
1919tik | 2.536 zenbakia | 2017/01/01 | 3,90 € | argia.eus

MATXISMOA SOLDATETAN
NOLATAN KOBRATZEN DUTE 

EMAKUMEEK GUTXIAGO?
 » SUZANNE ROMAINE: “GKE-EK EZ DITUZTE BERTAKO HIZKUNTZAK IKASTEN”

 » CAROLINE PHILLIPS: “LURRALDE ONGI DEFINITU BATEKIN INDARTSUAGOAK IZANEN GARA”
 » CRISTINA ÁLVAREZ BAQUERIZO: “EZTABAIDATU DEZAGUN PETRONOR IZATEAREN ONDORIOEZ”



ARGIA KOMUNIKAZIO PROIEKTUA HARPIDEDUNEN ETA LAGUNTZAILEEN BULTZADAREKIN ATERATZEN DUGU AURRERA. MILA ESKER DENOI.



ARGIA | 2017/01/01 3

Jabetza: Komunikazio Biziagoa, S.A.L. Ametzagaiña Taldeko partaidea. 
Lehendakaria: Bego Zuza. Zuzendaria: Estitxu Eizagirre.
Erredakzioa: Ainhoa Ortega, Axier Lopez, Estitxu Eizagirre, Gorka Bereziartua, Iosu Alberdi,  
Jon Torner, Lander Arbelaitz, Mikel Asurmendi, Mikel Garcia, Onintza Irureta, Pello Zubiria,  
Unai Brea, Urko Apaolaza, Xabier Letona.
Diseinua: Sergio Labrador. Argazkilaria: Dani Blanco. 
Produkzioa: Antza S.A.L.
Harpidetzak: Iraitz Agirre. 
Salmenta: Idoia Arregi, Ixabel Bereziartua, Karlos Olasolo, Maite Arrieta, Olatz Korta.
Idazkaritza: Aloña Soraluze, Bego Zuza. 
Administrazioa: Jone Arzallus, Mari Karmen Loiarte, Marijo Aiertza.
Web garapena: Asier Iturralde. 
HELBIDEAK: 
Gipuzkoa: Industrialdea, 15. 20160 Lasarte-Oria. Tel: 943 371545. 
Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa: Xalbardin baita. 64122 Urruña. Tel: 559 473163. 
Bizkaia: Eleizalde 1, 2-D. 48600 Sopela. Tel: 94 6765580.
Nafarroa: Gazteluko Plaza 44, 3. eskuina. 31001 Iruñea. Tel: 948 222285. 
POSTA ELEKTRONIKOAK: 
Komertziala: komertzial@argia.eus. Harpidetzak: harpide@argia.eus. Erredakzioa: kazeta@argia.eus. 
Interneten: www.argia.eus. 
Lege gordailua: SS 837-2012. ISSN: 0213-909X. Batzorde parekidea: 72562 E. 
Inprimategia: Antza S.A.L. Informatika: iametza interaktiboa, S.L. 
HARPIDETZA: 
Euskal Herria eta Espainiako estatua: astero, 12 € hilean; hamabostero, 6,5 € hilean; hilean behin, 3,5 € hilean. 
Beste atzerriak: 15 € hilean. Airez: 24 € hilean. 

DOAN ETA LIBRE 
ARGIAKO EDUKIAK KOPIATU, MOLDATU, ZABALDU ETA ARGITARA DITZAKEZU,  
GURE EGILETZA AITORTU ETA BALDINTZA BERETAN EGINEZ GERO.

  PANORAMA
 4 Asteko argazkia
 6-9 Albisteak
 7 Hor dena gailu
 10 Net Hurbil: Yasmine Mitarjemi, 

aditua Nestléren aurka 

  IRITZIAK
 17 Asier Blas
 18 Jon Alonso
 19 Gorka Moreno Márquez 

Edu Zelaieta
 20 Angel Erro

12 | Juan Mari Feliu, Euzko Gaztediko kide ohiaren oroitzapenak / Miel A. Elustondo 
22 | Matxismoa soldatetan: Urtean 7.666 euro gutxiago / Itziar Ugarte Irizar

27 | Caroline Phillips: “Ez nau gizartearen desmobilizazioak kezkatzen, hautetsien desmotibazioak baizik” / Mikel Asurmendi
30 | Cristina Álvarez Baquerizo, ia hamarkada bat epaitegietan Petronorri aurre egiten / Unai Brea

33 | Zubietako erraustegia. Aste honetan jokatzen denaz 14 gako eta galdera / Pello Zubiria Kamino
34 | Suzanne Romaine: ”Munduko hizkuntzen %90 ez dago eskoletan” / Onintza Irureta Azkune

36 | Isolatu? Lehenik gorputza, gero etxea / Pello Zubiria Kamino 
43 | Haizea Barcenilla: “Diru publikoz hornitutako museoekin zorrotzagoak izan behar genuke” / Lander Arretxea Bereziartua

46 | Western generoa ez zegoen hilda, lotan baizik / Gaizka Izagirre

Cristina Álvarez Baquerizo abokatua 2008tik ari da Petronor findegiaren 
zabalkundearen aurka borrokan. (ARGAZKIA: ARITZ LOIOLA)

AZALEKO ARGAZKIA:  DANI BLANCO

 38 BIZI BARATZEA

 40  ARGIA KOMUNITATEA 

 42 DENBORAREN MAKINA

 48 KULTUR KRITIKA

 50 ZUZENEKO EMANALDIA

 51 DENBORA-PASAK

 52 ARGI-KONTRA: 
JOAN MARTINEZ ALIER

 54 BERANDUEGI

ARGIA KOMUNIKAZIO PROIEKTUA HARPIDEDUNEN ETA LAGUNTZAILEEN BULTZADAREKIN ATERATZEN DUGU AURRERA. MILA ESKER DENOI.

OHARRA: DATORREN ASTEAN EZ DUGU ARGIA KALERATUKO. URTARRILAREN 15EAN ITZULIKO GARA.

2.536 zenbakia | 2017/01/01

SAKONEAN



ATALA ETIKETAKATALA

4 2017/01/01 | ARGIA



ETIKETAK ATALA

ARGIA | 2017/01/01 5

ATALA

Inpunitate 
birziklagaitza

PANORAMA

Donostiako Udala, 2016ko abenduak 
20. Ezkerreko gizona Ernesto Gasco 
alkateordea da, 1995etik PSEko 
zinegotzi, diputatu Madrilen, Herri 
Lanen sailburuorde Eusko Jaurlaritzan, 
Bilboko metroaren lehendakari, Bilbo 
eta Pasaiako portuen agintari, Eusko 
Treneko lehendakariorde, Sprilurreko 
zuzendaritzakoa. Eskuinekoa L.G. da, 
Zubietako herritarra. G. jaunak pagatzen 
dio soldata Gasco jaunari, honen erabakiak 
ere hark nozituko ditu. Baina Gascok ez 
du jakingo inoiz aurrekoa nor duen, ez 
dio galdetuko nor den, zergatik etorri 
den, nolaz ez duen etxe ondoan nahi 
erraustegia, zenbateko kalte-ordainarekin 
konformatuko den. Total, zertarako.

Argazkia: Dani Blanco · Testua: Pello Zubiria Kamino
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Luhusoko operazioaren ondoren sortu 
den egoerari buruz, hainbat gogoeta eta 
eskari plazaratu dituzte, komunikatu 
bateratuan, EAJ, EH Bildu, Geroa Bai, 
Nafarroako Ahal Dugu, ELA, LAB, Steilas, 
ESK eta Etxaldek. “Gure poza agertu nahi 
dugu aske utzi dituztelako atxilotu zituzten 
pertsona. Halaber, oso positiboa deritzogu 
ehunka hautetsi eta kargu instituzionalek 
adierazi duten konpromisoa, baita izan 
den mobilizazio soziala ere. Joera politiko 
guztietako Iparraldeko hautetsi asko 
eta askok egin duten bezalaxe, espainiar 
eta frantses gobernuei eskatzen diegu 
beren ardura aintzat har dezatela eta 

lagun dezatela armagabetze ordenatu, 
kontrolatu, seguru eta gardena izan dadin, 
antzeko kasuetan aplikatu ohi diren 
nazioarteko estandarren arabera. Uste 
dugu eginkizun honetan beharrezkoak 
direla egiaztatzeko tresna independenteak, 
esaterako Nazioarteko Egiaztaze Batzordea, 
zeinak gure erakunde, alderdi eta euskal 
jendarteko antolakunde errepresentatiboen 
aitorpena duen. Halaber, nahiko genuke 
Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako Gobernua, 
segurtasun arloan dituzten eskumenak 
medio, lagungarri izatea armagabetze hori 
arrakastaz gara dadin. Gasteizko eta Iruñeko 
parlamentuek, baita Iparraldean eratuko 
den Lurralde Elkargoak ere, prozesu horren 
jarraipena egiteko aukera izan behar dute”.

“Iñaki Ellakuria, 
Berlingo atentatuan 
zauritua eta putrez 
betetako gizarte 
hipokrita batek 
epaitua”
@FacuDiazT

“Bi urteko kartzela zigorra eskatzen didate 
txio batzuk idazteagatik”
ALFREDO REMIREZ, TWITTERREN @ERREHARRIA

“Txio batzuetan oinarritzen dute nire aurkako epaiketa. Ez dugu ildo ofiziala jarraitzen 
eta beti berdinak gara kaltetuak. Profil ezkertiarra dutenen aurka doaz beti. Terrorismoa 
goratzea leporatzen zait. Noraino iritsiko den edo zein izango den zigorra ikusteko dago, 
baina ziurra da garbi ez naizela irtengo. Harritu egiten nau zer nolako kontrolpean man-
tentzen gaituzten ni bezalakoak, idazteagatik bakarrik”. ARGIA.EUS (2016-12-20)

PANORAMA

Armagabetzean parte hartzeko 
deia Jaurlaritzari, Nafarroako 
Gobernuari eta Lurralde Elkargoari

“Lehenik eta 
behin: terrorismoa 
gaitzesten dut. Baina 
hau justizia zerutiarra 
izan daiteke?”
@TommiSagunt  
(guardia zibila Altsasun)

Berlinen kamioiak 
harrapatu zuen Iñaki 
Ellakuria euskaldunak 
ehunka mezu iraingarri 
jaso ditu Twitterren, 
bere ideologiagatik.

MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

“Gora borroka 
armatua. Hankarik 
gabe gera zaitezela 
espero dut, kabroia”
@vcmcriado

“Badirudi 
batzuetan karmak 
funtzionatzen duela. 
Ez duzu uste Iñaki 
Ellakuria?”
@Sonarna



ARGIA | 2017/01/01 7

HOR DENA GAILU PANORAMA



8 2017/01/01 | ARGIA

PANORAMA

Urtea amaitzean, balantzeei buruzko 
albisteak sortzen dira. 2016a ixtera 
goaz eta zutabe honetan urteko lo-
tsagarrikeria sozioekonomikotzat 
jotzen duguna eskainiko dugu. Lan 
prekarietatea, lan istripuak, desore-
ka soziala, kapitalaren zikoizkeria… 
horiek ere izan zitezkeen urteko lo-
tsaizunak. Errepikatzen den zerbait 
da. Baina 2016ko lotsagarrikeria, 
denoi eragiten baitigu, izan herritar 
edo instituzio, gobernu edo alderdi, 
honakoa da: Mediterraneoa milaka 
migratzaileren hilobi bilakatzen ari 
da, euren herrialdeetako gosete eta 
gerretatik ihesi datozenak.
 Iaz ere, lotsarik handiena hori-
xe bera genuen. Oraingoan berriz, 
2016an, itsaso horretan hildakoen 
kopuruak gora egiteaz gain, euro-
par instituzio eta gobernuek ez dute 
bete migratzaileei harrera egiteko 
konpromisoa. Erdialdeko Medite-
rraneoan 4.646 lagunek galdu dute 
bizia, 2015ean baino mila gehiagok 
(3.522 hildako). Italiak bakarrik, 
2016an 180.000 migratzaile arta-
tu behar izan zituen, errekor berria 
onduz. Estatistika triste horren ba-
rruan milaka haur daude.
 Urte honetako lotsagarrikeria 
handiena ere bada alderdi eta go-
bernuen jarrerak erakusten duen 
miseria politikoa. Euren konpromi-
soei huts egin diete, eta aldi berean 
milaka milioi euro gastatu dituzte 
migrazio horien jatorrian dauden 
gerretarako armak erosteko. Beti 
bezala, migratzaileak baizik espor-
tatzen ez dituzten herrialde pobree-
tan inbertitzea ahazten zaion kapi-
talismoa ere bada lotsarako motibo, 
toki horiek esplotatuz egin baitira 
aberats asko eta asko. Eta herrita-
rrok lotsagarrikeria horren erantzu-
le gara, maiz beste aldera begiratzen 
dugulako eta babesten ditugulako 
beraien konpromisoak betetzen ez 
dituzten erakundeak.

EKONOMIAREN TALAIAN

Urteko lotsagarrikeria 
sozioekonomikoa

Ainhoa Ortega Bretos 
@ob_ainhoa

Ekonomia sozial eta solidarioaren es-
parruko 71 enpresa eta entitatek har-
tu dute parte EAEko 2016ko Auditoria 
Sozialean. 2.894 langile kontratatu eta 
4.406 boluntario daude horietan. Era-
kunde baten “eraginkortasun soziala” 
eta helburuekiko “jarrera etikoa” eba-
luatzeko prozesua da auditoria, eta Eko-
nomia Alternatibo eta Solidarioaren Sa-
reak (REAS) sustatzen du.
 Ekonomia solidarioaren sei printzi-
pioak barneratzen ditu auditoria sozia-
lak: ekitatea, lana, ingurumen-iraun-
kortasuna, lankidetza, irabazi asmorik 
gabekoa izatea eta inguruarekiko kon-
promisoa. Modu horretan, sektorearen 
eta entitate bakoitzaren errealitatearen 
diagnostikoa egitea da asmoa.
 Horren arabera, entitateen %48ak 
ditu soldata publikoak, eta erabakiak 
hartzerakoan %37koa da parte-hartze 
maila. Emakumeen lanpostuak %56 
dira, eta horietatik %46ak erabakiak 
hartzen ditu.

 Entitateen %90ak hartzen ditu pres-
takuntza sustatzeko neurriak. Kontra-
tuen %43 mugagabeak dira (2015ean 
%46), eta azterturiko erakundeen 
%89ak hartzen ditu laguntza neurriak 
beste pertsonen zaintza, norbere bu-
ruaren zaintza edota ekintzaile gisa izan 
ditzaketen konpromisoak lanarekin ba-
teratu ahal izateko.
 Ingurumenari lotuta, hobekuntza 
neurriak dituzten erakundeak %63 dira 
eta 9.238 kilokoak dira CO2 isurketak, 
2015an baino 2.232 kilo gutxiago.

%87ko lankidetza
Ekonomia solidarioaren sareko entita-
teen arteko lankidetza %87koa da,  eta 
sektoreko entitateei egindako erosketak 
%15 dira.
 Sare edota erakunde sozialei eman-
dako laguntza ekonomikoa 3.000.000 
eurokoa da, eta azterturikoen %70 dira 
finantza etikoen bazkide eta bezero.
 Inguruarekiko konpromisoaren ata-
lean, erakunde bakoitzak batez bes-
te bost eraldaketa saretan hartzen du 
parte.

REASek auditatutako 10 
entitatetik 9k bateratzen ditu 
lana, zaintza eta ekintzailetza

Juan Mari Arregi
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VALLS, IRINEZ BETETA 
Estrasburgoko kafetegi 

batera sartzear zela, 
alderdi barneko 

hauteskunde kanpaina 
betean, Manuel Vallsi 

irin poltsa bat bota dio 
gazte batek. Gaztea 

berehala atxilotu dute.

PRESOAK ETA 
IKUSPEGI FEMINISTA

Lehenengo aldiz, 
ekimenak antolatu 

dituzte emakume preso 
ohiek. Usurbilen egin 
dituzte, abenduaren 

29 eta 30ean. Ikuspegi 
feministatik aztertu 

dituzte espetxea 
tarteko duten bikote 

harremanak eta kartzela 
egitura bera.

HISTORIA 100 
ARGAZKITAN

AEBetako Time aldizkari 
ezagunak eskatu die 
nazioarteko zenbait 

historialari, editore, arte 
komisario eta argazkilariri 

historian gordeta 
geratu(ko) diren 100 

argazkiak aukeratzeko. 
Bilduma osoa 100photos.

time.com webgunean 
duzue ikusgai.

Urko Apaolaza Avila 
@urkoapaolaza

Espainiako finantza entitateei borroka garrantzitsua irabazi diete zoru klau-
sulek kaltetutako herritarrek. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi 
du hipoteketan sinatutako abusuzko letra txikiaren ondorioz kobraturiko 
dirua osorik itzuli beharko diotela bankuek jendeari.

Resigaro hizkuntzaren 
azken emakume hiztuna 
hil dute
PERU. Galtzeko zorian dagoen Peruko 
resigaro hizkuntzaren azken emakumez-
ko hiztuna zen 67 urteko Rosa Andrade. 
Bere etxean sartu eta hil egin du gizonez-
ko batek. Andraderekin, geratzen ziren 
resigaroaren hiztunen erdia hil da. Peru-
ko oihanean bizi zen Andrade. Bertako 
hizkuntza da resigaroa, boren, witotoen 
eta ocainen artean gutxiengo den hiz-
kuntza. Amazoniako 43 hizkuntzetako 
bat da. Egun, bere 65 urteko anaia Pablo 
Andrade da hizkuntzaren azken hiztu-
na, berarekin batera galduko da. Rosa 
Andrade galtzeko zorian dagoen ocaina 
hizkuntzaren azken 40 hiztunetako bat 
ere bazen. Aita ocaina zuen eta ama re-
sigaroa, biak Amazoniako herri indige-
nak. Rosa Andradek egunero erabiltzen 
zuen hizkuntza. Abesten eta ispiluaren 
aurrean hitz egiten praktikatzen zuen, 
hitzak ez galtzeko asmoz. “Bere heroitza 
galera ikaragarria da Peruko kulturaren-
tzat eta, batez ere, gizateriarentzat”, azal-
du du Alberto Chirif antropologoak.

Zoru klausuletako dirua 
itzuli beharko dute bankuek

Zer esan du 
Luxenburgok?
Atzeraeraginezko 
printzipioa ontzat 
eman du. Beraz, ban-
kuak ez daude salbue-
tsita, eta Espainiako 
Auzitegi Gorenaren 
2013ko epaitik atze-
rako dirua ere itzuli 
beharko dute, osorik.  

Zenbat diru da?
Estimazio nagusien 
arabera 3.000 eta 
5.000 milioi euro, bai-
na baliteke azkenean 
gutxiago izatea ban-
kuek bezeroekin nego-
ziatu dutelako. Bezero 
bakoitzak 3.000 euro 
inguru jaso ditzake 
batez beste. 

Zer pauso eman 
dezake kaltetuak?
Hego Euskal Herrian 
80.000tik gora dira 
kaltetuak. Ebazpenak 
segurtasun juridikoa 
ematen die auzibidera 
jotzeko, baita bankue-
kin dirua ez errekla-
matzeko klausula 
sinatuta dutenei ere.

700
txerri hil dira 
Donostiako  

San Tomasetako 
ospakizunetarako, 

Askekintza 
animalien 

askapenaren aldeko 
taldeak azaldu 

duenez.

10,6
tona txistorra 

banatzen dituzte 
urtero Donostian, 

abenduaren 21ean. 
Hala kalkulatu du 

Askekintzak.

ANIMALIAK
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NET HURBIL ELIKADURA SEGURTASUNA | OSASUNAPANORAMA

Yasmine Motarjemik borrokan dirau jakien alorrean munduko lehen 
multinazionala den Nestléren kontra. Auzitan azken sei urteotan enpresaren 
elikadura segurtasunerako zuzendari zenetik jazarri zutelako, lanik gabe 
utzi eta teknikari moduan izen ona zikindu dioten arren, Motarjemik ez du 
amore eman nahi korporazioaren inpunitatearen aurrean, ez du onartzen 
elikadura bidezko hainbat infekzio zigorrik gabe utziz jendeen kutsadura 
berriak ez saihestea. 

“Lanceur d’alerte” deitzen diete fran-
tsesez, “alertador” gaztelaniaz, “whis-
teblower” ingelesez... eman dezagun 
egun batean erabakiko dela euskaraz 
alerta jotzaile bataiatzea honako per-
tsona, talde edo erakundeak: arrisku 
edo eskandalu baten aurrean alarma 
deia egiten dutenak, horrekin eraginez 
arauen aldatze, eztabaida edo mobili-
zazio kolektiboa. Gehienetan gizakia, 
ekonomia, gizartea, edo ingurumena 
mehatxatzen duten gauzak aurkitu di-
tuztelakoan eskuzabaltasunez gaia jar-
tzen dute erakunde ofizialen, elkarteen 
edo hedabideen eskuetan, batzuetan 
beren hierarkiaren iritziaren kontra.
 Bere burua alerta jotzaileen hedabide-
tzat duen Le Mur des Insoumis [Intsumi-
soen Horma] webguneak elkarrizketa egin 
berri dio Yasmine Motarjemiri, jendeari 
azaldu diezaion bere kasua: “Esne kutsa-
tua: Inork ez dio galdetu Nestléri ea zer 
egin duen arazoa berriro gerta ez dadin“.
 Izan ere, Motarjemik sei urte darama-
tza borrokan Nestlék Suitzan daukan 
zuzendaritza zentralaren aurka, hor eli-
kadura segurtasunerako zuzendari ze-
nean jasandako jazarpena salatzeagatik. 
Ez du onartu enpresa utzi eta isiltzearen 
truke eskainitako kalteordaina, multi-
nazionalak eragindako giza kutsadura 
arazoak ez daitezen geratu argitu eta 
konpondu gabe.
 Yasmine Motarjemi OME Osasunera-
ko Mundu Erakundeak 1990ean kon-
tratatu zuen, zientzialari ezaguna izanik 
elikadura segurtasunean lan egin zezan.  

Elikagaien infekzio toxikoak zaintzeko 
arduradun izendatu zuen OMEk, hau da, 
jakiek bai mikrobioz edo bai gai kimikoz 
jasan ditzaketen pozoitzeak gainbegi-
ratzeko. Munduko gobernuei aholkuak 
ematen zizkien elikadura segurtasun 
aferetan eta enpresen segurtasun pro-
gramak ere zaintzen zituen.
 OMEko arduradun zelarik Nestlére-
kin elkarlan batzuk egin zituen Indus-
trial Council for Development Gobernuz 
Kanpoko Erakundearen bitartez. Gero, 
2000. urtean elikadura segurtasunera-
ko zuzendaritza eskaini zion Nestlék.
 Konpainian sartu zelarik, fite ohartu 
zen ezagutza mailan dena zihoala ongi 
Nestlén, dokumentazio guztia O.K. ze-
goen, gehitu beharreko deus gabe. Aldiz,  
segurtasun planak praktikara eramate-
rakoan aurkitzen hasi zen hutsuneak, 
fabrika batean langile gutxiegi, beste 
batean hornitzeko prozeduretan aka-
tsak... Esaterako, haurren janarietarako 
erabakitako bitamina eta beste osagaien 
kopuru arautuak produkzioan nola fro-
gatzen ziren galdezka hasita, hutsuneak 
zeuden. “Batek esaten zidan, ‘bada ho-
gei urte ez dugula hori frogatzen’ eta 
abar, eta nik ezin nituen nire lanak eska-
tzen zituen kontrolak sinatu”.
 Bere lana izanik konpainiaren pro-
dukzio prozesuetan beharrezko alda-
ketak eragitea, ardurak kentzen hasi zi-
tzaizkiola ohartu zen laster. Lehen arazo 
larriak 2002an hasi zitzaizkion.
 Urte hartan bi haur itotzear ibili ziren 
Frantzian P’tits Biscuits gailetak iren-

tsi nahian. Urte hartan, hala ere, dene-
tara 30 haur gehiago larri ibiliak ziren 
bizkotx horiekin munduan. “Berehala 
gaileta horiek kontsumitzeko adina igo-
tzea eskatu nuen, gauza ez baita umeak 
hiltzen hastea kontrolak ezartzen haste-
ko, hori eta gehiago eskatu behar diogu 
Nestlé bezalako konpainia bati”.
 Hasieran goiko buruzagiek gomen-
dioak kontutan hartu zizkioten arren, 
Motarjemiri arazoa zaildu zitzaion 
Nestlék Frantzian zeukan elikadura se-
gurtasunerako zuzendaria, hain zuzen 
urte horietan guztietan produktu susma-
garriak baimentzen aritu zena, Suitzara 
eraman eta ipini zutenean Motarjemiren 
gaineko arduradun. Hor hasi zitzaizkion 
errepresaliak, epaitegietan jazarpen pro-
fesionaltzat salatu dituenak.

Edo isildu edo zigorra nozitu
Motarjemik ohartarazia zuen Nestlé-
ren haurrentzako produktuek bitamina 
eta mineral dosietan zeukaten kontrolik 
ezaz. Baina fabriketako produkzio bu-
ruek ez zituzten oharrok kontutan hartu 
eta kalkuluak berritu nahi, batzuen eta 
besteen gutxieneko eta gehieneko edu-
kien mugak aspalditik ezarrita zeudela 
argudiatuz.
 Arazoari aurre egiteko lan talde bat 
osatzea lortu zuen, baina emaitzarik 
gabe. 2005ean Txinan gertatukoak era-
kutsi zuen Motarjemik salatuak ez zi-
rela kontu ahulak: Nestlék esne-hauts 
sorta osoak erretiratu behar izan zituen 
dendetatik, iodo gehiegi edukitzeagatik. 

