itaunari ere erantzun
dio: “Eredu bakarra ez omen da
posible, baina Kataluniak murgiltze
eredua dauka [gure D ereduaren
parekoa, ikasgai gehienak euskaraz
guk, haiek katalanez], eredu hori
baino ez du, bakarra, eta ez da mundua erori”. Presentzia handiena euskarak izango duen marko berri batera urratsa emateko une aproposa
dela garbi du Agirrezabalak:
“2009rako lege proiektuan euskararentzat ikastorduen %60ko presentzia zegoen finkatuta, arrazoi oso sinple batengatik: orokorrean, %60ak
bermatzen du hizkuntza konpetentzia oso onak izatea. Eta egin daiteke,
aho-betez diozuelako oinarri politiko
eta sozial sendoa duela egungo eredu
sistemak, baina 1982an onarturiko
Euskararen Legetik eratortzen da sistema hau, eta zenbatek bozkatu zuen
legea Legebiltzarrean? 75 parlamentaritik 39k. Une hauetan EAJ eta
EH-Bildu elkartuta, hezkuntzan euskarak benetan ardatz izan behar
duela adosten badugu 75etik 48ren
adostasuna genuke, orduan baino
handiagoa. Eta hezkuntza eragileak
ere denak datoz bat! Zergatik ez da
orduan egiten? Zeri diogu beldur?
Beti ere, ikasleen hizkuntza konpetentzia hobetzea helburu”. n
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OSAKIDETZAKO GREBA

Osasungintza publikoa babesteko
3.000 lanpostu eskatzen dituzte
Osakidetzako zuzendaritzaren eta sindikatuen arteko gatazka ez dago konponketatik hurbilago
iazko udazkenaren hasieran zegoena baino. Hedabideen aurrean elkarri arduragabekeria
leporatzen diote batzuek eta besteek; negoziazio mahaian, berriz, hutsaren hurrengoa
negoziatzen da. Ez dirudi jendartean ia oharkabean igaro den eta gutxieneko zerbitzuei buruzko
eztabaida latza piztu duen 48 orduko grebak aldaketa handirik eragingo duenik.
| UNAI BREA |

VALLE /ARGAZKI P RESS

ziren Osakidetzako zuzendari nagusia, Jon Etxeberria, eta giza baliabideetako zuzendaria, Jose Maria
Armentia, greba deialdiaz beren iritzia plazaratzeko asmoz. Sindikatuek
hartutako bidea neurrigabekotzat jo
zuten, eta adierazi zuten Osakidetzako lan baldintzak Espainiako Estatuko beste osasun zerbitzu batzuetakoak baino hobeak direla.
Sindikatuen zenbait eskari, asteko 35 orduko lanaldia berreskuratzea esate baterako, une honetan
ase ezinak direla esan zuten Etxebe-

DEL

lizazioetan erabilitakoaren berdina
zela, akaso bera. Ordutik hona egindako Osakidetzako Mahai Sektorialeko bilerek ez dute fruiturik eman,
bistan dena. Langileen ordezkarien
funtsezko eskari gehienei muzin
egin die Osakidetzak, eta egindako
eskaintzak onartezintzat jo dituzte
sindikatuek. Hala, 48 orduko grebarako deia egin zieten Osakidetzako
langileei, apirilaren 22ko gaueko
22:00etatik hasita.
Lau egun lehenago, apirilaren
18an, hedabideen aurrean azaldu

M ONIKA

“M OBILIZAZIO ZIKLO BAT itxiko
dugu gaur; Osakidetzaren esku
dago etorkizunean gehiago egitea
edo ez”. Pello Igeregi ELAko
kideak joan den apirilaren 24an
esandako hitzak dira, Osakidetzan
ordezkaritza duten sindikatu guztiek deitutako manifestazioa –ez
oso jendetsua; 2.000 inguru langile–
abiatu baino minutu batzuk lehenago. Bigarren greba eguna zuten.
Esanguratsua da manifestazioaren buruak eraman zuen pankarta
orain dela urtebete inguruko mobi-

