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Iraileko sarituak

Xabi Irastorza 
@xabirastorza

Aurreko azala bikaina, baina aste 
honetan @argia-k ez dut uste 
asmatu duenik. Egonkortasuna 
da azpimarragarriena?

Sarean arrantzatua

•	Ekologistak Martxan liburua eta 
Dvd-a: Idoia Azkona (Iruñea), Patxi 
Xabier Gonzalez (Gasteiz), Unai Bergaretxe 
(Arrasate), Ixabel Jauregi (Azkoitia).

•	Lanki liburua: Joxepa Bornaetxea 
(Donostia), Luis Angel Agirre (Tolosa), 
Bingen Akarregi (Bilbo), Zesar Armendariz 
(Noain-Elortzibar).

•	Txatxilipurdiren SUA jokoa: Xabier 
Elosegi (Baiona), Jon Mikel Barandiaran 
(Errenteria), Amaia Isasti (Zarautz), Nekane 
Ariz (Usurbil).

•	Mugarik Gabe liburuxkak: Cristina 
Marcos (Barakaldo), Iune Trecet (Araia) 

Ez al zara sekula egoera baten aurrean 
zer esan oso ondo jakin gabe geratu, ira-
kurle, zure eskubideak urratzen ari di-
rela jabetu baina askotan ez dugulako 
jakiten benetan nola erantzun behar-
ko genukeen kasu horretan? Momentu 
bat eta beste oso desberdin bat etorriko 
zaigu burura bakoitzari, baina uste dut 
guztiok identifikatzen dugula bizipen 
hau. Askotan agian ez gara jabetzen gure 
eskubideak urratzen ari direnik ere. 
 “Gure eskubideak” sail berria jarriko 
dute martxan datorren astean ARGIAn 
Eider Madina Berasategi iruindarrak 
eta Eñaut Agirrebengoa Apaolaza altsa-
suarrak. Hilean behingo saila izango da, 
eta helburu du urratu diren eta tamalez 
egunero urratzen diren giza eskubideen 
salaketa egin eta horien aurrean zein 
irtenbide dauden azaltzea. Orokorke-
rietan erortzeko gogo handiegirik gabe, 
lehen pertsonan kontatuko dira bizipen 
hauek; hau da, bere eskubide urraketa 
pertsonalaz hitz egingo digun lagun ba-
ten kontakizuna ekarriko dute paperera.
 Irudi-intimitate eskubidearekin 
ekingo dio sailari Madinak, eta hone-

la dio lehen esaldiak: “Mari Paz Arru-
la naiz, tafallarra, eta adin guztietako 
beste 150 emakume baino gehiago be-
zala gure herriko taberna bateko ko-
munean grabatua izan nintzen, loka-
laren jabeak jarritako kameren bidez”. 
Hurrengo hilabeteetan pentsionisten 
eskubideak, etorkinenak, linguisti-
koak, kontsumitzaileenak edo indarke-
ria matxista bezalako gaiak jorratuko 
dituzte.
 Gai potolo bat adar bakoitzaren bizi-
pen txiki bakoitzetik kontatzeko apus-
tua egin dute egileek, eta kontakizun 
zehatz bakoitzaren atzean dagoen egoe-
ra osoa ikustarazteko beste modu bat 
aukeratu dute. Zifra batzuk emanda bai-
no, askotan gehiago heltzen gara irakur-
learengana istorio pertsonaletatik, eta 
gertuago sentitzen ditugu.
 Batzuetan, ordea, istorioa kontatuko 
duena falta izaten da, eta horretarako 
deia egiten dute bi gazteek: modu ba-
tera edo bestera zure eskubideak urra-
tuak izan badira eta kontatu nahi badu-
zu, jarri harremanetan gizartea@argia.
eus helbidera idatzita. n

Itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

GURE ESKUBIDEAK, SAIL BERRIA ARGIAN

Badakigu noiz urratzen diren 
gure eskubideak?

ARGIA IRRATIETAN
•	 Euskal Irratiak: 

Astelehenetan, 8:00ean.
•	 Info7 Irratia: 

Asteazkenetan, 16:15ean.
•	 Euskalerria Irratia: 

Asteartetan, 14:15ean.
•	 Bilbo Hiria Irratia: 

Ostiraletan, 10:30ean.
•	 Xorroxin Irratia: 

Asteartetan, 18:00ean.

“ Eskerrak lantalde guztiari, 
plazer bat delako astero 
zuen lanaz gozatzea”
Amaia Agirretxe, ARGIAkoa

Eñaut Agirrebengoa eta Eider Madina kazetariek 
ekarriko dute hilean behin eskubideak zapaldu 

dizkietenen ahotsa.