Yasmine Motarjemi aditu  
bipilak aurre egin dio 
Nestlé ahalguztidunari Pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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Nestléko buruek ez zuten gertatuare-
kin ikasi, ordea. 2006an konpainiaren 
quality manager berri izendatu zuten  
Roland Stalder, Motarjemik salatu due-
nez “OME bezalako osasun erakundeen 
arauak mespretxatzen dituen gizona“.
 Segurtasun krisi gehiago gertatzen 
ikusia da. 2005ean Nestlé-Purinak afla-
toxinaz kutsatutako pentsua janda zien-
toka katu eta zakur hil ziren Venezue-
lan. 2008an Ukrainako ekilore-olioaren 
afera gertatu zen, hori olio mineralekin 
faltsutu eta kutsatzeagatik. 2010ean, 
horrelakoak saihesteko kontrolak zo-
rroztea eskatzen zuen zientzialari izarra 
kaleratu zuen Nestlék eta bere ekipoa 
desegin, argudio mingarri hau erabiliz: 
“Guretzako elikadura segurtasuna gau-
za garrantzitsuegia da inoren huts egi-
teak barkatzeko. Horregatik iritsi zaigu 
Yasmine Motarjemi baztertzeko ordua“.

 Denborak ematen duen urruntasune-
tik, dio Motarjemik: “Herritarrok aska-
tasun osoa uzten diegu Nestlé bezalako 
enpresa handiei, horregatik daukate ho-
riek inpunitate osoa. (...) Arazoen be-
rri ematen duen edonor, ni bezala, be-
rehala pertsegitzen dute. Eta jazartzeko 
estrategiarekin ez badute pertsona 
suntsitzea lortzen, orduan kale gorrira 
botatzen dute, lan berri bat aurkitzeko 
zailtasunekin. Gaur egun [60 urte dauz-
ka] ez naiz lanean ari nire bizimodua 
irabazteko, baizik eta jendearen kon-
tzientzia ernarazi eta ulertarazteko zer 
ari den gertatzen”.
 Nestlék arazo nagusia ez du aldatu, 
antza, eta enpresaren auditoria egiten 
duena bera da konpainiaren elikadura 
segurtasuna kontrolatzen duena. “Az-
kenean, produktu bat toxikoz kutsatuta 
dagoela jakingo da jendeak gaixotzen 

hasitakoan, eta orduan esango dizute 
‘abisatu herrialdeko agintariei’. Baina 
prebentzioa ez da jendeak noiz gaixotu-
ko zain egotea gauzak aldatzeko”.
 2008an Nestlék eta beste konpainia 
batzuek melaminaz kutsatutako esnez 
gaixotu ziren 300.000 ume Txinan. Au-
rretik, 2007an, melaminaz kutsatuta-
ko pentsuz erituak ziren katu eta zakur 
asko AEBetan. 2009an bakterio hilgarri 
batez kutsatu ziren 77 jende AEBetan, 
bi urte geroago kutsadura beragatik 60 
lagun hil Alemanian. 
 Nestlék asmatu zuen nola oztopatu 
justiziaren ikerketa: “Astakeria handie-
na esan dezakete lasai, badakitelako 
ukiezinak direla, justizia eros dezake-
tela, eta nirea bezalako auzi bat blo-
katu eta luzatu dezaketela nahi adina. 
Legearen gainetik daudela sentitzen 
dute”. n

ELIKADURA SEGURTASUNA | OSASUNA NET HURBIL

Laurent Gillieronen argazkian, Yasmine 
Motarjemi Lausanneko (Suitza) epaitegien 
atarian, bere auzia ikusi den egunetako batean. 
“Zergatik gertatu da zaldi okelaren eskandalua? 
Zergatik izan da hain handia? Zergatik gertatu da 
Volkswagenen kutsadurarena? Inork ez duelako 
aurretik salatu, bazekien inork ez duelako hitz 
egin. Gizarteak ez bagaitu sostengatzen nirea 
bezalako egoeran gaudenok, hitz egiteko gai 
diren beste adituak ere isildu egingo dira”.
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Feliu Dord… hemengoa zara, katalana 
zara…
Iruñean jaioa naiz, Motxuelo auzoan. 
Ama frantziarra nuen, Saboiakoa, Al-
peetakoa; aita katalana, Bergakoa, Piri-
nioetan. Manresan elkar ezagutu zuten 
eta bertan ezkondu ziren. Aita ERCkoa 
zen, Manresako kultura zinegotzia ge-
rra garaian, eta 1939ko erretirada eto-
rri zenean Ipar Kataluniara igaro zen 
funtzionario eta politikariekin batera. 
Batera eta bestera ibili zen bi urtez, eta 
bitartean, ama, aitatxi-amatxiak eta nire 
anaia gehiena Donostian zeuden, seni-
deen babesean. Aita 1941ean itzuli zen 
Manresara, bertako batzuen bitartekari-
tza baliatuz, baina Kataluniatik 200 kilo-
metrora bizitzera zigortu zuten. Iruñean 
kokatu ziren eta bertan jaio nintzen ni.

Gerra historia!
Aita lasaia zen aiurriz. Neketan ikusi-
ko zenuen hura haserre. Andeetakoa 
gertatu zenean ikusiko nuen benetan 
amorratuta. Guardia zibilak ez ninduen 
bakean utzi, behin eta berriz hartu nin-
duen atxilo. Trikornioak, azkena, 25.000 

pezetako isuna pagatu ez nuelako etorri 
zitzaizkidan. Aitak aurre egin zien, eta 
kasik kartzelara lagundu ninduen. Or-
duko hartan hiru egun eduki ninduten 
zuloan. PNVk dirua bildu, isuna pagatu 
eta irten nintzen. Ez naiz debaldetan ari 
hau kontatzen, zeren eta etxera etorri 
nintzenean aita solasean hasi baitzitzai-
dan. Esan zidan txikitandik zetorkidala 
su txiki bat, sei-zazpi urte nituela gal-
detu niola zein hizkuntzatan solasten 
ziren gure auzoak. Orkin zuten deitura 
auzoek, “pilotariak” ezizenez, etxean ba-
ten bat pilotaria baitzuten. Euskaraz so-
lasten ziren, eta aitak esan omen zidan 
historiaurreko hizkuntza bat ibiltzen zu-
tela, eta horrek erabat harritu ninduela. 
Euskara zen hizkuntza hura, jakina.

Ama Alpeetakoa, aita Piriniokoa, ezinbes-
tean mendizale zu.
Zaila ere ez-eta! Ni baino lehen, anaia 
gehiena, Markos, hasi zen Oberenan, eta 
haren eskutik joan nintzen ni klub harta-
ra, hamahiru bat urte nituela. Mendian, 
eguerdian, angelusa errezatzen zen. Eta 
itzulian, autobusean, arrosarioa. Hura 

gehiegi zen! Azkenean, Navarra Kirol Klu-
bera aldatu ginen, eta han besterik zen, 
han Internazionala, Marseillesa nahiz 
Boga Boga kantatzen genituen. Bestalde, 
mendizale zailduenek mapak hartu eta 
euskarazko toponimia itzultzen ziguten. 
Horrela, nire baitako su txiki hura bizitu 
eta lama egin zen mendian.

Su txikia lama egin zen… Su hura haus-
potu zuenik ez ote zen izan?
Beti da baten bat. Bagenuen auzo bat, 
biziki preziatzen gintuena. Periko Ez-
kurdia zen. Abertzalea, gerra baino 
lehen Iruñeko PNVren uri buru batza-
rreko presidentea eta, ondoren, Alava 
sareko kide. Altzari fabrika zuen, Juan 
Ajuriagerrak propaganda paketeak 
igortzen zizkion eta Perikok egur-ohol 
tontor baten artean ezkutatzen zuen. 
Perikok jakin zuen baten batzuk Clave-
ria eta Garcia Falcesekin biltzen ginela 
Jorde Sarasaren etxean, haien Euskale-
rriko Adiskideen Elkartearen gainean 
solasean. Laster galdetu zidaten Garcia 
Falcesek eta Perikok euskal kausaren 
alde lan egin nahi ote nuen.

FRANKISMOA | IKURRINA | MENDIAJENDEAK

Zigorra du jatorri, gerrak zigorturik heldu baitzen Feliu Dord familia Iruñera. 
Zigorra izan du lagun urte askoan, kartzela eta desterrua ezagutu baititu 
Juan Marik, abertzaletasuna lagun eginik. Zigor horiekin batera, sari izan du 
mendia, Frantziako Alpeetan eta Kataluniako Pirinioetan gurasoak jaiorik...

Juan Mari Feliu, Euzko Gaztediko kide ohia

«Dibertigarria ere izan zen 
poliziaren zaintzari iskin 
egiten ibiltzea»

Miel A. Elustondo 
ARGAZKIAK: ZALDI ERO



Juan Mari Feliu Dord
1942, Iruñea

Euzko Gaztediko kide eta 
Iruñeko Eusko Bazterrako 
sortzaileetakoa 1967an. 
Urte hartan bertan preso 
hartu zuten Andeetan 
ikurrina jartzeagatik. Berriro 
sartu zuten kartzelan 
1968an, ikurrina Urbasan 
paratzeagatik. 1970ean 
erbesterako bidea hartu 
zuen. Mugalde inprimategia 
ireki zuen Jean-Mixel 
Larzabalekin batera. Bi 
atentatu izan zituzten. 
1977an itzuli zen Iruñera 
betiko. PNVko zena, EAkoa 
izan zen gero. Eskalatzaile, 
mendizale eta eskiatzaile 
trebea, hainbat liburu, artikulu 
eta argitalpenen egile da. 
Memoriak idazten ari dela 
utzi dugu: “Euskal kausa eta 
mendizaletasunaren artean”…
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Zer zen euskal kausaren alde lan egitea?
Adiskideen Elkarte hura ez zen PNVren 
babes ezkutu bat besterik. 1964 zen, 
eta solasaldi haietara joaten ginen gaz-
te koadrila Bergarako Aberri Egunera 
joan ginen ondoko urtean. Bitartean, 
gazte haiek, Gotzon Bergerandi, Fernan-
do Bara, Martine Iturralde… honetaz eta 
hartaz solasten ginen, mendira joaten 
ginen, eta Durangaldeko gazte batzuk 
ezagutu genituen. Euzko Gaztedikoak 
zirela zioten, itzulingururik gabe. Haiek 
kontaktuak nahi zituzten nafar jendea-
rekin, eta horrela endredatu ginen. Garai 
berean, Jose Antonio Urbiola eta Miren-
txu Oiarzabal senar-emazteak Parisetik 
Iruñera itzuli ziren, eta laster nintzen Na-
par Buru Batzarrean. Iruñeko eta Nafa-
rroako gazte abertzaleak biltzea zen gure 
lana. Alde batetik, intelektualak zeuden –
Claveria, Sarasa, Elena Gereziaga, Gurru-
txaga–, euskaltzaleak –Diez de Ulzurrun, 
Cortes Izal…–, eta gazte ekintzaileok, Ur-
biola, Garcia Falces, Uztaritzeko Intxausti 
ahizpak eta beste zenbait. Guk, Adiski-
deen Elkarteko bilkuretan parte hartzen 
genuen, baina, bestalde, gazteon bilkurak 
egiten genituen Gurrutxagaren etxean, 
Ezkurdia eta Santiago Alonsorekin. Eta 
Euzko Bazterra sortu genuen 1967an.

Zer izan zen Euzko Bazterra?
Adiskideen Elkartearen gazte saila. 120 
lagun izango ginen, unibertsitarioak ba-
tzuk –Patxi Zabaleta, Manterola, Serra-
no-Izko…–, baina orobat mendizaleak 
denak. Saila osatu genuen eta hitzaldiak 
antolatzen hasi ginen, Ama Lur eta Pelo-
tari proiektatzen, eta ezkutuan propa-
ganda banatzen, eta poliziagandik ihesi 
zebiltzanentzat ezkutalekuak aurkitzen. 
Oroitzen naiz 1967an Elias Anton, Iña-
ki Mujika eta Baserri ezizenekoa eto-
rri zirela Iruñera Gipuzkoatik ihesi, eta 
haiei esker ekintzek indarra hartu zute-
la. Euzko Gaztedikoak ziren, eta Iruñean 
izan ziren Urbasakoa arte.

Zer duzu Urbasakoa?
Ikurrinatzar handi bat jarri genuen Ur-
basan 1968ko Aberri Egunaren bezpe-
ran. Atxilotu eta epaitu egin ninduten 
beste lau lagunekin batera. Hori ez ezik, 
aurreko urtean Iruñeko Aberri Eguna 
baino lehen Bi Haizpen beste ikurrina 
bat jarri izana ere leporatu zidaten, eliz 
dorreetan jarritako beste hainbat, mu-
gaz alde batetik bestera propaganda pa-
satu izana… Kartzelara!

Usteko nuen Urbasakoa Espainiako Txirrin-
dulari Itzulian jarritako lehergailua zela.
Hori ere 1968an izan zen, baina geroa-
go. Errepidean sekulako zuloa egin zuen 
lehergaiak eta ziklistek geratu beharra 
izan zuten. Itzulia bertan behera utzi 
ez utzi izan ziren, eta zalaparta handia 
atera zuen ekintza hark nazioarteko 
hedabideetan. Napar Buru Batzarre-
ko batzuek bagenekien nondik etorri 
zen atentatua, beste batzuek, aldiz, ez. 
Nahaste-borraste galanta, eta errepre-
sioa, jakina. Hala ere, batzuek ez zu-

ten etsi, eta bide horretan saiatu ziren, 
1969an Alberto Asurmendi eta Jokin 
Artajo hil ziren arte.

1969ko Aberri Egunaren bezperan, leher-
gailuak eskuetan zapart egin zienean. 
Zuk biak ezagutu zenituen.
Ezagutuko ez nituen, bada! Haien herio-
tzak dena aldarazi zuen. Nik neuk ekarri 
nituen gure artera. Asurmendi guztiz 
irekia zen izaeraz. Artajo, aldiz, isilagoa. 
Euzko Gaztedikoak ziren. Garai hartan, 
Euzko Gaztedikook bortxa erabiltzea 

JUAN MARI FELIU FRANKISMOA | IKURRINA | MENDIA
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ETAkoei gu ere borrokan ari ginela esa-
teko modua zen, bortxa bai, baina inor 
bahitu edo hil gabe. Bi lagunak hil zire-
nean dena aldatu zen. Dena dela, gero 
jabetu nintzen horretaz, garai hartan 
ni Carabanchelen bainindukaten preso. 
Zortzi hilabete neramatzan kartzelan.

Behin baino gehiagotan atxilotu zintuzten, 
dakigunez, eta Andeetako lehen euskal es-
pedizioak ere ondorio gaitzik ekarri zizun.
Ikurrina jarri genuen Atunrajun, 1967an, 
ordu arte inork igo gabeko tontorra. Na-

far ordezkaria nintzen euskal espedi-
zioan, eta neuk eraman nuen ikurrina. 
Durangoko Euzko Gaztedikoek eman zi-
daten, Peruko mendietara gindoazela 
jakin zutenean. “Etorri Durangora, Juan 
Mari, baina zeu bakarrik!”. Joan nintze-
nean, ikurrina eman eta esan zidaten. 
“Jar ezazu Amerikako tontor horretan!”. 
Baita jarri ere nik! Itzulian, egokie-
ra izan nuenean, Manuel Irujori eman 
nion ikurrina Baionan, Jaurlaritzaren 
ordezkaritzan. Irujok esan zidan: “Hartu 
idazmakina hori eta idatz ezazu ikurrina 
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Zeruko Argia
“Hamar urte nituela kaputxinoen 
San Antonioko eskolaniara jo nuen. 
Latinez, gaztelaniaz eta euskaraz 
kantatzen zen. Aita Donostia, Isidro 
Ansorena, Jorge Riezu, Damaso 
Intza, Hilario Olazaran… ezagutu 
nituen. Komentuko sotoan egiten 
zuten Zeruko Argia aldizkaria”.

Ikurrina Bi Haizpen
“Ikurrina jarri genuen Bi Haizpen 
Aberri Egunaren karietara. 
Egunean bertan, goizean goizago, 
guardia zibilaren telefono-deia 
gure etxera, nire anaiari laguntza 
eske, Goi-mendiko Eskolaren 
zuzendari baitzen. ‘Gipuzkoar’ 
batzuek jarritako ikurrina 
kentzen laguntzeko eskatu zioten. 
Anaiari esan nion guardia zibilari 
adierazteko aste santua zela eta 
eskalatzaileak mendian zebiltzala, 
material guztia hartuta. Ez genuela 
laguntzeko modurik. Lizarrako 
erregimentuko soldaduak saiatu 
ziren gure ikurrina kentzen, baina ez 
zuten lortu. Arratsaldean berandu, 
Candanchuko mendi eskolako 
soldaduek kendu zuten”.

Benta Haundi
“Donostiatik Iruñera nentorren, 
Roncalesako autobusean. Tolosan, 
Benta Haundi parean, ibilgailu 
ilara. Trafiko istripua ematen zuen, 
guardia zibilaren botak izara baten 
azpitik ageri, motorra lurrean… 
Autobusa gerarazi eta guardia zibil 
bat igo zen, metraileta eskuan, 
txoferrari galdezka ea Donostiatik 
gentozen denok. Baietz, txoferrak. 
Iruñera heldu eta zain nituen Artajo, 
Asurmendi eta Jaunarena, kezkatan, 
urduri. Haiek kontatu zidaten: 
Pardines hila, Etxebarrieta hila…”.
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honen historia. Gutunazal 
itxian gordeko dugu. Eus-
kadi libre denean jakingo 
dute egin duzuen balen-
tria”. Ez alferretan. Hiru 
hilabete igaro baino lehen 
jakin zuen poliziak. Atun-
rajutik etorri eta zenbait 
proiekzio egin genituen, 
eta haietako batean, kon-
turatu gabe, ikurrina age-
ri zen argazkia erakutsi! 
Ikusi behar ez zutena ikusi 
zuten salatariek, eta sala-
keta. Espedizioko denak 
atxilotu gintuzten, baina 
nik eraman nuenez ikurri-
na, neu kargutu nintzen. 
Ordu arte, aitortza, sari eta 
domina besterik ez zen izan guretzat, 
baina, handik atzera, zigorra.

Amnistia Internazionalek “Urteko preso” 
izendapena jasotzeko proposatu zintuen.
Gerra kontseilua egin nahi ziguten, bai-
na ez zen gauzatu. Kartzelan mutina 
egin genuen eta 40 egun eduki ninduten 
zigor-zeldan. Amnistia Internazionale-
ko Alemaniako adarra izendapen hartan 
tematu zen –Atunrajuko ikurrinagatik, 
oroz gain–, baina 1968ko apirilaren er-
dialdera kartzelatik irten nintzenean, 
besteren bat izendatu behar zutela esan 
nien, giza maila handiko presoak bai-
tzeuden kartzelan. Kalera irten nintzen, 
baina pertsekuzioa ez zen amaitu. Ni-
rekin batera preso hartutako Mikel Er-
dozain eta biok zaintza estuan eduki 
gintuzten. Madrileko Segurtasunerako 
Zuzendaritza Nagusiko brigada bat, eta 
beste bat guardia zibilena, izan genituen 
zelatan zenbait hilabetez. Dibertigarria 
ere izan zen poliziaren eta guardia zi-
bilen zaintzari iskin egiten ibiltzea. Xa-
gua eta katua nola, halaxe ibili gintuzun. 
Dena den, “xagu” gabe, “sugandila” zen 
nire ezizena, eta halaxe ibiltzen nintzen, 
eskapo. Eta zaintza guztiak gorabehe-
ra, Carabanchelen ezagututako lau la-
gun mendiz beste aldera pasatu nituen 
1970ean. Gero, Eiffel dorrearen posta-
la jasoko nuen etxean. Gure kodea zen: 
ongi heldu zirela adierazten zuen.

1970ean Carabancheleko lagunak bes-
te aldera gidatzen, laster zinen zu haien 
pausoan.
Urte haren amaieran zenbait lagun jau-
si ziren. Orduan, nire emaztegaia Maria 

Luisa [Mangado] eta biok ezkutatu egin 
ginen. Lehenengo, Donostian egon gi-
nen. Maria Luisa Gerardo Bujandak gor-
de zuen. Ni, Idoia Estornes eta Josean 
Aiestaranen etxean izan nintzen, haiek 
eztei-bidaian abiatu baitziren. Han nen-
goela, Intxausti ahizpen laguntza izan 
nuen, Ipar Euskal Herrira igarotzeko. 
Eguna zehaztu, eta Andoni nire anaiak 
eta bi mendizale lagunek Petretxema-
ko lepora lagundu ninduten, eta handik 
Laskunera jaitsi nintzen Andonirekin. 
Napar Buru Batzarreko Ernesto Torio 
genuen zain, Donibane Lohizunera era-
man ninduen hark. Gero, Maria Luisa 
ere etorriko zen hara, Pello anaiak eta 
Ziga ahizpek lagunduta.

Mugalde inprimategian egin zenuen lan 
Hendaian, tren geltokitik bertara.
Argoiti familiaren inprimategian. Se-
gundo Marey genuen saltzailea, urteak 
geroago GALek bahitu zuena, Peixoto 
zelakoan. Ohi denez, beste langile ba-
tek, Jean-Mixel Larzabalek, lanean gure 

kontura hasteko proposa-
tu zidan, geure inprimate-
gia sortzea, alegia. Gauza 
ginen, baina ez genuen di-
rurik. Garai hartan, Felipe 
Huarte bahitu zuen ETAk. 
Oroitzen naiz Donibane 
Lohizunen izan zela Jesus 
Aizpun [UPNren funda-
tzailea 1979an], familiaren 
izenean negoziatzera. Kon-
tua da Huarte askatu eta 
gutxira, ETAko bi militante 
heldu zirela Hendaiara, eta 
gure inprimategi asmoa 
interesgarria iruditu zi-
tzaiela. Bata familia abe-
ratsekoa zen, eta baliteke 
guk hamar milioi pezeta 

handik jasotzea, diru-transferentzia egin 
baitziguten. Horrela, Mugalde inprima-
tegia ireki genuen PNV, ELA, kultur el-
karte eta gainerakoentzat lanean. Hiru 
liburu porno ere editatu genituen Hen-
daiako sex-shop batek eskatuta.

Nondik heldu zen dirua?
Madrileko ABC egunkariak esan zuen 
Huarteren diruarekin ireki zela Mu-
galde. Guk ez genekien nondik heldu 
zen, baina ez genion ABCri kasurik egin. 
Azkenean, Batallón Vasco-Españolek 
lehergailua jarri eta zartarazi egin zuen 
Mugalde. 1975eko apirilaren 23an jarri 
zuen bonba. Handik hilabetera, maia-
tzaren 21ean, berriz atentatu zuen in-
primategiko hondarren kontra. 