A NDONI C ANELLADA / ARGAZKI P RESS

J UANAN R UIZ / ARGAZKI P RESS

U NAI B REA

U NAI B REA

OSAKIDETZAKO GREBA - TERMOMETROA

Lehen greba egunean, langileek kontzentrazioak egin zituzten Gurutzetako (Barakaldo) ospitalean (goiko argazki biak),
Gasteizko Santiago ospitalean (behean, ezkerrean), eta Osasun Sailaren Gipuzkoako ordezkaritzaren parean; Donostian
(behean, eskuman). 300 lagun inguru bildu ziren horietako bakoitzean.

rriak eta Ar mentiak. Nolanahi,
Osakidetzak hilabeteotan egindako
eskaintza ona dela defendatu zuten,
eta kritika egin zieten sindikatuei,
aintzat ez hartzeagatik. Izan ere,
azpimarratu zuten baldintza okerragoetan lanean ari diren Espainiako
Estatuko autonomia erkidegoetan
grebarik ez dela egiten, eta EAEn,
aldiz, bai.
Arrazonamendu horren ifrentzua Iñigo Garduño CCOOko
kidearen ahotik entzun genuen, apirilaren 24ko manifestazioa amaitutakoan: “Osakidetzak eta Darpon
[Osasun] sailburuak ez dituzte langileak begirunez tratatzen; argitu
dezatela zergatik osasungintzan ez
den egin administrazioaren beste
arlo batzuetan egin den ahalegina,
Madrildik datozen murrizketak
saiheste aldera”.

3.000 lanpostu sortzea eskatzen
dute sindikatuek
Osakidetzak eta sindikatuek negoziatzeko borondaterik eza leporatzen diote elkarri. Bi aldeak ez dira
ezertan ere ados jarri gatazka hasi
zenetik, baina arrakala handiena,
zalantzarik gabe, langileen ordezka-

rien eskari nagusiari dagokio:
gutxienez 3.000 lanpostuko laneskaintza publikoa egin dezan galdegiten diote Osakidetzari. Osakidetzak erantzun du 1.000 lanpostu
inguruko eskaintza egingo duela.
Baina horietatik 500 bat baino ez
lirateke berriak, LABeko Edurne
Agirrek dioenez, “gainerakoak erretiroak ordezkatzeko
Azken urteetan Espainiako
dira”.
Azken urteetan Espainiako
Gobernuak ezarritako
Gobernuak
ezarritako
murrizketen ondorioz, langile
murrizketen ondorioz, Osafinkoen lanaldia luzatu eta
kidetzako 26.000 langile finbehin-behinekoen
koen lanaldia handitu egin
kontratazioak gutxitu egin
da; batez beste, urteko 1.592
ordutik 1.614ra. Horrekin
dira; horrek zerbitzuaren
batera, behin-behineko langikalitateari eragiten dio,
leen kontratazioak –bajan
sindikatuek salatzen dutenez
edo oporretan daudenak
ordezkatzeko, sasoi jakinetan
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Zenbat irauten dute
itxarote-zerrendek benetan?
IAZKO URRIAREN 5EAN argitaratu
genuen Gatazkarako sendabiderik ez
oraingoz erreportajean, iragarri
genuen murrizketen ondorioak
nabaritu egingo zirela hainbat
arlotan. Besteak beste, espezialitate batzuetako itxarote-zerrendetan. Osakidetzako zuzendaritzak
adierazi du itxaronaldiak ez direla
oso luzeak suertatzen ari, baina
datuekin tranpa egiten ari dela
salatzen dute sindikatuek.
“Gaixoa lehen arretako sendagilearengana joaten den eguna hartu
beharko litzateke itxaronaldiaren
hasieratzat”, dio LABeko Edurne
zerbitzua indartzeko…– gutxitu
egin dira. Lehen bederatzi hilekoak
ziren lanaldiak orain ozta-ozta iristen dira hilabete bat edo bira, Edurne Agirreren hitzetan.
Sindikatuen kalkuluen arabera,
era horretan galdu den lanpostu
kopurua 3.000 ingurukoa da. Iazko
irailean Deloitte enpresak Osakidetzari egindako auditoriaren emaitzak bat egin zuen kalkulu horrekin:
2012 eta 2013 bitartean 1.500 lanpostu galdu zirela ondorioztatu
zuten. Galera horrek, eta langile
finkoen lanaldia luzatzeak, Osakidetzak eskaintzen duen zerbitzuaren kalitatea gutxitzen duela diote
sindikatuek.
“Lan ordu kopurua handitzeak
3.000 lanpostu suntsitu ditu, itzul
diezagutela lehengo lanaldia”, aldarrikatu zuen Edurne Agirrek apirilaren 24ko manifestazioaren amaierako ekitaldian. Osakidetzak, esan
dugu dagoeneko, ezinezkotzat jo du
eskari hori betetzea gaur-gaurkoz.
Langileek ulerberagoak izan beharko luketela dio zuzendaritzak; funtzio publiko osoaren egoera zein
den kontuan har dezatela, eta ez
daitezela izan hain berekoiak.
“Gure eskakizunak oinarri-oinarrizkoak dira”, Agirrek emandako
erantzuna.
Eskakizun horietako bat bajagatiko ordezkapenei dagokie. Gaur
egun, Osakidetzako behargin batek
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Agirrek, “baina ez da hala egiten”.
Lehen arretako zentroan ordua
eskatu behar da espezialistarengana joateko, baina maiz, hitzordua
ez da berehala lortzen. “Traumatologiaren kasua bereziki lazgarria da;
lauzpabost hilabete igaro daitezke
medikura lehen aldiz zoazenetik
espezialistarenganako ordua ematen dizuten arte”. Agirrek dio Osakidetzak dei hori egiten duen egunean hasten dela itxaronaldia
neurtzen, eta beraz, datuak desitxuratzen dituela, zerbitzuaren kalitatea benetan dena baino hobea
dela esan ahal izateko.
baja hartzen duenean, zazpigarren
egunera arte ez da harentzako
ordezkorik kontratatzen. Ordezkapena lehen egunetik egin dadin nahi
dute sindikatuek; zuzendaritzak laugarren egunetik aurrerakoa eskaini
die. Gai horretan ere, gainerakoetan
bezala, ez da akordiorik aurreikusten epe laburrean.
Oso baldintza zailetan
egindako greba
Zaila da 48 orduko grebak izandako
inpaktua baloratzea, baina esan daiteke jendartea, oro har, ez dela biziki ohartu. Osakidetzako zuzendaritzak emandako datuen arabera,
langileen %9,4k egin du bat sindikatuen deialdiarekin; Bizkaian
%11,8k, Gipuzkoan %7,6k eta Araban %6. Iturri beretik jakin genuenez, sendagileen %4,7k, erizainen
%10,1ek eta gainerako langileen
%13,2k egin zuten greba.
Parte-hartze kopuru baxua bere
posizioaren aldeko argudio modura

