
“Inoiz baino gehiago modu kreatiboan 
mobilizatu eta bilduko gara”
JULIETTE ROUSSEU, CLIMAT 21 KOALIZIOAREN KOORDINATZAILEA

Frantziako Gobernuak Parisko Klimaren Gailurra dela-eta egin behar ziren manifes
tazioak debekatu ditu azaroaren 13ko atentatuen ondoren. Erakunde eta tal
de ekologistek berehala erantzun diote : giza eskubideen eta ingurumenaren defen-
tsan aritzen diren gizarte zibileko 130 erakunde inguru biltzen dituen Climat 21 
koalizioaren esanetan, mundu osoan 2.173 protesta ekitaldi egingo dira egun horietan”. 
COALITIONCLIMAT21.ORG (2015/11/18)
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Gora
feminaziak!

INDARKERIAREN  
KONTRAKO EGUNA

EHko Bilgune 
Feminista
“Bada garaia sistema honek 
sortzen duen beldurra 
eta biolentzia arduraz 
kudeatzeko, erradikaltasunez”

argia.eus-en ikusgai

Desobedientzia, 
elkartasunetik 
konpromisora

Eskubide zibil eta politikoen 
aldeko mugimenduak Euskal 
Herrian jorratu duen bideari 
begira jarri dira hainbat pro-
tagonista dokumentalean.

Astrak 10 urte

Gernikako gune autogestio-
natuaren 10. urteurrenare-
kin batera Astraren ibilbi-
deari buruzko bideo-sorta 
argitaratu dute.

Frantziako Gobernuak Parisko Klimaren Gailurra dela-eta egin behar ziren manifes-
-

-

Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi

Maitasun erromantikoaren gezurrari –
menpekotasunari, laranja erdi izateari, 
harreman toxikoei– ostikoa eman dieten 
emakumeak; ezetz esateak ezetz esan nahi 
duelako mugak norberak eta nahieran era-
bakitzen dituztenak; emakume jaio izate 
hutsagatik zama gehigarririk ametitzen 
ez dutenak; ipurdia ukitzen dieten baboso
eta matxiruloei frenoa jartzen dietenak; in-
darkeria matxista jasan izanaren errua eta 
ardura beren gain hartzeko prest ez dau-
denak; erasotzailearen aurrean autodefen-
tsa lagun dutenak; ahaldundu eta boteretu 
direnak; gutxietsi, ahul eta otzan izateaz 
nazkatu diren emakumeak; indarkeria ma-
txistaren ohiko justifikazioak (alkohola, 
drogak, langabezia, zeloak, pasioa, bien 

arteko eztabaida bat, bat-bateko erokeria, 
emakumearen probokazioa…) onartzen 
ez dituztenak; nahi duten orduan nahi du-
ten lekuetatik ibiltzeko askatasuna izan 
nahi dutenak; genero rolak (eta hauen de-
fentsan erabili ohi diren pseudo-argudio 
biologikoak) antzarrak ferratzera bidali 
dituztenak; ama izatea edo abortatzea nor-
beraren erabakia dela defendatzen dute-
nak; eguneroko ekintza, solasaldi, txiste, 
komentario “inuzenteetako” jarrera sexis-
tak jipoitzen dituztenak; muinean dagoen 
gatazka bistaratzeko eta gizonen pribile-
gioei aurre egiteko beldurrik ez dutenak; 
batzuen mesedetan jokatzen duen gizar-
te-ordena eraldatzeko tinko ari direnak… 
feminaziak baldin badira, bada orduan, 
gora feminaziak, eta gora botere harreman 
desorekatuen aurkako borroka. Azaroaren 
25a desagertu arte.
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BERTSOLARITZAREN ARGAZKIA (2014)

Saio  
kopurua

Bertso saioen 
geografia

GIPUZKOA 
895 

%49,04

BIZKAIA 
438 
%24

NAFARROA 
206 

%11,28

ARABA 
195 

%10,68

LAPURDI 
64  

%3,5
NAFARROA 
BEHERA 

22  
%1,2

ZUBEROA 
5 

%0,27

Saio motak

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1248 1228 1206 1310 1428 1355 1548 1643 1851 1688 1744 1792 1493 1604 1843

IDATZIZKO 
LEHIAKETAK

101 101 %5,53%5,53

EKITALDI-
PEKOAK
84 84 %4,6%4,6

BEREZIAK
65 %3,56

SARIKETAK
31 %1,69

HITZALDIAK
24 %1,31

TXAPELKETAK
16 %0,87

LAGUN ARTEKOAK
477 %26,13

PLAZA LIBREKOAK
343 %18,79

DIDAKTIKOAK
325 %17,8

JAIALDIAK
241 %13,2

ESKEKOAK
118 %6,46

Txapelketek eta jaialdiek hartzen 
dute hedabideetan bertsolaritzak 
duen espazioa. Aldiz, bertsogintza 
batez ere lagun-arteko jarduna da, 
eta ondoren, plaza librekoa. Plaza 
kopuruak ikusita, norako trebatu 
behar lirake bertso eskolako 
ikasleak?