Kito, orduan.
Mugalde bai, baina beste bat ireki ge-
nuen Donibane Lohizunen. Axular. Hala 
ere, egoera politikoa ez zen batere ziu-
rra. Portugalen, Krabelinen iraultza 
izan zen 1974an. Espainiar Estatuan, 
Francoren errepresioak ez zuen aterru-
nerik –azken bost fusilamendu haiek 
irailaren 27an!–, eta guri berriz beste 
lehergailu bat jarri zigun Batallón Vas-
co-Españolek. Ez genuen berehalakoan 
pentsatuko, baina atentatua berriz. 
Franco azaroan hil zen, eta hurrengo 
urtean Iruñera itzuli ginen behin-behi-
nean, hemen egoera inkili-mankala bai-
tzegoen. Dena den, 1977an behin betiko 
itzuli ginen, PNVk eskatuta. Aro berria 
zetorren, alderdien legeztapena, exi-
liatu historikoen itzulera, Espainiako 
Gorte konstituziogileetarako kanpaina, 
geure hedabideak abiarazteko lana… n

JUAN MARI FELIU FRANKISMOA | IKURRINA | MENDIA

Azken hitza:  
1972

“1972ko azaroan hemeretzi egune-
ko gose-greban parte hartu zuen nire 
emazte Maria Luisak, hainbat errefu-
xiaturen deportazioaren kontra. Hura 
Baionako katedralean, ni inprimate-
gian lanean, eta Aitziber alaba, txiki
-txikia, Iruñean”
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Mendebaldeko botere finantza-
rioa eta bere esanetara dauzkan 
hedabide eta intelektual globa-

lizazio zaleak urduri daude. 1990eko 
hamarkada amaieratik botere politikoa, 
ekonomikoa, kulturala eta militarra 
galtzen ari dira. 2005. urtean Triadako 
herrialdeek (Kanada-AEB, Europa eta 
Hego Korea-Japonia) munduko popula-
zioaren %14rekin, BPGren %74,2 zuten 
beraien esku. BRICS herrialdeek aldiz 
(Brasil, Errusia, India, Txina eta Hegoa-
frika), planetako biztanleen erdia izanik 
BPGren %13 ordezkatzen zuten soilik. 
Bost urte beranduago, 2010ean, Tria-
dak %54,5 jaitsia zuen bere partaidetza 
munduko ekonomian, BRICSak, aldiz, 
%28ra iritsi ziren. Orduko iragarpenek 
2050ean BRICS herrialdeak munduko 
ekonomiaren %43 ordezkatuko zutela 
zioten eta Latinoamerikako ezkerreko 
aliatuekin eta Ekialde Hurbilekoekin 
erraz gaindituko zuketen Triada eta 
haren aliatuen (Arabiar penintsulako 
erresumak eta Zeelanda Berria-Austra-
lia) pisu ekonomikoa.
 Egoera horren aurrean, 2010etik au-
rrera, AEBek eta bere aliatuek iragarpe-
nak bete ez daitezen estrategia berritu 
zuten. Pobretutako herrialde gehienen-
tzat baliabideen kontrola berreskura-
tzea eta hauen ustiakuntza bideratzea 
da garatzeko lehen pausoa. Horregatik, 
petrolioaren eta gasaren prezioari era-
so egin zion Mendebaldeak bere Ara-
biar penintsulako aliatuekin koordina-
tuz. Estrategia hori elikatzeko Libiaren 
soberania lapurtu eta beraien kontrol-
pera eraman zuten.
 NATOko herrialdeei eta arabiar 
erresumei Libiako erregimen aldaketa 
bortitza musu-truk atera zitzaien. He-
dabideek datuak ezkutatu eta gezurrak 
zabaldu zituzten interes inperialistak 
mozorrotu eta esku-hartzea irensteko 
giroa sortzeko. Halere, jokaldiak geroz 
eta narrasagoak izan ziren. Behin gola 

sartu bazuten ere, bigarrenean huts 
egin dute. Sirian operazioa errepikatu 
nahi izan dute egungo gobernua estig-
matizatuz, Al Qaeda eta ISIS armatuz, 
nazioarteko legediaren kontrako bon-
bardaketa ilegalak eginez, aliantzako 
armada batzuen zuzeneko partaidetza 
bultzatuz, eta gezur eta manipulazioen 

zaparrada amaigabe bat sustatuz. Guz-
tia ez da nahikoa izan: Errusiak, Iranek 
eta Txinak muga jarri diote NATO eta 
bere aliatuen esku-hartzeari.
 Gerra ez da amaitu, baina, Barack 
Obamak eta globalizazioaren boze-
ramailea den The Economist aldizka-
riak, besteak beste, argi adierazi dute 
Alepporen askapena Mendebaldearen 
porrota dela. Gogoratu behar dugu 
Aleppon ez zela gobernuaren kon-
trako oposiziorik antolatu eta ez zela 
2011n manifestaziorik egon. 2012an 
jihadistek hasi zuten konkista, baina 
orduan hedabideek ez ziguten kon-
tatu setio hori. Lau urte beranduago 
Siriako Gobernuak ekialdeko Aleppo 
askatu du. NATOk bataila galdu duenez, 
gerra mediatikoa irabazteko edozein 
gauza egiteko prest dago. Nazioarteko 
kazetari guztiak eta NBEko delegazio 
guztiak Siriako Gobernuak edo kurduek 
kontrolatzen dituzten aldean daude, 
izan ere, matxino jihadisten aldean bizi-
rauteko aukerak gutxi dira, alde batean 
Al Qaeda eta salafisten arteko koalizioa 
dago eta bestean, ISIS. Halere, inongo 
informazio iturririk gabe errepikatu 
digute “sarraski” bat egin dutela Siriako 
indar armatuek eta Errusiak (nazioar-
teko legedia errespetatuz borrokatzen 
ari dena). Frogak zein dira? Zero. Lehe-
nengo pertsona batzuk kasko zuriekin 
antzezlanak egiten jarri zizkiguten, 
gaur erabat frogatuta dago muntaiak 
zirela, areago, AEBek kasko zurien 
buruari debekatu egin zioten beren 
lurraldean sartzea lotura terroristak 
izateagatik. Azken muntaia lau militan-
te jihadistaren bideo eta elkarrizketa 
koordinatuak izan dira, inolako filtrorik 
gabe hedabideetan zabaldu direnak, 
nahiz eta beraien facebook eta twitter 
kontuetan garbi geratu zen Al Qaeda 
edota ISISekin zituzten loturak. Bitar-
tean, Aleppoko herritarren ospakizun 
irudiak ezkutatu egin dizkigute. n

Manipulazio festa 
Ekialde Hurbilean

Asier Blas  
EHU-KO IRAKASLEA 

@AsierBlas

Sirian operazioa errepikatu 
nahi izan dute egungo 
gobernua estigmatizatuz, 
Al Qaeda eta ISIS armatuz, 
nazioarteko legediaren 
kontrako bonbardaketa 
ilegalak eginez, aliantzako 
armada batzuen zuzeneko 
partaidetza bultzatuz, eta 
gezur eta manipulazioen 
zaparrada amaigabe bat 
sustatuz
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Gauza gero eta eskandalagarriagoa 
da. Ekonomia, mozorro moduan 
erabiltzen den hizkera kabalisti-

koaz jabetuz gero, lau arauak dakizkien 
edozeinek ulertzen ahal duen zientzia 
da (edo, gutxien-gutxienez, a priori uste 
genuena baino askoz ere errazago uler 
daitekeena).
 Falta zen hizkera kabalistikoaren 
azpian zer dagoen erakusteko prest 
zegoen jendea; baina gero eta gehia-
go dira mozorroa eranzten laguntzeko 
prest dauden ekonomialariak (Oliveres, 
Toussaint, Navarro, Torres…). Eta mo-
zorroa erori ahala, benetan gertatzen 
ari dena agerian geratzen denean, ikus-
ten duguna eskandalagarria da.
 Jakina, euro aldeko estatuak zordun 
dira; baina ez langileok “gure ahalen gai-
netik” bizi izan garelako, banku priba-
tuei milaka milioi euro eman behar izan 
dizkiegulako baizik (El País, 2016–09–
06: Espainiako Estatuak bankuei 51.303 
milioi euro eman zizkien eta 2.666 milioi 
berreskuratu ditu, %5). Horri lapurreta 
esaten zaio euskaraz, nik uste.
 Baina estatuak zorpetuta daude, eta 
Nazioarteko Diru Funtsak (IFM), Euro-
pako Banku Zentralak eta enparauek, 
hau da, botere ekonomiko errealak, 
haiei komeni omen zaielako, defizit
-muga bat inposatu diete estatu zor-

petuei (baina erortzen diren bankuen 
zuloak estaltzeko ez dago mugarik).
 Jakina, eragiketa erraza da: defizit 
handia + ezin zorpetzea = gastu soziala 
gero eta txikiagoa, edo beste batzuek 
esaten duten bezala, ongizate estatua-
ren hurrenez hurreneko eraispena.
 “Pentsioen itsulapikoa” deitu dute-
naren arpilaketak eta gastu sozialaren 

murrizketak pentsioen erreforma da-
karte, besteak beste, “sistema jasane-
zina delako” (baina bankuei nahi beste 
diru ematea, beharrezkoa izan denean, 
hori ez zen jasanezina).
 Pentsioen erreformak, orain arte-
koak eta etorriko denak, gero eta jende 
gehiago plan pribatuak kontratatzera 
bultzatzen du.
 Honela, lehendabizi aurrekontu 
orokorren murrizketaren bidez egin 
diguten lapurreta biribiltzeko, gure 
aurrezkien bila oldartzen dira (aurrez-
kirik daukatenen kasuan, behintzat).
 Eskandalagarria da. Obszenoa.
 Alegia, diru-transferentzia itzel bat 
gertatzen ari da soldatapekoen poltsi-
koetatik kapitalaren jabeen poltsikoeta-
ra. Sekula ezagutu den iruzur kolektibo 
handienetakoa, zalantzarik gabe. Eta 
txarrena da disimulatzen ere ez direla 
saiatzen, hain ikusten gaituzte mende-
ko, morroi, beldurtu, garaitu. Ardi.
 Baina lasai, bere planetarako norberak 
Edurne edo Amaia lagun edukiz gero, ez 
dago arazorik. Ez zenuten normalizazio-
rik nahi? To normalizazioa. Zer normala-
goa, lapurreta global eta itzel hau euskara 
jatorrean ere publizitatzea baino, domeka 
arratsaldero, ordu erditik behin? 
 Edurne, Amaia, ez arduratu nitaz, ni 
beste planeta batekoa naiz. n

Eskandalagarria da

Jon Alonso  
IDAZLEA ETA ITZULTZAILEA 

Diru-transferentzia 
itzel bat gertatzen 
ari da soldatapekoen 
poltsikoetatik kapitalaren 
jabeen poltsikoetara. Eta 
txarrena da disimulatzen ere 
ez direla saiatzen
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Aholku berri on

Euskal Immigrazioaren Behatokiak urtero 
egiten duen etorkinen inguruko jarrera iker-
ketan –Barometroa delakoan– ideia hauek 

gailendu dira: diru-sarrera gutxien duten pertso-
nek jarrera ezkorrena agertzen dute etorkinen 
aurrean. Ostera, egoera ekonomiko hoberenean 
daudenek iritzi irekienak azaltzen dituzte.
 Ez da harritzekoa. Ondo daudenei etorkinen 
etorrerak ez die inongo kalterik sorrarazten lan
-munduan sartzeari begira, gainera, baliabide 
ekonomikoei esker etorkinez baliatu daitezke 
euren beharrak asetu ahal izateko, adibidez, etxe-
ko lan edota zainketa pertsonaletarako. Beste era 
batera esanda, abantaila asko eta kalte gutxi. Gi-
zarte egituraren beste muturrean daudenei, aldiz, 
kontrakoa gertatzen zaie, etorkinak lehiakide dira 
lanpostu prekarioenak lortzeko edota zenbait gi-
zarte-prestazio eskatzeko.
 Elementu hori oso garrantzitsua da ultraeskui-
naren gorakada ulertzeko, baita planteatu dituz-
ten jarrera xenofobo eta arrazistak ere ulertzeko, 
Europan zein Ameriketako Estatu Batuetan. 
 Gero eta gehiago dira globalizazio eta lan-mer-
katuaren tendentzia berrietatik at gelditzen ari 
direnak, lan merkatuan soberakinak baino ez 
direnak eta euren bizitza osoan aukera gutxi 
izango dutenak egoera horretatik irteteko. Pre-
kariadoa da talde horren izena. Egonkorra eta 
segurua zen testuingurutik zaurgarritasuna eta 

behin-behinekotasuna nagusi diren errealitatera 
pasa dira. 
 Ezkerreko alderdiek zein sozialdemokrazia kla-
sikoak ez diete erantzunik ematen euren beharrei, 
klase ertain aurrerakoien tokia hartzen ari dira. 
Sortu den hutsune horretan ultraeskuinak bere 
espazioa bilatu du, prekariado horrek entzun nahi 
dituen hitzak erabiliz hain zuzen ere: zuek zarete 
lehentasuna, mugak itxiko ditugu “besteak” ez 
etortzeko eta “besteen” produktuak ez sartzeko. 
Hots, kasu egiten dien norbait behar dute, ez goi-
tik begiratzen dienaren sermoia: “Arrazista hutsa 
zarete”. 
 Ez dut uste, zintzoki, Donald Trump AEBetan 
edota Marine Le Pen Frantzian bozkatzen duten 
gehienak arrazistak direnik, asko jota xenofobia 
posizionala erakutsi dezakete, baina ez ideologi-
koa. Hori argi izan beharko genuke gizartearen 
sektore hori mespretxuz begiratzen dugunean, 
euren ikuspuntua zalantzan jarri beharrean in-
dartzen ari garelako, eta Trump eta enparauei au-
kera gehiago eskaintzen diegulako. Partida beste 
jokaleku batean dago eta ez badugu hori ikusten, 
ultraeskuinaren gorakada etengabekoa izango 
da.  
 Ez dezagun ahaztu, ultraeskuinak egoera zaur-
garrian dauden pertsonei entzun nahi dutena 
eskaintzen diela: “Esperantza”. Ez gehiago, ez gu-
txiago ere. n

Ultraeskuina eta esperantza

Gorka Moreno 
Márquez  
IKUSPEGI–EUSKAL 

IMMIGRAZIOAREN 

BEHATOKIKO 

ZUZENDARIA 

Erraz ematen ditugu aholkuak. Aisa eskain-
tzen ditugu geuk gauzatzen ez ditugun 
hitzak. Eguneroko praktika zabaldutzat har-

tzen ahal da aholkularitza, diruarenganako fede 
itsua ia bezain unibertsaltzat. Baita urte zaharra 
eta urte berria elkarrekin topo egiten duten egu-
notan ere.  
 Aholkuak oparitzen ditugu Eguberriak ospa-
tzeko-edo antolatzen diren otorduetan. Denbora 
luzean egon gaitezke mahai berean bata bes-
tearen ondoan, eta hizpide egokia aukeratzea 
ez da beti samurra izaten. Aholku ematea ohiko 
baliabide gertatzen ohi da halakoetan, bereziki 
elkarrizketan parte hartzen ez duten pertsonen 

kontura: hain da tentagarria besteen bizimodua 
konpontzea.  
 Praktika hedatua ez ezik, zaharra ere bada, 
nonbait, aholku ematea. Izan ere, duela 2.600 
urte inguru, mendebaleko filosofiari hasiera 
eman omen zion Tales Miletokoak baieztapen 
borobil bat utzi zigun alde horretatik: “Nork bere 
burua ezagutzea da bizitzako gauzarik zailena, 
eta errazena besteei aholku ematea”.
 Filosofiak gero eta balio apalagoa duen hone-
tan, hezkuntza plangintza berrituak lekuko, segur 
aski indar betean segituko du bizitzako gauzarik 
errazena omen den horrek. Beraz, zorionak eta 
aholku berri on! n

Edu Zelaieta 
IDAZLEA
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Erdal adiskide ohi batek edo, nahiago 
bada, adiskide erdaldun ohi batek 
elkarrekin euskaraz egiten haste-

ko eskatu zidan orain hilabete gutxi 
batzuk. Hasieran arraro egiten bazitzai-
dan ere, eutsi diot. Nireak balira bezala 
bizi izan ditut haren aurrerapenak. Pen-
tsamenduak adierazteko bide gero eta 
egokiagoak aurkitzen ikustean izugarri 
poztu naiz, eta ez bakarrik solasaldia-
ren pisua modu orekatsuagoan banatu 
ahal izateagatik, baizik eta gaien maila 
ere goititzen joan delako, aspaldian 
konplexutasunagatik utzitako gaiak be-
rreskuratzen joan ahala. 

*    *    *   
 Ustezko interesdun batek galdetu dit 
ea zer aplikazio (zer app) dagoen euska-
raren arloan. Hizkuntza ikasteko, esate-
rako. Jokoz kanpo harrapatu nau eta ez 
dut jakin zer erantzun. Dokumentatuko 
naizela agindu diot. Ikusi dut Duolingo 
aplikazio doako eta (berak bere burua 
deskribatzen duen moduan) dibertiga-
rriak hainbat hizkuntza ikasteko aukera 
ematen duela. Ez euskara. Bai, esatera-
ko, katalana edo guarania.

*    *    *   
 Euskarak zer aplikazio beharko lukeen 
buruan nerabilela, ikasi dut Confesor 
Go izeneko bat asmatu dutela eta haren 
bitartez sinestun katoliko erromatarrek 
beren fedeko apaizak lokaliza ditzakete 
Aitortzaren sakramentua edozein une-
tan jaso ahal izateko. Tentazioa handia 
izan da eta, doakoa denez, deskargatu 
dut sakelakoan, non, aplikazio berria-
ri leku egiteko, beste bat desinstalatu 
behar izan baitut, esperimentuak irau-
ten duen bitartean behintzat. Kenduta-
koak badu berriaren antz txikiren bat. 
Damua uxatzeko, pentsatu dut kentzeak 
penitentzia arinduko didala, azkenean 
aitortuz gero, noski.
 Pantaila ireki eta aplikazioak galdetu 
dit apaiz edo aitortzaile moduan nahi 
dudan izena eman. Lehen aukerara jo 

izanez gero, apaiz estatusa balioztatu 
beharko dut, horretarako beharrezko 
agiriekin suposatzen dut, aplikazioak 
berak adierazten didan bulegoren ba-
tean. Atzera jo eta kaleko bekatari mo-
duan sartu naiz. Horretarako ez da deus 
frogatu behar. Libre den apaiz hurbilena 
zortzi kilometrora dago. Mapak haraino-
ko bide bat proposatzen dizu, galbiderik 
ez. Apaiz batzuei, antza, eliz barruan 
gabe kalean dabiltzanei, profila ikusten 
ahal zaie, argazki batekin, jatorriarekin 
eta jaiotze zein apaizte urtearekin. Urru-
tiago daude horrelakoak baina aukera 
gehiago ematen diote irudimenari asma-
tzen saiatzeko bekatuekin barkaberago 
zein agertuko ote, edo baita berrietara 
zein irekiago ere.

*    *    *   
 Lagunak aurpegiratu dit, horrelako bat 
eginen balute, ni izanen nintzela lehena 
aurka jotzen, ironiaz erabiltzen, asmo 
gaiztoko zutabe bat idazten. Hirugarren 
ardoan bururatu arren, nire sorkaria 
babestu nahi dut baita neure buruaren-
gandik ere. Itsustu diot, beraz, nitaz duen 
irudi ezkorra. Mintza praktika egin nahi 
duten euskaldun berriak euskaldun iaioa-
goekin harremanean jartzeko horrelako 
aplikazioa nola hartuko nuke harrika? Nik 
neuk emanen nuke izena, plaza batean 
aspertuta edo larunbat gau batean planik 
gabe egotera, eta, zuzenean gelditu beha-
rrean, geroko topaketa hain hotza izan ez 
zedin, lehenago txat fribolorako aukera 
balu, askoz hobe. “Hi, zeren bila habil? 
Hartzaile ala jasotzaile?”. Ezin omen da 
nirekin serio aritu. 

*    *    *   
 Aplikazioak adierazi helbidera joan 
naiz eta uste baino errazagoa izan da 
bulegari arretagabeari apaiz katoliko 
erromatarra naizela sinetsaraztea. Ahal 
dudanean nire eliz barrutiko agiria bi-
daltzeko eskatu dit. Halere, kodea eman 
dit. Profilean “euskaldun egokikorra” 
idatzi dut. n

Euskaldun go!

Angel Erro  
IDAZLEA 

@angelerro 

Antton Olariaga
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Zergatik balio du gehiago bonbilla bat 
aldatzeak agure bat artatzeak baino? 
Nolatan irabazten du gehiago makina 
gainean doan kaleko gizon garbitzaileak, 
bulegoetan zoru garbigailua pasatzen 
duen emakume garbitzaileak baino?
 Soldata arrailaz hitz egitea lan mer-
katuko genero ezberdintasunez jardu-
tea da, emakumeei eragiten dietenak 
modu nabarmenean. Lantoki gehie-
netan kargu bera duten emakume eta 
gizonek berdin irabazten dute, beste-
lakorik ilegala bailitzateke. Honenbes-
tez, egiturazko desberdintasunak dira 
soldata arrailaren oinarrian daudenak: 
sexuaren araberako lan banaketa eta 
etxeko zein zaintza lanak ia osorik ema-
kumeengan erortzea. Azkenean, gaur 
oraindik, haiek baitira ia beti lan-bizitza 
sakrifikatzen dutenak, besteak beste, 
seme-alaben eta zaharren zaintzarako.

 Zenbait estereotipo eta uste hedatu 
ditu horrek, emakumeek egindako lanari 
zentraltasuna eta balioa kendu diotenak. 
Hein horretan, emakumeek urte amaie-
ran diru gutxiago irabazten dute lan bal-
dintza prekarioenak eta ezegonkortasun 
handiena pairatzen dituztelako. 

Lanpostua ez, langilea da eragilea
Sexuaren araberako lan bereizketaren 
ondorioz, andrazkoei lan jakin batzuk 
egotzi zaizkie, femeninotzat jo eta gu-
txietsi direnak, nola ekonomian hala gi-
zartean. Bestela esanda, gizonezkotzat 
hartu diren lanak hobeto ordaintzen 
dira rol maskulinoarekin bat datozela-
ko, eta emakumeek bete dituzten fun-
tzioak askoz okerrago logika beraga-
tik. Esaterako, supermerkatu batean 
mantentze lanak egiten dituen gizonak 
lantoki berean kutxazain lanak egiten 

dituen emakumeak baino gehiago ko-
bratzea, indar fisiko gehiago behar due-
lakoan bere egitekoak. 
 Lanpostuak eskatzen duen trebetasu-
na berdina denean ere, ordainsarien ar-
teko arrakala ikaragarria dela dio Zaloa 
Ibeas LABeko emakume idazkaritzako 
arduradunak: “Erabakigarria ez da zein 
lan mota egiten den, nork egiten duen 
baizik. Ez da garbiketa lanak ez duela 
soldata duina merezi, arazoa da ema-
kumeek egin behar badugu, gutxiago 
merezi dugula”. 

GENERO DISKRIMINAZIOA | ENPLEGUA | ZAINTZAASTEKO GAIA

 Itziar Ugarte Irizar 
 @itzugarte

Matxismoa soldatetan

URTEAN  
7.666 EURO 
GUTXIAGO
Ohituta gaude titularrera: Emakumeek gizonen soldaten azpitik kobratzen 
dute. Auzia ez da lan berdinean ordu berdinak egiteagatik gutxiago 
ordaintzen zaiela emakumeei. Eta orduan? Sexuaren araberako lan 
bereizketak eta enplegutik at geratzen diren lanez nagusiki emakumeak 
arduratzeak nabarmen baldintzatzen dute haien jardun profesionala. Honela, 
Espainiako eta Frantziako Estatuen estatistika erakundeen arabera, iaz Euskal 
Herriko emakumeek, batez beste, gizonek baino 7.666 euro gutxiago irabazi 
zuten urte amaieran, eta aurten ere, zifra ez da larregi aldatuko.
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 Askotan aurkakoa entzun arren, admi-
nistrazio publikoan ere diskriminazioa 
jazotzen dela azpimarratu du Ibeasek: 
“Ospitaletan sukaldean dauden gehien-
goa emakumeak dira, aldiz, garbiketa 
makinekin ari direnak gizonezkoak eta 
soldata diferentzia handia da”. 

Zerbitzuetan erreginak, eta pobreak
Enpleguaren feminizazioak zera esan 
nahi du: emakumeen bizitza eta lana 
zehaztu duten ezaugarriak –ezegonkor-
tasuna edo lan anitzei aurre egin beha-

rra, kasu– gero eta enplegu gehiagotara 
ari direla zabaltzen, gizon eta emaku-
mezkoek okupatzen dituztenak. Lan 
munduak feminizazio prozesu orokorra 
bizi duela esateak ez dakar, ordea, sexua-
ren araberako lan banaketa murriztea. 
 Hain zuzen, emakumeek dituzte lan 
merkatuko kontraturik prekarioenak, 
zerbitzuen sektorean gehiengoa direla-
ko. Emakunderen arabera, EAEn hamar 
emakumetik bederatzik egiten du lan 
zerbitzuetan. Aldiz, prestigioaren eta 
ordainaren beste muturrean dauden 

sektoreetan, eraikuntzan eta industrian 
bereziki, hiru laurdenak baino gehiago 
gizonezkoak dira. 
 Emakumeak lan merkatura sartzen joa-
tean, eurek betetzen zituzten lanak oso 
modu prekarioan merkantilizatu dira, 
zaintzaren sektorea da adibide garbia. 
“Emakumeak merkatuaren interesen ara-
bera sartu gara lan mundura,  ingurukoen 
ardura eta beste lan guztiak utzi gabe. Ez 
gabiltza gizonen baldintza berdinekin, 
eta horrek, lanaldi murriztu inposatua 
dakar”, azaldu du LABeko langileak.
 Lanaldi murriztua edo partziala dute-
nen ia %80 emakumeak dira eta haue-
tatik nahita hori aukeratzen dutenak 
oso gutxi. Ibeasek dioenez, “hori da lan 
merkatuak eskaintzen dien aukera ba-
karra. 400-500 euroko soldatez ari gara, 
bizitza proiektu bat ateratzeko ezinez-
koa. Azkenean, sistema kapitalista hete-
ropatriarkalaren logika du, emakumea 
menpeko bihurtzen baitu. Gizonaren 
soldatak eusten du etxeko ekonomia, eta 
emakumearenak osatu. Sistemak bere 
sostengurako behar du diskriminatu”.

Sabaia ezin hautsi
Okerren ordaindutako lanpostuetan 
gehiengoa izatearekin bat, emakumeak  
gutxiengo nabarmena dira lanpostu al-
tuenetan. Ardura kargu hauetara iris-
tea eragozten dien oztopo ikusezinak, 
kristalezko sabaiak, eragin zuzena du 
soldata arrailan, zenbat eta altuagoak 
ordainsariak orduan eta handiagoa 
baita emakume eta gizonen arteko ira-
bazien diferentzia. Hamar kargu exe-
kutiboetatik hiru baino ez dira emaku-
mezkoenak eta urrun daude oso haien 
gizonezko lankideen soldatengandik. 
Gainera, 2008ko krisiak kristala inoiz 
baino gehiago gogortu duela dirudi.
 Aginte dohainak eta lidergo postuak 
tradizioz gizonekin lotzea jendartean 
oso barneratuta dagoela dio Ibeasek, eta 
emakumeak botereari lotuta ikusteare-
kiko erresistentzia agerikoa dela orain-
dik, izan enpresaburu zein haur eskola 
bateko zuzendari. Ardura postu batera 
iristeak ez du hartzen, gainera, zentzu 
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Argazkian, Bizkaiko zahar etxeetako langileak 
manifestazioan Bilbon, 2016ko ekainean. 
Emakumeen 10etik 9k zerbitzu sektorean egiten 
du lan, enplegu prekarioenetan.
MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS
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bera batean eta bestean. Goi kargueta-
ra ailegatzen diren andrazkoek presio 
gehiago daukatela dio, postua merezi 
dutela etengabe erakutsi beharra. 
 Ardura karguan egoteak enplegua 
beste guztiaren gainetik jartzea ere ba-
dakar sarri, desordutan bileretarako 
prest egotea esaterako, eta emakume 
ugarik ezin dute, ez badago inguruan 
etxeko eta zaintza lanez arduratuko de-
nik. Horregatik, enplegura eta etxeko 
eta zaintza lanetara iristeko, malguta-
sun handiagoko postuak onartu behar 
izaten dituzte.
 Ibeasen arabera, bestalde, diskrimi-
nazioa ahantzi gabe, emakume asko ez 
daude prest lan merkatuko exijentzia 
horiei men egiteko, ez delako bateraga-
rria bizitza erdigunean jartzea lehenes-
ten dutenekin.