Ezarritako gutxieneko
zerbitzuekin
Osakidetzak nahi
bazuen herritarrok
grebaz ez ohartzea,
helburua bete duela
esan beharko da

35 orduko lanaldira
itzultzea galdegiten
dute sindikatuek;
Osakidetzak dio gaur
egun ezinezkoa dela
eskari hori asetzea
aurkeztu du Osakidetzak; sindikatuen arduragabekeria nabarmendu
nahi izan dute gaiari buruz egindako agerraldietan. Sindikatuek,
berriz, grebari boikota egitea aurpegiratu diote zuzendaritzari, eta
onartezintzat jo dituzte inposatutako gutxieneko zerbitzuak. Baldintza
horietan taxuzko baloraziorik egin
ezin zitekeelakoan, uko egin zioten
parte-hartze datuak emateari, eta
besterik gabe lortutako emaitzengatik poza agertu zuten.
48 orduko lanuzteak iraun bitartean, greba eskubideari jarritako
trabak salatzeari eskaini zizkioten
indarrak sindikatuek, mobilizatzeko arrazoiak haizatzeari adina.
Adibide modura, esan zuten grebako lehen egunean larrialdietako
langile guztiak behartu zituztela
lan egitera, asteburuetan batzuek
jaia izaten duten arren. Era berean,
salatu egin zuten gaueko txandan
ospitaleetako erizainen %100 lan
egitera behartua izan zela, eta goizekoan 100 erizainetik zortziri
baino ez diotela baimena eman
greba egiteko.
Galdakao eta Basurtuko erietxeetan, Bizkaian, sindikatuetako ordezkariek Lan Ikuskaritzari deitu zioten, zentro horietako zuzendaritzak
greba egitea eragozten ari zirela
salatzeko. Eta bi egun horietan premia larriko ebakuntza kopur ua
inoiz baino handiagoa izatea
“kasualitate handia” izan zela adierazi zuen, ironiaz, CCOOko Iñigo
Garduñok.
Osakidetzak nahi bazuen herritarrok grebaz ez ohartzea, helburua
bete duela esan beharko da. Haatik,
askoz zailagoa izango du EAEko
osasungintza publikoaren arazoak
konpontzea. Itxura osoz, aurrekoa
bezain gatazkatsua izango baita
joan den ostiraleko manifestazioa
amaitzeaz batera hasitako ziklo
berria. n

