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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 “paradisu-
rako” 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 gehie-
gitan errepikatzen da eta gure kontzientziatik azkar eza-
batzen dugu, azkarregi.

Europako erakunde eta gobernuak orain arte oso
gutxi arduratu dira arazoa errotik konpontzen, mugak
itxi eta hesiak jartzeko ez bada. Eta badakite konponbi-
dea non dagoen: gosea eta gerrak deuseztatzea. Etorki-
nen erdia gerran dauden lurraldeetatik dator. Egia da
hori ez dela egun bakarrean konpontzen. Gosea desa-
gerrarazteko 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, iraga-
nean egindako eta egiten jarraitzen duen bere aberasta-
sunaren espoliazioa dela-eta. Gerra saihesteko mekanis-
moak ere behar dira. Petrolioaren kontrolak eta gasak
gerra ugari leherrarazi dituzte, eta horien atzean mun-
duko potentzia handiak daude. Potentziok armak sal-
tzen dituzte gainera, euren interesen arabera. Eta hala,
milaka lagunek ihesari ekiten diote, Sirian 4 milioi erre-
fuxiaturekin gertatu den moduan.

Bitartean, eguneroko tragediak segituko du. Ez ditu-
gu 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

Mediterraneoko hobi komuna
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ALMERIA-EIBAR, Espainiako Lehen
Mailako futbol partida Almerian.
Ondoren prentsaurrekoa. Gaizka
Garitano Eibarko entrenatzailea eus-
karaz hasi da erantzuten EITBko
kazetariak euskaraz egindako galde-
rari. Almeriako zenbait kazetari imin-
tzioka hasi dira, urduri daude. Biga-
rren galdera euskaraz, eta Garitano
berriz ere euskaraz erantzuten hasi
da. Kazetariak haserre, eta orduan
Garitanok gaztelaniaz: “Zerbait ger-
tatzen 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. Pren-
tsa arduradunak ondokoa esan zien
kazetariei: “Almeriak sei urte dara-
matza Lehen Mailan eta Bartzelona
etortzen denean lehenengo galderak
katalanez egiten dira eta gero gazte-
laniaz. Ez dakit zergatik egin ditu-
zuen keinu horiek”. 

Garitanok behin baino gehiago-
tan esan du, hedabideentzako adie-
razpenetan euskarari lehentasuna
emango diola, eta partida ondoren-
go prentsaurrekoak euskaraz hasten
ditu, Eibarren zein kanpoko futbol
zelaietan. Almeriako kazetariek
bazekiten lehenengo euskaraz egin-
go zuela, eta gero gaztelaniaz.

Almeriako futbol klubak barka-
mena eskatu du gertatutakoagatik,
eta kazetariren batek ere bai.

Duela pare bat aste ETB2ri adie-
razpenak euskaraz egiteko ekimena
Euskal Herri osora zabaldu zen.
Gaizka Garitano ETB2rako euska-
raz aritzen da, eta berak ere ekimena
babestu du. 

Almeriara joan beharrik ez dago
horrelakoak ikusteko. 2011n, Patxi
Izko Osasunako presidentea hase-
rretu egin zen Ber riako kazetari
batek entrenatzaileari euskaraz gal-
detu ziolako eta entrenatzaileak hiz-
kuntza berean erantzun zuelako.

Gaizka Garitano Eibarko futbol
entrenatzaileak publikoki esana du
euskarari lehentasuna emango diola
hedabideei egindako adierazpenetan.
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Almeriako kazetariak deseroso,
Gaizka Garitano futbol entrenatzailea euskaraz ari zelako