Etxearen itzala lanera
Emakume ugarik etxearen eta familia-
ren itzala gainean eramaten dute lanera. 
Eremu pribatukotzat ulertzen diren ar-
durak ia osorik haien gain uzteak ikara-
garri zailtzen die bizitza pertsonalaren 
eta lan bizitzaren arteko oreka, eta adin 
batera iristean, euren ibilbide profesio-
nala eteten dute askok. Soldata arraila 
35 urtetik aurrera etengabe haztearen 
arrazoietako bat da hain justu haurren 
eta zaharren kargu egiteko garaia iris-
ten dela etxe askotan.
 Balio beza datuak, Emakunderen ara-
bera, 2014an enplegua eta familia ba-
teratzeko neurriak (amatasun eta aita-
tasun baimenak, lanaldi laburtzeak edo 
familia zaintzeko eszedentziak) hartu 
zituztenen %95,5 emakumeak ziren. Gi-
zonak %4,5 baino ez. 
 Emakunderen Soldata arraila: eragi-
leak eta adierazleak txostenean ageri 
denez, emakumeek enpleguaren gai-
netik familia jartzen dutenaren usteak 
eragina du honetan. Ingurukoen zain-
tzarako lan bizitza alboratzean, gizonen 
enpleguak haienak baino balioespen 
eta garrantzi handiagoa irabazten du. 
Beraz, bataren zein bestearen familia
-babesa ere ez da parekoa, ekonomikoki 
bezala, motibazio zein itxaropenari da-
gokionean.

Matxismo ilegala
Legez kontrakoa bada ere, badira orain-
dik politika zuzenki matxistak dituzten 
enpresak, gizonek egindako lan bera-
gatik emakumeei gutxiago ordaintzen 

dietenak. Sindikatuak behin salatuta-
ko egoera kontatu du Ibeasek: “Eskole-
tako janaria prestatzen zuten catering 
batean, sukaldean zeuden gizonezkoei, 
alboan lan berean ziharduten emaku-
meei baino 200 euro gehiago ematen 
zieten gutun-azal batean. Salatu ostean, 
emakumeei ere eman beharrean, gizo-
nei kendu zieten eta sekulakoa mun-
tatu zen. Diskriminazio oso zuzena da, 
sinesgaitza irudi lezake, baina oraindik 
halakoak badira”. Enpresa askok gisako 
bazterketa zuzenak soldata osagarrien 
bidez estaltzen dituztela dio, lantokie-
tan oso praktika komuna den plusen 
banaketarekin. 

 Krisiaren ostean gertatutako beste 
kasu esanguratsu bat ere jarri du ma-
txismo bizi horren adibidetzat Ibeasek: 
“Nafarroan gazta freskoa egiten zuten 
enpresa batean emakumeak aritzen zi-
ren kateko lanean. Krisia iristean, kale-
ratu egin zituzten herrian langabezian 
zeuden gizonak kontratatzeko, eta zuze-
nean, soldata igo eta lan baldintzak ho-
betu zizkieten”. Sektore feminizatuetara 
gizonak sartzean lan baldintzak nola 
hobetzen diren baieztatu ahal izan du-
tela dio, telemarketingean esaterako.

Zenbakien zartada
Soldata diferentziaren faktore eragi-
leak aztertu ditugu argazki osoago ba-
ten bila. Datuak, ordea, hor daude eta 
lan merkatuan emakumeek jasaten du-
ten bazterketaren isla dira: Euskal He-
rrian iaz batez beste 21.453 euro iraba-
zi zituzten emakumeek, gizonek baino 
7.666 euro gutxiago. Hau da, emaku-
mezkoek %26,3 gehiago irabazi behar 

lukete gizonezko lankideen soldatara 
iristeko, Gaindegia Euskal Herriko eko-
nomia eta gizarte garapenerako behate-
giaren arabera.
 Espainiako eta Frantziako Estatuak 
alderatuta, Imanol Esnaola Gaindegia-
ko koordinatzailearen arabera, Ipar 
Euskal Herriko egoera sendoagoa da: 
“Frantziako Estatuak baditu gizarte ba-
beserako zenbait elementu, gutxieneko 
1.200 euroko soldata eta familia, langa-
bezia edo pobrezia egoeretarako pres-
tazioetarako beste kultura zein berme 
juridiko bat, kasu. Horrek Iparraldean 
Hegoaldean baino kohesio sozial han-
diagoa izatea eragiten du, bizi baldintza 
duinagoak eta pertsonen formaziorako 
sustapen eta babes gehiago izatea”.
 Zifretara itzulita, puntuz puntu bada 
xehetasunik:
• Adinaren arabera, lan merkatura sar-

tzen diren gazteenen artean apalagoa 
da soldata diferentzia. Behin 35 urte-
ko langa igarota, ordea, hazi besterik 
ez da egiten, soldatak gero eta poto-
loagoak bihurtzen hasten direnean eta 
seme-alaba eta aurrerago gurasoen 
zaintza garaia iristean. Lan merkatuan 
aktibo dauden emakume eta gizonen 
soldaten arteko diferentzia handiena 
55 urtetik gorakoen artean dago.

• Sektoreari behatuta, emakume gu-
txien dauden sektoreetan da solda-
ta arraila txikiena, eraikuntzan edo 
industrian kasu. Zerbitzuen sektore 
feminizatuan arraila zabala da, or-
dea. Hala ere, Esnaolak dio EAEn, 
EUSTATek emandako datuen arabera, 
eskualde industrializatuenetan da-
goela soldata arraila zabalen, Goierrin 
gehien, %51ko diferentziarekin. Sal-
buespentzat Debagoiena aipatu du, 
kooperatiben konpromisoagatik.

• Lan baldintzak hobera egin ahala, sol-
data diskriminazioa hazi egiten da. 
Honela, behin-behineko langileen ar-
tean estua da soldata arraila, eta han-
dia kontratu finkoa dutenen artean. 
Kontratuaren iraupenean, Euskal 
Herrian enplegu partzialaren %79,5 
emakumeek egiten dute eta aldi bate-
rako enpleguan ere haiek dira nagusi, 
%54,3. Biak Europar Batasuneko ba-
tez bestekotik bospasei puntu gorago.

• Formazioan ikusten du Esnaolak 
errenta segregaziorako eltze beroa, 
sexuaren araberako ibilbide formati-
boan. Emakumeak aitortza ekonomi-
ko txikiagoko sektoreetan jarduteko 

 » Zaloa Ibeas (LAB): 
“Erabakigarria ez da zein 
lan mota egiten den, nork 
egiten duen baizik. Ez da 
garbiketa lanak ez duela 
soldata duina merezi, 
arazoa da emakumeok 
egin behar badugu, 
gutxiago merezi dugula”
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SOLDATEN FEMINIZAZIOA

ENPLEGU PARTZIALAREN  
FEMINIZAZIOA (2015)

ALDI BATERAKO ENPLEGUAREN 
FEMINIZAZIOA (2015)

URTEKO BATEZ BESTEKO SOLDATAK (2013)

E.A.E.

Nafarroa

Iparraldea

Euskal Herria

JARDUERA ADARREN 
FEMINIZAZIO TASA  

(HEGO EUSKAL HERRIA, 2016)

Iturriak: EUROSTAT, EUSTAT eta GAINDEGIA.

Iturria: INE

Iturriak: INE eta INSEE.

%73,9 %72,6 %78,2 %79,5

Europar  
Batasuna

Espainiako  
Estatua

Frantziako  
Estatua

Euskal  
Herria

Gasa, elektrizitatea, hornikuntza %9,2

Eraikuntza %11,6

Industria %19,8

Nekazaritza %22,1

Komunikazioa %34,1

Merkataritza %48,2

Higiezinak %50,5

Finantzak, aseguruak %51,4

Jarduera profesional, zientifiko, teknikoak %54,0

Administrazioa %68,8

Aisialdia %78,8

%49,6 %48 %52,9 %54,3

Europar  
Batasuna

Espainiako  
Estatua

Frantziako  
Estatua

Euskal  
Herria

22.687 €

19.364 €

16.864 €

21.453 €

30.313 €

27.848 €

23.037 €

29.119 €
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formazio adarretara bideratzen dituz-
te, eta gizonezkoak, eraginkortasun 
ekonomiko handieneko lanbideetara. 
Kultura hori oso bizirik dagoela uste 
du. Hala, EAEn ingeniaritza eta arki-
tektura ikasketak lau emakumetatik 
batek hautatzen ditu, osasun zientzia-
takoak, aldiz, lautik hiruk.

Segregazioa hausteko gakoak
“Orain kotizazio maila baxutan ari di-
ren emakumeek, erretiro adinera iris-
ten direnerako zer kotizatuko dute? 
Titulazio handiekin jardun ekonomiko 
apaletan dabiltzan emakume prestuek, 
zein norabide hartuko dute?”. Esnaola-
ren arabera, urte gutxi barruko prebisio 
sistemak argi gorriak dauzka begien au-
rrean. Adinekoen pobreziaren aurpe-
gia femeninoa izango dela aurreratu du, 
eta horri aurre egiteko, eraginkortasun 
ekonomiko handiena duten sektoreetan 
emakumeen presentzia indartzea gakoa 
izango dela. 
 Bestela, hurrengo urteetan indartze 
ekonomikorik badago ere, nekez al-
datuko da egoera, emakumeak ez bai-
taude industriara bideratuta. Bestalde, 
garrantzitsua iruditzen zaio Esnaolari 
emakume gehien dagoen sektoreetan 
eraginkortasun ekonomikoa handitzea 
sustapen ekonomikoren bidez.
 Egoera aldatuko bada, giltzarria izan-
go da bai Ibeasen bai Esnaolaren iritziz 
zaintza begirunez hartuko duen legedia. 

“Herri hitzarmena” deitu dio Esnaolak: 
“Herri bezala pentsatuko bagenu, zain-
tza, amatasuna... gure lan harremanetan 
ez lirateke ibilbide profesionalerako oz-
topo izango eta oso babestuta egongo li-
rateke.” Joera kontrakoa dela dio, baina, 
Ibeasek, zaintzaren arloan murrizketak 
gero eta ugariagoak direla eta.
 Sexuaren araberako segregazio labo-
rala eta ekonomikoa gainditzeko maila 
ugaritan eragin beharko da; zuzeneko 
diskriminazioan, lanpostuak baloratze-
ko irizpideetan, genero-estereotipoe-
tan eta enpresa kulturan, besteak bes-
te. Gainontzean, kristalezko sabaiaren 
pean, menpeko lan bizitza bermatuko 
da hurrengo belaunaldietako emaku-
meentzat. n

 » Lan baldintzak hobera 
egin ahala, soldata 
diskriminazioa 
hazi egiten da. 
Behin-behineko langileen 
artean estua da soldata 
arraila eta handia 
kontratu finkoa dutenen 
artean

Argazkian, 2016ko martxoan Errenterian etxeko langileek egindako elkarretaratzea. Etxeko langile ia 
denak emakumeak dira eta gehienak atzerritarrak. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS
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2004. urtean hurbildu zinen Garapen 
Kontseilura. 2008an, berriz, bulegoan 
sartu. Bigarren kargu-aldian presiden-
teorde izan zinen. 2015ean, Jean-Bap-
tiste Etchetoren presidentearen lekukoa 
hartu zenuen. Elkarteko burua zara gaur 
egun. Zer nabarmenduko zenuke ibilbide 
horretan?
Garapen Kontseiluko bulegoan hastean 
nire lehen xedea, kontseiluko kideekin 
hobeki elkar komunikatzea izan zen, 
baita lantzen ditugun gaiak ahalik eta 
argikien ulertaraztea ere jendartean. 

Lan egiteko moldea aldatzeko beharra 
ikusi nuen. Lehenago, gure aburua tek-
nikarien eskutik pasatzen zen lehenik, 
eta gero aurkezten genuen jendearen 
aitzinean. Alta, aburuek ehunka orrialde 
betetzen zituzten, eta horiek ezin geniz-
kien 150 gizarte eragileei helarazi mol-
de egokian. 

Zein izan da barne funtzionamenduan 
kontseiluaren pario behinena? 
Batetik, jendearen ikusmoldeak egoki 
biltzea bilkuretan. Jendeak ez du den-

 Mikel Asurmendi 
 @masurmendi 
 ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Caroline Phillips, Garapen Kontseiluko presidentea
“EZ NAU GIZARTEAREN 
DESMOBILIZAZIOAK KEZKATZEN, 
HAUTETSIEN DESMOTIBAZIOAK BAIZIK”

1964, Auckland– Kalifornia 
(AEB). 1983n heldu zen 
Frantziara, Parisera. 1992an, 
berriz, Euskal Herrira. 25 
urte dira Lapurdin bizi 
dela. Komunikazio digital 
arloko aholkularia da. Digital 
Komunikazioa enpresa 
zuzentzen du Bidarteko 
Izarbel teknologia gunean. 
Kantaria da, Mixel Ducau 
bikotekidearekin batera 
ezaguna musika munduan. 
Ipar Euskal Herriko Garapen 
Kontseiluko presidentea da 
2015eko otsailaz geroztik. 
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borarik bilkuretara etortzeko, askok 
etxean lan egiten du, beraz, beste gisa 
batez aritzea pentsatu genuen. Bestetik, 
gure egiteko nagusia da hautetsien eta 
gizarte zibilaren artean oreka lortzea. 
Ideia sobera ekartzea ez da ona, eta 
gutxi ekartzea ere ez. Gizarte zibilaren 
ahotsa ongi biltzea da funtsezkoa, bera 
da Garapen Kontseiluaren balorea eta 
ahalmen gehigarria. 

Garapen Kontseiluak eta Hautetsien Kon-
tseiluak bide luze egin dute elkarren on-
doan. 2017tik aitzina aldaketa dator.  
Aurreko hamarkadetan Garapen eta 
Hautetsien kontseilu bietan, aldi be-
rean, lan egiten zuten kideak egon zi-
ren. Mahai-inguruan maila eta ardura 
guztietako jendea aritu da, lurraldea-
ren garapen orekatua izan dute xede. 
Orain, beste garai batean gaude, egitu-
ra instituzional berria eraikitze bidean 
dagoelako: Euskal Hirigune Elkargoa. 
Garapen Kontseilua ez da aldatu, gizarte 
zibilaren ordezkaritza baita. Beraz, al-
daketa Hautetsien Kontseiluan emanen 
da. Elkartea izatetik instituzioa izatera 
pasako da urtarrilaz geroztik, beraz, lan 
egiteko molde berriak atzeman behar 
ditugu. Lan horretan ari gara.  

Garapen Kontseilua trantsizio egoera ba-
tean dagoela erran daiteke. 
2015eko irailean gure kideei instituzio 
berriaren alde jartzeko eskatu genien. 
Lan egiteko moldea berritzeaz gain, gal-
dera zehatza egin diegu: Hirigune Elkar-
goak (HELEP ere deitua) zer ekar de-
zake zuen eremuan? Hautetsiei gizarte 
eragileen ekarpenak helarazi dizkiegu: 
enpresa, laborantza, garraio, etxebizi-
tza edota kultura arloei buruzkoak. Gi-
zarte zibileko elkarteen proposamenak 
bideratzen ari gara instituzio berria 
eraikitzen laguntzeko. Etorkizuneko 
Proiektua izenekoan ari gara, Garapen 
Kontseiluaren geroaz, gure konbikzioez 
eta egituraz galdatzen ari gara, berau 
egokitzeko. Anartean, ez dakigu zein 
izanen den egitura berria, baina gaur 
arteko espiritua atxiki nahi dugu, baita 
hautetsiekin elkarlanean jarraitu ere. 

Harremanen lanketa garaia da, beraz. 
Instituzio politiko baten egitura oso for-
mala eta zurruna izaten da. Adibidez, 
Garapen Kontseiluak Hirigune Elkargo 
barnean gai zerrenda itxi batean lan egin 
behar badu, aldaketarik onartzen ez due-

na, hori ez zaigu interesatzen. Elkarrekin 
lan egiteko manera eraiki behar dugu, 
harreman molde berria bilatzen ari gara, 
guk elkarrekiko eraikuntzan segitu nahi 
dugu. Funtsean, instituzio berria esperi-
mentatzeko gunea izatea ere nahi dugu, 
orain arte egin dugun bezala segitzeko. 
Gizartearekin elkarrizketa garatzeko ba-
tzorde paritarioa izatea nahi dugu, sol-
datapeko nahiz nagusien sindikatuekin. 
Garapen Kontseiluko elkarteak %90 dira, 
beraiek dira eragile nagusiak. Aldi beran, 
elkarte gisa ere funtzionatu eta indepen-
dentea izaten jarraitu nahi dugu.

“Batzuetan ez da ongi ulertzen zein diren 
Garapen Kontseiluaren eta Hautetsien Kon-
tseiluaren egitekoak, ezta elkarrekin nola 
lan egiten dugun ere”, erran zenuen kargua 
hartzean. Argitu al duzue zeregin hori? 
Garapen Kontseilua ez da sufragio uni-
bertsalaren bitartez hautatua. Elkarteak 
daude, instituzioen administrazioak ere 
bai, baina herritarrak dira eragileak. Al-
diz, Hautetsien Kontseiluko kideak dira 
bozen bidez hautatuak. Garapen Kon-
tseiluak eragileak euren proposamenen 
arabera lanarazten ditu. Aro berriaren 
oinarri-oinarrian Hirigune Elkargoa 
eraikitzeko nahikaria dago, gizarte zi-
bilak horrela nahi duelako, duela urte 
askoko eskakizuna da Iparraldean.  

 » “Estatuaren aldetik 
borondate sendoa dago 
Euskal Herriarekin 
‘harremana’ 
normalizatzeko”

 » Identitatea sendoa 
denean, negoziatzeko 
oinarri hobeagoa dago. 
Beraz, lurralde edo 
perimetro ongi definitu 
batekin are indartsuagoak 
izanen gara”

 » “Gizarte zibilaren eta 
hautetsien artean ez 
badago elkar ulertzerik, 
gizarte zibilak bere 
hautagaitza aurkeztuko du”
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Zein da hautetsien jarrera, oro har?
Azken urteetan hautetsiak oso lanpetua 
izan dira instituzioaren markoa erai-
kitzen, edukietan ez dira hainbeste ari 
izan. Instituzio berriari forma eman 
nahian ari dira eta mamiari buruzko 
hausnarketa eztabaidatu behar dute sa-
konean. Haatik, konplikatua da denekin 
ongi uztartzea eta funtzionatzea. 

Euskal Herria 2014-2020 Lurralde Kontra-
tua indarrean dago. Estatu eredua krisian 
dago. Deszentralizazio bidean, Erregioa 
handitu da, Departamendua ahuldu, He-
rri Elkargoak desagertuko dira Hirigune 
Elkargoa sortzeko. Horrek nola eraginen 
du kontratu berria izenpetzeko orduan?  
Zaila da esatea nola eraginen duen. Ba-
dago gai lauso asko lantzeko, zalantza 
asko, elkarte berri bat sortzen denean  
halaxe izaten da. Frantzian kontratu 
berezia dugun lurralde bakarra gara. 
Estatuaren aldetik borondate sendoa 
dago Euskal Herriarekin “harremana” 
normalizatzeko. Estatuak herrien inter- 
komunalitatea garatu nahi du. Halaber, 
Estatuak nahi du orain arteko Kontratua 
garatzen segitzea. Kontratuko proiek-
tuak berrikusi nahi ditu, baina Gara-
pen Kontseiluak ez du erabakitzen, hori 
ulertzea oso da garrantzizkoa. Gizarte 
zibilak proposatzen du eta hautetsiek 
erabakitzen. Egia da, orain arte gizarte 
zibilak ere neurri batean determina-
tu izan du Kontratuaren edukia. Azken 
Kontratuan, 700 pertsonak parte hartu 
dute, hamar gai nagusien inguruan, hau-
tetsiek eragileen proposamena aintzat 
hartu dute eta eragileek berriz eran-
tzun. Negoziazio mahaia abian da, ar-
bitraje bidez arautua. Gu ez gara finan-
tzariak, beraz ezin dugu erabaki, baina 
kontratuaren izaeraren gainean eman-
dako iritziak eragiten du.   

Hautetsi sektore batek hainbat helegite 
jarri ditu instituzio berriaren sorrera ozto-
patzeko. Zer aburu duzu horretaz? 
Aldaketa garaia oso zaila da. Institu-
zioa berria izanen da, eta horrek area-
go zailtzen du hautetsien akomeatzea. 
Nihaurk eraso batere ez goxoak jasan 
ditu Hirigune Elkargoaren aurka dau-
denen aldetik. Ez zuten nahi nik jarrera 
hain argi agertzea egitasmoaren alde. 
Beraz, “lagunak egin ditut”. Edonola ere, 
Garapen Kontseiluko presidente bezala, 
“normaltzat” hartzen dut. Hautetsiak 
juxtuki aglomerazioen eta herrien ar-

teko elkargoetan hautatuak izan direla-
rik, hasi baita Euskal Hirigune Elkargoa 
eraikitzen. Aldaketa handia da. Badaki-
zu, Frantzian badago hastioaren kultura. 

Ez duzu uste sektore batek Elkargoa 
gehiago ulertzen duela gizarte zerbitzu
-rako egitura bezala, eta ez Euskal Herria-
ri identitatea emanen dion Elkargoa gisa? 
Identitatea sendoa denean, negoziatze-
ko oinarria hobeagoa da. Beraz, lurralde 
edo perimetro ongi definitu batekin, are 
indartsuagoak izanen gara. Nahi badu-
zu, horri identitatea deitu. Konparazio-
ne, garraioa antolatzen hastea identi-
tatea aldarrikatzeko era izan daiteke. 
Hautetsi Kontseilua elkarte bat izan da 
orain arte, eta Baiona eta Maule artean, 
adibidez, badaude herrien arteko lau 
herri elkargo. Garraioa finantzatzeko 
ados jarri behar zuten, hemendik goiti 
ezberdina izanen da. Garraioa antola-
tzerakoan identitate bateratua ere erai-
kitzen da. Kontua da, instituzio bakarra 
izanen dugula, eta horrek bultzatuko 
ditu lurralde osoko hautetsiak elkarre-
kin lan egitera. Orain arte ez dugu ha-
lakorik izan, zatituta egon gara, oro har, 
jendea ez da behartua izan proiektu ba-
teratu bati elkarrekin ekiteko. 

Gizarte zibila “normalizazioan” erortzeko 
arriskurik egon liteke. 
Ez nau gizartearen normalizatzeak edo 
desmobilizatzeak kezkatzen, hautetsien 
desmotibazioak baizik, gizarte zibila-
rekin lan egiteko gogorik ez izateak. 
Arriskua da normalizazioak elkarren 
artean egindako lana ahantzaraztea, eta 
elkarrekin lan egiteko kultura alde ba-
tera uztea. Departamendutik zetozen 
eskumenak Erregiora pasako dira, egi-
turak aldatuko dira, baina hautetsiak 
berberak dira, gu eta gizarte zibila ere 
bai. Hautetsiek aldiz, lurraldean lehen 
ez zuten boterea izanen dute. Filosofia 
aldatu daiteke, hori arriskutsua da. Ga-
rapen Kontseiluan espiritu hori gorde-
tzeko lanean ari gara. Egun 400 Garapen 
Kontseilu daude Estatuan eta NOTRe 
legearen ildoan 1.200 sortuko dira, 800 
berri. NOTRe legea indartzen doan neu-
rrian gure erakundea atzean gera liteke, 
gizarte zibilak bere tokia galdu. Baina gu 
adi gaude, zelatan segitzen dugu elkar-
lanean aritzeko. Gure lekua hautetsien 
ondoan dago, laguntzeko eta proposa-
men politiko publikoak arbitratzeko 
prest betiere.

Eman dezagun 2020. urtean gaudela. Hiri-
gune Elkargoak bere heina erreusitu duela. 
Garapen Kontseiluak izanen du izaterik? 
Hegoaldetik datorren galdera da, hango 
mentalitateaz egina. Han lanean hasi or-
duko alderdi politiko bat sortzen duzue. 
Horrek gizarte zibila galdibidera erama-
ten du. Ez da gure kasua. Hemen edo-
zein dela instituzioetan gertatzen dena, 
gizarte zibilak sendo izan behar du. Bes-
tela, teknikariak politikarien alboan ari-
tzen dira ideiak sustatzen, gizarte zibila 
alde batera utziz. Politika mota hori gal-
bidea da. 2020an hautetsiak espresuki 
hautatuak izanen dira instituzioan. Gi-
zarte zibilaren eta hautetsien artean ez 
badago elkar ulertzerik, gizarte zibilak 
bere hautagaitza aurkeztuko du. 

Kritikoa zara Hegoaldeko politika mol-
dearekin, antza.
Ez dut esan nahi Hegoaldean demokra-
zia ez dagoenik, baina falta dute gizarte 
zibilaren ordezkaritza indartsu bat, po-
litikaren egituretatik, instituzioetatik 
deslotua. Garapen Kontseiluaren presi-
dentea naiz, ez naiz hautatua hauteston-
tzietan, eta libreagoa naiz. Hitz egiteko 
askatasuna daukat, elkarte batean nago, 
ez naiz erran behar dudana diktatuko 
didan alderdi bati lotua. Hemen sortzen 
dena, mahai baten inguruan sortzen da, 
gizarte zibilaren hausnarketen ildoan. 