| ONINTZA IRURETA AZKUNE |

EUSKARA ALBISTEAK - TERMOMETROA

ALMERIA-EIBAR, Espainiako Lehen
Mailako futbol partida Almerian.
Ondoren prentsaurrekoa. Gaizka
Garitano Eibarko entrenatzailea euskaraz hasi da erantzuten EITBko
kazetariak euskaraz egindako galderari. Almeriako zenbait kazetari imintzioka hasi dira, urduri daude. Bigarren galdera euskaraz, eta Garitano
berriz ere euskaraz erantzuten hasi
da. Kazetariak haserre, eta orduan
Garitanok gaztelaniaz: “Zerbait gertatzen al da?”, eta kazetari batek:
“Bai, noski, ez dugu ulertzen”.
Garitanok aretoa utzi zuen, eta
harekin batera alde egin zuten
EITBko kazetariak eta Almeriako
taldeko prentsa arduradunak. Prentsa arduradunak ondokoa esan zien
kazetariei: “Almeriak sei urte daramatza Lehen Mailan eta Bartzelona
etortzen denean lehenengo galderak
katalanez egiten dira eta gero gaztelaniaz. Ez dakit zergatik egin dituzuen keinu horiek”.

Garitanok behin baino gehiagotan esan du, hedabideentzako adierazpenetan euskarari lehentasuna
emango diola, eta partida ondorengo prentsaurrekoak euskaraz hasten
ditu, Eibarren zein kanpoko futbol
zelaietan. Almeriako kazetariek
bazekiten lehenengo euskaraz egingo zuela, eta gero gaztelaniaz.
Almeriako futbol klubak barkamena eskatu du gertatutakoagatik,
eta kazetariren batek ere bai.
Duela pare bat aste ETB2ri adierazpenak euskaraz egiteko ekimena
Euskal Herri osora zabaldu zen.
Gaizka Garitano ETB2rako euskaraz aritzen da, eta berak ere ekimena
babestu du.
Almeriara joan beharrik ez dago
horrelakoak ikusteko. 2011n, Patxi
Izko Osasunako presidentea haserretu egin zen Ber riako kazetari
batek entrenatzaileari euskaraz galdetu ziolako eta entrenatzaileak hizkuntza berean erantzun zuelako.

DANI B LANCO

Almeriako kazetariak deseroso,
Gaizka Garitano futbol entrenatzailea euskaraz ari zelako

Gaizka Garitano Eibarko futbol
entrenatzaileak publikoki esana du
euskarari lehentasuna emango diola
hedabideei egindako adierazpenetan.

EKONOMIAREN TALAIAN - TERMOMETROA

Mediterraneoko hobi komuna
MEDITERRANEOA hobi komuna bilakatu da azkeneko
urteetan. Han daude makina bat lagunen gorpuzkinak,
gosearen eta gerraren biktimak, batez ere Afrikatik eta
arabiar herrialdeetatik joandakoak. Zenbat ote dira? Ez
dakigu, ezta inoiz jakingo ere. Badakiguna da milaka
izan daitezkeela. Aurten 1.700 hildako zenbatu dira,
goseak daudenen eta errefuxiatu politikoen “paradisurako” pasabide den horretan. Seguruenik dagoeneko
beste ehunka lagunek bizitza galdu dute, oraintxe baita
migrazioen momentua. 2014an 3.279 hildako izan
ziren, 2013an 700, 2012an 500 eta 2011n 1.500. 2000.
urtetik 23.000 inguru hil dira. Historia makabroa gehiegitan errepikatzen da eta gure kontzientziatik azkar ezabatzen dugu, azkarregi.
Europako erakunde eta gobernuak orain arte oso
gutxi arduratu dira arazoa errotik konpontzen, mugak
itxi eta hesiak jartzeko ez bada. Eta badakite konponbidea non dagoen: gosea eta gerrak deuseztatzea. Etorkinen erdia gerran dauden lurraldeetatik dator. Egia da
hori ez dela egun bakarrean konpontzen. Gosea desagerrarazteko mekanismoak jarri behar dira martxan:

garapen ekonomikoan inbertitu eta herrialde horien
baliabide naturalak errespetatu, bertako herritarrek ez
dezaten emigratu behar izan. Europa Afrikarekin duen
zor erraldoia pagatzen hasiko litzateke horrela, iraganean egindako eta egiten jarraitzen duen bere aberastasunaren espoliazioa dela-eta. Gerra saihesteko mekanismoak ere behar dira. Petrolioaren kontrolak eta gasak
gerra ugari leherrarazi dituzte, eta horien atzean munduko potentzia handiak daude. Potentziok armak saltzen dituzte gainera, euren interesen arabera. Eta hala,
milaka lagunek ihesari ekiten diote, Sirian 4 milioi errefuxiaturekin gertatu den moduan.
Bitartean, eguneroko tragediak segituko du. Ez ditugu pertsonak salbatuko mugak gogortzen baditugu.
Bizitzak salbatu behar ditugu. Ezin da inor itsasoan utzi.
Europako erakundeek, oinarrizko arrazoiak ahaztu
gabe, giza baliabideak, materiala eta dirua jarri behar
lukete Mediterraneoan dagoen hobi hori handitzen
joan ez dadin.
Juan Mari Arregi
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TERMOMETROA - NET HURBIL

Euri urak bilduz ibai
agortuak berpiztu
dituen gizona
Uraren Estokolmoko Saria eman diote Rajendra Singh
indiarrari, euri urak kudeatzeko antigoaleko sistemak erabiliz
Rajastango herrietan idorteen eragina gutxitu eta agorturiko
ibaiak berpiztu dituelako. Utikan urrutiko urtegi handiak:
lekuan jasotako eurian datza gakoa. Baserrietako logika bera
erabiltzen hasi dira Indiako hiri handietan ere.
| PELLO ZUBIRIA KAMINO |
SENDAGILE ADJURVEDA GISA HELDU
zenean 23 urterekin Indiako Rajastan estatura, 1982an, herritarrei
entzun omen zien haien arazo
larriena osasun zerbitzua ez baina
urik eza zela. Rajastan famatua da
bere basamortu eta lehorteengatik.
“Tristetu nintzen ohartzean
–kontatu du Rajendra Singhek–
gizon gazte gehienak joanak zirela
herrietatik, eta geratzen ziren bakanak hirietako bazka hobeen bila
ihes egiteko ametsetan bizi zirela.
Urik ezarekin borrokan etsita alde
egin zutenek dena uzten hemen,
zaharrak, emakumeak eta haurrak.
Albora laga nituen nire mediku
asmoak eta ur faltaz okupatzen hasi
nintzen, horrela libratu ahal izateko
jendeak hainbat gaixotasunetatik”.
Baina ur aferak konpontzen
laguntzeko ez zen abiatu lehen
munduan bezala herrialde txiroetan
administrazioek ezarri dituzten sistemekin lanean. Gaztetan jasotako
Mahatma Ghandiren irakaspenen
eraginez eta bertako herritar zaharrek uraren kudeaketaz kontatu ziotenari jarraituz, euri urak bildu eta
lekuan bertan metatzeko antzinako
teknikak erabiltzeari ekin zion.
33 urte geroago, Rajendra Singh
Water Man da Indiako jende askorentzako. 2001ean Filipinetako
Magsaysay saria eman zioten eta aurten Estokolmoko Water Prize saria.
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Honen epaimahaiak nabarmendu du: “Singhek ura berreskuratzeko ahalegin berritzailea egin du,
Indiako landa eremuetan ur segurtasuna indartuz, eta irmotasun eta
adore bereziak erakutsi ditu behartsuenen bizimoduak hobetzeko
ahaleginean”. Jendeek edateko ura
eskuratzeko asmoz hasita, laster
aurkituko zen eskualdearen arazo
ekonomiko eta ekologiko konplikatuei aurre egiten.
Rajastanen Johad deitzen diren
aspaldiko ur biltegiak izan dira
berreskuratzearen gako nagusia.
Ehunka urtez urtegi txikiak antolatu dituzte alderdi haietako sakonune eta erreka-zuloetan, urtean oso
egun gutxitan monzoiek suilez
botatzen duten euri kopuru handia
ahalik eta gehien lekuan bertan
metatzeko: zorua zulatu eta inguruan harriz, buztinez eta ahal denaz
eraiki hesia, urak ahalik eta gehien
iraun dezan bertan, jendeen, azienden, laboreen eta inguruko izaki
basatien egarria asetzeko.
Inperio ingelesaren nagusitzearekin hasi ziren baztertzen betiko sistemok eta independentzia ostean
administrazio berriko funtzionarioek eten bera sakondu zuten. Ura
herrietara bezala hirietara urrutiko
urtegietatik eraman behar zen,
hodietan barrena, ingeniariek unibertsitateetan ikasi duten ereduan.