BERTSOLARITZAZ DUGUN IRUDIA ETA ERREALITATEA

Begi guztiak aho txikienari so 
jartzen dizkigute hedabideek

PANORAMA

ITURRIA: BAPATEAN 2015 
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Unai Brea
@unaibrea

Ekainean EAEn haustura hidraulikoa 
erabiltzea eragozten duen legea onartu 
zen, baina horrek ez ditu aldarazi Eus-
ko Jaurlaritzak –eta bereziki hidrokar-
buroei buruzko politika ezartzen duen 
Ekonomia Garapen Sailak– onarpena-
ren aurretik zeuzkan planak. 

Joan den astean jakin zenez, Jaurla-
ritzaren menpeko Euskal Energiaren 
Erakundeak (EEE) Orkestra Lehiakor-
tasunaren Euskal Institutuak egindako 
txosten batean oinarritu ditzake bere 
egitasmoak epe laburrean. Txostenak 
frackingaren industriak erabili ohi di-
tuen argudio guztiak jasotzen ditu. 

Horrez gain, Orkestra Institutuak bes-
te azterketa bat egin du EEErentzat, 
frackingerako pizgarri ekonomikoak 
emateko aukerak aztertuz. Jaurlaritzak 
gutxienez 161.000 euro bideratu ditu 
azterlan horiek ordaintzera. 

EAJri legea hondatu nahi izatea 
leporatu zion PPko kide batek 
Frackingari buruzko EAEko legeak hi-
labete inguru zuela, Espainiako Gober-
nuak iragarri zuen helegitea aurkeztuko 
zuela haren aurka, aurrez beste batzue-
kin egin bezala, tartean Nafarroakoa.
Baina Madrilek ez du mehatxua bete 
momentuz. Horren ordez, Espainiako 

Estatuko eta EAEko administrazioen 
arteko Bitariko Lankidetza Batzordeak 
iragarri du frackingaren aurkako legeaz 
negoziazioak hasiko dituela. Orain arte 
ez da negoziazio horien berririk zabal-
du, ez eta hasita dauden ere.

EAJ abstenitu egin zen frackinga era-
gozteko legearen bozketan, baina haren 
alde agertu izan da publikoki. Horre-
gatik larriagoa da urri amaieran Maria 
del Carmen Lopez de Ocariz PPko parla-
mentariak Legebiltzarrean egindako sa-
laketa. Lopez de Ocarizek esan zuen Es-
painiako Industria Ministerioari behin 
baino gehiagotan deitu diola EAJk, ha-
ren aurkako helegitea aurkez dezan es-
katuz. Azaroaren 13ko osoko bilkuran, 
adierazpen horiez galdetu zioten Josu 
Erkoreka Jaurlaritzako bozeramailea-
ri, baina hark ez zuen erantzun argirik 
eman.

SHESAk bere proiektuak mantendu
Argiago mintzatu zen aste batzuk lehe-
nago Arantza Tapia Ekonomia Garapen 
sailburua, EH Bilduk egindako galderari 
arrapostuz. Tapiaren esanetan, SHESA 
enpresa publikoak bere egitasmo guz-
tiei eusten die –haustura hidraulikoa 
erabiltzea aurreikusten dutenak bar-
ne–. Eusko Jaurlaritzak 2016rako egin 
duen aurrekontu proposamenean ere 
SHESAren hainbat esplorazio proiektu-
tarako gastuak mantentzen dira.

Jaurlaritzak badu frackingaren  
legea betetzeko borondaterik?
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Azken asteetan Euskal Herrian hain-
bat langile hil dira. Urrian, etxeko 
lanetan aritzen zen emakume bat 
hil zen Derion, egunero deskantsu-
rik gabe 24 orduz beharrean aritzen 
zelako; eta Santurtziko portuan lan 
istripuz beste bi lagun hil dira be-
rrikitan. Aurten jadanik 50 pertsona 
hil dira lan istripuz, horietako askok 
kontratu prekarioak eta behin-behi-
nekoak zituzten. 

Azken urteetan bizitzen ari garen 
krisi ekonomiko luzeak prekarietate 
eta miseria laborala sortu du. Preka-
rietate horrek lantokian baldintza 
kaskarragoak ekarri ditu –lan-arris-
kuen prebentzioan eta segurtasun 
neurrietan dagoen inbertsio eskasa 
adibidez–, eta ez gutxitan langilea 
heriotzaraino eramaten dute, gora-
go aipatu ditugun kasuen moduan. 
Ez dira gutxi egunean 11 orduz lan 
eginarazi eta ordua 5 eurotan or-
daintzen duten azpikontratak –bai-
ta administrazioaren barruan ere–. 
Confebask euskal patronaleko presi-
denteak berak, Roberto Larrañagak, 
azpikontrata sarea sortu zuen lan 
baldintza horiekin, ELA sindikatua-
ren esanetan. Bistan da lan prekarie-
tateak, pobretzeaz gain, hil eta asasi-
natu ere egiten duela.