Euskararen egoera oso larria da Iparral-
dean. Nola bizi duzu hori?
Euskaldun berria naiz. Minez bizi dut eus-
kararen egoera. Ohartzen naiz, gehien-
goarentzat euskara ez dela garrantzitsua, 
bakar batzuek baino ez dute interesik. 
Badira ere, euskaldunon hautua errespe-
tatzen ez dutenak. Alta, ezin diegu kan-
potarrei aurpegiratu euskara ez ikastea, 
ez baitugu jakin adierazten guretzat eus-
karak duen garrantzia eta bere beharra 
ongi transmititzen. Ez dugu euskara ongi 
erabiltzen ere, erabiltzen dugu modu fol-
klorikoan. Zoritxarrez, hemen euskara 
desagertzeko arriskuan dago. 

Zer egin dezake Garapen Kontseiluak 
euskararen egoera hobetzeko?
Euskarari lehentasuna eman nahi nioke 
2017an. Hizkuntza zergatik den inpor-
tantea helarazi behar zaio jendeari, gure 
kultura zer den jakin dezaten, bestela ez 
dute ikasiko. Gure bilkura guztiak hasten 
ditut euskaraz eta Estatuko ordezkariek 
itzulpen-kaskoak jartzen dituzte. n
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Cristina Álvarez Baquerizo, ingurumen-abokatua:

“Gobernuek Petronor estrategikotzat 
badute esan dezatela, baina eztabaidatu 
dezagun garbi findegi bat herri baten 
erdian izatearen ondorioez”
Guraso bizkaitarren alaba da Cristina Álvarez Baquerizo ingurumen-abokatu 
madrildarra. Eta azken urteetan Bizkaira etortzea egokitu zaio sarri, 
Petronorren jardueraren aurka lanean ari diren Muskizko hainbat herritarren 
abokatua baita. Bidea hasi zuenean laburrerako izango zela pentsatu zuen, 
orain iruditzen zaio Petronorren aurkako auzietan jardungo duela betiko. 
“Nire aldetik, primeran”.

 Unai Brea 
 @unaibrea 
 ARGAZKIAK: ARITZ LOIOLA

2008an izan zenuen lehen harremana Mus-
kizekin, Udalak kontratatu zintuenean.
Udalak Petronor findegiaren zabalkun-
de proiektuaz azterketa bat egin nahi 
zuen, eta lehiaketa publikoa atera zuen. 
Nik irabazi nuen. Udala, artean, zabal-
kundearen aurka zegoen, eta hala adie-
razi zidaten. Nolanahi ere, txosten serio 
eta dokumentatua egiteko eskatu zida-
ten, ez lerratua.  

Ez omen zen lan erraza izan.
30 urte neramatzan abokatu, eta jaso 
nuen espedientea bezalakorik ikusi 
gabe neukan. Milaka artxibo hainbat 
karpetatan banatuta, izendatu gabe, 
aurkibiderik gabe… Saiatu ginen Eusko 
Jaurlaritzatik txosten ordenatu bat lor-
tzen, eta honela erantzun ziguten gutxi 
gorabehera: “Baina inork sinets dezake 
norbaitek espediente osoa irakurriko 
duenik?”. Horrek erabat txunditu nin-
duen. Tira, aztertzen hasi eta ohartu 
ginen lehen gauza izan zen Petronor 
jarduera-baimenik gabe ari zela lanean 

betidanik. Inori ez zitzaion bururatu ha-
lakorik beharko zuenik, nonbait. 

Baimen hori izango du dagoeneko.
Bai, noski. Dena den orain ez da jardue-
ra-baimenik ematen; ezaugarri horiek 
dituzten industriei ematen zaiena In-
gurumen Baimen Bateratua (IBB) da. 
Eta hori badu Petronorrek, Eusko Jaur-
laritzak prozedura bitxi baten bitartez 
emana. Izan ere, hamar baimen eman 
dizkiote, bata bestearen ondotik eta ba-
koitzak aurrekoa osatuz. Horien guztien 
aurka prozedurak hasi ditugu.

“Hasi ditugu” diozunean, Muskizko bizila-
gun taldeez ari zara?
Bai. Zehazki, Meatzaldea Bizirik koordi-
nadorarako aritu naiz lanean azken ur-
teetan, dohainik. Udalarentzat lana amai-
tu nuenerako konturatu nintzen ez zutela 
jadanik Petronorren aurka jotzeko asmo-
rik. Baina bitartean herritarrak ezagutze-
ko aukera izan nuen; koordinadora anto-
latutakoan, haientzat lan egiteko eskaini 

nuen nire burua. Gaia ondo ezagutzen 
nuen ordurako, milaka artxibo aztertu 
eta gero. Baina ez nukeen sekula pentsa-
tuko kontuak hain luze joko zuenik.  

Hasteko, Muskizko eta Abantoko udalek 
Petronorri emandako jarduera-baimenen 
kontra jo zenuten.
Bai. Egia esan behar badizut, nik garai 
hartan pentsatzen nuen: “Hauei bihar 
bertan itxiaraziko diete findegia”. Kontu 
erraza izango zela uste nuen, denbo-
ra eta lan apur bat besterik eskatuko 
ez ziguna. Hainbeste lege urratze ze-
goen… Bai Abantok bai Muskizek eman-
dako baimenen aurkako prozedurak 
aise irabazi genituen Bilboko Adminis-
trazioarekiko Auzien Epaitegian. Baina 
Petronorrek helegitea aurkeztu zuen, 
eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak 
(EAEAN) arrazoia eman zien. Horrez 
gain, Jaurlaritzak emandako IBBaren 
aurka aurkeztutako helegiteak ere galdu 
genituen. Auzi horiek guztiak EAEANe-
ko areto berean ebatzi ziren.
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IBBa emateko modua bitxia izan zela 
esan duzu. Hamar baimen eman zituen 
Jaurlaritzak, bakoitza aurrekoaren osaga-
rri, eta denen aurkako helegitea aurkeztu 
behar izan zenuten.
Hori da auzi honetan egon den beste 
gauza ezohikoetako bat. Baimen ho-
riek arautzen dituen espainiar legeak 
dio prozedura bat dagoela IBB bat 
emateko, eta IBB hori aldatzeko siste-
ma zorrotza ezartzen du. Ezin da alda-
tu Eusko Jaurlaritzari egoki iruditzen 
zaion edozein gauzarengatik. Baina 
kasu honetan, legeak aurreikusten ez 
dituen arrazoiengatik egin dira alda-
ketak. Bide batez, esan dezagun horrek 
desoreka handia sortu duela Petro-
norren eta herritarren arteko lehian, 
besteak beste tarte batez Gallardón 
ministroak ezarritako justizia-tasen 
legea izan genuelako indarrean, eta 
tentu handiz jokatu behar genuelako 
zer helegite ipini erabakitzeko orduan. 
Orain behintzat lasai ibil gaitezke alde 
horretatik. 

EAEANek Petronorri arrazoia eman eta 
gero, Espainiako Auzitegi Gorenera jo 
zenuten, eta hura ere findegiaren alde. 
2016ko martxoan izan zen hori.
Bai. Baimena ondo emanda dagoela 
esan zuten, baina epaiak ez zituen az-
tertu guk emandako argudioak.   

Zer argudio? 
Nik uste nuen azkenean guri emango 
zigutela arrazoia, batez ere, gauza ba-
tengatik: IBB eman aurretik egindako 

ingurumen-inpaktu azterketetan, ez 
zuten kontuan izan osasunarenganako 
inpaktua. Legeak ez du horri buruz za-
lantzarako zirrikiturik uzten, baina az-
terketa hori ez da inoiz egin. 2008an, 
Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzen-
dari nagusiak txosten bat kaleratu zuen 
esanez ez zeukala esateko ezer, ez bai-
tzegoen osasunari buruzko informazio-
rik. EAEANeko prozeduretako batean 
haren testigantza eskatu genuen, eta 
gauza bera esan zuen. Auzitegiak on-
tzat eman zuen hori, baina herritarren 
osasunaz ezer ere ez jakitea sinestezina 
da. Izan ere, gezurra da. Auzibide hauek 
prestatzen ari ginen garairako argitara-
tuta zeuden EAEko hilkortasun-atlasari 
buruzko lehen datuak, eta hor ikus zite-
keen eskualdeko herrietan hilkortasun 
handiagoa zegoela arnasbideetako min-
biziengatik. Datu horiek eskuetan izanda 
findegi bat handitzeko baimena eska-
tzen badizute, urtero milaka tona kutsa-
tzaile gehiago ekarriko duena, Osasun 
Publikoko zuzendari batek egin behar 
lukeen lehen gauza arrisku-azterketa 
bat egiteko denbora tarte bat eskatzea 
da. Uste nuen Auzitegi Gorenak osasuna-
renganako inpaktuei emandako arreta 
falta hori kontuan izango zuela, baina 
funtsean esan ziguna izan zen guk froga-
tu behar genuela kausa-efektu erlazioa.   

Horrek ez du talka egiten zuhurtzia prin-
tzipioarekin?
Bai. Izan ere ni hein batean lasaitu nin-
duen Auzitegi Gorenak epaia eman baino 
hilabete batzuk lehenago, Europako In-
gurumen Agentziak (EIA) bilera batera 
deitu izanak. EIAk txosten bat egiten du 
bi urtero, Alerta Goiztiarrei buruzko Ikas-
gai Berantiarrak izena duena; jarduerak 
edo produktuak baimentzean zuhurtzia 
printzipioa aintzat ez hartzeak gerora 
pertsonen osasunean eta ingurumenean 
kalteak eragin dituzten kasuak aztertzen 
dituzte, eta agentziak gure kasua aurkez-
teko hautatu gintuen. EIAko zuzendari 
izandako pertsona batek, Domingo Jimé-
nez Beltránek, adierazi digu Petronorren 
auzian Eusko Jaurlaritzak egindako urra-
tze larrienetako bat zuhurtzia printzi-
pioa aintzat ez hartzea izan dela.

Espainiako Estatuan bideak agortuta, Eu-
ropara jo duzue.
Bai, udan kexa bat aurkeztu genuen Eu-
ropako Batzordean. Baina oso litekeena 
da bide horretatik ere ezer ez lortzea. 

“Petronorri baimena 
emateko egindako 
ingurumen-inpaktu 
azterketan ez zuten 
kontuan izan herritarren 
osasuna”
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Beste bide batzuk ere badaude.
Bai, batetik findegiaren kokapenari da-
gokiona, eta bestetik funtzionamendua-
ri dagokiona. Bigarren horri dagokionez, 
gure asmoa da nazioarteko ingurumen 
ebaluatzaile talde bat ekartzea. Ingu-
rumenaren egoera aztertu nahi dugu, 
Eusko Jaurlaritzak egiten ez duenez. Eta 
horretarako nazioarteko laguntza eta 
diru asko behar ditugu, denboraz gain. 
Momentuz ireki gabe daukagu bide hori.

Jaurlaritzak, Petronorrek berak… esan 
ohi dute airearen kalitateari buruzko 
neurketak egon badaudela, eta legearen 
barruan daudela beti ere.
Legedia gauza bat da, eta beste bat osa-
sunaren aldetik zer litzatekeen gomen-
dagarria. 2006tik hona, Europan ai-
rearen kalitatea arautzen duten legeak 
ahulduz joan dira. Urtez urte Europako 
Ingurumen Agentziak berak kritikatzen 
du hori. Besteak beste, nazioarteko pro-
tokoloak ez dira berresten ari. Adibide 
argi bat Göteborgeko Protokoloa da. He-
men aplikatuko balitz, Petronorrek itxi 
egin beharko luke.

Zer dio protokolo horrek?
Aireko kutsatzaileen balioak ahalik eta 
gehien hurbildu behar direla Osasuna-
ren Munduko Erakundeak gomendatu-
takoei. 

Petronor ez da izango eskualdeko kutsa-
dura eragile bakarra, ordea.
Ez, noski. Baina bai handiena, nabar-
men. Oro har, gero eta gehiago trafikoa-
ri botatzen zaio emisio kutsatzaileen 
errua, baina datuei begiratuta ikusten 
da kutsatzaile guztien kasuan, nitroge-
no oxidoarenean izan ezik, jatorri na-
gusia industria jarduera dela. Krisian 
gaude ordea, eta industriak laguntza 
behar duenez, kontrola ahulduz joan 
da. Bestalde, aire kalitateari buruzko 
datuak ez direla zehatzak, neurketak 
egiteko modua ez delako egokia.

Zergatik diozu hori?
Arrazoi bat baino gehiago dago, baina 
Petronorren kasuan garrantzitsueneta-
ko bat da legeak baimena ematen duela 
neurketak eteteko findegiak geldialdiak 
eta berrabiarazteak egiten dituen bitar-
tean. Findegietan aditu batek esango 
dizu helburua dela lan baldintza norma-
letan zenbat kutsatzen den jakitea, baina 
Petronorrek, esaterako, 2016an denbo-

raren %30 eman du geldialdi edo berra-
biaratze faseetan eta fase horietan izaten 
dira kutsadura handieneko gertaerak.

Jorratzen ari zareten beste bidea finde-
giaren kokapena dela esan duzu. Has-
teko, itsasertzetik hurbil dagoelako, Es-
painiako Kostalde Legeak araututako 
eremuan.
Hasieratik zeharo harritu ninduen Kos-
talde Zuzendaritzak inoiz Petronorri 
buruz ezer esan ez izanak. Ez 2011n le-
gea aldatu baino lehen, ez gero. 

Zein lege aldaketaz ari zara?
Findegia 1972ko kontzesio bati esker 
aritu izan da lanean, eta kontzesio hori 
2012an agortzekoa zen. Guk hilabeteak 
zenbatzen genituen une hori iristeko, 
legea zorrotza baita eta ez baitu inola 
ere baimenik ematen halako kontze-
sioak luzatzeko. Beti pentsatu genuen 
zerbait egin beharko zutela 2012 iristen 
zenerako, eta bai, zerbait gertatu zen, 
gertatu zenez. 2011ko abenduan ekono-
mia jasangarriari buruzko lege-proiektu 
bat eztabaidatzen hasi ziren Espainiako 

Diputatuen Kongresuan. Eztabaidaren 
barruan, PSOEk –EAJrekiko paktu baten 
ondorioz, gero jakin zenez– zuzenke-
ta bat aurkeztu zuen, zeinaren bitartez 
Hidrokarburoen legearen artikulu bat 
aldatzen baitzen. Eta aldaketa zen kos-
taldean zeuden findegien kontzesioak 
luzatu ahal izango zirela. Petronorren 
kasuan, beste 30 urterako. Zuzenketa 
hura ez zen eztabaidatu. Presaka boz-
katu zuten eta kito. Gainera, zuzenketak 
dio behin luzapena eskatuta automati-
koki ematen dela, hau da, Petronor da-
goen lekuan gera daiteke beste 30 urtez 
luzamendua baimentzen duen agiririk 
eskuetan izan gabe. Hainbat zuzenbide 
katedradunen txostenek esan dute hori 
eskandaluzkoa dela. Agian bide hori ere 
irekiko dugu noizbait.  

Momentuz, ordea, Petronorren kokapena 
legezkoa da.
Bai, eta horren aurka ezin dugu ezer 
egin, baina bai Kostalde Zuzendaritzak 
inoiz ezer egin ez izanaren aurka, eta 
hain zuzen horixe salatu dugu Auzite-
gi Nazionalean. Petronorrek alegazio 
bakarra aurkeztu du salaketa horren 
aurrean: ez dugula egiaztatu itsasertze-
ko eremuan daudenik. Eta egia da. Ez 
zitzaidan bururatu maparen bat, argaz-
kiren bat… aurkeztea. Beraz, baliteke 
hori ere galtzea.      

2011ko lege aldaketa hura “nazkagarri-
tzat” jo izan duzu.
Hala da eta. Eusko Jaurlaritzak eta Es-
painiako Gobernuak uste badute Petro-
norren jarduera estrategikoa dela Eus-
kadiren ekonomiarako, esan dezatela. 
Baina karta guztiak mahai gainean ja-
rrita, ez azpijokoekin. Eta eztabaida de-
zagun garbi findegi bat izatearen ondo-
rioez, ezin baitigute esan gozodenda bat 
izatearen berdina dela. Jarduera arris-
kutsua da, eta herri baten erdigunea ez 
da harentzat leku egokia. Hitz dezagun 
horretaz, eta behin hitz eginda argitu 
dezagun mundu guztia ote dagoen fin-
degiaren gaur egungo kokapenaren alde. 
Bide batez, ona litzateke Petronorrek 
ekonomiari egiten omen dion ekarpen 
handi horretatik ingurumenari eta osa-
sunari egiten zaion kaltea berdintzeko 
zati bat kentzea. Europako Ingurumen 
Agentziak lan ederra argitaratu zuen 
orain bi urte, Europako enpresa kutsa-
tzaileek eragiten duten gastu publikoaz. 
Eta horien artean findegiak daude. n

“Legedia gauza bat da, 
eta beste bat osasunaren 
aldetik zer litzatekeen 
gomendagarria. Europan, 
aire kalitatearen araudia 
ahulduz joan da 2006tik ”
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Zubietako erraustegia
Aste honetan jokatzen denaz 
hamalau gako eta galdera

Abenduaren 27an Gipuzkoako erakunde 
nagusiak kontrolatzen dituzten EAJ eta 
PSEko agintariek urrats berri eta –2011an 
nahi izan zuten bezala– atzerabiderik ga-
bekoa egingo dute aspaldi erabakitako 
errauste planta Zubietan eraikitzeko bi-
dean. Aste hauetan gauza asko daude jo-
koan Gipuzkoan eta egunotan egindako 
edo egin gabe lagatako ekintzek ondo-
rioak ekarriko dituzte gutxienez 2051 
arte. Hona gakoetako batzuk, nire ustean:
 
 1) Zubietakoa ez da izango Gipuzkoako 
lehenbiziko erraustegia, bigarrena bai-
zik: Rezola porlan fabrikak hondakinak 
erretzen ditu Donostian bertan, Añorgan, 
berrikitan kontrolak arinduta gainera. 
 2) Hondakinen errausketak gizakien 
eta ingurumenaren osasunean eragiten 
dituen kalteak eztabaidagai izaten segitu-
ko dute, agintariak estaltzen ahalegindu 
arren. Donostialdean, bi erraustegik elka-
rri pilatutako kutsadurak nozituko dira.
 3) Errausketaren aurkako medikuek 
jendea informatu dute eta GuraSOS beza-
lako taldeek mobilizatu dute jendea osa-
suna ardatz hartuta, haurrei aginduz ez 
dituztela babesik gabe utziko. EAJ-PSEko 
agintariek ez dute ez horiekin eta ez bes-
te ezein indar sozial edo politikorekin 
plana eztabaidatzerik onartu.
 4) 2015eko hauteskundeen ostean 
“EAJ-PSE erregimena” entzunda haserre-
tu direnek EAJk eta PSEk gobernatzeko 
moduaren arrasto nabarmena utzi dute 
erraustegiaren inposaketarekin.
 5) 2015ean hasi bazen Gipuzkoan 
Zero Zabor eta Ekonomia Zirkularraren 
aldeko estrategia eraisteko operazioa, 

Zubietako erraustegiak ito ditzake orain-
dik hondakinak ongi kudeatzen dituzten 
udalak eta ereduak.
 6) Hondakinak ondoen kudeatzen di-
tuzten udalek  lan asko egin beharko dute 
beren eredua defenditzeko, hasteko, ere-
du ezberdinen emaitza oso ezberdinak 
“berdintsu” balira bezala aurkezteko ma-
nipulazioetatik. Hondakinen kudeaketan 
badira estandar teknikoak emaitzak kanti-
tatez eta kalitatez neurtzeko, zehatzagoak 
“adostasuna” bezalako kontzeptu politi-
koak baino.
 7) 2011-2015 legealdian Bilduko agin-
tarien hondakin planaren eta orain EAJ 
eta PSEkoen plan zaharberrituaren ar-
teko erkatze eta eztabaida publikorik ez 
da onartu. Baina burrunba mediatikoak 
ezingo du estali egia: alternatiba baze-
goela eta dagoela.
 8) Zerbitzu publiko pribatizatuak be-
rriro publifikatzea aldarrikatzen den 
garaiotan Gipuzkoako agintariek justu 
kontrako bidea egingo dute, publikoa 
pribatizatzekoa. Nola erreakzionatuko 
dute beren programetan publifikazioak 
eta munizipalizazioak aipatzen dituzten 
ELA, LAB, CCOO, eta besteek?
 9) 2051 arteko zor publiko ez-legitimo 
bat sortzen ari dira hilabeteotan EAJ eta 
PSEko agintariak, 2011n swap toxikoe-
kin sortutakoari gehituz. Ezkerreko al-
derdi politikoek erreakzio bereziren bat 
edukiko ote dute? Neoliberalismoak era-
gindako prekarizazioaren kalteez okupa-
tzen diren gizarte mugimenduek?
 10) Udalek hondakinen kudeaketa his-
torikoki beren eskumena izan dutenean, 
ahalmen eta subiranotasun galera handi 

bat ari dira nozitzen Gipuzkoan, manko-
munitateei borondatez lagatako eskume-
nak GHKren bidez konpainia pribatuei 
betiko uzteraino. Hondakinen erabakitze 
eskubidea ere gure esku ez badago, nork 
sinetsaraziko digu gure esku dagoela su-
biranotasun politikoa?
 11) Udalak dira mankomunitateen bi-
dez, GHKren erabakien erantzule. Zen-
bait mugimenduren ostean, Gipuzkoako 
udal bakar batek ez du erabaki manko-
munitate horietatik irteterik. Ez irtetea 
ere erabakia denez, udaletako ordezka-
riak jabetzen dira beren gain hartzen di-
tuztela GHK-k 2051 arte sinatutako kon-
promisoen erantzukizunak?
 12) Politikagintza, udaletakoa barne, 
alderdien aparatuek kudeatzen dutela 
gauza jakina da. Udalak herritarren or-
dezkari direnez, herritarrei azalduko die-
te 2051 arteko aurrekontuak mugatuko 
dituzten kontratuon nondik norakoak? 
Ala alderdiek hartuko dituzte beren gain 
bai erantzukizunak eta bai azalpenak? 
 13) Konfrontazio demokratikoa versus 
irtenbide adostu eta kontsentsuatuak, 
edo bata edo bestea hautatu beharra 
mahairatu da Gipuzkoako hondakinen 
kasuan ere: EAJk eta PSEk ezarria dauka-
ten alde bakarreko estrategiaren aurrean 
lehenbizikoaren antzutasuna agerian ge-
ratu da. 
 14) Errausketaren aurkako elkarte eta 
mugimenduek ez dute lortu, orain ar-
tean, agintariak elkarrizketa zabal batera 
eramatea eta PSE eta EAJko agintariek 
erabakiak de facto ezarri dituzte. Zertan 
aldatuko ote dute beren estrategia hu-
rrengo hilabeteetan? n

 Pello Zubiria Kamino 
 @pellozubiria JON URBE / ARGAZKI PRESS

HONDAKINEN KUDEAKETA
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Suzanne Romaine

“MUNDUKO HIZKUNTZEN  
%90 EZ DAGO ESKOLETAN”
Suzanne Romaine estatubatuar hizkuntzalariak haur orok bere hizkuntzan 
ikastea aldarrikatzen du. Milioika haur ulertzen ez duten hizkuntzan 
eskolatzen direla salatu du, eta hortaz eskolako ateak ixten zaizkiela. 
Hezkuntzarik gabe, bizitzan aurrera egiteko aukera gutxi. Europako hizkuntza 
aniztasunaren foroan hitzaldia eman zuen abenduaren 15ean, Donostian. 
Bi eguneko foroa Donostia 2016ren eta UNESCO Etxearen artean antolatu 
zuten. Hitzaldiaren ondoren elkarrizketa egin genion hizkuntzalariari.

Zuk esana da ez dagoela garapenik hiz-
kuntza aniztasunik gabe.
Ez da horrela zehazki. Ez dago egiazko 
garapenik hizkuntzen garapenik gabe.

Eta zer da egiazko garapena?
Ahalduntzen duen garapena. Jendea 
ez da kanpotik datorren laguntzaren 
jasotzaile pasiboa, jendeak bere gara-
penean parte hartzen du, herritarrek 
laguntza ematen dietenekin eztabaida-
tu dezakete. Adibide bat emango dizut: 
nazioarteko garapen agentzia gehienek 
eta gobernuz kanpoko erakundeek ez 
dituzte bertako hizkuntzak ikasten. He-
rriko jendearekin elkartzen saiatzen 
dira, baina nazioarteko hizkuntzak hitz 
egiten dituztenekin baino ez dira ko-
munikatzen. Afrikako herrialdeez ari 
bagara, gehienetan gizonekin, elkartzen 
dira. Haien hizkuntza hitz egiten ez ba-
dute nola elkartuko dira emakume po-
breekin, bost ume dituzten emakumee-
kin, zeinak mikrokreditu bat nahi duen 
Indian edo Afrikan? Emakume horrek 
nola komunikatu dezake zer nahi duen? 
Hori esan nahi nuen egiazko garapena 
aipatuta. Jendeak bere egoeraz eztabai-
datu dezake kanpotarrekin ama hizkun-
tzan, ez itzulpenaren bidez.

Zuk uste duzu benetan kontuan hartzen 
dituztela gobernuz kanpoko erakundeek 
hizkuntza gutxiagotuak?
Nik uste dut batzuek asmo onak dituz-
tela, baina ez dute ulertzen munduko 
hizkuntzen egoera. Haitiko lurrikara 
da adibidea. Ofizialki frantsesez egi-
ten dute herritarrek, baina jendearen 
%90ak ez du hitz egiten frantsesez. Ho-
rrelako hondamendietan gehien jasaten 
dutenak beti dira pobreen artean po-
breenak, landa guneetan bizi direnak. 
Beraz, zer egiten duzu haiei frantsesez 
hitz eginda? Afrikan ingelesez edo fran-
tsesez egitea bezala da. Herritarrenga-
na bazoaz haien hizkuntzan hitz egi-
tea beharrezkoa da. Mugarik Gabeko 
Itzultzaileak ikaragarrizko lana ari dira 
egiten. Gobernuz kanpoko erakunde ba-
tzuk oso ondo ari dira lanean, beste ba-
tzuk ez hainbeste.