Marketplace webgunetik hartutako argazkian, Rajendra Singh Rajastango Gopalpura
herrixkan eraiki zuten lehenbiziko Johad
motako ur biltegia erakusten. Auzolanean
hiru urtez lana beltz egin behar izan zuten
emaitzak ikusteko. Aldiz, antzinako sistemak
zekartzan onurak begien bistan azalduta,
hurrengo urtean 45 herri gehiagotan kopiatu
nahi izan zuten sistema bera. Euriak lagatako
ura lekuan bertan atxikitzeko, sakonuneak
erabiltzen dituzte batzuetan, harriz egindako
biltegiak bestetan, edo ibaietan ura geldiarazteko hesi apalak trabeskatzen. Ideia bera hiri
handietara egokiturik, teilatuetan biltzen da
ura eta mota askotakoak izan daitezkeen tankeetan jasotzen. Planteamendu bera egiten
du Europarako Joseph Orszaghek Eutarcie
sistemarekin. Baina, uraren lekuko kudeaketaren paradigma zahar-berri honek hirien planifikatzaileen burmuinen aldaketa ere eskatzen du. Agintariena legez.
Sistema zentralizatua, garestia,
azpiegiturak jasan behar dituztenentzako kaltegarria, eta oro har...
efikazia gutxikoa.
Rain Water Harvesting webguneak
nabarmentzen duenez, mundu aberatsean estandartzat jotzen den sistemak Indian ibai eta errekak hondatu eta kutsatu ditu, urtegiak
urratzeko herri osoak lekualdatu
dituzte bortizki. Gero lurzoruak
salinizatu dira eta lurpeko urak
agortu.
Ur egarria konpondu beharrean,
arazoa okerragotu egin dute urtegi
eta hodien bidezko hornidura sistemek eta gaur Indiako leku askotan
lehorteak gogorragoak dira duela
berrogei urte baino, horrek dakartzan arazo ekonomiko eta gatazka
sozial gogorrekin.
Uraren auto-kudeaketa
Tar un Bharat Sangh mugimenduak hedatzen du gaur Rajendra
Singhek 1980ko hamarkadan hasitakoa. Famatuak dira hark ehunka
herritan urratutako johad urtegiak,
baina bestelako eraikin motak ere
badituzte.
Asko erabiltzen dituzte, esaterako, kontrol-hesiak , check damm ingelesez: erreka eta ibaietan tarteka
hesiak ipinirik, horietan geldiarazten dute ura eurite handietan, ibaia
mantsoago jaistera behartuz eta