Esplotazio eta zekenkeria hori ez 
da anonimoa ordea. Arduradunek 
izen abizenak dituzte. Eta langile 
klaseak eskubidea du haiek ezagu-
tzeko. Orain, kanpaina sindikal au-
sart eta eredugarria jarri dute mar-
txan hori dena salatzeko, enpresa 
garrantzitsuenen eta administra-
zioaren arduradun nagusien argazki 
eta guzti. “Pertsona konkretuen iru-
dia kaltetzen” duena, EAEko Enplegu 
kontseilari Angel Toña jauna, ez da 
sindikatuen kanpaina grafiko bat, 
langileen artera pobrezia eta bai-
ta heriotza bera ere ekarri dituzten 
prekarietate, miseria eta esplotazioa 
baizik.

EKONOMIAREN TALAIAN

Lan prekarietateak ere 
hiltzen du

Juan Mari Arregi

Frackinga eragozteko legearen abiapuntua 103.000 herritarren babesa lortu zuen 
Herri Ekimen Legegilea izan zen.

FRACKING EZ.
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OKZITANIERA
Okzitanieraren 

Erakunde Publikoa 
sortu dute Akitaniak 

eta Midi-Pirinioek, 
Frantziako Estatuaren 

onespenarekin. 
Okzitaniera garatu eta 

zaintzea dute xede.

CONFEBASK ETA 
SINDIKATUAK

Confebask ELA eta LABi 
sindikatu izaera kentzen 

saiatu zela baieztatu 
du ELAk, CEOEren 
dokumentu baten 
bidez. Sindikatuen 

kontrako ekinbide hori 
lehenago ere salatua 

zuten.

NAFARROAKO 
IKASTOLEK 50 URTE

Duela mendi erdi, 
Uxue ikastetxeak 12 

ikaslerekin abiatu 
zuen Nafarroako 

ikastolen abentura. 
Gaur egun 6.000 ikasle 
baino gehiago, 4.000 

bat familia eta 600 
profesional daude 15 
ikastolatan banatuta. 
Ospakizuna egin dute 

eta Ametsen egia 
liburua idatzi du Fermin 

Erbitik.

Mikel Zabalzari omenaldian, 30 urte eta gero
GARRALDA. 1985eko azaroaren 26an Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera Bidasoan azaldu zen or-
baizetarraren gorpua. Bertsio ofizial sinesgaitzari Intxaurrondoko torturaren itzala gainjarri izan zaio 
ordudanik. Mikel Zabalza Herri Ekimenak omenaldia egin berri dio, eta 30 urteren ondoren, Nafarroa-
ko Gobernuko ordezkariak izan dira lehen aldiz. Irudian, Uxue Barkos lorea eskaintzen.

70.600
lanpostu biltzen ditu 
gizarte ekonomiak 

EAEn, Euskal Gizarte 
Ekonomiaren Sareak 
emandako datuen 

arabera, hau da, EAEko 
lanpostuen %8,26.

9.653
milioi eurokoa izan 

da sare horren 
barruan dauden 

erakunde eta 
enpresen fakturazioa 

2015ean.

GIZARTE 
EKONOMIA

IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

Mikel Garcia Idiakez 
@mikelgi

Segurtasunaren izenean zenbait askatasun indibidual eta kolektibo murriz-
tea onartu du, gehiengo handiz, Frantziako Asanblea Nazionalak. Erabakia-
rekin ados omen dago herritar ugari, galdeketa baten arabera. Ez alferrik, 
beste gai batzuetan egin ohi den lasaitasunerako deiaren ordez, arma ki-
mikoak edota atentatuak jasateko aukera handia dituzte ahotan agintariek 
egunotan.

Estatu polizialak hartuta

Nigeria eta Mali
Boko Haramek 30 
lagunetik gora hil eta 
80 inguru zauritu ditu 
Nigeriako atentatu 
suizidan. Malin berriz, 
bahitutako 27 pertso-
na eta 13 terrorista 
hil dituzte Bamakoko 
hotel batean, eraso 
yihadistak eraginda.

Bonbardaketak 
Sirian
Siriako Ar-Raqqa hi-
rian 60 bonba jaurti 
zituen, hiru egunez 
jarraian, Frantziako 
armadak. 220.000 biz-
tanle baino gehiago 
bizi dira hiri horretan. 
Eraso gehiago iragarri 
dituzte.

Alerta eta psikosia 
Bruselan
Berehalako atentatu 
baten aukera argu-
diatuta, ekitaldi asko 
bertan behera uzteko 
agindu dute Belgikako 
hiriburuan, eta milita-
rrez eta poliziaz josia 
ikusi dugu hiria, izuak 
hartuta.