Hitzaldian argazki bat erakutsi duzu. Gaz-
te batek jantzita daraman elastikoan hie-
sari buruzko kontuak datoz ingelesez. Ez 
badute ingelesez egiten, ez al da harriga-
rria informazioa ingelesez edukitzea? 
Herritarren hizkuntza asko ez dira ira-
kurtzen. Irratsaioak, txotxongilo saioak 
edo eskolan antzerkiak egin behar iza-

ten dira informazioa helarazteko, ko-
munikazio moduetan asmatzaile izan 
behar duzu. Idatzitako ikur handi bat 
jar dezakezu, baina herritarrentzat ez 
du zentzurik.
 Mugarik Gabeko Medikuek eginda-
ko ikerketa batean esaten da ebola kri-
sian arazorik handiena komunikazioa 
izan zela. Diote krisia lehenago buka-
tuko zela jendea komunikazio arazoez 
ohartu izan balitz. Arazoa izugarria da, 
erakundeak oztopo horretaz ez badira 
jabetzen.
 Gauza bera ari da gertatzen errefu-
xiatuen krisian Europan. Gehienak ko-
munitate pobreetatik datoz eta askok 
hizkuntza gutxiagotuak hitz egiten di-
tuzte. Nola azalduko dizkiezu zein diren 
haien eskubideak? Hor dago Calaisko 
oihanaren adibidea. Gunetan pilatu di-
tuzte, eta horietako errefuxiatu batzuek 
senideak dituzte Erresuma Batuan. Na-
zioarteko Legediaren arabera, horietako 
batzuek hara joateko eskubidea izango 
lukete, baina ez zegoen inor beraiei hori 
azaltzeko. Joan direnek baino gehiagok 
izango zuten aukera Erresuma Batura 
joateko.
 Horregatik aipatu dizut lehen ahal-
duntzen duen garapena, guneetara joan 

 Onintza Irureta Azkune 
 @oirureta 
 ARGAZKIA: ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS
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eta galdetu izan balute zein hizkuntza 
hitz egiten duten, azaldu izan balitzaie 
haien hizkuntzan zein diren haien esku-
bideak, emaitza bestelakoa izango zen. 
Ez da erraza, hori ere egia da. Horregatik 
diot, hizkuntza garapenerako giltza da.

Hezkuntza zergatik da hain garrantzitsua 
hizkuntza gutxiagotuei lotuta?
Edozertarako giltza da hezkuntza, ez al 
da hala? Zure hizkuntza ez bada irakas-
ten eskolan nola ikasiko duzu?

Etxean…
Batzuetan gurasoek ere ez dute uler-
tzen haien haurrek eskolan darabilten 
hizkuntza. Nola ikasiko du umeak ira-
kurtzen? Irakurtzen ikasten ez baduzu 
nola ikasiko duzu beste ezer? Haur asko 
saiatzen dira irakurtzen ikasten, baina 

ezinean dabiltzala ikusita, utzi egiten 
dute eskola. 
 Ikerketak badira esaten dutenak hau-
rrak urte gehiagoz egoten direla eskolan 
haien ama hizkuntzan ikasten badute. 
Zentzu osoa dauka. Nola ikasiko dute 
eskolako hizkuntza ulertzen ez badute?

Munduko hizkuntzen %90 ez dago esko-
letan. Zifra ikaragarria da.
Oxfordeko Unibertsitatean irakatsi dut 
30 urtez, eta hizkuntza gutxiagotuetan 
hitz egiten duten ikasle asko izan ditut. 
Hala ere, gehienak ingelesak ziren eta 
ingelesez ikasi dute eskolan. Nire ama 
hizkuntza ingelesa da eta eskolak in-
gelesez ziren. Nik toki guztietan gauza 
bera gertatzen zela uste nuen, jendeak 
eskolan bere hizkuntzan ikasten zuela. 
Ikasleak harrituta geratu ziren mun-

duan zer gertatzen den kontatu nienean. 
Zer ikasiko nuke nik eskolan euskaraz 
egin beharko banu? Ezingo nuke uler-
tu. Ehunka milioi pertsonak hitz egiten 
dituzte hizkuntza horiek etxean, kalean, 
baina ez eskolan. Ez da bidezkoa.

Afrikan bada adibide onik?
Etiopian. Hizkuntza bakarrean (arabie-
raz) irakastetik hizkuntza gutxiagotuak 
erabiltzera pasa dira. Bertako hizkuntzez 
gain arabiera eta ingelesa erabiltzen di-
tuzte. Zoritxarrez, Afrikako eskola gehie-
nak ingelesa ahalik eta azkarren sartzen 
saiatzen ari dira. Ez da ona. Pentsatzen 
dute umeek nazioarteko hizkuntza bat 
behar dutela eta uste dute hobe dela 
lehenbailehen irakasten hastea. Horrela 
ez dute behin ere ikasiko, ama hizkuntzan 
eduki behar dute oinarria lehenengo. 
Gero gehituko dituzte beste hizkuntzak.

Pobrezia eta hizkuntza gutxiagotuen ar-
teko lotura zuzena egin duzu.
Jakina. Pobreez hitz egiten dut pobreak 
direlako hizkuntza gutxiagotu gehie-
nak hitz egiten dituztenak. Indigenei 
buruz hitz egiten dut bereziki. Munduko 
hizkuntza gehienak hitz egiten dituzte, 
munduko pobreenen artean daude. Edo 
ez daukate estaturik, edo haiek onar-
tzen ez dituen estatu batean bizi dira, 
edo zuzenean hizkuntza debekatzen 
diete, edo haien lurraldeko natur balia-
bideak ustiatzen dizkiete.
 Bai, zuzeneko harremana dago. Ez dut 
esan nahi hizkuntza gutxiagotuak hitz 
egiteak pobrezia sortzen duenik. Ha-
rreman bat dagoela baizik. Jendeak ez 
badauka ikasteko aukerarik, ez badoa 
eskolara, zer egingo du? Ziklo bat da eta 
errepikatu egiten da. Ez dute pobrezia-
tik ateratzeko aukerarik.
 Berriro diot, kontua ez da hizkuntza 
gutxiagotuak hitz egiteak pobrezia da-
karrela, zeren argudio hori batzuek era-
biltzen dute. Horrela argudiatzen due-
nak dio, adibidez, ingelesa eta frantsesa 
irakatsi behar direla ez izateko pobre. n

BABESLEA: HONDARRIBIKO UDALA

“Nazioarteko garapen agentzia gehienek eta gobernuz kanpoko erakundeek ez dituzte bertako 
hizkuntzak ikasten”. 
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Familia bat etxeko salan arropa lodiz 
beztitua? Gurasoak telebistari begira 
belaunak mantaz estalirik? “Zu familia 
behartsu batez ari zara, adiskide, ener-
giatarako sosik iristen ez zaion jende 
prekarizatuaz”. Alabaina, edonork ja-
kin beharko luke negu gorrian etxean 
mahuka hutsetan egotea oso fenomeno 
berria dela. Etxeak askoz hotzago zeu-
den orain dela oso urte gutxi. 22ºC-ko 
tenperaturen gainean egiten dira kalku-
luak gaur, nahiz eta duela oso urte  gu-
txi arte neguan 15en azpitik egon etxe 
gehienak, kendurik sutondoa zegoen 
sukaldea. 
 Energia aurreztu behar dela, gure sa-
kelari merkeago eta Lurrari eramanga-
rriago gerta dakien? Beti aipatzen di-
ren arren eraginkorrena dela erregaiak 
(egurra, ikatza, gasa, elektrizitatea…) 
ondo hautatu eta erabiltzea eta txarki 
isolaturik eraiki den etxebizitza zahar-
berritzea, horiek baino are eraginkorra-
goa da etxe barruko termostatoa jaistea, 
gure soinak ondo jantzita. Zehaztasu-
nak Kris De Decker holandarrak bildu 
ditu jadanik klasiko bihurtu duen bere 
Low-Tech Magazine webgunean. 
 Termostatoa 22ºC-tatik 18ºC-tara 
apaltze hutsak energiaren %35 aurrez-
tea ekarriko digu. Baina horretarako 

gure gorputzak hobeto isolatu behar. 
Gizakiok, 37ºC-tan bizi diren berogai-
luak bagina bezala, larruazaletik galtzen 
dugu beroa. Janzkiek ez digute berorik 
ematen, geuk sortutako beroari eusten 
laguntzen baizik.
 Oso ezaguna ez den arren, bada janz-
kien isolatzeko ahalmenaren neurri es-
tandar bat, AEBetako teknikariek estan-
dar bihurtua: “clo” (ingelesez janzkiak 
“clothes” dira). Clo batek baimentzen 
dio gizakiari geldirik hoztu gabe luzaz 
irautea 21ºC-tan. Europako gerrara eto-
rri behar zuten soldaduen ekipamendua 
kalkulatzeko militarrek asmatua, clo ti-
piko bat osatzen dute azpiko arropa ari-
nek, alkandorak, galtzek eta jakak, due-
la hamarkada batzuk “lanerako trajea” 
esango zenak. Edozein jeneralek clotan 
azaldurik erraz uler lezake gerrara bere 
gudariak, segun eta zein eguralditan ari-
tu behar duten, nola beztiturik bidali.
 21ºC-tan luzaz eroso irauteko aski 
bada clo bat balio duten arropak janz-
tea, 10ºC-tan 2,7 clo behar dira, eta 0ºC
-tan 4 clo. Gradu bakoitzak berekin da-
kar 0,18 cloren beharra. Beti ere etxe 
barruko tenperaturaz ari gara, kanpoan 
egon daitezkeen haizeetatik salbu. Era 
berean, edozein arroparen isolatze-
ko ahalmena ere eman daiteke clotan: 

mahuka motzeko niki batek 0,15-0,25, 
mahuka luzekoak 0,22-0,30, galtzerdiek 
0,05, jertseak 0,20-0,40, galtzek 0,25-
0,35…  
 Kalkuluak erraz aterako ditu edo-
nork. Slip, galtzerdi arin, kamiseta, niki, 
jertse eta praka luzez clo bat osatzen 
baduzu, 21ºC-tan lasai egon zaitezke 
telebistari begira, baina horiei jertsea 
kendu badiezu (0,30 clo) orduan gela 
24ºC-tan eduki beharra daukazu hotzik 
ez sentitzeko. Aldiz, hasierako multzoa-
ri gehitzen badizkiozu azpiko kamiseta 
eta galtzontzilo edo leotardo luzeak, 1,7 
clo osatuta atsegin egongo zara 17ºC
-tan, energiatan %30-40 aurreztuz (are 
gehiago mahuka hutsetan egotearekin 
alderatuta). 
 Baina inork ez du bizi nahi tipula ba-
ten gisan dozena erdi geruzaz koraza-
tuta. Izan ere, gure janzkeraren isolatze 
ahalmena hobetzen dugu soinean pisu 
handiagoa hartuz, arropa geruza lodi-
tuta, eta horrek ere mugak ditu. Gure 
zorionerako, militarrek, kirolariek eta 
espazioko espedizioek material berriak 
sortu dituzte muturreko eguraldi bal-
dintzetan jardun ahal izateko. Horien-
tzat sortutako arropa asko etxe barruko 
eguneroko bizimoduan ere erabilga-
rriak dira, oso eraginkorrak eta baita 

Isolatu hobeto etxea, diote, hobetu berokuntzaren efizientzia, aurreztu 
energia… baina inork gutxik du aipatzen gizakiak hotzari aurre egiteko 
daukan sistemarik zaharrena, bere gorputza isolatzea. Zergatik ez hasi 
hobeto janztetik sasoi hotzean iraunkortasunez bizitzeko?

ISOLATU?  
LEHENIK GORPUTZA,  
GERO ETXEA

 Pello Zubiria Kamino 
 @pellozubiria 
 ARGAZKIA: THEHIKERDAWG
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estetikoki lasaigarriak ere eskale edo 
diruzale zeken baten piura edukitzeko 
beldur egon daitekeenarentzat. 
 Kris De Deckerren aburuz janzkiak 
alderatzen jarrita, azpiko arropek –gal-
tzontzilo edo panty eta kamiseta lu-
zeek– abantaila handiak dituzte. Gorpu-
tzari itsatsirik doazenez, beroari hobeki 
eusten diote antzeko clo maila daukaten 
janzki zabalagoek baino. Geruzatan ere 
erosoago metatzen dira, eraginak opti-
mizatuz: azpiko arropen geruza batek 
0,5 clo ematen badu, bi geruzak 1,5 clo 
pilatzen dute.  
 Saltzaileek, tamalez, ez dituzte arro-
pen clo balioak aipatzen etiketetan, ezta 
teknologia handiz ekoiztutako material 
berrizkoenetan ere. Hala ere herritarra 
proba eginez edo lagunen informazioz 
erraz ohartzen da batzuen eta besteen 
arteko aldeez. De Deckerrek aztertu di-
tuen eskuliburu tekniko eta azterketen 
arabera, poliesterrez eta akrilikoz egin-
dakoak 2,5-8 aldiz beroago dira kotoiz 
edo artilez ehundutakoak baino. Thin-
sulate bezalako materialak are isolatzai-
le hobeak dira.
 Teknologia apaleko soluzioen susta-
tzaile zorrotz batek gai sintetikoen pro-
paganda egiteak kontraesankorra diru-
dien arren, petrolioz eginik datozelako, 

justifikazio erraza dauka: etxeetako ter-
mostatoa jaisteak askoz erregai gehiago 
aurrezten du janzki sintetikoak ekoiz-
teko erabilitakoak baino. Are gehiago, 
janzkiok erakusten dute erregaiak xahu-
tu gabe etorkizuneko gizakiei laga beha-
rra. Sintetikoak erabili nahi ez dituenak, 
edo garapen ereduarekiko objekzioz, 
edo larruazalean kalte eragiten diotela-
ko, kotoia eta artilea bezalako barruko 
arropetan ere irtenbide egokia aurkitu-
ko du. 
 Eta zer gertatzen da esku eta oin izoz-
tuekin? Geldirik lanean edo etxean luzaz 
egotera behartuak sarritan horiez baiti-
ra  kexu. Eskuak eta oinak dira pertsona 
hoztearen lehen biktimak, baina alde-
rantziz ere bai, gorputza aski berorik 
atxikitzen baldin bada esku eta oinek 
ez dute sufrituko. Zuhaitzen adar mu-
turrak neguko izotzean nola, hala sakri-
fikatzen dira gure oin eta eskuak soina 
hozten sentitzen dutenean. Beraz, es-
ku-larruak janztea baino, gorputz osoa 
–burua barne, batzuetan– beztitzea da 
gakoa. 
 De Klerkek ez du aipatu gabe utzi nahi 
etxea hotzago edukitzeko aukeraren 
desabantaila bat: lagunak badatozki-
zue bisitan, desatsegin aurkitu daitez-
ke zuenean. Kanpotarrentzako janzki 

estrak eduki beti prest. Euskal Herrira 
etorrita, karrikako etxebizitzetan ka-
lefakzio goritan ohitutako jende ugari 
ohartu da horretaz etxe bakarretan bizi 
direnengana joatean. Bestalde, karrikan 
ere lezio hau dagoeneko ikasten ari dira 
bortxaz herritar asko, gas berokuntzak 
dakartzan gastuei aurre egin ezinik. XXI. 
mendeko krisitzarraren erdian, hotzari 
ere ahalik eta trauma arinenekin aurre 
egitea ez zaigu gaizki etorriko. n

Gizon honek neguan kanpin egiteko darabiltzan barruko janzkietako asko etxean egoteko ere erabil ditzake.

 » Slip, galtzerdi arin, 
kamiseta, niki, jertse 
eta praka luzez “clo” 
bat osatzen baduzu, 
21ºC-tan lasai egon 
zaitezke telebistari 
begira, baina horiei 
jertsea kendu badiezu 
(0,30 clo) orduan gela 
24ºC-tan eduki beharra 
daukazu hotzik ez 
sentitzeko
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IRAKURLEAK  
 GALDEZKA

Galderaren bat egin edo gairen bat 
proposatu nahi badiguzu, bidali mezua 
landareak@argia.eus helbidera eta 
orrialde honetan bertan irakurri ahal 
izango duzu erantzuna.

Kaixo Jakoba. Holandatik ekarritako 
tulipan erraboil batzuk oparitu dizki-
date. Noiz landatzen dira? Bitartean, 
nola gorde behar dira?
 Mari Paz  Martin (Irun)

Kaixo Mari Paz. Tulipanek edo idi-bihotzek (Tulipa spp) 
freskura maite dute. Urteko parte bero eta lehorra, uda eta 

udazkena, lo igarotzen dute. Lurpeko 
erraboila udazkenaren erditik aurrera 
esnatuko da. Erraboilean pilatutako 
erreserben bizkar emango du lorea. 
Ondoren lorea zimelduta hostoak lu-
zatuko ditu eta berriro erraboila erre-
serbaz osatu. Uda lo pasa eta hurrengo 
udazkenean esnai. 
 Urtetik urtera gordetzeko, lurrean 
bertan utzi edo behin hostaia zimeltzen 
denean, uda hasieran, lurpetik atera 
eta ondo lehortu ondoren ontzi batean 
jaso, toki fresko, ilun eta lehor batean. 

Kaskarinari deitzeko orbel edo or-
bel-herriko erabili izan da. Ez zait idu-
ritzen gaur egun inor askok erabiliko 
duenik, baina indarberritu genezake. 
Zergatik ez “orbel-herriko” deitu ia he-
rriero kale eta parkeetako zuhaitzak 
hostoa bota eta orbeldu baino lehenago 
mugarrotu edo ia enborretik mozten 
dituztenei. Horiek baino kaskarinago 
gutxi ezagutuko dituzu... Hostoa orbel-
du baino lehenago, alajaina. Halako kri-
menik! Espaloi eta bideetan orbela ez 
izateagatik, garbizalekeriagatik. Orbela 
ez biltzeagatik... Txartxoa!
 Makina bat orbel bildu izan da gure 
txaretako eta basoetako orbeldietan eta 
orbeltzatan haizeak pilatutako hostaila 
iharra. Baita gaztainadietako (Castanea 
sativa) eta tankera bereko zuhaizti soi-
lago edo sareagoetakoa ere. Lizardik 
ederki adierazi zuen horietako belarren 
negua bere Biotz-begietan: “Zelaiek, or-
belpean, ametsetan orril”. 
 Gurdika galantak jaitsiko zituzten bor-
da eta ukuilu inguruetara. Orbela arina 
izaki, eta joan-etorri behingoan ahalik 
eta gehien garraiatzea komeni. Arrake-
reta edo palka, arrataula edo burtola, 

ederki kartolatuko ziren kurtetxeak eta 
organetxeak ahalik eta orbeltza handie-
nak etxeratzeko. Orduan osatuko zituz-
ten orbel metak bezalakorik ez dut inoiz 
ezagutu. Non edo han, bai, orbel pilaren 
bat, baina metarik, meta esaten zaionik 
ez. Belar onduaz ere hala esaten dugu 
guk: “Edozein belar pila ez da meta”.
 Juan Martin Elexpuruk Bergara alde-
ko hiztegia-n jasoa du nekazarien ar-
tearen beste adibide eder bat: erreka-
ri hesia jartzen zioten urak bildutako 
orbela pilatzeko, orbelontzia deitzen 

omen dute. Han batutako orbelarekin 
lurrustela egiten omen zuten gero so-
roaren ongarri erabiltzeko. 
 Izan ere, zertarako hainbeste lan har-
tu? Balio handiko lehengaia behar zuen 
izan orbelak orgak goraino kartolatze-
ko, metak egiteko, erreka hesitzeko... 
Batez ere azpietarako, simaurra luar-
tzeko edo zuzenean bera lurrusteldu 
eta ongarri gisa erabiltzeko. Lehengaia 
bai, eta ez nolanahikoa! Balio handikoa. 
Orbel-mordoa esaten zaio diru-billete 
pilari. n

Orbel-mordoa

 

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus

DAVID GOEHRING-CC BY
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“Otarregintza ekintzailea”. Izenburu ku-
rioso horrekin topo egin dut postontzi 
elektronikoan. Ozaetako (Araba) Ga-
raion Elkarteak abenduaren 17tik ur-
tarrilaren 18ra bitartean martxan ja-
rri duen ikastaroa da. “Arkitektura eta 
diseinu berdeentzako aukera berriak” 
azpitituluarekin abiatu dute, langabe-
tuentzako. 

Lanbide zaharrak, lan aukera berriak 
“Plastikoa iritsi aurretik Euskal Herrian 
oso lan garrantzitsua zen otarregintza, 
eta hori berreskuratzea eta bide berriak 
ematea da ikastaroaren helburueta-
ko bat”, kontatu digu Amaia Gabilon-
do Garaion Elkarteko kideak. “Josteko” 
hainbat teknika ikasiko dituzte parte 
hartzaileek, erabilitako materialaren 
arabera: zumea, hurritza, gaztainondoa, 
lastoa… hamaika dira otarregintzan era-
bil daitezkeen zuhaitz-landareak. 
 Behin “josteko” oinarrizko teknikak 
ikasita, hesiak egingo dituzte ikasleek. 
Zumearekin itxituak, txabolak, gerizpea 
emateko txokoak, aterpeak, igluak… for-
ma eta egitura ugari sortu dituzte Ga-
raionen lehenagotik. “Ikastaroko azken 
hiru egunetan eskola bateko jolas par-
kean gure proiektua eginen dugu, orain 
ari gara eraikiko duguna pentsatzen, 
eztabaidatzen eta diseinatzen”, azaldu 

digu Gabilondok. Ikastaroan, gainera, 
nazioarteko artisau eta artistekin elkar-
lanean aritzeko aukera izanen dute. 

Natura, sorkuntza eta ondare soziala
Duela zortzi urte sortu zuten Ozaetako 
Garaion elkartea, lehenagotik martxan 
jarriak baziren ere. Hasieratik, natura-
rekiko harremana bultzatzea, sorkuntza 
gizarteratu eta pertsonengan piztea eta 
ondare soziala (auzolana, euskara, lan-
bide zaharrak…) balioan jartzea izan 
dira bere helburu nagusiak. Hamaika 
ekimen, ikastaro, tailer nahiz jarduera 
antolatu dituzte bide horretan geroztik. 
Esate baterako, urtero antolatzen duten 
Agroekologia ikastaroa abiatu dute aur-
ten ere, abenduaren 19tik aurrera. 
 “Nekazari asko bisitatzen ditugu, es-
perientziak gertu-gertutik ezagutzeko 
eta gaur egungo laborarien bizimodua 
ikusteko”, dio Gabilondok. Egungo gizar-
tean duten aitortza falta ere azpimarra-
tu du Garaiongo kideak. 
 Indar berezia jartzen ari dira azken al-
dian sorkuntzan: “Sorgingunea (Sortzai-
leentzako Gunea) euskaraz sortzen duen 
edo euskaraz sortu nahi duen jendeari 
irekita dagoen espazioa da. Entseguak 
egitera edota sormen prozesuak bertan 
bizitzera etortzeko, gure etxeko ateak za-
balik daude”, dio Gabilondok, gogotsu. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

GARAION ELKARTEA

Lurrarekin bat  
sorkuntza bultzatuz

Euskal Herriko azoka eta landareei 
lotutako beste ekintzen agenda osoa 

noiznahi ikusteko: 
www.bizibaratzea.eus

Abenduak 28:  
Ordizia

Gabonetako Azoka Berezia. Plaza nagu-
sian hainbat ekintza izango dira: Erre-

zilgo errege sagarraren lehiaketa, fruitu 
lehorren eta fruten lehiaketa eta erakus-
keta, baserriko produktuen salmenta eta 

hegaztien erakusketa.

Abenduak 28:  
Trapagaran

Altza Porru Komikhitzaldia. Jakoba Erre-
kondok emango ditu azalpenak eta 

erantzungo ditu entzuleen galderak, 
eta Ainara Azpiazu “Axpi”k ilustratuko. 
19:00etan izango da, Olaso Jauregian, 

Funikular kalean.

Abenduak 31:  
Elgoibar

Bertako produktuen salmenta, azienda 
azoka, landa sektoreko lanabesen salmen-

ta eta hainbat lehiaketa ere egingo dira 
herrian zehar, besteak beste, gaztarena.

Urtarrilak 7:  
Deba

Urteberriko Feria. Baserriko produktuen 
erakusketa eta salmenta, ganaduaren 

erakusketa eta fruitu, barazki eta gazta 
lehiaketak.

Urtarrilak 8:  
Lazkao

Astoaren Eguna. Gipuzkoako astoen 
lehiaketa.

Urtarrilak 15:  
Berriz

XXXVI. Baratzeko produktuen eta fruten 
erakusketa egingo da probalekuan. 
Artisautza azoka ere ikusgai herriko 

frontoian.

ZURE HERRIKO AZOKAREN BERRI EMAN

edukia@bizibaratzea.eus ·  
www.bizibaratzea.eus webgunean 

bertan, oso modu errazean.