- TERMOMETROA

ekaitz laburretan jausitako ura bertan denbora luzeagoz atxikiz.
Putzu, osin eta hesiok abantaila
galantak erakutsi dituzte denborarekin. Uholdeak gutxitzen dituzte
ibaien beheragoko parajeetan. Eta
urari eustean, inguruko herritarren
beharrak asetzeaz gain ekosistema
osoa hezetzen dute, landareak elikatuz eta horien babesera azienda eta
animalia basak erakarriz.
Baina Rajendra Singh berak ere
aitortzen du ezusteko handiagoa
izan zela Alwar eskualdeko ibai bat
berpizten ikustea. Zaharrek aipatzen zuten arren noizbait aspaldi
ura eramaten zuela, herritarrek betidanik agorturik ikusia zuten. Hiru
urteren bueltan, inguruetako lurpeko akuiferoak berriro urez ase ahala,

harri idorren artean ura azaldu zen
berriro.
Gaur Singh gizon ezaguna den
arren, lehen urteetan ahotik ahorako famak hedatu zituen bere sistemak Rajastan osoan barrena: Alwarreko ur mael, presa, osin eta
putzuen inguruan nekazaritzarako
ura bazen berriro, baso txikiak sortzen ari ziren, ahaztutako hegazti
eta pizti basatiak agertzen...
“Jal-jameen-jungle” (ura-lurrabasoa) kanpaina baserrietako bizimodua hobetzeko helburuz sortu
den arren, gaur da eguna Indiako
hiri handietan ere hedatzen ari direna uraren kudeaketarako Singh eta
lekuko nekazariek berreskuratu eta
egokitutako usadiozko sistemak.
Rain Water Harvesting (Euri Ura

Uztatuz) webguneak azaltzen duenez, “eurien ur-uzta da bildu behar
duguna. Ez presak eraikitzea haren
bidea oztopatzeko; ez lurpekoa
zurrupatzea, azpi guztia lehortu
arte; ez kanalak eta milaka kilometro hodi eraikitzea. Euria biltzea,
hori baizik ez da ura biltzea”.
Indiako kasuan, monzoiek euria
ordu gutxiko tartean oparitzen
diote lurrari, sekulako zaparradatan.
Lehenik uholdeak eragiten dituzte;
urak eskapo egindakoan, aste gutxiren bueltan, lehortea berriro. Zaparraden fruituak denboran luzatzea
da estrategia, horretarako euri-ura
eroritako lekuan bertan bilduz.
Estrategia bera egokitu dute
hirietan, Chennai, Bangalore eta
Delhiko auzo eta eraikinetako teilatuetatik euriak jasota tanke handietan bilduz. Urtegi eta hoditeria
erraldoi karioak soluzio txarra direla ohartuta, teknologia oso bat jartzen da martxan, urak bildu, garbitu, potabilizatu eta bideratzeko.
Indiako adibideok badituzte
baliokideak munduko leku askotan.
Europatik, esaterako, Joseph Orszagh hungariar-belgikarrak euri-ura
probesten duen Eautarcie sistema
zabaldu du. Rajendra Singhek
Rajastanen aurkitu zuena Orszaghek Kongoko Kinshasan topatu
zuen. Alegia, euri-ura modurik
merke, erraz eta iraunkorrenean
erabili beharra, industrializazioak
ezarritako kudeaketa baztertuta.
Uraren hornidura eta erabilera
auto-kudeatua da proposamen
zahar berria. Baina... horrek lekarke
herritarren uraren jabe egin diren
indar handiek ezarritako egia bakarra urratzea. n
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Xabier Letona