EUSKAL HERRI OSOKO  
AGENDA



40 2017/01/01 | ARGIA

URTARRILEKO ZOZKETAKKOMUNITATEA

BILAU TALDEA
bilaumusika@gmail.com
Tel.: 0033 6 87 80 88 95

Anhitze-Mongelosen du jatorria Bilau tal-
dea osatzen duen laukote gazteak. Xabi, 
Jérémie, Elorri eta Paxkal baxe-nafartarren 
lehen diskoa da honakoa eta bertan uztartu 
dituzte bereizgarri dituzten folk musika es-
perimentala eta post rock errepikakorra. Sei 
abestiz osatutako autoekoitzitako lana da. 
Taldearen izen bera jarri diote Bilau diskoa-

ri, eta artisau eran egin dute, eskuz 
serigrafiatu baitituzte eskuz esku 
saltzen ari diren diskoak. Larrazke-
na Estudioan grabatu eta nahastu 
da diskoa, Jérémie Garat-en eskutik, 
Sohutan. 10 eurotan jarri dute salgai. 
ARGIAkoen Gunean lau disko jarriko 
ditugu zozketa-gai urtarrilean zehar.

Eragilea bazara, zabalkunderako materiala baduzu eta zure lana ezagutarazi nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan. 

Aste honetako nabarmendua

Hilabete honetako sariak

Eragile hau hobeto ezagutzeko:

BILAU TALDEAREN DISKOA

Parte hartzeko: & 943 371 545 | gunea@argia.eus | www.argia.eus/gunea

GURE GAIAK DIRA GURE BALIOAK | PARTE HARTU ETA IRABAZI SARI HAUETAKO BAT

#kulturgintza
#musika
#autoekoizpena

Bilau taldearen  
diskoa
5 KD

Ekologistak Martxan. “Energia 
Trantsizioak” liburua + DVD

3 ale

Olatukoop-en Etzikaria  
aldizkaria

5 ale

Estitxu Eizagirreren “Bertsoaren 
Haria Hernanin” liburua

Ale 1

1 2 3 4

4

Bilau, izen bereko  
taldearen lehen diskoa
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“Aitortza eta babesa” 
euskal hedabideon 
eskaria Eusko 
Jaurlaritzari
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika-
rako Sailburuordetzak euskal hedabi-
deentzako diru-laguntza deialdiaren 
ebazpena argitaratu berri duen hone-
tan, Lakuari bestelako politika eskatu 
dio sektorea ordezkatzen duen Hekimen 
elkarteak. “Deialdia diseinatzeko orduan 
ez dira kontuan hartu Hekimenek luza-
tutako hainbat gomendio”, adierazi du 
elkarteak. 
 2014tik, irismena da Jaurlaritzak la-
guntza-poltsaren banaketa egiteko 
darabilen irizpide nagusia (puntuazio 
osoaren %75), eta aurretik zeudenek in-
darra galdu dute edo zuzenean baztertu 
egin dira, hala nola proiektuen finantza-
zio propioa eta dagoeneko kontuan har-
tzen ez den produktuen kalitatea. Bes-
talde, banatzen den diru-poltsa 2012tik 
ez dela handitu gogorarazi du.

Hiru urterako deialdiaren ajeak
Elkarteak kritikatu egin du deialdia urte 
amaieran kaleratu izana; berandu: “Ho-
rrek likidezia arazo larriak eragin dizkie 
hedabideei, eta ezegonkortasun handia 
sortu du hainbat enpresatan”. 
 Azken deialdiak aurrekoen aldean 
duen beste berezitasun bat da urte bat 
baino gehiagorako izatea. 2016-2018 
epealdirako, zehazki. Horrek galga ezar-
tzen du proiektu berriak abiatzeko or-
duan, Hekimenen esanetan.
 Egoera hori gainditzeko, Jaurlaritzari 
beste lankidetza esparru bat eskatu dio 
euskal hedabideen elkarteak eta eus-
karazko hedabide guztien ospea susta-
tzeko beharra aldarrikatu du. Hitz bitan, 
“aitortza eta babesa”.
 “Administrazioan euskararen erabilera 
edo euskarazko irakaskuntza araututa 
daude. Gure hizkuntza normalizazio pro-
zesuan hirugarren hankatzat hartu ohi 
den hedabideen esparruak, ordea, zer 
berme dauka, zein arau, zein oinarri le-
galik?”, galdetu du elkarteak. Gutxieneko 
egiturari eusteko laguntza sistema ego-
kiaz eztabaidatzeko borondatea agertu 
du, “jende gehiagorengana iristeko, pro-
duktu erakargarriagoak eta eraginkorra-
goak egiteko eta egungo hegemoniak 
iraultzeko” helburuarekin beti ere.

•	Aranzadi. Amaiurko erakusketaren 
bisita gidatua: Amaia Alvarez (Iruñea)

•	 Laborantza Ganbararen Liburua: Idoia 
Atxaga (Dima), Mikel Oiartzabal (Ordizia), 
Javier Iraeta (Durango), Amaia Goitia (Gasteiz)

•	Argia Egutegia: Jose Mari Segurola 
(Gasteiz), Joseba Zarate (Bilbo), Jone 
Santamaria (Donostia)

•	 Topaldirako Sarrerak: Haritz Alberdi 
(Getaria).

Abenduko sarituak

Ordizian, kanpotarrontzat behintzat, 
azoken artean ezaguna berdura azoka 
da, asteazkenetakoa, eta urtean behin 
egiten diren gaztarena eta horrelako 
bereziren bat edo beste. Baina jakin be-
rri dut abenduan liburu eta disko azo-
ka ere antolatzen duela urtero1994tik 
lanean ari den Hitzaro Euskara Elkar-
teak. ARGIA ere bertan izaten omen da. 
Stand-ik gabe, Jakobarik eta letxugarik 
gabe, baina presente.
 Hitzarok urte osoan zehar lantzen 
du, euskara elkarte askok moduan, hiz-
kuntza kulturaren, aisialdiaren, nor-
malizazioaren edo komunikazioaren 
ikuspegitik, eta abenduko azoka hau 
ere agendaren barruan sartzen da. Hel-
burua herritarrei erakustea zer publi-
katzen den, zer sortzen den euskaraz 
gure herrian. Eta irakurleak esango du, 
“funtzio hori Durangok betetzen du”. 
Tira, agian bai, baina zergatik ez antola-
tu herrietan ere, txikitik, horrelakorik? 

Ez sortu dena ezagutzera emateagatik 
bakarrik, egiten diren harremanenga-
tik ere. ARGIAren kasuan lauzpabost 
urte daramatza elkarlanean Hitzarore-
kin azoka honen harira, eta batak bestea 
elikatzen du; Hitzarori ondo datorkio 
ARGIAren urteko eskaintza bertan iza-
tea, eta ARGIAk elkarlan honen bidetik 
sendotzen du bere komunitatea. Buel-
tan-bueltan horixe da, komunitatea. 
 Gestioa Hitzarok berak egiten du. Ko-
munikabide, argitaletxe eta abarretara 
deitu, eta haiek pasatzen diete materia-
la. ARGIAren kasuan ere horrela izaten 
da, eta urteko aukerak, argitalpenak, be-
rrikuntzak bidaltzen dira Ordiziara. Hi-
tzaroko kide batek aipatu digu “elkarlan 
honek lagundu diela Euskara Elkarteko 
bazkideei zenbait komunikabidetara ger-
turatzen”. Eta zer da ba hori baino komu-
nitateagorik? Amarauna sendotzen doa, 
hamaika haritatik tiraka, eremu bakoi-
tzean harrapatzen baita inguru bat, jende 
bat; eta inguru horiek guztiak oso desber-
dinak izanik ere zerbaiten bueltan biltzen 
dira, proiektu bat partekatzen dute eta 
egunero eraikitzen dute proiektu hori. n

Itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

Hurrengo astean 
astekaririk ez
Haizea hartzera joango gara ARGIA-
ko langileak hurrengo astean. Horre-
gatik, ez duzu astekaririk aurkituko 
postontzian. Urtarrilaren 15eko data 
eramango du jasoko duzun hurrengo 
zenbakiak. Indarrak berrituta itzul gai-
tezela eta 2017ak ez diezagula 2016ak 
baino poz txikiagorik ekarri.

Durangokoa 
ez da azoka 
bakarra
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Ezagutu baino lehen jarri zioten izena Australiari
Antzinaroko zenbait geografok uste zu-
ten gure planetako ipar hemisferioak 
adina lur izan behar zuela hego hemis-
ferioak ere; Aristotelesen arabera, “es-
kualde bat egon behar da hego poloare-
kin guk gure poloarekin dugun erlazio 
bera duena”. Eta erromatarrek Terra 
Australis Incognita-ri buruzko kondai-
rak kontatzen zituzten. 

 Ez ipar hemisferioaren kantitate be-
rean, baina lurra egon bazegoen hemisfe-
rio australean. 1814an Matthew Flinders 
esploratzaile britainiarrak Terra Australis 
izena proposatu zuen lurralde “berrira-
ko”, baina Australia laburdura hobetsi, 
“belarrirako atseginagoa delako eta Lu-
rreko beste zati handi askoren izenarekin 
bat egiten duelako amaieran”. n

Springfield (Massachussetts, AEB), 
1891ko abendua. Baloi bat saskietan 
sartzean zetzan kirola jokatu zen lehe-
nengoz. Iturri gehienek diote hilaren 
15ean izan zela, beste batzuek 21ean; 
kontua da saskibaloia duela 125 urte 
jaio zela. 
 Garai haietan James Naismithek 
(1861-1939) gimnasia irakasle gisa lan 
egiten zuen YMCA (Young Men’s Chris-
tian Association) eskolan, Springfielden 
(ez nahastu The Simpson saileko pro-
tagonistak bizi diren Springfieldekin; 
AEBetan dozenaka Springfield daude 
eta saioaren sortzaile Matt Groenin-
gek jakinarazi zuen marrazki bizidunak  
Oregoneko Springfielden “bizi” direla).
  Naismithek enkargu bat jaso zuen:  
neguko eguraldi hotzaz babestuta eta 
sasoian egoteko, ikasleek aterpean egin 
zezaketen jarduera bat asmatzea. Han-
dik gutxira gimnasioan agertu zen fut-
bol baloi bat, mertxikak biltzeko bi saski 
eta hamahiru joko-arau zituela. Saskiak 
pabilioiko hormetan zintzilikatu zituen, 
parez pare, lurretik hamar oinera; egun, 
oraindik, saskiak lurretik 3,05 metrora 
daude. Arauek zioten bederatzi jokalari-
ko bi taldek elkarren aurka jokatuko zu-
tela hamabost minutuko bi zatitan, tar-
tean bost minutuko atsedenaldia utzita.
 Baina eskolako arduradunek beste 
gauza bat ere eskatu zioten gimnasia 

irakasleari: kirol berria ez zedila borti-
tza izan. Eta lehen partidan behintzat, 
Naismithek ez zuen lortu baldintza be-
tetzea. Hainbat jokalarik odoletan edo 
begia ubelduta bukatu zuten, bati sor-
balda dislokatu zitzaion eta konortea 
galdu zuen beste batek.  
 Jokalariei falta adierazteko edo joka-
lekutik egozteko baldintzak zehaztuta 
zeuzkan kirolaren sortzaileak jatorrizko 
hamahiru arau horietan, baina ez zen 
nahikoa izan erizaindegia saihesteko. 

Partidaren ondoren 3. araua aldatzea 
erabaki zuen, eskatu bezala, jokalarien 
arteko kontaktua ahal zen neurrian 
apaltzeko. “Jokalariek ezin dute laster-
ka egin baloia eskutan atxikita” zioen 3. 
arau berridatziak. Aurrerantzean, esal-
di horrek lehen eguneko plakaketa eta 
kolpeak murriztea eragin zuen, eta kirol 
berriaren mugimenduak eta estiloa ta-
xutuko zituen punparen inguruan. Jo-
kalari kopurua ia erdira murrizteak ere 
lagundu zuen lehia baretzen. n

Nagore Irazustabarrena 
Uranga 
@irazustabarrena

MERTXIKA-SASKIEN KIROL BERRIA

Ezkerrean, lehen saskibaloi partida jokatu zen kantxa, jatorrizko saskia zintzilik duela. Eskuinean, James 
Naismith kirolaren sortzailea, lehen partida hartan erabilitako futbol baloia eskuetan eta mertxikak 
biltzeko saskiak albo banatan.

SPORTS ANTIQUES
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Etorri bezala joan da 2016. urte hau, 
konturatzerako. Batzuen oroimenera-
ko izango da Fidel Castro eta Leonard 
Cohenen heriotzaren urtea, Bob Dyla-
nen Nobelarena, Angela Davis Euskal 
Herrira etorri zenekoa, Joseba Sarrio-
nandiaren argazkiarena, Maialen Chou-
rrauten urrezko dominarena… 
 Baina izan da, baita ere, Donostiako 
Kultur Hiriburutzaren aitzakian, era-
kundeetako ordezkarien ahotan “kultu-
ra”, “artea” eta antzekoak gehien erre-
pikatu diren urtea. Guggenheim eraiki 
zutenetik, ez da halakorik gogoratzen. 
Eta paradoxa: izan da, Bilboko Gug-
genheim eta Arte Ederren museoetako 
langileek artearen erakusleihoen atzeko 
prekarietatea salatu duten urtea ere.
 Aldarrikapenak bertsuak izanagatik, 
oso desberdina izan da langile batzuen 

eta besteen emaitza. Bilboko Arte Ede-
rren Museoan arreta zerbitzua eskain-
tzen zuten langileek soldaten igoera 
adostu zuten 41 eguneko lanuztearen 
ondoren. Guggenheimek aldiz, baldintza 
duinak aldarrikatzen zituzten 18 hezi-
tzaile azpikontratatuak kaleratu ditu, 
haien partez hiru lagun kontratatzeko.
 Hori guztia ulertzeko bada ezinbes-
teko irakurgai bat: Haizea Barcenillak 
Jakin-en uztaila-urriko alean argitaratu 
duen Kultur politikak: paradigma alda-
keta artikulua, eta aipatzen duen gerta-
kari segida. Guggenheim Bilbao Museoa 
instituzio publiko izan beharrean diru 
publikoa jasotzen duen fundazio gisa 
sortzeak domino efektua ekarri zuela 
azaltzen du bertan: Bilboko Arte Ede-
rretako Museoak eta Gasteizko Artiu-
mek esaterako, bide bera hartu zutela 

gero. Fundazio horiez, erakundeekin 
duten harremanaz eta horrek sortzen 
dituen prekarietate egoerez galdegin 
diogu. Tokion hilabeteko egonaldi artis-
tikoa egiten ari den arren, erantzuteko 
tartea eskaini digu.

Denbora gutxian Guggenheim zein Bil-
boko Arte Ederren museoko langileen ga-
tazkak egin du eztanda. Zer dago horren 
atzean? Emaitza desberdinak zerikusia 
izan du erakunde publikoek kasu batean 
eta bestean izan duten jarrerarekin? 
Legalki biak dira fundazioak, horretan 
ez dago alde handirik. Ez dira publikoak 
eta estatus legal berezia dute. Baina Arte 
Ederren Museoa EAEko instituzio publi-
koek lagundua dago ia osotasunean, eta 
Guggenheimek aldiz akordio berezia du 
AEBetako Guggenheim fundazioarekin. 

Haizea Barcenilla arte kritikaria

“DIRU PUBLIKOZ HORNITUTAKO 
MUSEOEKIN ZORROTZAGOAK 
IZAN BEHAR GENUKE”
Arte kritikaria eta komisarioa da 
Haizea Barcenilla (Lezo, 1981), baita 
EHUko Artearen Historiako irakaslea 
ere. Berria egunkariko zutabeetan 
begirada gertukoa eta kritikoa 
eskaintzen die artearen bueltako 
azken gertakariei. Zorroztasun hori 
egiaztatzeko saiakera egin dugu 
guk, museoen funtzionatzeko 
eraz, erakundeen paperaz eta 
prekarietatearen arteaz galdetuta. 

 Lander Arretxea Bereziartua 
 @larretxea 
 ARGAZKIAK:  

 ECUADOR ETXEA / ALVARO HURTADO
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Erakundeek Guggenheimen oso gutxi 
sartzen dute eskua, eta Arte Ederren Mu-
seoan pixka bat gehiago, gauza zehatz 
batzuetan bakarrik bada ere. Adibidez, 
zuzendaria nahieran aukeratu ahal izan 
dute, eta askatasun osoa izaten du nahi 
duena egiteko, ia plangintzarik gabe. 
Hala ere, uste dut Arte Ederren Museoa-
ren kasuan ahalegindu direla langileekin 
egon den gatazka konpon zedin eragiten. 
Guggenheimen kasuan ez ordea.

Lan baldintza prekario horiek lotuta dau-
de museo hauen fundazio izaerarekin? 
Edo bestela esanda, formula aproposa 
iruditzen zaizu?
Arriskutsua iruditzen zait. Nahiz eta di-
ru-sarreren ehuneko oso handia publi-
koa izan, eta zerbitzu publikoa eskaini, 
legalki ez dira publikoak. Beraz, esku-
bidea dute langileekin haien lan-baldin-
tza bereziak ezartzeko. Ez dituzte bete 
behar erakunde publiko batean bete 
behar diren kontratazio sistemak, ez da 
deialdi publikorik egin behar… Goi kar-
guen hautaketan batetik, eta langileen 
lan-baldintzekin bestetik, maiz gaizki 
erabiltzen den askatasuna dute.

Zenbatekoa da horretan erakunde publi-
koen eragiteko gaitasuna?
Ados ez badaude, diru-laguntzak ken-
tzea da errekurtso bakarra. Hori oso 
erabaki erradikala litzateke, oso mutu-
rreko egoeratan soilik hartuko lukete-
na. Beraz, eragiteko aukera txikia da. 
Programazioan izan behar dute inde-
pendentzia, noski, kriterio batzuk po-
litikoak direlako eta beste batzuk ar-
tistikoak. Baina, lan baldintzetan edo 
berdintasunean, erakundeek zeresan 
handiagoa izan behar dute.
 Bestalde azpi-kontratazioek ere era-
giten dute horretan, eta halakoak ba-
daude fundazioak ez direnetan ere. Ta-
kiletan, gelak zaintzen, hezkuntzan… 
Halako lanetan dauden asko azpikon-
tratatuak dira, eta hor beti dago enpresa 
bat diruaren zati bat eramaten duena, 
ez dituena langileen baldintzak hobetu 
nahi. Museoentzat modu bat da jendea 
taldean ez izateko, eta gainera, hiru-lau 
urtean behin kontratazioa ateratzen du-
zunean, kostuak murrizten saiatzeko. 
Demagun hiru enpresa aurkezten di-
rela: eskaintza ekonomiko merkeena 
duenak puntu gehiago izango dituenez, 
azpi-kontratazioetan lan-baldintzak 
prekarioak izateko aukera handia da.

Zeintzuk behar lukete diru publikoz hor-
nitutako fundazio horien gutxieneko be-
tebeharrak?
Badaude betebehar batzuk ezinbeste-
koak izan beharko luketenak. Badago, 
adibidez, kargu nagusietarako pertso-
nak kontratatzeko praktika aproposak 
zeintzuk diren zehazten duen gida bat. 
Tabakaleran bete zen, horrela sartu zen 
Ane Rodriguez zuzendaria, eta nazioar-
tean ere aplikatzen da. Horren aldean, 
atzerapauso handia iruditzen zait Bil-
boko Arte Ederren museoan orain egin 
dutena. Miguel Zugaza izendatu dute 
zuzendari hautaketa prozesurik gabe. 
Ez dut zalantzan jartzen bere gaitasuna, 
baina ez da inorekin lehiatu eta ez du 
proiekturik aurkeztu behar izan. 
 Bilboko Arte Ederren museoarekin 
jarraituz, oso larria iruditzen zait gerta-
tzen dena: ez ditu emakumeek egindako 
artelanak erosten ez erakusten. Erakun-
de publikoek hori onartzea lotsagarria 

iruditzen zait. Uste dut exijitu behar-
ko liratekeela gutxienez hiru gauza ho-
riek: kargu altuen hautaketarako bide 
irekiak, lan-baldintza gutxienekoak eta 
berdintasunaren bermea. 

Ez da museo edo gune jakin bat, baina 
aurten artea eta erakunde publikoak pa-
rez pare jarri dituen gertakizun handia 
Donostiako kultur hiriburutza izan da.
Prekarietateari soldatatik bakarrik be-
giratzen badiogu, ez dut uste 2016ko 
langileek soldata txarra dutenik. Ger-
tatzen dena da kontratatuak daudela 
behar direnak baino askoz pertsona 
gutxiago. Gauza bera gertatzen da Ta-
bakaleran eta beste museo askotan. 
Jendea ez da iristen bere lana egitera, 
eta askok ordu gehigarriak egin behar 
dituzte etengabe. Hori azkenean bes-
te prekarizazio mota bat da, pertsona 
bati bi pertsonaren lana egitea eska-
tzen zaiolako.

“Guggenheim Bilbao Museoa instituzio publiko izan beharrean diru publikoa jasotzen duen fundazio 
gisa sortzeak domino efektua ekarri du”, esan digu Haizea Barcenillak.
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 Beste prekarizazio mota bat ere bada-
go ekitaldi mota honekin oso lotua. Diru 
asko sartzen da denbora gutxian, jen-
de askori lana ematen zaio, baina urtea 
bukatu eta berehala kalera doaz denak. 
Amaitzean, jende prestatu eta baleko 
mordoa dugu, baina luzaroan ez due-
na esparru horretan lanik izango. Diru 
gehiago bideratu baldin bada bost urtez 
kulturara, esan nahi du beste esparru 
batzuei kendu zaiela, eta ziur asko orain 
kulturari kenduko zaiola beste esparru 
horiei itzultzeko. Lanpostuak ere gutxi-
tuko dira, beraz.

Banketxeek ere izan ohi dute parte-har-
tzea artearekin lotutako fundazio eta 
gune handietan… Badu horrek arriskurik?
Niretzat idealki erakunde hauek publi-
koak izan beharko lukete, eta diru pu-
blikoz soilik hornitu. Horrek ez du esan 
nahi lankidetza denak txarrak direnik, 
injerentziarik ez dakarren bitartean. 
Bankuek normalean ez dute ikuspegi 
oso kritikorik arteari buruz. Sustatzen 
dute arte bat xamurragoa dena, erra-
zagoa dena, azalekoa… Horrek ekar 
dezake praktika esperimentalagoak, 
kritikoagoak edo probokatzaileagoak 
moztea. Ez dut uste Tabakaleraren ka-
sua hori denik, espazioak oso banatuta 
daudelako, baina aurrekontuak mozten 
dituztenean, hori gertatzeko arriskua 
ikusten dut.

Alderdi eta erakunde publikoek ere asko-
tan salgarria eta ikusgarria den neurrian 
baloratzen dute artea…
Azken bolada honetan lehentasuna 
ematen zaio espektakularragoa den ho-
rri. Denak izan behar du intentsua eta 
denbora gutxian jende asko erakartze-
ko modukoa. Hori normalean artearen-

tzat ez da oso egoera ona. Arteak behar 
du ikerketa, lana, denbora… gero azken 
emaitza argitara eramateko. Ikusgarrita-
suna prozesuaren zati bat besterik ez da. 
 Horrekin lotuta, ez da ahaztu behar 
artearen munduan prekarioenak ez di-
rela museoetako langileak, artistak bai-
zik. Haiek dira museoak eta arte zen-
troak betetzen dituztenak, baina baita 
zailtasun handienak dituztenak ere.

Zein izan daiteke erakunde publikoen 
funtzioa egoera horri buelta emateko? 
Egiten da ahaleginik?
Ez da bide nahikoa egin horretan. Ia 
dena dago egiteko. Gainera, azken ur-
teotan atzera ere egin dugu. Krisia dela 
eta, leku askotan artistei ematen zaien 
ordainsarietan egin dira murrizketak. 
Badakit hainbat kasutan ezer kobratu 
gabe erakustea eskaintzen dela, baita 
diru mordoa mugitzen duten ekitaldi 
eta gune handietan ere. 
 Erresidentzia eta egonaldiak badau-
de, baina normalean motzak izaten 
dira eta ez dute bizibide bat ematen, 
produkziorako dirua baizik. Oso ongi 
etortzen zaie artistei, baina beste lan 
batekin uztartu behar izaten dute, gero 
ordu libreetan proiektu horiek aurrera 
eramateko. Badaude laguntzeko bes-
te bide batzuk. Oso ezaguna izan zen 
Herbehereetakoa, adibidez. Bi edo hiru 
urterako bekak ematen zizkieten hasi-
berriei haien lanak garatzeko, hautaketa 
fase baten ondoren, beti ere. Estatuak 
ordaintzen zien artista gisa garatzeko 
eta gero horren truke publikazioak eta 
hitzaldiak egin behar zituzten, baina gu-
txienez, bazuten hasi ahal izateko bide 
bat. Euskal Herrian, gaur egun, asko jota 
bost izango dira artea eginez soilik bizi 
daitezkeen artistak, ez gehiago. n

 » “Lan baldintzetan 
edo berdintasunean, 
erakundeek zeresan 
handiagoa izan behar 
dute”

 » “Atzerapauso handia 
iruditzen zait Bilboko 
Arte Ederren museoan 
orain egin dutena. Miguel 
Zugaza izendatu dute 
zuzendari hautaketa 
prozesurik gabe”

 » “Bilboko Arte Ederren 
museoan gertatzen dena 
oso larria iruditzen zait: ez 
ditu emakumeek egindako 
artelanak erosten ez 
erakusten”

 » “Azken bolada honetan 
lehentasuna ematen zaio 
espektakularragoa den 
horri. Denak izan behar 
du intentsua eta denbora 
gutxian jende asko 
erakartzeko modukoa”

 » “Arte Ederren Museoaren 
kasuan erakunde 
publikoak ahalegindu 
dira langileekin egon den 
gatazka konpon zedin 
eragiten. Guggenheimen 
kasuan ez ordea”
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WESTERN  
GENEROA  
EZ ZEGOEN HILDA,  
LOTAN BAIZIK
Western-a, genero zinematografiko nagusi eta  purua bezala kontsideratua 
izan da beti. Beste generoekin alderatuz, literatura, antzerki eta 
argazkigintzatik edaten ez duelako, batik bat. Zinemarekin batera jaiotako 
generoa azken finean. 60ko hamarkadan zinema aretoetan bizpahiru aldiz 
(gutxienez) ematetik, beherakada nabarmena jasan duen genero bilakatu 
da, eta gaur egun askok ia hiltzat ematen dute. Baina ziur hilda dagoela?