DANI B LANCO

TERMOMETROA - MALTZAGATIK

Aipatzen ez den klabea: EAJ-EH Bildu
EH BILDUK bakegintzan aurrera
egiteko aurkeztu duen bide orri
berriak badu barrura begirako
logika bat eta badu gizarteari begira egindakoa. Barrura begirakoan,
2011tik hasitako urratsetan, eta
batez ere Aieteko Konferentziaren
bultzadan oinarrituta, EH Bilduk
gatazkaren konponbidean jarri
zituen bere indarrak.
Funtsean, hiru ardatz garrantzitsu izan ditu ezker abertzalearen
jardunak harrez gero: bat, bake
prozesuaren bideratzea; bi,
2011ko udal eta foru hauteskundeen ondorioz berreskuratutako
esparru instituzional garrantzitsuan jardutea eta berriak eskuratzeko ahaleginean sakontzea; eta
hiru, prozesu soberanista elikatzea. Nola josi dena?
Bake prozesua eta esparru instituzionalean egonkortzea –ilegalizaziotik zetorren ezker abertzalea– hobetsi ziren, ETAren
amaiera aldebakarrekoa euskal
gizartean alde anitzeko elkarrizketa prozesua bihurtuko zelakoan,
edo hori lortu guran behintzat.
Hiru urtetan bederen ez da lortu
alde anitzeko prozesurik. Espainiako PPren gobernua erabat itxita eta erasoan da; PSE bere arazoetan murgildua eta EAJ urratsak
emanez, baina presarik gabe ere.
Eta euskal gizarteak aurrera egin
nahi badu ere, PPren erasoak
arbuiatzen badira ere, “hau da
bakea” gisako bat ere sustraitzen
doa apurka.
Eta akaso bakea horrelako zerbait da, baina ez guztiz, iraganeko
mamuak hor izateaz gain, oraindik
gatazkaren mina hor dagoelako,
bereziki preso eta iheslarien bizkar, baina baita biktimenean ere,
oraindik bide egokian garatzeko
oinarri sendo eta partekatuak fin-
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katu barik. Horretan da orain
gakoa bake prozesua desblokeatzeko interes handiena duen ezker
abertzalearentzat, ea nola uztartzen dituen bakearenak eta beretzat proiektu politiko gisa garatzeko funtsezkoa den proiektu
soberanista. Eta badirudi horien
uztartzetik datorrela oraintsu aurkeztutako bakerako euskal bidea.
Rafa Diezek joan den igandean
Berriari emandako elkarrizketaren
esaldi honek balio dezake egoera
ilustratzeko: “Hari bakarra du
bideak, aldaketa politikoa, eta bertan integratu behar ditugu gatazkaren ondorioak”.
LAU ESPARRU zehatzetan aurrera egitea proposatzen du joan den
igandean aurkeztutako Bakerako
Euskal Bideak: biktimak eta
memoria, preso eta iheslariak,
armagabetzea eta desmilitarizazioa. ETAren amaieran bakarrik
ez, bake prozesuan ere aldebakartasuna aldarrikatzen du, euskal
gizarteak egin dezala bere bidea
Madrili begiratu gabe.
Indar handia jartzen
da armetan eta
badirudi urrats
handienak esparru
horretan emango direla
aurrerantzean
Presoen eremuan eman daitezke urratsak aldebakartasunetik,
batez ere presoek euskal gizarteari
helarazi diezaioketen mezuarekin
–autokritika–, baina giltza Espainian eratuko den gobernu berriarena da. Zein ote? Lau esparruetatik gaitzena da. Biktima eta
memoriaren esparruan ere ezker

abertzaleak eman ditzake pauso
berriak, batez ere kalteen eta
erruen onespenari dagokionez;
keinu batzuk ere ikusi dira oraingo
proposamenean. Giza eskubideak
bermatu beharraz harago, desmilitarizazioa aldarrikapena da batez
ere, beste dena aurrera ateratzean
epe ertainera bidera daitekeena.
Eta aurrera egin daitekeen punturik garrantzitsuena orain –lehenago ere bai– ETAren armagabetzea da. Indar handia jartzen da
armetan eta badirudi urrats handienak esparru horretan emango
direla aurrerantzean. Hori litzateke logikoena, gaitza izan arren
aurkeztutako lau esparruetatik
egingarriena delako, sinbolismo
handikoa eta gaur egun euskal
gizartea bake prozesuratzeko
ezker abertzaleak duen tresnarik
eraginkorrena. Eusko Jaurlaritzak
bere parte-hartzea eskaini zuen
2014ko amaieran eta ezker abertzaleak ez zuen ondo hartu. Orain
ezker abertzaleak eskatzen du
Eusko Jaurlaritzaren partehartzea.
Proposamenak eta jarrerak egiazkoak badira, topatuko dira
moduak.
Egiazki, bake prozesuaren
klabe garrantzitsuena zehatz aipatu gabe dago proposamen honetan, nahiz eta lerro artean antzeman daitekeen: EH Bilduk eta
EAJk bakegintzari buruzko oinarri bateratu batzuk partekatzea
behingoz eta horien ardatzean
apurka aurrera egitea. Bakoitza
bere gizarte eredu eta proiektu
politikoan tinko, baina biak bake
prozesua minimo batzuetatik elikatzen. Errail horien gainean euskal gizarteak ere eman ditzake
urratsak, bestela nekez. Hori posible ez bada, ahaztu planekin, ez
dira eraginkorrak izango. n
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