Sorrera 
Genero honen sustraiak 1903. urtean 
kokatu daitezke, zinema mutuaren ga-
raian hain zuzen ere. Edwin Stanton 
Porter-ek The Great Train Robbery filma 
estreinatu zuenean. Hortik aurrerako 
western gehienek antzeko ezaugarriak 
zituzten: AEBetako mendebalde zaha-
rrean kokatzen ziren eta Ozeano Pazifi-
koko kostarantz izandako hedapenaren 
eraginez, kolono berriek ezezagunak 
ziren lurrak esploratzen zituzten. Ezin-
besteko gaia, jakina, indigenen aurkako 
borroka zen. Gehienetan, benetako ger-
takizunen kontakizun batere zehatza 
eta faltsua eskaintzen zuten, baina tira, 
batzuetan beraien izen eta ohiturak eza-
gutzeko balio izan digute behintzat.
 Une loriatsuenak 40 eta 50eko hamar-
kadak izan ziren. Generoan eragina izan 
zuten zuzendari horietako asko gaur egun 
zinemaren historiako garrantzitsuene-
tarikoak bilakatu dira. Barkaezina lerro 
hauetan John Ford ez aipatzea. Westerna-
ren arauak ezarri zituen zuzendaria izan 
zen eta balore zein espiritu amerikarra 
zinemaren bidez ondoen azaldu zituen 
zinemagilea da askorentzat. Haren peli-

kulen epikak ondorengo belaunaldietako 
zuzendari guztiengan izan zuen eragina. 
Howard Hawks-engan, esaterako. Hawk-
sen Red River, Río Bravo, Río Lobo filmek 
mugarri bat ezarri zuten. Izen asko aipa-
tuko nituzke: William Wellman, Anthony 
Mann, Fred Zinnemann, Nicholas Ray, 
King Vidor eta gutxitan aipatzen den eta 
nire ustez erabat gutxietsia dagoen Sam 
Peckinpah handia.

Beherakada 
Urteak pasa ahala, genero honen behe-
rakada eragin zuten faktore batzuk 
azaltzen hasi ziren; 60ko hamarkadan 
esaterako, urte nahasiak izan ziren 
Ameriketako Estatu Batuetan, bai so-
zialki eta baita politikoki ere. Horren 
eraginez, kate-erreakzio moduko bat 
jasan eta estudio handien makineria 
ahultzen hasi zen. Ikusleak zuen interes 
hori itzali eta generoaren alderdi be-
rri batzuk garatzen joan ziren. Western 
europarra edo Spaghetti western be-
zala ezagutzen zena adibidez. Western 
amerikarreko klixe klasikoak baliatuz, 
mitoaren bidez, estilo propioa sortu zu-
ten. Kritikari askoren ustez, azpigenero 

honek zinea egiteko modua aldatu zuen. 
Ordura arte, filmetan entzuten genuen 
musika (salbuespen batzuk izan ezik), 
artisten ulermenera mugatua zegoen. 
Ennio Morricone eta genero honetarako 
konposaturiko soinu banda horiek oso 
ezagunak egin ziren. Jatorrizko soinu 
banda funtsezko osagai bihurtu zen ak-
ziozko eszenei indarra emateko. Mun-
taiarekin jokatuz, bakanduriko sekuen-
tziak filmeko klimax une bihurtzeko 
ibilgailu bezala balio zuen musikak.
 Baina hainbat korronte kritiko zine-
mari beste ikuspuntu batetik begiratzen 
hasi zitzaizkion. Esanahi sakonagoen 
bila, westerna desagerpenaren amilde-
gira gerturatu zuten, sortzen zituen giro 
horiek sinpleak, errepikakorrak, ma-
txistak eta xenofoboak zirela argudia-
tuz. Bigarren Mundu Gerraren ostean, 
estilo tradizional hori zalantzan jartzen 
hasi ziren, elementu narratibo eta esti-
listiko berriak deskubrituz eta istorio 
errealistagoak sortzeko beharra piztuz.

Gaur egun…
Argi eta garbi, azken 25 urteetan wes-
tern gutxi estreinatu dira. Ados. Baina 

 Gaizka Izagirre 
 @Gaizka_Izagirre
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kalitate maila antzemateko, izenburu 
guztiekin batez besteko bat egingo ba-
genu, beste generoekin alderatuz behin-
tzat, oso maila altua emango lukeela 
uste dut. Beste generoekin gurutzatuz 
eta perspektiba eta estilo berriak erabi-
liz bere burua aberasten jakin du.  Egi-
ten al dira genero honetako filmak gaur 
egun? Eta egiten direnak ganorazkoak al 
dira? The Assassination of Jesse James By 
The Coward Robert Ford (2007), Unfor-
given (1992), Django Unchained (2012), 

Appaloosa (2008), True Grit (2010), 
Meek’s Cutoff (2010), The Proposition 
(2005) , The Revenant (2015), Hell or 
High Water (2016) Rango (2011), The 
Three Burials of Melquíades Estrada 
(2005), Slow West (2015), The Homes-
man (2014), The Hateful Eight (2015), 
3:10 to Yuma (2007), Bone Tomahawk 
(2015) bezalako izenburuak adibide 
gisa jarriz, baiezko biribila esango nuke; 
ezin esan beraz,  western generoa hilda 
zegoenik, lotan baizik. n

 » Spaghetti westernak 
western amerikarreko 
klixe klasikoak baliatuz, 
mitoaren bidez, estilo 
propioa sortu zuen. 
Kritikari askoren ustez, 
azpigenero honek zinea 
egiteko modua aldatu zuen

Beste generoekin gurutzatuz eta 
perspektiba eta estilo berriak 
erabiliz bere burua aberasten 

jakin du westernak.
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Azkenaldian kalean nabilenean tarteka Ra-
miro-ak ikusten ditut. Banku batean jarrita 
daude, bakarrik, txanoa buruan, zigarroari 
atxiki luzeak emanez, motxila aldean dutela. 
Horrelakoa da liburu honetako protagonista, 
hori da bere izena. Hegoaldetik etorri da lan 
bila, atzean utzitakoei dirua egin eta bereha-
la bueltatuko dela esanez. Eta liburu honetan 
hurbiletik jarraitzeko proposamena egin 
digu Pello Lizarraldek, bere bidelagun izango 
gara tarte batez, bere gora-beheren lekuko. 
 Lizarralde irakurtzea niretzat egunerokoa-
ren erritmoa moteltzea da. Gelditu eta ingu-
rura begira jartzea. Ñabardurei erreparatzea. 
Txakurra kale zokoetan bila, laino ilunak eta 
euri tanta hotzak, trafikoaren zarata, arropa 
soinari itsatsita eta izerdi usaina. Sautre-
lan egin zioten elkarrizketan idazlan honen 
abiapuntua egunkarian ikusitako irudi bat 
izan zela kontatu zuen, eta egia esan, badira 
zenbait irudi egunkari eta albistegietan ager-
tzen zaizkigunak maiz liburuan ere letraz 
marraztuak.
 Hori baita jorratzen den gaia: “krisia” eta 
horrek gizon batengan dituen ondorioak. 
“Migrazioei” buruz hitz egin genezake, “etor-
kin ekonomikoei” buruz, “lana”z, edo isilta-
sunez, harremanez, teknologiez, edo bestela 
bakardadeaz, mesfidantzaz, biziraupenaz; 
hori guztia agertzen zaigulako orriotan. 
Beñat Sarasolak elkarrizketan aipatu zion 
egileari Odol bustia ere izan zitekeela izen-
burua. Izan zitekeen. 
 Baina, Elur bustia-k giro hotza dakarkigu 
gogora eta azalera, etengabe agertzen den 
giroa, izan pertsonen arteko tratuan, izan 
klimatologiari dagokiona. Izerdia xukatzen 

dabil pertsonaia lortzen dituen lantxoak 
egin ostean, bere burua txukuntzen ahal 
duen moduan. Eta narrazioak aurrera egin 
ahala euria agertzen da hasierako eguzkia 
estaliz eta giroa apurka hoztuz. Elur bustiak 
irudikatzen du pobrezia, bizirauteko sena, 
aurrera egiteko beharra.
 Liburua amaitu eta, esan bezala, Rami-
ro-ak ikusten ditut tarteka kalean zehar 
nabilenean, eta konturatzen naiz zelan 
geratzen diren gurekin irakurri ditugun libu-
ruetako pertsonaia, irudi eta istorio batzuk, 
denbora batez bada ere. Eta galdera bat da-
torkit burura: nola jokatuko nuke nik egoera 
hori bizitzea egokitu balitzait? “Baina” asko 
ere bai: baina ni emakumea naiz; beraz, 
nolakoa litzateke Ramiraren Elur bustia? Bai-
na nik beste lan batzuk egingo nituzke; zer 
egiteko aukera izango nuke horrelako egoera 
batean? Baina ni mundu honetako “iparral-
dean” bizi naiz; nora jo beharko nuke nik 
dirua egitera? Ea zer ekartzen dizuen zuei 
Ramirorekin egingo duzuen bidaiak. n

Krisian bidelagun

Elur bustia 
PELLO LIZARRALDE 

Erein, 2016

» LIBURUA

KULTURA

Amaia Alvarez Uria

Pello Lizarralde 
(Zumarraga, 1956) 

Iruñean bizi da. 
Euskara irakaslea 

da ogibidez. 
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KULTUR EKIMENAK | JAZZ-ROCK KULTURA

KULTURKRITIKA

Jon Urbizu da Adi! taldearen arima. Ba-
rrenak hustu ditu diskoan dauden bost 
kantuen bidez. Bizitzako hainbat arlota-
ko eta garaitako bizipenak, bere kezkak, 
sentipenak eta emozioak islatu ditu zuri 
beltzean. Argia edo iluntasuna, zuria 
edo beltza. Argia aurkitzen ahalegindu 
da, iluntasunari aurre egin eta gaindi-
tuta.
 Saxofoia jotzen du, Bonberenea Txa-
rangako kidea da, eta musika eskolak 
ematen ditu. Diskoa osatzeko musikari 
hauekin jardun du: Mariano Hurtado 
(baxua, besteak beste Anarirekin eta 
Inoren Ero Ni taldearekin jotzen du), 
Antton Telleria (bateria eta perkusioak, 

Dolce Tangana taldeko eta Bonberenea 
Txarangako kidea) eta Iker Pando (gita-
rra, Glaukoma taldeko kidea). Haiekin, 
batera, grabazio saioetan, Xabier Bel-
darrain (perkusioak), Jon Arruabarre-
na (flauta) eta Mikel Zelaia (grabazioa, 
nahasketak eta masterizazioa) aritu 
dira. Halaber, Xabier Goya diseinuaz ar-
duratu da eta Imanol Urizar maketa-
zioaz. Denen artean disko ederra egin 
dute.
 Jon Urbizuk bere doinua sortu du, 
bere gogoa eta grina gauzatu, natural-
tasunez, bere taldekideen laguntzaz. 
Lan esperimental baten emaitza da dis-
koa. Jazz, rock, reggae, blues eta musika 
afrikar ukituak antzeman daitezke kan-
tuetan. Melodiak politak dira, iradoki-
tzaileak, eta erritmoak biziak dira une 
batzuetan eta lasaiagoak beste batzue-
tan. Musikariak apartak dira eta kan-
tuak ongi osatu eta jantzi dituzte.
 Jendaurreko emanaldiak egiten has-
ten direnean adi egongo gara, diskoa-
ren mamia, kantuak, aurrez-aurre, 
zuzenean entzuteko eta bizitzeko, eta 
gozatzeko. n

» TELEGRAMA

» DISKOA Argiaren bila

Donibane Lohizuneko Tristtan Mourguy kantariak Dual (½): Gordeka lan berria aurkez-
tuko du Iruñeko Katakrak kulturgunean, urtarrilaren 3an, 19.00etan STOP Baiona-Eus-
kal kostaldeko Orkestrak Urte berriko kontzertua emanen du Baionako Lauga kirolde-
gian, urtarrilaren 7an (20:30etan) eta 8an (17:00etan): Philippe de Ezcurra (akordeoia), 
Beñat Achiary (kantua), Kristian Paul (baritonoa), Jean-Pierre Labaste (klarinetea) eta 
Marina Beheretche (biolina) musikariak ere izanen dira STOP Donostiako Tabakaleran 
berriz, DSS2016E. Bitakora-kaierak erakusketa zabaldu dute, aldi berean, Kultur hiriburu-
tzari buruzko iritziak jasoko dituzte urtarrilaren 22ra arte STOP

Adi!
ADI!

Bonberenea Ekintzak, 2016

Joxi Ubeda

Iker Pando, Jon Urbizu, Antton Telleria eta 
Mariano Hurtado, Adi! taldeko kideak (Argazkia: 
Bonberenea Ekintzak).
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Egilea: Ana Zambrano

DENBORA-PASAK

Puzzlea

Ebazpenak

374192685
216548739
589367241
165923478
928714563
437856192
843271956
751689324
692435817

396412857
475698132
218753469
537124698
924386715
861579243
642937581
183265974
759841326

Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian eta 
Xabier Landabidea telebista ohituren ikertzaileak  

esandako esaldi bat irakurriko duzu.

Azkenak
Koka ezazu erantzun bakoitza bere tokian. 

Koloreztatutako laukietan egokitutako 
hizkiak batuz Bizkaiko bi hondartzaren 

izenak lortuko dituzu.

Sudokuak
Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3ko  

koadro bakoitzean errepikatu gabe.

 7 4 1 9   8 5

  6 5  8  3  

    6   4 1

  5 9      

 2 8 7 1 4 5 6  

     6 1   

8 4   7     

 5  6  9 3   

6 9   3 5 8 1  

3   4   8 5  

  5     3  

2  8   3    

  7 1  4 6   

 2   8   1  

  1 5  9 2   

   9   5  1

 8     9   

 5 9   1   6

Puzzlea:

 “Telebistak tolesdura asko ditu, hala ere, solasaldietan 

beti agertzen dira kategoria hauek: deskonektatzea, 

erlaxatzea, atseden hartzea, ez pentsatzea”.

Azkenak:

A: Gailurra, neskatxa, ikaztobi, euskarri, Mendibil.  

(Atxabiribil)

B: Burrunba, gizenkor, jangarri, esaldiak, pobrezia. 

(Barrika)
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Lodikor
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Perpausak
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Bartzelonan jaio zen Joan Martinez Alier, 1939an. Bertako 
Unibertsitate Autonomoan ekonomia katedraduna da, 
baita Ecología política aldizkariko zuzendaria ere. Ekologia 
politikoaren eta ekonomia ekologikoaren arloetan erreferente 
ezinbestekoa da Martinez Alier. Ekologismoaren iraganeko eta 
gaur egungo kezka nagusiez hitz egin dugu harekin. 

Joan Martinez Alier. Ekonomia aztertzen ekologiaren betaurrekoekin

Espainiako 
trantsizio ustela

“Ekologismoaz gain, Espainiako tran-
tsizioa ere aztertu dut sakon. 70eko 
hamarkadan, Franco hil aurretik, Cua-
dernos de Ruedo Ibérico aldizkarian ar-
gitaratu genituen aurreikuspenetako 
asko bete egin ziren. Besteak beste, 
salatu egin genuen Alderdi Komunis-
tak ‘berradiskidetze nazionala’ lortzeko 
egindako deialdia. 1977an ikusi ze-
nez, ondorioa frankistek euren buruei 
emandako amnistia izan zen”.

EKOLOGISMOA | EKONOMIAARGI-KONTRA

Bizitzaren zati handi bat eman duzu ekolo-
gia politikoa aztertzen eta garatzen. Bada-
go hori zer den hitz gutxirekin azaltzerik?
Bi arlo daude. Batetik ekonomia eko-
logikoa dugu; ekonomia ortodoxoa-
ren kritika da, bai keynesiarrarena, bai 
neoliberalarena, bai marxistarena, in-
gurumenaz ahazten direlako. “Ekoiz-
pen” esaten diote suntsiketari. Ikatza, 
petrolioa eta gasa erauzi eta erretzea, 
geologikoki, ez da ezer ekoiztea, suntsi-
tzea baizik. Era berean, ekonomia orto-
doxoak ez die arretarik eskaini zenbait 
kalteri (klima aldaketa, biodibertsitate 
galera..), eta kanpo-efektu esaten die. 
Azken batean, kapitalismoa kostu sozia-
lak desbideratzen duen sistema bat da: 
txiroei, etorkizuneko belaunaldiei… Eta 
ekonomia ekologikoak kritika egiten dio 
horri. Haren jatorria ekonomiaz intere-
sa duten ekologoengan dago, eta “da-
mututako” zenbait ekonomialarirengan.

Eta ekologia politikoa?
Diziplina akademiko modura, geografia-
tik, antropologiatik… Eta praktika mo-
dura, mundua aldatu nahi duten aktibis-
tengandik.

1972an Erromako Kluba GKEak Hazkun-
dearen mugak txosten ospetsua argitara-
tu zuen. Hori izan al zen ekonomia ekolo-
gikoaren abiapuntua?
Bai, baina baita ordurako existitzen 
ziren hamaika ingurumen borroka 
ere. Edozein kasutan, esan beharra 
dago Hazkundearen mugak txostenak 
erreakzio handia eragin zuela Europan. 
1972an Europar Batasuneko presidente 
zen Sicco Mansholtek esan zuen haz-
kunde ekonomikoa eten beharra zegoe-
la, hazkunde negatiboa behar zela.  

Baina hazkundearen aurpegia edertu 
egin zen. 1992ko Rio de Janeiroko gai-
lurrean agertu zen “garapen jasangarri” 
kontzeptua.
Europar sozialdemokraziaren berariaz-
ko erreakzioa izan zen. Ez intelektualki 
ez politikoki, ezin zuten onartu hazkun-
de ekonomikorik ez egotea. Hazkundea 
petrolio merkean oinarrituta zegoen, 
eta sistema hartan posible zen banake-
tarik gabe ere jendea gutxi gorabehera 
pozik egotea, “fordista” esan diezaio-
kegun garaian. Horretan dabiltza Eu-
ropan 1945etik, eta etekin ona eman 

AXIER LOPEZ

 Unai Brea 
 @unaibrea

“Ekonomia ortodoxoak 
suntsiketari ‘ekoizpen’ 
esaten dio”
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die hauteskundeetan, are sozialki ere. 
Hala, Keynesen jarraitzaile askok betie-
reko hazkunderako eredu ekonomikoak 
diseinatu zituzten, eta horiek eragin 
handia zuten politiketan. Azken batean, 
zenbait sektorek bat egin zuten ekolo-
gismoaren aurka, “garapen jasangarria 
posible da” esanez. Baina garai berean 
hasi zen garapen ideiari berari kritika, 
hainbat egileren eskutik. “Garapenak 
denok hartu behar dugun bidearen iru-
di uniformetzailea dakar”, esaten zuten, 
“denok American way of life delakora; 
hori ez da posible, eta gainera ez dugu 
nahi”.    

80ko hamarkadaren hasieran hain in-
dartsu ibili zen neoliberalismoak izango 
zuen zeresanik...
Neoliberalismoaren tradizioan merka-
tua erregea da. Baina merkatua itsua da 
etorkizunari dagokionez. Edo, zehatza-
go esanda, miopea da bi urteko epera-
ko, eta itsua hamarrerako. Horregatik, 
neoliberalismoak nahi eta ez bazterrean 
utzi behar du ikuspuntu ekologikoa. 
Merkatuak ez du tresnarik arazo horien 
aurrean zer egin erabakitzeko. Harta-

ra, neoliberalismoak erlijio-sekta ba-
tek bezala jokatu du, “merkatuak dena 
konponduko du” sinetsita. Absurdua da 
hala pentsatzea. Edozein kasutan, gu 
sozialdemokraten aurka borrokan ari 
ginela bat-batean agertu ziren Thatcher 
eta Reagan, ekologismoaren aurkarie-
tan aurkarienak. Hortik dator gaurko 
AEBetako errepublikanoek klima alda-
keta ukatzea. Hain dira ekologismoaren 
kontrakoak, zientzia ere mespretxatzen 
baitute. 

Hazkundearen mugak txostena idatzi eta  
ia 45 urtera, hark dioena inoiz baino age-
rikoa denean, hazkunde ideiak hegemo-
niari eusten dio. 
Ez dut uste. Astiro bada ere ingurume-
naren aldeko kontzientzia eta erantzuna 
hazten ari dira, agian lehengoa baino 
ekologismo zabalago batekin. 

Zabalagoa izateak esan nahi du ez dela 
hain politikoa?
Beharbada ez hain kontserbaziozalea, 
eta sozialagoa. Europan izaera politi-
koa galdu du alderdien politikari dago-
kionez. Alderdi berdeek ez dute arra-

kastarik izan oro har, eta eduki duten 
lekuetan, adibidez Alemanian, ez dute 
hitz egiten Iparraldeak Hegoaldearekin 
duen zorraz, merkataritza ekologikoki 
desorekatuaz…

Gutxiengoa izan arren, badirudi loratzen 
ari direla trantsizio mugimendu esaten 
zaienak. Fenomeno berria dira?
Esango nuke baietz. Lehen eztabaida-
tu egiten zen kapitalismotik sozialis-
moranzko trantsizioaz, zein bide zen 
egokiago, hauteskundeekin Allendek 
Txilen bezala, edo Kubako eran… Baina 
trantsizio integrala, aldi berean soziala, 
ekonomikoa, feminista eta ekologista, 
ez zen existitzen. Sortu den ingurumen 
justiziaren aldeko mugimendu globala-
ren barruan dagoela uste dut; zorionez 
mugimendu horrek ez du politburo-rik, 
elkartzen diren sareak dira. Zabalduago 
dago Hegoaldean, baina Europan ere 
ematen da, honako oinarriekin: batetik, 
ekonomia ez da haziko; eta bestetik, ez 
dugu hazteko beharrik, ondo bizi gaitez-
ke hori gabe. Gainera, zenbat hazi behar 
genuke? Bi halako? Lau halako? Eta zer-
tarako? n

EKOLOGISMOA | EKONOMIA ARGI-KONTRA

Martinez Alier Mexikon, hitzaldi bat ematen. 
Munduko aditurik handienetakoa da ekologia 
politikoaren alorrean; nazioarteko hamaika 
ingurumen gatazka hurbiletik aztertu eta haien 
berri eman du bere liburuetan.

ADRIANA GONZALEZ
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Euskara sustatzeagatik euskarazko he-
dabideei baino diru gehiago eman die 
Jaurlaritzak ‘El Chorreo’ eta ‘Diario Fa-
txo’ egunkariei, merezita oso. Euskara 
sustatzea lehentasun ote duten galde-
tuta, hala erantzun digu Angel Murguía 
DFko community managerrak: “Hala 
da. Euskarak asustatzen gaitu, euskara 
asustatzen dugu. Jaurlaritzari esker hala 
jarraituko dugu, diren zizare guztiak 
irentsi dituen musu gorridun hegazti 
pottoko horren izenean”. Jaurlaritzako 
Katxi Pastarrika pozik azaldu da kan-
painaren leloarekin bete-betean asmatu 
dutelako: “Euskararen txantxa gorria”.

Gasteiztik datorkigu notiziya. Amadeo 
Zurruparena Itoarte Ertzaintzako sar-
jentua bere burua atxilotzen saiatu zen 
joan den asteburuan, baina ez zuen lor-
tu. “Oso mozkor nengoen eta neure bu-
ruak ihes egin zidan”, azaldu dio Beran-
duegiri. 
 Taberna batean arratsaldea igaro eta 
gero, kamuflatutako autoan zihoala kon-
turatu zen Zurruparena “zerbait arraro” 
gertatzen ari zela. “Semaforo baten aur-
ka hirugarren aldiz jo eta gero pentsatu 
nuen nire jokabidea susmagarria zela”, 
dio sarjentuak; “holako gauzak detek-
tatzeko trebatzen gaituzte Arkauten, 
ba al zenekien?”, gaineratu du konpli-
zitate keinua eginda. Zurruparenak ez 
zuen izan Zurruparena atxilotzen saia-
tzea beste irtenbiderik. “Erreflexuak ez 
nituen ondo ordea, eta ihes egin nion 
neure buruari. Dena den badakit susma-
garria non bizi den eta lehenago edo ge-
roago harrapatuko dut, espero ez due-
nean, kar kar”.

 Jaurlaritzako Barne Sailak berehala 
zabaldu du gertakariari buruzko balo-
razio-oharra. “Hau bai larria, eta ez Ca-
bacasena!”, adierazi dute, eta ertzain 
zurrut-zalearen kontrako neurri dizi-
plinarioak iragarri dituzte: “Auto-atxi-
loketa ikastaro trinkoa egitera bidaliko 
dugu Mossadekoengana, hurrengoan 
bizkorrago ibil dadin”. 

Jostailuak 
mutilentzat 
ala neskentzat 
diren jakiteko 
ezinbesteko gida

Zertarako da gehio? Euskara-eta ito!

Oso mozkortuta zegoela ohartu eta bere 
burua atxilotzen saiatu da ertzain bat
(pasa den asteko benetako gertakari batean oinarritua)

Zurruparena bere graduazio egunean.

KRONIKA SERIOSA EGITEKO
BERANDUEGIBidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus






