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Zoro zoragarri horiek
Munduan hizkuntza baten alde egiten den ekimenik handiena
dugu Korrika. Milaka ume, nerabe, gazte eta gaztetasuna
pilatuta dutenek egiten dute posible bi urtean behin.
Gehienetan jendetzaz inguratuta eta bestetan gauez eta
bakarka. Eskurik esku dabilen aldarriak etenik izan ez dezan.
Denak dira beharrezko. Eta halaxe erakutsi dute goizaldeko
5:25ean Nafarroako Erriberako Murillo de las Limas herriaren
inguruan lekukoa eraman duten bi gazteek.
Argazkia: Gari Garaialde (Bostok Photo) · Testua: Axier Lopez
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2003ko Nafarroako Ikurren
Legea (ikurrina debekatzen
zuena) bertan behera utzi
du Legebiltzarrak.
“Agur #IkurrenLegea!
Debekuak suntsituz,
askatasuna bultzatuz”
@xilimilik

“Espektakulu polita
egin du UPNk
#IkurrenLegea
dela eta. Esparza &
Co. artista hutsak!
#UpnCIRCUS”
@negukobaratza

“Zu [Uxue Barkos]
izango zara sor
daitezkeen gatazken
erantzule. Nafar on
eta gaiztoen artean
bereizi gaituzu”
Ana Beltran, PP

“Ez zaitezte
gorde Nafarroako
banderaren atzean,
alferrik ari zarete.
Zuena bandera
espainola da, euro
askoko zifrarekin”
Floren Aoiz @elomendia

JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

Hego Euskal Herriko 33 erailketa
matxisten erradiografia xehetua
Onintza Irureta Azkune
@oirureta

Administrazio publikoek ez dauzkate erakusteko erailketa matxisten datuak. Hala,
feminicidio.net-ek eta Mugarik Gabek “erakunde publikoak lotsagorritzeko” ikerketa
mardula egin dute: Feminizidioa Euskadin
eta Nafarroan 2010-2015.
33 emakume daude zerrendan, Espainiako
Estatuak horietatik 14 baino ez ditu genero
indarkeriatzat hartzen. Izan ere, 1/2004 Lege
Organikoak genero indarkeria oso eremu
mugatuan ulertzen du, erasotzailea bikotekidea edo bikotekide ohia denean baino ez du
ezartzen lege hori. Horregatik feminicidio.
net-ek 33 eta Espainiako Estatuak 14. Datuak
honela banatzen dira multzotan:
- 17 feminizidio intimo gertatu dira 2010-

2015 urte aldian, alegia, bikotekideak edo
bikotekide ohiak hildakoak.
- 6 familiarteko feminizidio izan dira.
Erasotzaile batek amona hil zuen eta laurek
ama. Hiltzaileetatik lau eskizofrenikoak
ziren. Graciela Atencio, feminicidio.es-en
zuzendariaren ustez, datu hori oso kontuan
hartzekoa da, ez gaixoak estigmatizatzeko,
baizik eta halako osasun egoeran dauden
pertsonen ardura izan beharko luketenek,
osasun zerbitzuek eta abarrek, haien
ardurak bete ditzaten.
- 3 haur feminizidio izan dira.
- 3 lapurretagatik.
- 2 feminizidio ez-intimo.
- 2 prostituzioagatik.
Ikerketan (www.mugarikgabe.org-en eskura
daiteke) 18 epai eta hedabideetako 369
artikulu aztertu dituzte.

“Ez dago egun onik kale saltzaile garenontzat”
LAMINE BATHILY, KALE SALTZAILEA BARTZELONAN

Bartzelonan, kaleko saltzaileen sindikatua sortu dute euren eskubideak bermatzeko. Bathily
ginearrak dio paperik gabekoentzat aukera bakarra kaleko salmenta dela. “Batzuetan galdetzen diot neure buruari zergatik jazartzen zaizkigun kaleko saltzaileoi, eta ez produktu horiek ekartzen dituztenei. Saltzen duguna hemen erosten dugu, ez dugu inondik ekartzen; ez
gara mafia bat”. “Kaleko salmentan aritzen garenak batu egin gara. Lehen, polizien jazarpena
pairatzen genuen, baina ez genuen ezer egiten; beldur ginen. Orain, egoera horiek salatzen
hasi gara. Kaleko saltzaileen lana despenalizatzeko proposamen bat ere aurkeztu dugu; zigor
aurrekariak badituzu, ezinezkoa da hemen bizitzeko paperak eskatzea”. BERRIA (2017-03-24)
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Lakuaren propaganda
usaina
Juan Mari Arregi

@HUELGAOCCIDENT

Bi eurotan ezin da logelarik
garbitu
Urko Apaolaza Avila
@urkoapaolaza

Pasa den abenduaren 29an Bilboko hotel esanguratsuenetako bat, Begoñako
basilika ondoan dagoen Hotel Occidental, Barceló katearen eskuetan erori zen.
Azpikontrataturiko Samsic Iberia enpresarentzat lanean ari diren bederatzi
garbitzaileetatik zazpik, euren lanpostuak arriskuan zituztela ikusita –kontratua martxoaren 31n amaitzen zen– grebari ekin zioten martxoaren 20an ELA
sindikatuaren babesarekin.
Astebeteko borrokaren ondoren akordioa lortu dute enpresarekin eta emakume langileek euren lanpostuei eutsi ahal
izango diete; orain arte zituzten lan-baldintzak ere bermatuta izango dituzte.
Barcelók subrogazioa ukatu nahi zien
langileoi eta lurraldeko hitzarmenaren
ordez estatu mailakoa ezarri, baldintza oso kaskarrekin: lanbide arteko gutxieneko soldatara ere iristen ez den
ordainsaria eta logela 2 eurotan garbitzeko presioa, besteak beste.
Ez da kasu bakarra. Barcelók Bilbon
duen beste hotelean Constant garbiketa
enpresa ari da eta honen jabeekin lan
-gatazka gogorra izan dute NH Villa de
Bilbaon ari diren garbitzaileek, antzeko
egoera jasaten ari baitziren.
ELAko Zerbitzuen arduradun Iñaki Olidenen ustez “Constant, Acciona,
8

Samsic eta zerbitzuak eskaintzen dituzten antzeko beste enpresak benetako lakra soziala dira, prekarietate eta
esplotazioa hedatzen dute jartzen diren tokian”.

Outsourcing-aren ondorioak
Zerbitzuen azpikontratazio eta outsourcing-aren ondorioak jasan ditu hoteletako garbitzaileen edo logeletako kamareren sektoreak: soldata oso baxuak,
logelako ordainsari penagarriak, segurtasun planen eta gaixotasun laboralen
prebentzio falta, ikusezintasuna...
Hain justu, euren egoeraren berri
eman eta sindikatuetatik harago antolatzeko sortu da Las Kellys elkartea.
Espainiako Estatuan emakume garbitzaileek daramaten borroken katalizatzaile bihurtu da eta elkartasun eta
babes osoa erakutsi die Hotel Occidentaleko langileei.
Begoñako hoteleko garbitzaileen grebak iraun bitartean, Barceló saiatu da
eragina gutxitzen, haien lana ordezkatzeko langileak kontratatuz, baina Lan
Ikuskaritzak 30.000 euroko isuna jarri
dio, ELAren esanetan. Konpainia ataka
estuan geratu da eta azken egunotan negoziaziotan aritu dira: martxoaren 31n,
ostiral goizez, itxi dute akordioa. “Orain
Kelly batzuk zarete!” dio garaipenagatik zoriontzeko bidalitako Twitterreko
txioetako batek.

Lakuako Gobernuko aholkulariek
garbi dute lehendakariaren mezuak
egunero luzatu behar direla; horretarako etengabe ari da obrak inauguratzen edo ekitaldietan parte hartzen.
Halaxe ziurtatzen du marketina: bere
irudia Eitb-n eta beste medio batzuetan zabalduz. Testuinguru horretan
kokatuko nuke zalaparta handiz iragarri duen Enpleguaren eta suspertze
ekonomikoaren aldeko Esparru Programa 2017-2020; hurrengo lau urteetan 8.800 milioi euro bideratuko
lituzke horretara. Plan horrekin –ez
da batere berria, bestalde– 45.000
lanpostu sustatu nahi ditu, 6.000 enpresa lagundu eta 100 ikerkuntza
proiektu berri finantzatu, beste hainbat helbururen artean.
Bai, propaganda usaina dauka.
Eta gogorarazten du Felipe González bere “milioi enplegu” leloarekin
edo orain Rajoy Katalunian 4.200
milioi euro inbertitu behar dituela esan duenean, subiranotasunari
erantzunez. Hemen, EAEn, nahastu
digute enplegu sorrera jubilatuko
diren langile finkoen ordezkapenarekin (9.000), hala nola AHT, Donostialdeko metroa, Ezkerraldeko parke
teknologikoa, BioGurutzeta edo Pasaiako eraberritzea.
%12ko langabezia tasaren aurrean,
gazteen %50 lanik gabe eta 45 urtetik
gorako milaka langabetu daudenean,
luzatu nahi den mezua da enplegua
sortzeko borondatearena. Baina nolako enplegua? Hain prekarioa? Nolako
enpresak? Non? Badaukagu esperientziarik deslokalizazioez asko dakiten multinazionalekin, Lakuak zerga
abantaila handiak eman eta gero joan
egin direnak. Ez digute esan nondik
aterako diren milioi horiek guztiak,
egiazko zerga erreforma ez bada egiten. Hori gabe ez da diru nahikorik
izango halako planentzat. Dena geratuko litzateke propaganda hutsean,
eta usain hori hartzen zaio dagoeneko.
2017/04/09 | ARGIA
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ERRAUSTEGIA
EGITEKO KONTRATUA
Gipuzkoako Kontratu
Helegiteen Auzitegiak
argi berdea eman
ostean, Gipuzkoako Foru
Aldundiak kontratua
sinatu du Urbaser
txinatarra buru duen
enpresa taldearekin.
Kontratua erakusteko
eskatuz sinadura bilketa
martxan du Gipuzkoa
Zutikek.

Aurtengo blogari onenak
EUSKAL HERRIA. Euskal blogarien 2. topaketan hainbat mahai-inguru eta hitzaldiren bidez hausnarrean
aritu ostean, Azkue Fundazioak sustaturiko Blogetan! Euskal blogariak lehian lehiaketaren irabazleak zein
diren jakinarazi dute Bilboko Euskararen Etxean, martxoaren 30ean. 129 blogen artean 12 finalista zeuden
aukeratuak, lau kategoriatan lehiatzeko. Irabazleak Etzi.pm, Iparraldeko Neska, Game Erauntsia eta Iparra
izan dira. ARGIAk eskaintzen duen blogari berriaren saria berriz, 52 milimetro argazki-blogarentzat izan da.

Beste 13.280k bozkatu dute
erabakitzeko eskubideaz
Ane Eslava Serrano
@eslavaane

47.029 herritar zeuden deituak apirilaren 2an Euskal Herriaren estatus politikoaren inguruan bozkatzera eta 13.280k eman dute boza. Busturialdeako
hamazazpi herritan eta Arrigorriagan egin dituzte Gure Esku Dagoren galdeketak.

Parte-hartzea
Parte-hartzea handiagoa izan da Busturialdean (%32) Arrigorriagan baino (%14,5).
Parte-hartze altuena
izan duen herria Kalana izan da, %78,95.
Gernika-Lumon
%27,5koa izan da eta
Bermeon %26,3koa.
ARGIA | 2017/04/09

Independentzia
garaile
Euskal Herriaren
etorkizun politikoari
buruz bozkatu behar
zuten herritarrek,
eta %95,24ak independentziaren alde
bozkatu du. Ezezko
botoak %2,82 izan
dira eta zuriak %1,27.

Olatuz olatu
Ana Tere Bengoetxea
(GED): “2017ko galdeketen olatua indartsu
zetorrela esan genuen
eta esandakoa gauzatzen ari gara; olatuz olatu, herriz herri. Pauso
bat gehiago eman dugu
gure etorkizuna libreki
erabakitzeko bidean”.

EUSKARA

%14,7
da euskararen
erabilera Errenterian.
Zifra gainditu eta
astebetez euskaraz
bizitzeko ekimena
abiatu dute herrian.

1-8

Apirilaren 1etik 8ra,
euskal hiztunei
ikusgarritasuna
ematea izango da
asmoa: “Ziur gaude
arrastoa utziko dugula.
Herriak duen erdaldun
fama alboratzen
hasiko gara”.

MAKRO-UKUILURIK EZ
Nafarroako Valle de
Odieta kooperatibak
Sorian sortu nahi duen
behitegi erraldoiaren
aurka, Nafarroako
esne alorreko ehun
abeltzainen sinadurak
eman dizkio EHNEk Foru
gobernuari.

GUREAN.EUS
Euskarazko hedabide berri
bat jaio da: Gurean.eus.
Gertuko errealitatearen
leiho globala izan nahi
du, gizartea, ekonomia,
kultura, kirola eta
eguneroko gaien bidez.
TOKIKOM osatzen duten
60 toki-komunikabideen
edizio digitaletako
edukiak eskaintzen ditu,
gaika antolatuta.
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Pikardia Zutik: Ruffinek
aberatsei ostikada eman
nahi die legebiltzarretik

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

François Ruffin kazetariak Frantziako oligarkia birritan astindu ostean,
lehenik Merci patron! dokumental zirraragarriarekin eta gero Nuit
Debout mugimenduaren sorrera bultzatuz, politikarako jauzia egin du:
Parisko legebiltzarrerako aurkezten da diputatugai, Amiens inguruko
hautesbarrutian PStik haragoko ezkerraren eta ekologisten babesa lortuta.
Podemos frantses baten ernamuina?
François Ruffin Calais hirian –Frantzia
iparraldean– jaio zen 1975ean. 1999an,
Fakir aldizkaria sortu zuen, “ia kristo
guztiarekin haserretua”. Idatziengatik
zazpi aldiz eraman dute enpresa handiek auzitara, seitan berak irabaziz.
France Inter irratian eta Le Monde Diplomatiquen ere eginak ditu kolaborazioak.
5 eta 8 urteko bi haurren aita da. Futbolzalea ere bai eta “Nola ebatsi ziguten
futbola?” liburua idatzia du.
2016an Merci patron! dokumentala
egin zuen, ARGIAko orriotan aurkeztu genuena: Jocelyne eta Serge Klur senar-emazte langabetuek beren ezin biziaren erruduna den Bernard Arnault
oligarkari xantaia egingo diote, Ruffinen
eta beste zenbait langile militanteren
laguntzaz. Filmak erakusten du Louis
Vuitton, Moët-Chandon, Kenzo eta beste
hainbat luxuzko konpainiaren jabe den
Arnaulten aberastasunen jatorri iluna
eta obreroekin darabilen jokabide errukigabea.
Espainian –Hego Euskal Herria barne– gutxi aipatua izan den arren, Frantzian 500.000 jendek ikusi dute aretoetan Merci patron!, fenomeno soziologiko
bat izan da eta hein batean haren uberan piztu zen Nuit Debout mugimendua
2016ko martxoan, sindikatuek Parisen
antolatuta zeukaten manifestazio baten amaieran milaka jendek erabakirik
plazak okupatzea, aurretik Occupy Wall
Street eta M-15ekoek egin bezala. Euskal Herrian Gipuzkoa Zutik mugimenduak egin zion oihartzun, bere txikian.
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Merci patron!-ekin Cesar saria –Goya,
Espainian balitz– irabazita, domina jasotzera agertutakoan hitzaldi gogoangarria egin zuen Ruffinek kameren aurrean: “Nire filmak aipatzen du fabrika
bat Poloniara eraman zutena, atzean
utziz kristoren miseria eta ezinegona.
Eta gu hemen solasean ari garen bitartean, Amiens hiriko Whirpool fabrika,
jantzien lehorgailuak ekoizten dituena,
gauza bera ari da nozitzen, Poloniara
baitaramate. Duela hamabost urte, ordurako Amiensen nintzen, arropen garbigailuak eraman zituzten Eslovakiara,
Continental eraman zuten Errumaniara,
Goodyear Poloniara… Badira hogeita
hamar urte hau gertatzen dela altzarigintzan, oihalgintzan, kimikan, metalurgian eta denetan. Zergatik beti berdin
hogeita hamar urte pasata ere? Obreroak harrapatzen dituelako, eta horiek
ez zaizkiolako inori inporta”.
Eta espektakuluko profesionalei begira jarraitu zuen: “Aktoreak balira, aktore errumaniarrekin konkurrentzian
jarrita, arazoa berehala azalduko litzateke. Balira kazetariak… Kazetarien
zergak ukitzen direnean, eztabaidak
egoten dira, iritzi artikuluak egunkarietan. Baina imajina dezagun diputatuei
gertatzea, esaten dutela diputatuak ez
direla aski konpetitiboak. Diputatu frantses bakoitza kostatzen da hileko 7.610
euro, aldiz, diputatu poloniar bat hileko 2.000. Baina Bangladesheko diputatu bat hilean 164 euro kostatzen da!
Pentsa egun batean esaten dela: ‘Bihar

Legebiltzarra Varsoviara deslokalizatu
behar dugu’. Berehala egongo lirateke
eztabaidak parlamentuan, eta lege proposamen bat sortuko litzateke. Badira
berrogei urte hori bera gertatzen zaiela
obreroei eta inork ez du lege proposamenik egin”.
Ruffinek mintzaldia bukatu zuen
François Hollanderi eskatuz “ipurdia
mugitu dezala” eta fabrikak deslokalizatzen dituzten markak Frantzian saltzea
debekatzeko.

Diputatu soldata: 1.181 euro
Cesar saria ospatzera Ruffin Whirlpooleko langile etsituen artera joan zen.
Han mamitu zuen bere eskaintza politikoa, Parisko legebiltzarrerako Pikardia Zutik –Picardie Debout– plataforma
bateratuan hautagai aurkeztekoa. Ordurako Ruffinek azken urteotan hainbestetan aurkitu dituen sindikalistek egina
zuten ezkutuko lana, lortuz bai Jean-Luc
Melenchonen Ezkerroko Frontearen eta
bai Berde-Ekologisten adostasuna.
Legebiltzarrerako hauteskundeez ari
gara. Frantzia eta Europa osoa lehendakaritzarako bozketei begira dauden
bitartean, ea azkenean beteko den Marine Le Pen president bihurtzeko amesgaiztoa... bitartean beste asko ari dira
ondorengo hilabeteetarako prestatzen,
alegia, bata zein bestea suertatu lehendakari, haren politikek pasatu beharko
dutela parlamentuaren galbahetik.
Zer eskaintzen du Ruffinek? Hasteko
bere burua kokatu du klase guztietako
2017/04/09 | ARGIA
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François Ruffin –argazkia
Courier Picard egunkaritik
hartua da– Abbevilleko karrikan
bere hautagaitza sostengatzen
duen jende multzo batekin.
Kamixetan darama Picardie
Debout mugimenduaren
ikurra, Lafleur pertsonaia
satirikoa: Pikardia inguruetako
antzerki eta inauteri giroetan
XIX. mendetik ezaguna denak,
Lafleurrek ostikoz jotzen ditu
harrapatzen dituenak. Ruffinen
kanpainaren leloa: “Ez daukagu
dirurik, baina jendea daukagu”.

promesak entzunda desengainaturik
dagoen boto emailearen lekuan: “Dudarik gabe, ‘gehieneko soldata’ bat ezarri nahiko nuke legez. Gai eta kapitalen zirkulazio librea baimentzen duten
Europa mailako itunak ezabatzea. Lan
prekarioa bukatzea. Gutxieneko soldata
eta erretiroak 1.500 eurotara igotzea.
Oporretarako seigarren astea. Enpresa
txikiak laguntzea eta ez handiak. Baina
sinetsiko al dituzue zuek nire promesok? Akaso Legebiltzarrean edukiko ote
dut gehiengoa? Duda egiten duzue, eta
arrazoiz”. Horregatik, Ruffinek hiru konpromiso zehatz hartu ditu.
Bat: bere diputatu kargua utziko du
botoemaileen %25ek hala eskatzen
badiote. Bi: diputatu bakoitzak urtero
130.000 euroko poltsa bat daukanez
nahi duenari laguntzeko (bost urtetan
650.000!), juradu bat antolatuko du

zozketaz haien esku utziz diru hori banatzea. Hiru: gaur diputatu batek hilabetean 7.100 euro gordin kobratzen
duenez (beste indemnizazio eta estrak
aparte), gutxieneko soldata 1.500 eurotara igo artean Ruffinek kobratuko
du hilean 1.181 euro, Fakir aldizkarian
kobratzen duena.
“Premiazkoa da –dio Ruffinek elkarrizketetan– ezkerrak lur hartu dezan
jende apalaren artean, baserrietan bezala hirietako auzuneetan. Erakarri
behar ditugu ezkerretik abstentziora jo
dutenak, sozialistez etsituak, Front Nationalen bozak berreskuratu, erakutsi
isiltzea edo FN bozkatzea ez den beste
modu bat badela haserrea eta Europa
honen arbuioa erakusteko”.
Picardie Debout hautagaitzaren inguruan ilusionatutako jende multzo baten
babesean, Ruffinek atez ate bisitatzen

ditu Amiens, Abberville eta inguruko
auzoetako familiak. “Gure filmean erakutsi den moduan, arazoak dauzkazunean lanean, edo langabezian zaudenean oso erraza da arrazismora jotzea,
eskueran dauzkazunei erasotzea, izan
etorkin edo laguntza sozialen hartzaile.
Berriro ulertarazi behar dugu zein den
benetako arduraduna: ugazaba. Lehen
ezaguna zen, nagusiak jauregia zeukan
denen bistan, kapera propioa hilerrian.
Gaur elkarrengandik urruti bizi dira langilea eta izorratzen duen patroia. Ikusi
Whirlpool, Amiensetik laster deslokalizatuko duten fabrika: langileek ez dakite nagusia nor den ere”.
Ruffinek azaldu die Whirpooleko
obreroei: “Jeff Fettigek irabazten du gutako bakoitzak 500 urtean nekez irabaziko lukeena. Eta dio geu, langileok
garela garestiegiak!”. n

50 urtez elkarrekin
ARGIA | 2017/04/09
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Garbiñe Elizegi, Baztango alkate ohia

«Alkate joan eta
mutil-dantzan ez parte
hartzea ez zen aukera»
2013an Elbeteko mutil-dantzan irainka hartu zuten Baztan bailarako alkate
eta ordezkari gorena. Garbiñe Elizegik esku bete lan izan zuen lau urteko
agintaldian: ohiko eginbeharrak ez ezik, mutil-dantza parekidearen aldeko
borroka eta Aroztegia kudeatu behar izan zituen. Hertsi gabeko zauriak dira
biak ere Baztanen.

Miel A. Elustondo
ARGAZKIAK: ZALDI ERO

Korrika eta presaka etorri gaituzu Baztanera. Garbiñe Elizegi badoa Amerikara
kurri, itzulerako bidaia-txartelik gabe.
Baztan maite dut, Euskal Herria maite
dut, baina aldika deskantsua behar dut,
hemendik joan eta bertze toki batzuetan eman denboraldia. Horrela egin izan
dut ahal izan dudanetan.
Darfurren zinen 2005eko Eguberrietan,
Sudanen. Gogorra behar du gerrak.
Bai. Estres postraumatikoa zen ez dakit,
baina urtebete eman nuen handik honat
etorri eta errekuperatzen. Gauza gogorrak ikusiak nituen San Frantziskoko ospitaleko lanean, baina Darfurren ez zen
deskantsurik, 24 ordu ginen ospitalean.
Itzuleran, txokea. Hango errealitatea,
batetik, hemengoa, bertzetik. Europarrok eta gure gobernuek duten arduraz
jabetu eta nekez onar nezakeen egoera. Nik bezala, kooperante anitzek bizi
du ezinegon hori. Uste dut gehiago den
lehenbiziko esperientzia zelakoz. Gerratik etorria nintzen, haurrak hiltzen
ikustetik, eta hemen, aldiz, autoa ezin
aparkaturik ibiltzea zen afera handiena.
Erratekoz.
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Zuzeneko gerra erasorik bizi izan zenuen?
Ez, zaurituak bertzerik. Nire zenbait lankidek bai, erasoak ezagutu zituzten, eta
bortxatu ere egin zituzten batzuk. Bazen
errebeldeek hartutako herria, gobernuak abandonatua, eta han ospitale bat,
guk, Mugarik Gabeko Medikuak erakundeak, lanerako hartua. Gobernuak herria
eta ospitalea bonbardatzeko arriskuan
ginen. Bertzalde, baziren paramilitarrak,
janjaui-ak, zaldiz ibiltzen zirenak, herriak erre –lastozko etxeak baitziren–
eta emakumeak bortxatzen zituztenak.
Horixe zen haien “borroka”. Ospitaleko
lana ez ezik, borroka izandako lekuetara joaten ginen, ihesi joandako jendeari laguntzerat. Desertua zen hura. Toki
idorra. Oxfam, Gurutze Gorria, Gosearen
Aurkako Ekintza… han ginen denok.
Ondoriorik badu Gobernuz Kanpoko Erakundeek egiten duten lanak?
Eztabaida hori hor da beti gure artean
ere. Erakunde horien lana ez da soluzioa, baina horien laguntzarik gabe, bizirik dagoen jende anitz hila zegokeen
honezkero. Toki anitzetara ez da laguntzarik heltzen.

Beharbada, gaizki egina da galdera.
Beharbada, galdetu behar nizun zerengatik den gerrarik han edo hemen.
Gobernuek dute ardura, gure gobernuek. Munduan diren gerrak Europak
eta AEBek kontrolatzen dituzte. Ez dut
zalantzarik horretan. Horrekin batera
dago guk “zirku humanitarioa” deitzen
genuena. Tartean, Gobernuz Kanpoko

Garbiñe Elizegi Narbarte
1975, Pomona, Kalifornia

Los Angeles ondoko Chinon hazia 9
urte zituen arte. Lekarozen bizi izan
zen guraso eta senideekin 18 urte
bete bitartean. 1998an Kalifornian
zen, 22 urterekin, erizaintza ikasten.
Baztanen zen berriz 2002an. 2005ean,
Darfurreko kanpamenduetan egin
zuen lan sei hilabetez, eta erizain
lanean zen Baztanen 2008an. 2011n,
Baztango alkate zen. Garai intentsitate
handikoak eta atseden sasoiak
tartekatuak ageri dira Elizegiren bizian.
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Erakunde pila. Pila. Gerra sortzen duten gobernuen finantzazioaz bizi dira,
independentziarik gabe… Dilemak anitz
dira egunero, eta koherentziari eustea,
berriz, gauza zaila. Eztabaida beroak
izaten ziren gure artean ere.

Erdizko harrobiaren hotsak isildu dira.
Aroztegia, berriz, hor da. Leitu dudanez,
Baztango udala prest legoke golfa, hotela eta apartamentuak onartzeko, bailarako turismoa azkartzeko baldin bada.
Hala ere, ez dago prest etxebizitza unifamiliarrak eraikitzen uzteko, espekulazioa argudio. 500.000 euroko balioa duen
zoruak, 36 milioiko balioa izango omen
luke.
Hori da estimazioa… Ez dakit nondik
hasi ere. Batetik, Baztan goxoki hutsa
da, Euskal Herriko udalerririk zabalena, lurren %80 komunala da hemen.
Bertzetik, landa eremuetan dira baliabide naturalak; hiriak dena jana du, eta
bertzalde, han bizi da jende gehiena,
herriarekin eta naturarekin harremanik gabe. Alderdi politikoak ere boto
kontaketaren jokoan erorita daude, eta
botoak hirian daude. Anitzetan saldurik gaude. Multinazionalak, kapitala, lurra bereganatu nahi dutenak, hor daude
beti baina horrekin batera, alderdietako aparatu ofizialak, parlamentua eta
bertze, bigarren mailakotzat dituzte herrietan gertatzen diren aferak. Guretzat,
berriz, Aroztegia da Baztan hankaz gora
jartzea.
Zertan hankaz goratzen du Aroztegiak
Baztan?
Hemengo egitura sozial eta urbanistikoa iraultzen du. Hor duzu, adibide,
Lapurdiko itsasertza. Bertze hainbat
adibide dituzu Espainiako Estatuan.
Proiektu politiko jakin baten defentsa
zilegi da, baina herritarren kontrako,
Udalaren eta Batzar Nagusien kontrako erabakia hartu eta inposatzea ez da
onargarri. Nafarroako “aldaketaren” gobernuak UPNk bezalaxe jokatu du Aroztegian. Gobernu hori babesten duten
alderdiei, bertzalde, gaia ez zaie aski
garrantzitsua iruditu; behinik behin, ez
dute haren jarduera kondizionatu. Hiru
alderdiek elkartuta badute aski indar
afera bideratzeko, bertze zenbait gairekin egin duten gisan.
Zein dira Aroztegiaren bultzatzaileetan?
Caixa Galiciaren higiezinak berea zuen
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akzioen %50. Erreskatatutako bankuak.
Baztango enpresaburu horiek, berriz,
Baztan “salbatu” nahi dute, lanpostuak
sortu… turismoaren bidez. Hiritik hori
da beti ikuspuntua, landa eremuarekiko
diskurtso paternalista hori. Bertzalde,
Baztanen beti izan da elitea, eta elitea
den tokian erresistentzia ere bada. Erranen nuke erresistentzia fuerte dagoela Baztanen, fuerteago nahiko genuke,
baina Erdizko harrobiaren proiektua
geraraztea lortu genuen, udala %100
kapitalaren alde zegoenean. Aroztegia
geldiaraztea ere lortu genuen, baina
PSISaren [Udalaz Gaindiko Intzidentzia
duten Plan eta Proiektu Sektorialak] bidez saiatu ziren orduan, eta hor ari gara,
borrokan.

Aroztegia aferak salaketak ekarri dizkizu…
Hiru salaketa judizial ditut gainean.
Hiruak Palacio de Aroztegia enpresak
jarritakoak. Lehenengoa, hauteskunde biharamunean jarri zuten, alkate
nintzela, proiektua “pelotazo urbanistikoa” zela errateagatik. Bigarren salaketaren arabera, prebarikazioa leporatzen digute Baztango gaur egungo
alkateari [Joseba Otondo] eta bioi, alkate ginela proiektuaren aurkako erabakiak hartzeagatik. Hirugarren salaketa
Aroztegia… eta gero zer? plataformako kide nintzela prentsaurreko batean
parte hartzeagatik jaso nuen, beste sei
lagunekin batera. Irainak leporatzen
dizkigute, eta 50.000na euroko isuna
eskatzen.
Baztango alkate zinela oihuka eraso zintuzten 2013an Elbeteko jaietako mutil
-dantzan.
Gure analisiaren arabera, aldaketa anitz
gertatzen ari ziren Baztanen, erresistentziak antolatzen ari ziren zenbait
arlotan, eta bailarako eliteak gotortu
egin ziren. Mutil-dantza, berriz, botere
erakustaldia izan da anitzendako. Dirudun gehien dagoen herrietan, erdaldun
gehien, boterearekin lotura handiena
dutenetan gotortu dira eliteak. Ez da
kasualitatea. Bertzalde, espero ez zena
gertatu zen udalean, eliteekin loturarik ez zuten talde arras gazteak lortu
zuen alkatetza, eta buru, emakumea, eta
feminista. Artaldetik ateratzen denak
mesfidantza sortzen du, eta gu ez ginen
artaldekoak. Ez genuen elizako biderik
ere egiten.

Mehatxuak jasoa zara mutil-dantzen
kontura.
Ez ni bakarrik. Alkate izan aurretik plazara ateratzen baginen ostiaka aterako
gintuztela erran ziguten. Alkate nintzela, berriz, Diario de Noticias egunkarian
argitaratu zituzten zenbait eskutitzetan,
udalera igorritako eskutitz anonimoetan, mehatxuak eta irainak jaso genituen. Mehatxu zuzen izan gabe ere, gure
kontrako indarkeria bultzatzen zuten,
eskarmentua merezi genuela zioten.
Artean alkate nintzela, heriotza mehatxuak ere jaso nituen idatziz, bi aldiz,
bandera espainola jartzen ez bagenuen
hilko gintuztela erranez. Estresa beti.
Zuen jazarpenak badu Irungo eta Hondarribiko alarde parekideetan emakumeek
jasaten dutenaren antza.
Guk ez genuen haiek bezala bukatu
2017/04/09 | ARGIA
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Periferia ber bi
“Ez dugu hedabiderik kontrolatzen,
hegemonikoak kontra ditugu.
Hegemonikoak ez direnek,
berriz, guti agertzen dute
Nafarroa, eta gutiago mendialde
hau. Jo hemerotekara eta ikusi
zenbatetan agertu diren Irungo
eta Hondarribiko alardeak, eta
zenbatetan, aldiz, hemengo
mutil-dantzen afera. Periferia gara,
bi aldiz periferia”

Bidegurutzeko
biribilean
“Anitzetan estrategia definitzen
joaten zaizkigu urteak.
‘Bidegurutzean’ gaudela, ‘une
historikoa’ bizi dugula… Nire
lagun batek erraten duen bezala,
bidegurutzean ez, biribilean sartuta
gaude jiraka. Ez gara konturatzen
anitzetan kapitalak, patriarkatuak,
estatuak… markatzen digutela bidea.
Erresistentzia da bidea, derrigorra
da gatazka. Ez dago gatazkarik
gabeko iraultzarik. Gatazkarik ez
dagoen herrietan sumisioa dago”
Garbiñe Elizegi, Aroztegiaren epaiketara sartu
aurretik, 2016ko azaroaren 8an.
IDOIA ZABALETA / ARGAZKI PRESS

Elbeteko mutil-dantzan, 2013an, ez zioten
ongi-etorririk egin Elizegi Baztango alkateari.
DIARIO DE NOTICIAS

nahi. Baztango eliteak hango bidea egiten saiatu ziren hemen, mutil-dantzak
pribatizatzen, eta guk hori errotik moztu beharra ikusi genuen, bertzenaz alardeen bidea eginen zuen mutil-dantzak.
Behin baino gehiagotan erraten dut nik
mutil-dantzen aferaz ari garela: hemen
eskakeo orokorra izan da. Zalantzarik
gabe ikusten dugu zein jarrera hartu
ARGIA | 2017/04/09

Hondarribiko eta Irungo alardeetan,
baina bertzela ikusten dugu gauza Baztango mutil-dantzei dagokienean.

Trikuarena egitea duzu “eskakeo orokorra”, arazoari ihes egitea, ezkutatzea.
“Denborarekin konponduko dira gauzak”, erraten ziguten aldaketa sozialaren alde gurekin bat egiten zutenek.

Baina gauzak ez dira denborarekin aldatzen, ekintzarekin baizik. Plazetan
dantzan ari ginelarik, afera sortu zen
mutil-dantza baztertzailea ematen ari
zelako ikastolako parkean, parke publiko batean. Bazterketa horrekin akitzeko
bilerak, solasak egin genituen baina han
segitzen zuten. Hor erabaki genuen sartzea. Hori izan zen gure ekintza zuzena.

Irainka hartu zintuzten Elbeteko hartan.
Oso bortitza izan zen, baina ongi pentsatuta egin genuen ekintza hura. Egia
erran, nik aurreikusten nuen hura, musika isiltzea, mutil-dantzariek dantza
uztea… Nire herrian bizitua nuen egoera hori, Lekarozen. Baina orduan ez nintzen Baztango alkate. Ez dut deusekin
konparatzen ahal, baina nirekin hazitakoak ziren Lekarozko plazan oihuka eta
mehatxuka hartu nindutenak dantzara
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sartu ginenean. Elbetekoa gogorra egin
zitzaidan, baina are gogorragoa nire herrikoa. Bertzalde, barneko presioak ere
izan ziren.

Barneko presioak? Politikoki eraldaketa
sozialaren alde zuekin bat egiten duen
jendearena erran nahi duzu.
Bai. Udaleko taldekideek bat egin zuten
gurekin, baina alderdi mailan denak ez
ziren gurekin. Betiko aitzakiak: “Ez da
komeni… Hauteskundeak galduko ditugu…”. Baina alkate joan eta ez dantzatzea ez zen aukera. Amaiurren, erratekoz, hitz egitera joan ginen, gu dantzan
hasi eta txistularia ez isiltzeko; solastu
ginen, txistularia aldatu zuten eta dantzatu ahal izan genuen. Erran genien
alkatea –kasu hartan, ni–, herrira joan,
dantzara sartu eta txistularia isiltzen
bazen ez genuela diru-laguntzarik ematen ahal, egiten zuten diskriminazioagatik. Hor ere gatazkak izan genituen
bailarako Bildu barnean. Nazio mailako
egiturek babesa eman ziguten, mintegia
ere egin genuen, bat zetozen gure helburuarekin, baina batzuk ez zetozen bat
gure ekintza zuzenarekin.
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Off the record:
Irakurgai bat
Baztango mutil-dantzen analisia eta
prozesu kolektibo feminista: praktikatik
teoriarat eta teoriatik praktikarat artikulua Festak, genero-harremanak eta
feminismoa (Miren Guillo, UEU) liburuan jasoa dago. Egileak ondokoak
dira: Aitziber Zapiain Intxausti, Edurne
Arrieta Alcalde, Elurre Iriarte Bañez,
Garbiñe Elizegi Narbarte eta Maitane Maritorena Azkarate, denak Plazara Dantzara herri-ekimenaren kide
dira. Ikasleetatik hasi eta agintari politikarietaraino, irakurgai derrigorra,
Arantxa Urretabizkaiaren Bidean ikasia
nahitaezko irakurgaia den moduan.
Parekidetasuna.

Zergatik?
Zalantzan jartzen delako beti mugimendu feministaren jokaera. Egiten ditugularik tailerrak, alardekoekin eta bertze, aldiro agertzen den faktorea da ezkerreko
mugimenduetan: feminismoaren inguruko beldurra… Ezkerreko mugimenduetan feminismoari beldurra diote anitzek.
Iraultza sakona eskatzen duelakoz. Azaleko iraultza saltzen digute anitzetan eta
feminismoa iraultza holistikoa da. Ezkerreko mugimenduetan dauden gizonek
gauzatzen duten zapalketa aitortzeak,
bertzeak bertze, beldur ematen du, eta
hor ere trikuarena egiten ari gara berriz
ere. Ezkerreko mugimenduetan ere ez
zaio barneko matxismoari aurre egiten.
Bazoaz AEBetara, Dakotara, zure bizitza
zikloek agintzen dutenez, aldika intentso, aldika bare.
Bai. Nik Zeelanda Berria, Asia eta denak
ezagutu nahi ditut, eta ez dakit noiz itzuliko naizen ere. Bitartean, “banoa buelta
bat ematerat” erran eta banoa, Ipar Dakotara, bertako indigenetara. Lurrak dituzte AEBetan eta Kanadan, Manitowan.
Hasteko, urtebeteko noa. Ikusiko da… n

2017/04/09 | ARGIA

GENEROA | BLOGAK | LEHIAKETAK

IRITZIAK

Jenioak

B

azkaldu ondoren Saber y ganar
(Jakin eta irabazi) lehiaketa jartzen
dut telebistan. Lo-kuluxkarako
egokia da, baina aldi berean zer edo zer
adiktiboa ere badauka. Urtean zehar,
7.000 puntu baino gehiago lortzen
duen jokalariak Magnífico (Bikaina)
estatusa hartzen du. Magnífico horiek
saio berezi batzuetan biltzen dira eta
berriro ere euren ezagutza apartak
erakusteko aukera daukate. Aurten,
saio berezi horietan, partaide guztiak
gizonezkoak ziren.
Irudi horrek kezkatu ninduen.
Hausnarketa sakona eginez gero,
emakumeak baztertzen dituen hamaika mekanismo identifikatuko ditugu
programa horretan. Gizonezkoak beti
gehiengoa dira partaideen artean.
Agian giroagatik: aurkezlea, gizonezkoa; galderak irakurtzen dituen off
ahots baxua, oso maskulinoa da. Pilar
Álvarez da bigarren aurkezlea, saio
bakoitzeko bi galdera bakarrik egiten
ditu eta Jordi Hurtado gaixorik dagoenean ez du ordezkari lana egiten; beste
gizonezko bat bilatzen dute. Galderak
androzentrikoak izan ohi dira: gizonezko ekarpenez ari dira batez ere.
Gainera, diru gehiegirik lortzen ez dela
kontuan izanik (pentsa, 7.000 euro
horiek lortzeko bi hilabete egon daitezke jolasten), apuntatzeko motibazio
nagusia jenialtasuna erakutsi nahia eta
beste jenioekin lehiatzeko gogoak dira,
eta horrek jabekuntzarekin harreman
handia dauka. Zure burua oso kultu eta
azkartzat izan behar duzu, lehiaketak
ezagutza anitz, kalkulu azkarra egiteko
abilezia edota gaztelaniazko hiztegia
menperatzea exijitzen baitu.
Blogetan Azkue Fundazioaren lehiaketako epaimahaian parte hartu dut
aurten. Herritarren bozak eta epaimahaiaren bozak batzerakoan konturatu ginen sailkapen horretan gizonak
ikusgaiagoak zirela. “Hoberenek irabazi
ARGIA | 2017/04/09

June Fernández
KAZETARIA
@marikazetari

Euskadi Literatura
sarietan, urtez urte,
irabazleen zerrendan
proportzio ohikoena
lau gizon eta bizpahiru
emakume da. Agian,
gizonek obra gehiago
publikatzen dutelako?
Agian, sorkuntzarako
denbora eta baliabide
gehiago dutelako? Edota
epaimahaiek gizonen obrak
gehiago baloratzeko joera
izango al dute?

behar dute” argudio meritokratikoak
joera hori normalizatzen du, eta horregatik beste arrazoien bila hasi nintzen.
Oztopo bat irizpideetan egon daiteke?
Onena ezagutza tekniko gehien dituena,
edota diseinatzaile baten zerbitzuak
ordaindu dituena, edota sare sozialetan
jarraitzaile gehiago dituena izango da.
Izan liteke gizonek erraztasun gehiago
izatea? Hausnartu nuen, baita ere, tradizionalki gizonekin lotutako esparruek
(teknologia, bideojokoak, kirola) emakumeengan elikatzen diren zaletasun
eta interesak baino ospe handiagoa
daukatela; batez ere, moda daukat buruan. Blogetan-eko epaimahaikideek
kezka hori konpartitu genuen eta antolatzaileek gure hausnarketak kontuan
hartzeko konpromisoa hartu dute.
Premios enfoque kazetaritza lehiaketan finalista geratu naiz. Kazetarien zerrendak generoaren arabera bereizten
dira: gizonezko kazetari hoberena aukeratzen dugu alde batetik eta emakumezko kazetari onena bestetik. Zineman
paperak generoaren arabera banatzen
dira, baina kazetaritzan egileen generoak ez luke garrantzirik izan behar.
Seguru asko, irtenbide hori emakumeen
ikusgaitasuna bermatzeko pentsatua da,
baina berdintasunaren ameskeria dakar.
Euskadi Literatura sarietan, bestetik,
urtez urte, irabazleen zerrendan proportzio ohikoena lau gizon eta bizpahiru emakume da. Agian, gizonek obra
gehiago publikatzen dutelako? Agian,
sorkuntzarako denbora eta baliabide
gehiago dutelako? Edota epaimahaiek
gizonen obrak gehiago baloratzeko joera izango al dute?
Lehiaketetan parekidetasun faltak sakoneko berdintasun falta identifikatzeko balio dezake. Erronka konplexua da,
baina benetan premiazkoa da. Bestela
inkontzienteki gizonak azkarragoak,
kapazagoak, jenioagoak direla sinesten
jarraituko dugu. n
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Populismoa eta gu

A

zkenaldian, botere ekonomiko liberalak eragindako produkzio era
zaharkituaren birrintze eta berreraikitze garai honetan, sistemaren politikari eta komunikabideen diskurtsoetan
gailentzen ari den hitza da populismoa.
Populismoa ez da izatez, hitz berria,
historialariek “jokabide populista” deitu
izan dutena, aspaldidanik dago jasoa
liburu zaharrenetan. Esaterako, Julio
Zesar erromatarra aipatzen da askotan
populismoaren eredu. Zergatik? Bada,
herriaren aldeko lege eta laguntzak bermatu zituelako, baina ez benetan herria
piperrik inporta zitzaiolako; herria bere
alde jarriz, eta armada jada aldekoa
zuenez, Erroma errepublikanoan eragin,
eta betiko diktadore izateaz gain, errege
izatea nahi izan zuelako, hau da, munduaren jabe.
Hori onartzen badugu, populismo hitzak zentzu txarra hartzen du, demagogoek erabiltzen duten diskurtso faltsua
den neurrian. Populismoa herritar
arruntek entzun nahi dutena aldarrikatzea adierazten duen kontzeptua da,
baina ezkutuan dauden helburu maltzurren menpeko, eta lider autoritarioek,
tiranoek, euren onurarako egiten duten
herritarren manipulazio hutsa.
Populismoa, gaur egun, fenomeno
politiko nahasia, ideologikoki hutsaltzat

943 371 545
publiz@argia.eus
www.argia.eus/tarifak
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Populismoa fenomeno
politiko nahasia da,
ideologikoki hutsala,
arduragabea, argudioa erabili
ordez, emozioak pizten ditu
zentzu txarrenean
hartzen da, arduragabekeria adierazten
duena; argudioa erabili beharrean, emozioak, zentzu txarrenean, pizten dituena,
betiere, elite batek bere diktadura ekonomikoa, bere hegemonia, mantentzeko,
herria azpian hartuaz.
Nik argi daukat populismoa eskuinekoa
bakarrik izan daitekeela. Baina azkenaldian, elite liberalaren morroiek, hitz

magiko bihurtu dute, batez ere, ondoren,
ezkerreko ideia eta gobernuak erasotzeko. Eskuineko eta ezkerreko populismoa
dagoela diote, herriaren aldeko jarrerak
parekatuz, eta txarrena, herrikoitasuna,
ezkerrekoa, eta herrikoikeria, eskuinekoa,
bat eginaz.
Herriaren alde egitea, jokabide ideologiko zintzoa denean, ezkerraren ikurra
da: errekurtsoak nazionalizatzea, politika
fiskal eta sozial aurrerakoiak aplikatzea,
behartsuentzat nahiz langile arruntentzat babesa eskatzea, oinarrizko soldata,
globalizazioaren aurrean burujabetza,
produkzioarena edo energia eremukoa
aldarrikatzea.
Baina, hau da hau, neoliberalek lortu
duten txiri-buelta diskurtsiboa: merkatu
ekonomia bateratu eta bakarra oztopatzen duen guztia, eta estaldura “demokratiko” homologatuak zalantzan jartzen
dituen guztia, omen da populista.
Eta larriena, ezkerrekoak kikildurik, ez
dugulako entzun nahi eskuineko populistekin ezertan bat egiten dugula; isilik
gaituzte, ahul benetan, gure ikuspuntuak
adierazteko ezintasunez, eta kateatuta,
berriro ere, euren diskurtsoan. Jokoz kanpo. Are gehiago, populisten aurka, berriro
liberalek boterean jartzen laguntzeko
hausnarrean, gaitz erdi izango delakoan!
Harrapazan/k! n

Zure jendea,
zure hedabidea,
zure iragarkia.
Jarri publizitatea hemen
2017/04/09 | ARGIA
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Kanonaren popa
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z dut ETBz idatziko. Inor ez haserretzeko,
kanonaz idatziko dut. Lehengo eta behin
esan, ez dela txalupa mota bat. Baina ez dut
uste erraza izango denik, zeren kanona aipatzen
denean euskal kulturaren ekosisteman beti haserretzen da norbait, ez dutelako sartu hierarkian
edo sartu dutelako, baina haserre. Eta barkatu
dena minuskulaz idaztegatik.
Kanona araua da baina zerbait gehiago ere
bai. Grezia datorkit gogora eta haien neurtzeko
modua. Kategorian laburbildu daiteke ere bai.
Kanona hierarkia da. Horrek esan nahi du batzuk
goian daudela eta beste batzuk behean. Kanoneko ezaugarriez ere idazten dute adituek. Idatzi
eta idatzi. Honek, azken batean, kultura mundua, mundua, ulertzeko modu bat besterik ez du
adierazten. Hau da, batzuek kategoria daukate
eta besteek ez. Kategoria zer den beste kontu bat
da. Ez dago zutabe honetan horretarako lekurik.
Garbi dagoena da kanonaren neurriak garaien
arabera aldatzen direla, ez direla berdinak, alegia, mende batekoak zein bestekoak.
Aurrekoa kontuan hartuz, iruditzen zait gure
kulturaren kanona oraindik ere lotuago dagoela
XIX. mendeari, XXI.ari baino. Zeren geure kanonean garbi dago zeintzuk dauden goian. Bizirik
dauden idazle batzuk, bi-hiru gehienez, hildako
eskultore batzuk, bi-hiru ere bai, eta margolari
batzuk. Hori da gure kulturaren kanonaren goi

-maila. Hori da mediatikoki bultzatu eta prestigioa
ematen duena. Zaila da imajinatzea beste esparru bateko artistaren bat Parnaso horren parte
izatea. Eta burura eta gogora datozkit musikariak,
aktoreak, argazkilariak, poeta tristeak, kantariak,
dantzariak, marrazkilariak, diseinatzaileak, soinu
ingeniariak, bertsolariak, gidoilariak… Horiek guztiek ere hierarkiaren parte dira baina kanonaren
mugen barruan ez dira sartzen nonbait. Adibide
bat jartzearren, inozoa guztiz: Atxagari Nobela emango baliote ziur naiz Iñigo Urkullu Oslon
izango litzatekeela, baina Telmo Esnali Oscarra
emanez gero –hamaika ikusteko jaioak gara–, Los
Angelesen ez.
Ahaztu egiten zaie, Los Angelesetik Bilbotik
baino gertuago, bizi izan zela gaur denok kanonaren barruan sartzen dugun tipo bat: Andy
Wharlol. Pop kultur kontzeptua sortu zuela. Pop
popularretik dator, hau da, hierarkiaren mailaren
baxuenetik. Eta bada denbora, horrek kanonaren
arauak hautsi zituela. Baina nonbait gurean batzuek ez dute hori aintzakotzat hartu nahi.
Nik neure burua pop arte hori egiten dutenen
artean ikusten dut, eta berdin zait kanonaren parte naizen edo ez. Baina kulturaren parte naizela
ez dut zalantzarik. Beraz poperoa sentitzen naiz,
poperoa naiz. Eta euskaraz popak duen beste zentzuarekin ere guztiz bat egiten dut. Azken batean
hierarkiaren azken tokian gaude: popan. n

Mafiak

F
Itxaro Borda
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rantziako lehendakaria aukeratzeko kanpaina
abiatua da, beraz, Ipar Euskal Herrian ere bai;
nahiz eta ETAren apirilaren 8ko desarmearen
iragarpenak ikusgarria uhertzen digun, apur batez.
Hauteskunde baino, immunitate politikoa lortzeko eta justiziari ihes egiteko lasterraldi antza
ikusten ditugu pantailetan hedatzen zaizkigun
François Fillonen edo Marine Le Pen andere
panpalinaren ekinak. Auzitegiak eta epaileen
egiturak suntsitzen ahal balira, orduan bai, demokrazia zinezkoa litekeela: eskubideak niretzat,
gaztiguak besteentzat.
Garbitasun eta gardentasun irakaspenak
ematen dizkigute bi hautagaiek, iruzur soziala

dutela partida, baina biek ala biek ardo mingar horretatik ausarki edaten dute: Fillonek,
nepotista handiak, emaztea eta haurrak diru
publikoz ordaindu ditu, berak artean opariak
hartzen zituela. Halaber, Le Penen alderdi euro
eta xenofoboa, Europako eta Frantziako sosa
komunari esker bizi da lege guztien mespretxuan.
Sistema salatzen dute biek, sistemaren biktimak direla sinetsarazten diote jendalde auto-biktimizatuari, sistemarik gabe hondarrean deus ez
litezkeelarik. Min egiten du konturatzean gure
zergek gure aurka altxatuko diren ideologo faxistoidak finantzatzen dituztela. n
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Diru-Sarrerak Bermatzeko
Errenta EAEn

BUROKRAZIA
APLIKATZEN
DENEAN
EZ DEZAZUN
DAGOKIZUNA
KOBRATU

Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE, gaztelerazko RGI) eskubidea da. Eta
ez “laguntza”, estigmatizatzeko erabiltzen den hitza. Emakumeak dira DSBE
jasotzen duten gehienak (65 urtez gorakoak batez ere), eta emakumeak
eta etorkinak dira irizpideek gehien zanpatzen dituztenak. EAEn udaberri
nahasia aurreikusten da, DSBE-n aldaketak iragarri dituelako Jaurlaritzak
maiatzerako.

Estitxu Eizagirre Kerejeta
@eeizagirre

Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari
buruz mintzo zaizuna nondik abiatzen
den behatzeko gomendioa egin digu,
ezer baino lehen, Argitan, Sorgin eta
Anitzak eta Munduko Emakumeak elkarteetako Liz Quintanak: “DSBE eskubide bat da, egoera sozio-ekonomikoak
baztertutakoek aurrera egin ahal izateko aldi baterako beharrezko duten
20

tresna. Gero eta lan prekarioagoak daudela ikusita, eta errealitatea ezagututa, herritarren gehiengoak pentsatu
behar genuke guk ere aurkitu dezakegula gure burua egoera horretan, noizbait”. Aldiz, DSBE lantzerakoan jende
askok hauxe du oinarrizko premisa:
“DSBE jasotzen dutenek iruzur egiten
digute”. Politikariek ikuspegi horreta-

tik arautzen dituzte errenta jasotzeko
irizpideak. Susmo hori zabalduz egiten
dituzte adierazpenak. Komunikabideek
oihartzuna ematen diete eta egia erdiz
osatutako kasu harrigarriekin hornitu,
aurrerago aztertuko dugun moduan.
Lanbidek Kaltetuak elkarteko Vicky
Molinak salatzen duenez: “Prentsan
egunero iraintzen gaituzte politikariek.
2017/04/09 | ARGIA
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IÑIGO AZKONA

#RGIMURRIZKETARIKEZ GOSE GREBA
Martxoaren 24an zortzi pertsonak ekin
zioten gose greba mugagabeari. Bilboko
Azaroaren 25eko plazan daude geroztik.
Osasun arazoengatik seigarren egunean
bik utzi egin behar izan zuten. Horrela
adierazi zigun egun horretan, gose greban jarraitzen zutenetako batek: “Osasunagatik utzi ahala, gehiagok hartuko dute
lekukoa. Jaurlaritzak DSBE Lanbide-arteko
Gutxieneko Soldatari beharrean Kontsumoaren Prezioaren Indizeari lotzeko asmoan atzera egin arte eutsi nahi diogu”.

ARGIA | 2017/04/09

Egitaraua: goizez eragile politiko, sozial eta sindikal guztiekin hitzordua lotzen
dute egunez egun, gaiaz informazioa eta
eztabaida gizartean zabaltzeko. Eta arratsaldero bada hitzaldi edo ekintzarik:
• Apirilaren 5ean, 19:00etan, Dani Reventosen hitzaldia: “Oinarrizko Errenta posible da”.
• Apirilaren 6an Korrika.
• Apirilaren 7an, 18:00etan M15en ekintza CETA eta TTIPen aurka, eta CGTren
hitzaldia: “Sindikalgintza eta gizarte bazterketa, anarko-sindikalgintzaren ideia”.
• Apirilaren 8an, 19:00etan: Ni, Daniel Blake filma.

Bi ekintza jendetsu antolatu dituzte:
apirilaren 1eko manifestazioa, Eskubide
Sozialen Kartak deitua. Eta apirilaren 8tik
9ra burutuko den baraualdi jendetsua, 50
lagunek baino gehiagok egingo dutena.
Eragile hauek guztiek antolatu dute,
elkarlanean, gose greba: ESK sindikatuaren prekarietatearen aurkako Argilan
plataforma, Argitan (Emakumearen Aholkularitza-Etxea, Barakaldo), Bizkaiko Etxeko Langileen Elkartea, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Sorgin eta Anitzak,
Danok Lan (Galdakao), Munduko Emakumeak, Besarkatuz, SOS Arrazakeria Bizkaia
eta Kaleratzerik Ez!
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Beatriz Artolazabal Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak, esaterako,
erosokerian erortzen ari ginela iradoki
zigun. Legebiltzarrean esan nion zer
esaten duen jakiteko probatu behar lukeela bere botikatik, pasatzeko hilabete batzuk DSBEa soilik kobratuz. Hilean
3.000 euroko soldata dutenak bai, horiek eroso egon daitezke, eta aldiz, gu
ez gara eurekin sartzen”. DSBE kudeatzen duen Lanbide Euskal Enpleguaren
Agentziako langile askok ere iruzurraren aurre-juzkutik artatzen omen dituzte herritarrak leihatilan. Okindegiko eta tabernako analisiek ekartzen
dute kalera presioa. Eta ondoren, harritzen gara DSBE jasotzen duten EAEko
63.300 familien egoera egunerokoan
ikusi ere egiten ez dugulako: “Estigmak
isilarazten ditu. Beraien egoera kulpaz
bizi dute eta iruzurgile sentiarazten
ditu gizarteak”.
Iruzurraren oinarri hori gezurra dela
oroitarazi digu Molinak: “Lanbideren
datuek diote DSBE jasotzen dutenen
artean %0,3 dela iruzurra. Aldiz, EAJk
kudeatutako erakunde publikoetan
%14koa da. Jar diezaietela hatz-aztarna
digitala erakunde publikoetan ari diren
politikariei”.

Paper ulergaitzak eta legeak
2012an Patxi Lópezek Lanbidera pasatu zuen ordura arte herrietako gizarte laguntzaileek egiten zuten DSBEren
kudeaketa. Quintanak adierazi duenez,
“denean bezala, pertsonak eta pertsonak daude, baina gizarte laguntzaileak
herrian daude, bertako egoera ezagutzen dute, DSBE eskatzen dutenen ingurua eta ibilbidea ere bai, eta tratua
paper kontuetatik harago joan ohi da”.
Lanbideko langilea den Ines Unanuek
azaldu digunez, DSBE kudeatzeko jaso
duten formazioa legeari buruzkoa da.
Eta hortik aurrera, langile bakoitzaren
esku dago kasu bakoitzaren jarraipena:
“Nik herriko gizarte laguntzailearekin
lan harremana badut, baina ezin dizut
esan gainerako bulegoetan hala egiten
den edo ez”.
Kasu bakoitza ezagutu beharrean
dena paper bidez justifikatzeak egoera
absurduak sortzen dituela azaldu du
Quintanak: “Iruzurraren aurreiritziarekin eta homofobikoki, onartzen da etxe
berean bizi diren sexu bereko bi pertsonek bi bizikidetza unitate osatzen dituztela, eta beraz, biek DSBE banaka jaso
22

dezaketela, eta aldiz, gizon-emakumeak
badira ez. Eta horri buruzko irizpidea da
‘ez dagoela inor sinetsiko duenik andre
eta gizon bat etxe berean biziko direnik bikote ez badira’”. Salatu du legez
ezkongabeak direnei ezin zaiela inposatu betebehar fiskalak edo bestelakoak
partekatzerik. Dena paper bidez justifikatzeak sortzen dituen egoera gehiago
irakurriko dituzu erreportajean zehar.
DSBEren hartzaileek, beren egoera
sozio-ekonomikoan dagoen edozein
aldaketa 15 eguneko epean jakinarazi
behar dute Lanbiden, dagokion dokumentazioarekin. Horrez gain, hiru hilero
seilua jartzera joan behar dute bulegora. Data horiek pasatzea ez dela arraroa,
eta askotan ez dela borondate txarrez
egiten adierazi digute hitz egin dugun
guztiek. Horrelako hutsegite batek ekar
lezake hilabete batez DSBE ez jasotzea
familia osoak (adin txikikoek barne),

758
2016an Arartekoak
herritarrengandik 8.171 kexa
jaso zituen. Horietatik 758
“Lanbideren funtzionamendu
okerrari” eta DSBE
kudeatzeko moduari
lotuak

eta hirutan gertatzen bada, DSBE kentzea. Paperak behin eta berriz aurkeztu
behar horretaz kexu da Molina: “DSBE
lehen aldiz eskatzen dugunean, sinatzen
dugu oniritzia Lanbidek sarbidea izan
dezan gainerako erakundeetako gure
datuetara: gizarte segurantza, ogasuna... Orduan, zergatik eskatzen dizkigu
behin eta berriz aurkezteko, 15 eguneko
epean, euren esku dauden datu horiek?
Isunak bidaltzen dizkigunean datu horietan oinarritzen da bada!”.
Langileak adierazi digu gero eta sarbide gehiago dituztela beste erakundeetako datuetara eta gero eta elkarlan
gehiago (orain, baita Ertzaintzara ere)
eta horrek beren lana erraztuko duela.
Hiruak datoz bat gauza batean: Lanbi-

dek DSBE jasotzen dutenei ematen dizkien argudioak eta egiten dizkien eskaerak ez dira hizkera ulergarrian egiten,
sarri ez dute jakiten zehazki zer eskatzen zaien ezta horretan lanean ari direnek ere. Elkarteetara jotzen dutenek
aholkularitza jasotzen dute, baina bidean asko eta asko geratzen dira, Quintanaren hitzetan.

Ezkutuko irizpideak nagusi
DSBEren legeak arautzen ditu berau jasotzeko oinarriak, baita eten edo kentzekoak ere. “Legea interpretatzerakoan
datoz zailtasunak” adierazi du Unanue
langileak. Interpretazio zehatz hauek
langileei jakinaraztea eskertuko luketela gaineratu du.
Quintanak adierazi duenez “publikoa
den lege horrez gain, badira egunerokoan aplikatzen diren barne mailako
irizpideak, publiko ez direnak. Eta horiek dira ebazten dutenak nori eman eta
nori kendu DSBE”.
Bai Quintanak eta bai Molinak esan
dute DSBEren hartzaileek normal-normal egiten dituztela eguneroko bizitzan
hainbat gauza, Lanbideren barne-irizpideak hausten ari direla jakin gabe, eta
ondoren ustekabean etortzen zaiela zigorra. Molinak 2017ko otsailaren 20an,
Legebiltzarrean zorrotz salatu zuen:
“Kafe bat hartzea hutsegite larria al da?
Haurren eskolaz kanpoko jarduerak
ordaintzea (haurren heziketarako eta
integraziorako erreminta izanik) hutsegite larria al da? Ile-apaindegira joatea (lana lortzeko itxura garrantzitsua
izanik) hutsegite larria al da?”. Molinak
salatzen duenez, “Lanbidek aplikatzen
dituen hutsegite denak dira larriak –hilabeteko diru-sarrera kentzea–. Hutsegite arinak –gehienez %30eko isuna–
eta oso larriak –3.000 eurorainokoa– ez
dira existitzen. Mailu-kolpeka ebazten
dute”. Hutsegitetzat hartzen den arau
bat da 15 egunerako EAEtik atera behar
baduzu, baimena eskatu beharra. Molinaren hitzetan, “hori ez da legezkoa ere,
bertakoentzat (etorkinen kasuan bai,
legezkoa da)”.

Emakumeak eta etorkinak zapalduen
Lanbideren politiken analisia ikuspegi
feministatik lanean zehatz daude zerrendatuta zer irizpidek talka egiten
duten emakumeen errealitatearekin,
DSBE lortzeko aukerarik gabe utziz.
Kasu mingarrienetakoak, tratu txarrak
2017/04/09 | ARGIA
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jaso dituztela frogatzeko emakumeek
eman beharreko pausoak dira: lehenbizikoa, urruntze agindu bat aurkeztu beharra. Quintanak ohartarazi du ez
dagoela emakumearen esku agindua
lortzea edo ez, eta horretarako salaketa jarri beharra izaten dela, eta tratu
txarrak jaso dituzten emakume askok
ez dutela pauso hori eman nahi izaten,
besteak beste, beldurragatik. Beste era
batera frogatu ahal izatea eskatu du, gizarte laguntzaileen txostenekin, esaterako. Gaineratu duenez, “Lanbidek
behin eta berriz ziurtatzen digu bulego
bakoitzean badela emakumeen aurkako
indarkerian gaitutako langile bat. Tratu
txarrak jaso dituen emakumeak leihatilan adierazi behar duela egoera horretan dagoela, eta orduan langile espezializatu horrek artatzen duela. Hasteko,
jendez betetako bulego batean tratu
txarrak jaso dituela adieraztea espero
izatea, surrealista da. Baina ni joan naiz
egoera horretan dagoen emakume bati
laguntzera bulegora, tratu txarrak jaso
dituela adierazi genuen, eta ez gintuen
espezializatutako langile batek artatu.
Lanbidek hori bermatzen dela errepikatzen digu, baina nik bizi izan dudan
kasuan eta ezagutzen ditudanetan ez da
horrela izan”.
Etxeko langileek erroldatuta egoteko
dituzten zailtasunak kontuan hartzeko
ere adierazten du txostenak, beren ugazabek sarri ez baitituzte lan eta lo egiten
duten etxean erroldatu nahi izaten, eta
errolden merkatu beltz bat badagoela
ere salatzen du txostenak. Etxeko langile eta garbitzaileen kasuan, beste bidegabekeria bat da ugazabak kontratua
etetean aski duela “langileak boluntarioki lana eten duela” esatea, eta langilearen hitza ez dela kontuan hartu ere
egiten, ondorioz, DSBE jasotzeko aukera
galduz.
Lana edozein modutan hartu beharra ere salatu du Quintanak: “Umeak
bere kargu dituen pertsonak ezin dio
lanari uko egin, baita horrek umeak
zaindu ezina ekarriko badio ere. Egoera horietan Lanbidek eskaintzen dien
irtenbidea Aldundira jotzea da, umeak
harreran ematea! Guraso horiek ez dute
inongo arazorik umeak zaintzeko, duten
arazo bakarra ekonomikoa da”.
Molinak adierazi du, etorkinentzako baldintzak ere ez direla bidezkoak:
“Nola da posible bi urtero paperak eskatzea atzerritarrei, frogatu dezaten ez
ARGIA | 2017/04/09

DSBE-REN GEHIENEZKO
KOPURUA HILEAN (EAE-N)
DSBE familia bakoitzak jasotzen dituen diru-sarreren osagarri bat da. DSBEk bermatzen
duen gehienezko hileko zenbatekoa, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren eta hileko diru-sarreren arabera ezarriko da. Diru-sarrera horiek taulan agertzen diren gehienezko kopuruetatik deskontatuko dira.
Guraso bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan (adin txikiko seme-alaba bat edo
gehiago beren ardurapean dituzten aitak edo amak), gehituko zaio hileko 45,50 euro.
BIZIKIDETZA UNITATEAREN
PERTSONA KOPURUA

OROKORRA
€/hileko gehienez

PENTSIODUNAK
€/hileko gehienez

625,58 €

710,89 €

		

803,31 €

888,62 €

		

888,62 €

959,70 €

ESKATZAILEAREN PROFILA
Sexua

Jatorria

Emakumeak

35.804

Gizonak

27.578

Espainiako Estatua

40.517

Beste herrialdeak

22.865

65+ urte

10.946

Emakumea
Adina

40-44 urte

8.893

35-39 urte

8.599

45-49 urte

7.918

50-54 urte

6.579

30-34 urte

6.547

55-59 urte

4.965

60-64 urte

3.455

25-29 urte

4.080

24 urtetik behera

1.400

Bertakoa

oa
ik gorak

64 urtet

63.382 bizikidetza unitatek jasotzen dute DSBE
Iturria: Lanbide. 2017ko otsaileko datuak.
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dutela ondasunik eta ondarerik beren
jatorrizko herrialdean? Lehen aldian
agiria emanda nahikoa da, edo lau edo
bost urtean behin. Zeren honek dakarkie 200-500 euro arteko gastua, agiri
horiek hona bidali ahal dizkietenean.
Eta ezin dizkietenean bidali, pertsonak
bere jatorrira bidaiatu behar du eta horretarako mailegu bat eskatu”.

Lanbide: pertsonen akatsak ala
kudeaketa txarra?
Molinak “Lanbideren praktika txarrak”
zerrendatu zituen Legebiltzarrean. Horietako batzuk, hauek: DSBE kentzea,
alegatzeko denborarik gabe, herritarrari gutuna 15 egunak pasatutakoan iritsi
zaielako: “Gabon hauetan kasu asko izan
dira”. Lanbidek 9 euro ematen zizkion
hilean Lasarteko emakume bati, bere
lan saria gutxieneko errentara iritsi zedin. Epe batean, 50 euro handiagoa zen
bere lan-saria gutxieneko soldata baino.
Eta Lanbidek 59 euro kendu dizkio epe
horretan, berak bere soldatan irabazten zituen 50 euroak ere bai. Epaiketara
doa. Beste praktika txar bat, herritarren
nominak puztu egiten dituztela (honen
froga erakutsi digu), lan egindako egun
batengatik hilabete osoa lan eginda bezala kontatzea...
Pertsonen akatsak diren edo kudeaketa eskasaren ondorio den, sortzen da
galdera. Quintanaren hitzetan “kudeaketa txarra da”. Kasu horien oinarrian,
iruzurraren aurre-juzkua dagoela dio,
eta langile batzuek ebidentziak ukatzen
dituztela: “Esaterako, sententziak irmoak izan arte herritarrei ez zaizkie jakinarazten eta beraz, hauek ezin dituzte
Lanbiden aurkeztu. Herritarrek berri
izan eta 15 eguneko epean aurkezten
dituzte Lanbideko bulegoan ziurtagiriak, baina badugu kasu bat onartzen ez
diotena, Lanbideko bulegoan epaiaren
lehenbiziko data kontuan hartzen tematzen direlako, epaia irmoa ez zenekoa,
eta herritarrak horren berririk izan ezin
zuenekoa”.
Lanbideko langile denek ez dute beren funtzioa antzera betetzen. Quintanak adierazi du ulertzen ez den gutun
bati buruzko argibideak eskatzera joan
eta leihatilan tokatzen denaren arabera, “hor jartzen du ekarri behar duzuna
eta nik ezin dizut argibide gehiagorik
eman” batekin bidaltzen zaituztela. Beste langile batzuek, noski, norberaren
kasua ezagutzen eta hortik laguntzen
24
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IÑIGO AZKONA

Vicky Molina eta Liz Quintana, ezker-eskuin. Molina Lanbidek Kaltetuak elkartearen sortzailea da:
“2014an sortu zen elkartea: urrian, Aburtoren gutuna jaso nuen esanaz 3.000 euro zor nituela. Sutu
ninduen eta elkartea sortzeari ekin nion. Egun, EAEko 600 bazkide gara. Laguntzen dugun kasu bakoitza,
elkarteko kide bihurtzen da”. Quintana Argitan, Sorgin eta Anitzak eta Munduko Emakumeak elkarteetan
dabil. “Lanbideren politiken analisia ikuspegi feministatik” azterketa egin zuten eta Emakunden,
Arartekoan eta Lanbiden aurkeztu. Denetan oso ongi hartu zituztela adierazi du baina praktikan ez
dutela aldaketa nabarmenik ikusi.

saiatzen omen dira. Leihatilako langileen funtzioa juxtu eskubide eta betebeharren ahalik eta informazio gehiena
eta argiena ematea dela adierazi du, eta
erakundearen eta herritarraren arteko
bitartekari lana egitea, herritarrari bere
egoeran dituen aukeren berri ematea.
Erreportajearen hasieran azaldu bezala, Lanbideko langile bakoitzak DSBE
eskubide gisa edo iruzur gisa ulertzen
duen, horren araberako tratua ematen
duela adierazi du Quintanak. Molinak
salatu du leihatilako tratua batzuetan
umiliagarria dela: “‘Hain gaizki bazaude zergatik ez duzu zure buruaz beste
egiten?’ esan zuen langile batek eta publikoki salatu genuen. Gure idazkariari
bulego bateko zuzendariak esan zion
‘polita da ipurdia sofan gizentzea, ezta?
Zer egiten du zure gizonak, bere familia ez badu aurrera ateratzen? Zeren
umeak bereak izango dira, noski...’. Etorkinek pairatzen dituzte eraso gehien;
‘niri berdin zait zubipean edo kale gorrian hiltzen zaren’ esan zioten bati...
Pertsonak daude hor ere, badira bere
lana oso ongi egiten dutenak”.

Nola da posible zorra sortzea?
Aurreko hilabeteko errenta, hurrengoaren hasieran ordaintzen du Lanbidek.
Demagun DSBE jasotzen ari denak lan
kontratua sinatzen duela eta Lanbiden
15 eguneko epean jakinarazi. Ohikoena izango da hurrengo hilabete hasieran, DSBEren ordura arteko kopurua
jasotzea, Lanbide hartzailearen egoera
aldaketaz jabetu, aldaketa ebatzi eta
gauzatu arte.
Molinak galdera zorrotza egin du, ordea: “Hartzaileok gure edozein aldaketa
15 eguneko epean jakinarazten badugu, nola da posible Lanbidek lau urteko
atzerapena ere izatea, 40.000-50.000
euroko zorrak pilatuz?”. Galdera hori
pausatu diogu Unanueri. Esan digu kasu
horiek Lanbidek kudeaketari heldu zion
lehen urteetakoak direla, denborarekin
joan direla zorra pilatzen.
Famatuak dira Aburtok, Enplegu
eta Gizarte Politiketako sailburu zela,
2014an DSBEren milaka hartzaileri bidali zizkion gutunak, zorra erreklamatuz. “Gutunak ez ziren pertsonalizatuak,
ez zetorren bakoitzaren zorraren azal2017/04/09 | ARGIA
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penik ere, eta prebarikazioa egitea aurpegiratu genion Legebiltzarrean”. Aburtok erantzun zuen ez zituela hartzaileak
mindu nahi izan, dirua itzultzeko beren
borondatea frogatu baizik, eta gutunen
bidalketa ez zela ongi egin eta ez zela
errepikatuko.
Molinak “estafa” deitu dio 100.000
bizikidetza unitatek duten zor horri eta
“espedienteak kartzelaratzen dituztela”
salatu du: “Badakigu Bilboko biltegi batean edukitzen dituztela hainbat urtez,
eta zorra pilatu dutenean erreklamatzen dutela”. Salatu du zor hori sortu izana Lanbideren kudeaketaren ondorioa
dela, askotan Lanbideren akatsak egoten direla tartean eta beraz, Lanbidek
beregain hartu beharko lituzkeela: “gainera, kasuek lau urtera preskribatzen
dute, eta Lanbideren hutsegiteren bat
badago tartean, urte bakarrean preskribatzen dute, baina oraindik 2012ko
zorrak erreklamatzen jarraitzen dute”.
DSBE jasotzea dagokien herritar batzuek errenta horri uko egiten diola gaineratu du, “zorrak ez pilatzeko”.
Quintanak adierazi du, ebazpena hartzailearen aldekoa denean, Lanbidek
herritarrari itzuli egiten diola aurreko
hilabeteetan gutxiegi ordaindutakoa.
“Horiek dira prentsara filtratzen diren kasuak: ‘Halako pertsonak 3.000
euro jaso ditu!’. Esaten ez dena da, hori
ez dela hileroko zenbatekoa, aurreko
lauzpabostetan jaso gabe zuena baizik.
Eta kontatzen ez dena da, hilabete horiei guztiei aurre egiteko nola moldatu behar izan den pertsona hori. Beraz,
3.000 euro jasotzen dituenean ez ditu
oporretara joateko izaten, inguruan sortu dituen zorrak kitatzen agortzen zaizkio jaso orduko”.

Zer etorriko da maiatzean?
Maiatzerako agindu du Eusko Jaurlaritzak DSBEko Legearen erreforma
eztabaidatzeko txosten teknikoa. Urtarrilean iragarri zuen Artolazabalek,
erreforma horien artean, DSBEren eguneraketa Kontsumorako Prezioaren
Indizearen (KPI) arabera egitea aztertzen ari zela. Horretarako legea aldatu
beharko dute, DSBE Lanbide-arteko Gutxieneko Soldatari lotua baitago. EITBk
urtarrilaren 10eko albistean kontatu
zuenez, Artolazabalek bi helburu azaldu
zituen aldaketa hau egiteko: “batetik, oinarrizko errenta behar duten pertsonen
bizi-baldintza duinak bermatzea, eta
ARGIA | 2017/04/09
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bestetik, lana topatzeko aukera lehenestea, dagoeneko beharrean daudenekin
ezberdintasunak sortzea saihestuta, diru-laguntza handiegia delako”.
Quintanak adierazi du irizpide aldaketa hau garaian garaiko datu ekonomikoen arabera egitea ez dela batere
bidezkoa: “Gutxieneko soldata izoztuta
egon da azken urteetan, edo oso gutxi
igo da. Orduan bai, balio zuen DSBEren
oinarri gisa. Orain, %8 igotzea tokatzen
denean, erreferentzia horren ordez %1
igo den KPIari eustea, ez da bidezkoa.
Herritar hauen eros ahalmena etengabe
gutxitzen ari dira”.
EAEn gutxieneko soldataren %88 jasotzen da, gehienez, DSBE bidez. Molinak salatu du Patxi Lópezek %7 murriztu zuela bere garaian kopurua. Eta
oraingo aldaketa honek beste %7 bat
murriztea ekarriko duela. “Politikariek
ere jaitsiko duzue %14 zuen soldata?
zuek ere diru publikotik kobratzen duzue” galdetu zien, aurrez aurre, Legebiltzarrean. Maiatzean etorriko den
erreformaz zera adierazi du: “EAJren
truke txanpona gara, PPrekin aurrekontuak onartzeko. PPk gogortu egingo ditu
DSBE eskatzeko baldintzak, eta EAJ bere
tesietara etorriko da”.
Artolazabali, besteak beste, horretaz
galdetu diogu. Bere erantzunak erreportaje hau inprentara heltzear zela jaso eta
Interneten irakurgai jarri ditugu. n

Apirilaren 1ean Bilbon Euskal Herriko Eskubide
Sozialen Kartak deitutako manifestazioa, DSBE
murriztearen kontra.

ENBALAJEAK
BILTEGIRATZEA ETA LOGISTIKA
ZERRA ETA ERAIKUNTZA

25 urte baino gehiago paketatze
industrialaren sektorean
Jauregi auzoa, 75
Hernani (Gipuzkoa)
 943 552 828
www.inakibereziartua.com
mjm@inakibereziartua.com
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ETA-REN ARMAGABETZEA

Jean-René Etchegaray, Euskal Elkargoko presidentea

“APIRILAREN 8KO BIHARAMUNA
LASAITZE ETA ELKARRIZKETA
SINONIMO IZATEA ESPERO DUT”
Apirilaren 8aren biharamunean, hots, ETAren armagabetzearen
biharamunean, bai ala bai, estatuek blokeo joera alde batera utzi eta
elkarrizketari lotu beharko zaizkiola dio Jean-René Etchegaray Euskal
Elkargoko presidenteak. ETAren armagabetzean egonen da, dioenez, bake
prozesua aitzina eramateko funtsezko urratsa delako. Guztiei luzatzen die
bertaratzeko gomita.
Jenofa Berhokoirigoin
@Jenofa_B
ARGAZKIA: DANI BLANCO

Miarritzeko “armagabetzea, bake prozesuaren zerbitzura” foroan egon zinen. “Hartu beharreko arriskua kolektiboa dela, eta
bakoitzaren ardura morala ere badela apirilaren 8ko egunean egotea”, erran zenuen.
Anitzek diote bake artisauen deiari baikor
erantzun. Zer diozu mugimendu horretaz?
Egia erran, mugimendu horrek ez nau
harritzen. Euskal Herrian kultura hori
dugu, Euskal Herriarentzat funtsezkoak
diren erronken parean mobilizatzeko
gaitasuna dugu. Historikotzat daukadan
momentu honetan ere horrela gertatzen
ari da.
Apirilaren 8an burutuko den ETA egituraren armagabetzean egonen zirela plazaratu zenuen foroan. Zein sentimendu
duzu arrisku honi begiratzean?
Determinazioa batetik, eta bestetik,
kontzientzia, gure herriaz benetako
kontzientzia politiko bat. Arriskuaz
erran izan dut eta berriz diot Frantziako eta Espainiako estatuen blokeoa dela
eta, Luhusoko iniziatiban egondakoek
sekulako arrisku pertsonala hartu zutela. Arrisku hori partekatua izateko ordua da, arriskua kolektiboki hartzeko
ordua. Apirilaren 8an estatuak ez baldin
badira hor, jendartea egonen da.
26

Frantziako Estatua mugi daitekeela uste
duzu?
Lerroak mugitzen ari direla iruditzen
zait eta pozten naiz. Frantziako lehen ministroarekin solastatu nintzen eta atea
erdi ireki duela erran dezaket. Batzuen
iritziz ez da aski. Baina, Bernard Cazeneuve ministroak interesa erakutsi du,
interesa baino gehiago, nahikaria erakutsi du, Frantziako Estatuak prozesuan
parte hartzeko borondatea adierazteko
egon daitezkeen pistak imajinatzen saiatzeko nahikaria. Afera ez da bukatua, ez
gara apirilaren 8an oraindik eta ondoko
egunetan, bezpera arte, gauzak gertatu
edota aldatu daitezke. Hala izan ezean,
hautetsien eta jendarte zibilaren mobilizazioa izanen da apirilaren 8a.

kin; hori baino gehiago, liburuz aldatu
nahi dugu. 60 hamarkadaz geroztik krisi
egoera batean bizi gara, nahiz eta 2011n
ETAren armak isildu. Alta, gatazkaren
orria ez dugu oraindik itzuli eta hori da
gure helburua. Desmilitarizatze fasean
egon nahi dugu, ETAren armagabetzea
hori delako, gatazka armatuaren orria
itzultzea. Beraz, bake prozesuan aitzina joan ahal izateko funtsezko urratsa
izango da apirilaren 8koa. ETAren disoluzioa eskatzen ari dira batzuk, baina
armagabetzea ikusirik pentsa daiteke
hori ere gertatuko dela. Ikusirik 2011z
geroztik ez dituztela armak erabili, nik
uste dut garaian erakundeak harturiko
engaiamenduari sinesgarritasunez begiratzen ahal diogula.

Hautetsien, jendarte zibilaren baita instituzioena ere. Ala azken horien parte
hartzea ezin dugu segurtatu?
Bai, baliteke. Baina, hautetsiak aipatzen
ditudanean instituzioak aipatzen ditut,
zeren modu pertsonalean hor egonen
dira, baina azkenean, hautetsi gisa edota
Euskal Elkargoko kide gisa ere.

Beraz, estatuek joeraz aldatuko dutela
uste duzu?
Nik ezin dut Frantziako Estatua epaitu,
haren partetik zerbait itxoiten dugun
une honetan haren argudioak ulertzeko
gaitasuna behar dugulako. Bere postura
azaltzeko orduan, zuzenbide estatuaren
diskurtsoaren duintasunaz jantzi da Estatua. Estatuak autoritatea erakutsi nahi
izatea eta zuzenbide estatua nagusitzen
dela ohartaraztea nahiko normala da.
Baina, dioguna da zuzenbide estatuaren logikan egon daitekeela ETAren desmilitarizatze prozesuan eta armategien
desegitean parte hartuz ere. Espainiako
Estatuak ETAren armagabetzea ez duela

Desarmeari buruzko foroko parte-hartzaile batek zioen estatuek iraganeko
joeran segitzen dutela, gaur egungo testuingurua erabat ezberdina izan arren.
Apirilaren 8aren biharamunean joeraz
aldatuko dutela uste duzu?
Orri bat itzuli nahi dugu egun horre-
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deak gogorki hunkiak izan dira, eta noski, kontuan hartu beharreko gai bat da.
Bistan da, diozun bezala, armak berriz
ezartzeari buruzko baldintzen galdera ere hor da. Arma batzuk toki pribatuetan daude. Estatuak elkarrizketari
lotzea da galdera horiei erantzun ahal
izateko baldintza.

Nolakoa izan behar luke apirilaren 8 biharamunak?
Apirilaren 8aren biharamuna lasaitze
eta azkenean, elkarrizketa sinonimo izatea espero dut. Elkarrizketa dugu desio,
hori gabe berradiskidetzerik ez delako
posible. Berriz diot elkarrizketa eta berradiskidetzea ez direla zuzenbide estatuarekin kontraerranean, erabat koadro
legalean egin daitezkeelako. Bestalde,
azaldu beharko dugu ere hortik aitzina
justizia nolakoa irudikatzen dugun. 60.
hamarkadatik geroz izandako gatazkari bukaera ematea ez da sinple; ezin da
konpondu zuzenbide komuneko krimen
baten gisara. Pertsona batzuk ditugu,
gatazka zinez gogorraren biktimak, bi
aldeetan. Horregatik ditugu trantsizio
justiziaren parte diren mekanismo eta
urraspideak erabili beharko.

oztopatuko irakurri dut komunikabide
espainiarretan; Frantziako Estatuaren
partetik ere postura bera dugu. Hori horrela, ongi da, puntu horri buruzko adostasuna ez lortzeko arrazoirik ez dugu.

Baldintza teknikoei buruzko kezkak dira
nagusi.
2011z geroztik, Nazioarteko Egiaztatze Batzordea armategien desegiteari
buruzko dosier honekin lanean ari da.
Batzar honek lan hori eginik, pauso hau
modu objektiboan hartzeko elementuak
ditugu eta normalean, estatuak segurtatuak izan behar lirateke. Baina hor ere,
kontua da estatuek ez dutela orain arte
Nazioarteko Egiaztatze Batzordea ezagutu eta onartu nahi ukan. Gaur egun
iduri luke, ongi diot –iduri luke– Nazioarteko Egiaztatze Batzordeak egindako lanaren balioa ezagutzeko joera
batean daudela estatuak.
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»» “Trantsizio justiziaren
parte diren mekanismo
eta urraspideak erabili
beharko ditugu”

Estatuak lasaitzeaz gain, apirilaren 8a antolatzen dabiltzan bake artisauak lasaitzeko baldintza teknikoak ere behar dira.
Besteak beste, atxiloketarik egongo ez
denaren segurtapena.
Pertsona anitz dira segurtatu behar.
Nola ez, biktimak. Berradiskidetzerako biziki inportantea den igarobidea
da biktimen segurtatze hori. Trantsizio
justiziaren elementu nagusia da berradiskidetzea. Presoak eta horien seni-

“Espirituen iraultzaren beharra” azpimarratu zenuen Bake Foroan.
Bai, gure kontzientziak maila ezberdinean galdekatzea eskatzen duelako berradiskidetzeak. Guztiontzako balio du
elementu horrek: haien kontzientzia eta
gorputza gatazkak markaturik dituztenentzat, baita ni bezalako herritarrentzat ere, hots, orain arte gehienbat behatzaile egoeran ginenok eta orain, bake
prozesuaren eragile izan nahi dugunontzat. Bake prozesuaren eraikuntzak herritarron eta hautetsion kontzientziari
ere dei egiten dio.
Baionan eginen da ETAren armagabetzearen kari ekitaldia. Une inportantea
eta historikoa. Auzapez gisa, zer diozu?
Ipar Euskal Herriko hiriburu gisa, bere
eginkizuna beteko du Baionak. Xumetasunez jokatu behar dugu afera honetan.
Berriz ere guztiei luzatzen diet apirilaren 8an Baionara hurbiltzeko deia. Guztiei, Frantziako Estatua barne: espero
dut soluzio bat atzemanen dugula eta
Frantziako lehendakaria eta lehen ministroak apirilaren 8aren parte izanen
direla. Perspektiba hau ez dut oraindik
baztertzen. n
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ELN | KOLONBIA

Camilo Torres Preso Politikoen Kolektiboa

ELN-KO GERRILLARIEK
BELLAVISTAKO KARTZELAN EREITEN
DITUZTE IRAULTZAREN HAZIAK
Kolonbiako kartzeletan ez da ohikoa paretak ELN Nazio Askapenerako
Armadaren, Camilo Torres apaiz gerrillariaren eta Che Guevararen irudiez
beteta edukitzea. Besteren artean, horregatik da berezia Medellingo
Bellavista kartzelan, Camilo Torres Preso Politikoen Kolektiboko zazpi
kide dauden modulua. Zona Teknikoa deitzen diote espetxeko guardek;
Jakintzak, Ametsak eta Itxaropenak Ereiteko Gunea berrizendatu dute
hangoek. ARGIA han egon da.

Lukas Barandiaran San Roman
@barandiluk

Bellavistako kartzela 1.700 presorentzat
eraiki zuten, baina egun 4.700 daude.
Hala ere, hango modulu batean zazpi
pertsona daude soilik: ELNko sei komandante eta paramilitar ohi bat. Hobe esanda, bost pertsona dira egun, horietako bi
ELNren bake “gestore” izateko askatu
berri baitituzte Quitoko elkarrizketen
testuinguruan. Askatu dutenen artean
dago Juan Carlos Cuellar, Bellavistako
kolektiboaren sortzailea, eta pertsona
giltzarria egun ELNk eta Kolonbiako Gobernuak Quiton aurrera daramatzaten
bake elkarrizketak ulertzeko.
Bellavistan Jairok eta Armandok jaso
gaituzte eskuzabal. Pakito Arriaran Fundazioaren kamiseta bat jantzita duela,
Armandok, Antioquia ipar-ekialdeko
ELNko komandanteak, gosaria prestatu
du iritsi berrientzat. Sukaldean pizten
da elkarrizketa, Jairok, kolektiboko beteranoetako batek, begirada kentzen du
ordenagailutik, eta solasaldiaren nondik norakoak erakarrita, batu egiten da.
Biek azpimarratzen dute kolektiboa
ondo ulertzeko hamarkada batzuk egin
behar ditugula atzera. Guneak 1992ko
azaroan du jatorria. Francisco Galán
ELNko komandantea atxilotu eta bakar28

tuta izan zuten segurtasun kontuengatik.
Laster amaitu zen baina bere bakardadea: Felipe Torres, gerrillako komandante garrantzitsua atxilotu eta berarekin
espetxeratu zuten. 90eko hamarkadan
Kolonbiako Gobernuaren eta gerrillaren
arteko bitartekaritza lanak egin zituzten,
eta gerrillaren ordezkari bilakatu ziren
gobernuaren aurrean. Horretarako, zenbait baliabide eman zieten.
“Mugikorrak, ordenagailuak eta HF
irratiak eman zizkieten komandantziako gainontzekoekin komunikatzeko. Oroitzen naiz ELNko egituren artean irrati errondak egiten genituenean
haiek kartzelatik parte hartzen zutela”,
dio Jairok.

Isolamendutik kolektibora
Cuellar, ELNren hego-ekialdeko gerra
fronteko burua eta gerrillaren zuzendaritzako kidea, 2004an atxilotu zuten, eta
Galán eta Torresekin espetxeratu zuten.
Bizkor baina, bakarrik geratu zen, besteak kalera atera baitziren zigorra bete
ostean. Cuellarrek bere kideen zeregina
jaso zuen herentzian, eta hala, Alvaro
Uribe lehendakari ohiak harengana jo
zuen 2006an ELNrekin bake elkarrizke-

tak hasteko. Cuellarrek bi baldintza jarri
zizkion Alvaro Uribe lehendakari ohiari:
preso politiko gisa aitortzea eta kide
gehiagorekin egon ahal izatea.
Izan ere, Cuellarrek hiru urte igaro
zituen bakarrik, katuen eta telebistako
soinuen konpainia hutsarekin, etxean
etsaia sartu zioten arte: Pallares paramilitarra. 2006an utzi zituen armak Pallaresek; Justizia eta Bakea prozesuan,
Kolonbiako Autodefentsa Batuak egitura
paramilitarrak desmobilizazioa adostu
zuen gobernuarekin. Egiaren Batzordeari eta Justiziari egia gehiegi aitortzen ari
zitzaiela eta, mehatxatu egin zuten kide
ohiek, eta bizitza salbatzeko, gune seguru
horretara lekualdatu zuten Medellingo
beste kartzela batetik, Itagüitik. Bertan,
harreman ona egin zuen etsai zituenekin,
eta egun kolektiboko kide bat gehiago da.
Hala joan zen kolektiboa sortzen Bellavistan. Hara ezin zuen edonork joan,
baldintza jakin batzuk bete behar ziren:
Cuellarrek ezagutzea, ELNn ardura postua eduki izana, eta formatzen jarraitzeko konpromisoa hartzea.
Cuellarrek egindako bitartekari lanak ez zuen arrakastarik eduki 2006an.
Juan Manuel Santos lehendakaria go2017/04/09 | ARGIA
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Bellavistako kartzelan,
kolektiboko kideetako batzuk futbolean.

bernu ra heldu zenean 2010ean berriro
saiatu zen ELNrekin bake elkarrizketak
eraikitzen, FARC-EPrekin egin bezala,
eta Cuellarrengana jo zuen. Egun Quiton martxan dauden bake elkarrizketen jatorria hartu-eman horretan dago.
Otsailean, bake “gestore” izateko askatu
zuten Cuellar, Eduardo Martinez kidearekin batera. Bere zeregina izango da
bake elkarrizketak elikatzeko gizartearekin egotea. Garrantzi handia ematen
die ELNk herri mugimenduei, bere burua herri borrokaren osagai bat gehiagotzat du. Hala, Quitoko negoziazio
mahaian gizarte osoak negoziatu behar
duela uste du, eta herriarekin harreman
hori ehuntzeko zeregina edukiko dute
Cuellarrek eta Martinezek.

Autonomiak hausten ditu barroteak
Duen jatorriagatik, bertako egoera ez da
kartzela arrunt batekoa. Bakoitzak bere
ziega du, sukaldea, bulegoa, interneterako sarbidea, telefonoa eta nahibeste
bisita eta bilera dituzte, besteak beste.
Ezohiko baldintzak dira, eta horiek nola
lortu dituzten galdetuta, prozesu subertsibo bat izan dela azaldu du Jairok.
“Hala delako, iraultza egitea da, behetik,
ARGIA | 2017/04/09

egunerokotasunetik, konstantziatik. Janariaren kasua, esaterako. Juan Carlosek
janaria kudeatzeko eskubidea zeukan
segurtasun kontuengatik —gainontzeko
preso guztiek kartzelako jangela zerbitzuan jaten dute—. Gutxinaka sukaldetxo bat edukitzeko aukera lortzen joan
zen. Gauza guztiekin antzera, hasieran
instituzioak trabak jartzen zizkion, baina ekitearen ondorioz etsi egiten zuten.
Ondoren, bisitarientzat kafea egiteko,
termo bat eta edalontzitxo batzuk edukitzen utzi zioten, ‘baina bilera amaitzerakoan zuzendaritzari itzuli behar zaizkio’.
Azkenean, nekatu egin ziren gauzak eraman eta ekartzeaz. Eta noski, gainontzekoak iristen joan ginean, Juan Carlosek
zituen eskubide guztiak eskuratzen joan
ginen, eta inork ez zuen ezer ere esan”.
Bisita erregimenak asteburuetara
mugatuta daude kartzelan, larunbatetan gizonak eta igandetan emakumeak.
Baina jendearen joan-etorria etengabekoa da Zona Teknikoan: Kolonbiako
eta nazioarteko pertsonalitate nabarmenak, herri mugimenduetako kideak,
akademikoak, kazetariak, gobernua…
egunero bisita bat baino gehiago jasotzen dute. Hori ere, ekinaren ekinaz lor-

tu dute. “Hasiera batean gobernukoak
etortzen ziren asteburuetan, baina horrek familiekin egoteko denbora kentzen zigun, beraz, gobernuaren bisitak
aste barruan egiten hasi ginen. Ondoren, Buenaventurako Unibertsitatearekin diplomatura bat egiteko gunea
asteazkenetan irekitzea lortu genuen,
eta jarraian ostegunetan, Javerianarekin
genuen beste diplomatura batentzat…
Gutxinaka aste guztia irabazi genuen”.
Hala ere, baldintza horiek eztabaida
iturri ere izan dira. Kolektiboko kideek
bizi baldintza bereziak dituzten bitartean, ondoko patioetan, ELNko gainontzeko presoek Kolonbiako kartzeletako
sufrikario guztiak jasaten dituzte. Horri
buruz galdetuta, kolektiboko kide Armandok argi utzi du: “Gureak ez dira pribilegioak”. Biek, Armandok eta Jairok
diote Kolonbiako preso politikoen egoera oso txarra dela, baina haiek baldintza
horiek konpontzeko lan egiten dutela.
Jairok, esaterako, aipatu du haiek jaso
duten diplomatura bat jasotzen ari direla Cúcutako kide espetxeratuak: “Diplomatura jasotzeko espazio berean biltzen
dira ELNko emakume eta gizon gerrillariak, eta hori aurrerapen handia da”.
29
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Armandok dio arreta berezia jarri
diotela dispertsioari. Hori da preso politiko askori ezartzen zaien erregimen
kartzelarioa. “Nire familia ez ikustera
zigortzen naute. ELNko kideen familia gehienak txiroak dira, eta ez dute ni
ikustera etortzeko dirurik”. Kolonbian
garraioa garestia da, eta orografiagatik,
oro har bizpahiru ordu behar dira ehun
kilometro egiteko. Kide baten kasua jartzen dute. Haiekin zegoen Bellavistan,
baina aukera eman ziotenean, nahiago
izan zuen Cúcutara joan baldintza askoz ere kaskarragoekin, han baitzegoen
bere familia.
“Baina dena ez da erraza izan”, Armandok elkarrizketaren norabidea aldatu
du. Haiek ere —euskal preso politikoek
kartzelarekin harremantzeko modua
azalduta— gunea konfrontaziotik eraiki dutela dio. “Espetxezain batzuk oso
gogor jokatu dute gure proiektuaren
aurka, eta espetxezain berri bat iristen
den bakoitzean lortutako baldintzak zalantzan jartzen ditu. Benetako borrokak
eduki ditugu gure dinamikak errespeta
zitzaten. Guk ere jasan dugu Euskal Herriko kideek duten erregimen gogorra,
eta horietara itzularaztearekin mehatxatu gaituzte askotan, baina tinko eutsi
diogu gure posizioari proiektua eta autonomia mantentzeko. Izan ere, autonomiarekin dauka zerikusia; preso egonda
ere, ea nola hausten ditugun ezarri dizkiguten barroteak kartzela barnetik”.

Kartzelako paretak zabalduz
Hasiera batean beren papera gobernuarekin bitartekari izatera mugatzen zen
arren, laster hautsi zuten horrekin. Jairok azaldu du duela lau urte eta erdi,
haiek heldu zirenean, lantalde bat osatu
zutela Cuellarren gidaritzapean. “ELNko
kide ziren pertsonekin talde bat osatzea
zen ideia. Herrialdeko hamaika txokotatik gatoz, Antioquia, Santander, Arauca,
Boyacá, Cauca… Hain zuzen, herrialde
osoko erakunde eta mugimendu sozial
eta komunitarioekin harremanak egin
eta lan dinamikak abiarazi nahi ditugu.
Egiten dugun guztia gure proiektu iraultzailearen arabera egiten dugu”, azaldu
du Armandok.
Beren egiteko nagusia herrialde guztiko dinamika soziala ehuntzea da, paradoxikoki, kartzelatik: “Zubiak eraikitzen
laguntzen dugu, erakundeek beren lanak
artikula ditzaten”. Izan ere, hor ikusten
dute dinamika sozialaren hutsune na30

gusietako bat. Langileak, irakasleak, nekazariak, indigenak, afroamerikarrak…
bakoitzak bere borroka propioa dauka,
eta elkarguneak topatzeko zailtasunak
dituzte. “Lantzen eta garatzen joan garen proiektuak trazatu ditugu, eta horrek elkartzeko aukera eman digu. Hala,
bake koiuntura honetan dinamika sozialak behar duen herri bloke handi hori
eraikitzen saiatzen ari gara”.
“Kanpoko bizitzan urteetan topo egin
ez duten pertsonek hemen elkar ikusi
dutela, esanguratsua da. Bizitza eromen
bilakatzen da kanpoan, batez ere hirietan, pertsona bat bere ingurunetik, testuinguru politikotik atera arte”, azaldu
du Jairok. “Jendea hona dator, modu formalean biltzen dira, ongi egituratutako
parte-hartzeak egiten dituzte, eguneko
ordenarekin, aktak, eta ateratzerakoan
bakoitzak taxia hartzen du bere etxera
beste bilera batean topo egiten arte. Horraino iristen da politika”.
Jairoren hitzak azaldu eta sakontzen
ditu Armandok: “Hemen barnean egoteak politika egiteko moduak berrikusteko aukera eman digu. Politikoa lantzea
gai zehatz batzuetan jardutea dela sinestarazi digute, eta ahaztu egin zaigu gure
bizitza osoa politikak zeharkatzen duela.
Horixe da sistema kapitalistaren logika, modernitatearen logika, zatitxotan
banatzea. Nire izatea, subjektu bezala,
zatitxotan banatzea egunerokoan. Bizitza partikularizatu digute, elkar ulertzea
eta arazoen korapiloak askatzea posible
egiten duten loturak hautsi dituzte”.
Teoria politikoaz mintzo da Armando. Kanpamentuko eta kartzelako bizitzan formakuntzari ordu asko eskaini
izan dizkiote. Kanpamentuko bizitzan

Kolektiboko kideak gitarra jotzen.
Txuriz Armando, arrosez Cuellar,
eta hondoan grisez Jairo.

egunero ordu bat eskaini behar diote
formakuntzari, eta Bellavistako kartzelan egoteko ezinbesteko baldintza da
formakuntzarekin jarraitu nahi izatea.
Teoriaz hitz egiten baina, Armandok
dio kartzelak balio izan diela irakurritakoa ulertzeko. “Hori hemen ulertu dugu
–dio aurrekoarekin jarraituz-. Ekarpen
intelektual horiek guztiak oso garrantzitsuak dira, noski, baina hausnarketa
horiek hemen egin ditugu. Kanpoan, gerrillarien bizitzak ezartzen digun erritmoarekin ezinezko zaigu gauza horietaz hausnartzea, baina hemen egoteak
horretarako laguntzen digu. Kanpoko
eta hemengo esperientziei esker, iraultzaren barnean hartu ditugun rol eta
pautak aztertu ahal izan ditugu. Sistema hau hausteko modu bakarra kapitalismoak eta modernitateak ezarritako
jarduteko pautak haustea da, eta gure
logika propioak eraikitzea”.
Kartzelan egoteak gerrillari armatu bezala jardutea eragotzi badie ere,
zeregin iraultzaileareakin jarraitzeko
aukera aurkitu dute kartzela barruan.
Paradoxikoki, Camilo Torres Preso Politikoen Kide hauei kartzelan egoteak
eman die herri mugimenduarekin ehuntzeko aukera paregabea; eta ez diote
aukera horri uko egingo: “Ezinbesteko
zaigu herri mugimenduarekin batera
aritzea, ezin dugu albo batera utzi. Camilo Torres Preso Politikoen Kolektibo
bezala, hori da gure esentzia. Ez dugu
inolaz ere artikulazio hori hauts diezaguten utziko”. n
2017/04/09 | ARGIA
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Inma Ruiz de Lezana [Sexologoa]

GURE ESKUBIDEAK

Eider Madina Berasategi
@xaukenaxauk

“Bizitzako uneren
batean, elkarren beharra
izango dugula onartu
behar genuke”
Inma Ruiz de Lezana naiz, Gasteizko EMAIZE sexologia zentroaren
sortzaileetako bat. 20 urte baino gehiago daramatzat bertan sexu
heziketa, terapia eta aholkularitza lanetan. Azken urteetan arauz kanpoko
funtzionaltasuna duten pertsonen laguntzan espezializatu naiz, sexu
heziketa inklusiboa beharrezkotzat jotzen dudalako.
Mendebaldeko jendartean burujabetza eta independentea izatea baloratzen
da etengabe, baina ikuspegia apur bat
irekiz gero ohartuko gara bizitzako garai batean ez bada bestean, besteren
beharra izan dugula denok, haurtzaroan
edo zahartzaroan, esaterako. Buruan
izan behar genuke adinagatik ez ezik,
istripu edo gaixotasun baten ondorioz
edozein momentutan besteen beharra
izan dezakegula. Besteren menpe dagoen pertsonaren ideia deseraiki eta
denok elkarren beharra dugula onartu behar genuke; eta horrekin batera,
denok dugula sexu-bizitza osasuntsua
izateko eskubidea.
Aniztasun funtzionala dutenek ere
bai, noski. Sexuaz ari garela, hauen inguruko pentsaera eta jarrerak ilun eta
asistentzialistak izan ohi dira. Jendarteak asexuatu egiten ditu eta ezin dugu
ahaztu denok garela pertsona sexuatuak. Haiek ez dakite askotan nola bizi
sexualitatea eta horretan laguntzen diegu guk, ahaldundu eta haien sexu bizipenen jabe egiten. Sexualitatea aldakorra da bizi ibilbidean, esperientziek eta
sentsazioek ematen dute ezagutza eta
ARGIA | 2017/04/09

ikasteko aukera, eta horretarako bide
eman behar zaie aniztasun funtzionala
dutenei.
Normalizazioa eta inklusioa eskutik
emanda daude. Nahitaezkoa da errealitate aniztasuna eta milaka aldaera daudela onartzea. Jendartean asko dugu
ikasteko lan-ildo horretatik tiraka; esaterako, gorputz ez normatiboak onartu,
protesiak eta mugikortasun maila ezberdinak kontuan hartu, sexu jokabideen aukera zabaldu, gorputzaren osotasuna kontuan izan edota sexualitateaz
gain sentsualitatea ere modu integralagoan ulertzea.
Familiekin eta eskolekin lan egitea
ere garrantzitsua da. Izan ere, hauenganako gehiegizko babesak haien sexualitatea muga dezake. Sarritan ez zaie
intimitaterako espaziorik uzten, edo
debekatu egiten zaie haien gorputza
ezagutzea. Adimen-urritasuna duen
jendearekin, adibidez, berehala sortzen
da alarma jendaurrean masturbatu edo
genitalak ukitzen badituzte. Baina intimitaterik ez badu, zaila izanen du espazio publikoa eta pribatua bereiztea.
Horregatik uste dugu ezinbestekoa dela

erabiltzaileei hainbat arau sozial irakasteaz gain, intimitatearen garrantzia
erakustea, baita senitarteko edo ingurukoei ere.
Orokorrean harrera ona izan ohi du
proposamenak; familiek beldur handia
izaten dute eta prozesua oso askatzailea
eta aberasgarria izan ohi da, aurrerapausoak ikusten dituztelako. Zer esanik ez aktiboentzat beraientzat. Pertsona bezala onartuak diren momentutik
ahalduntze prozesua hasten dute eta
sexuarekin duten lotura eta bizipenen
bidez trebatu egiten dira.
Azken urteetan sexu laguntzaileen
figura aldarrikatu da, eskaria handia
da eta horren bueltan gero eta zerbitzu
gehiago sortzen ari dira. Dena dela, hemen ez dago arautua. Ezagutza eta sentsibilizazioa falta da. Anitza arrarotzat
hartzen da, eta horrek bazterketa eta
ikusezintasuna dakar. Europako hainbat
herrialdetan, Suedia, Alemania, Belgika
edo Holandan, esaterako, duela zenbait
hamarkada onartu zen lan hau; gehienetan diru publikoz laguntzen da edo osasun publikoan sartua dago. Asko dugu
egiteko. n
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Nani Moré, haur eskolako sukaldaria:

“GERTUKO PRODUKTU
EKOLOGIKOEKIN EGINDAKO
MENUA EZ DA GARESTIAGO”
Matarón bizi da, 43 urte ditu eta sukaldaria da. Bartzelonako Maresma
eskualdeko La Vallaltan ari da lanean haur eskolen jantokien eredua eraldatu
guran. Helburua? Gertuko elikadura ekologikoa erabiliko duten jantokiak izatea.
Iruñeko Udala Milango Itunaren sinatzaile da eta eredu horren alde egin berri
du bere haur eskolentzat. Moré aholkulari lanera etorri da Iruñera eta hitzaldi eta
ikastaro artean harrapatu dugu, denboraz estu, baina irribarrez eta adeitsu
TESTUA ETA ARGAZKIA:

Xabier Letona
@xletona

2008an hasi zinen sukaldari haur eskoletan eta 2013an eratu zenuten Jantoki
Ekologikoak elkartea. Nola doa?
Egia esan, orain ari gara aholkulari lanetan, orain lortu dugulako taldetxo bat
haiekin aritu ahal izateko. Lehenago aktibista ginen. Gure hiru haur eskoletako jakia %100 ekologikoa zen eta %80
gertukoa.
Katalunian 1.800 eskola publikok eskaintzen dute jantoki zerbitzua eta horietatik
40 bakarrik dira ekologiko eta gertukoak.
Lan asko dago egiteko.
Ondo kontatu ahal izateko ados jarri
beharko genuke ekologiko eta gertukoaz egiten den definizioan. Gutxi gara,
baina dagoeneko 40 horiek ahots bat
dira eta erakusten ari dira gauzak beste
era batera egin daitezkeela.
Elikagaiak ekoizten ditugu edo produktuak egin?
Elikagaiak ekoitzi beharko genituzke,
baina produktuak egiten ari gara. Industria iraultzaren ondotik, elikagaien esku
utzi dugu erabakitzea zer ekoizten den,
non, zer ordaintzen den eta –publizitatea medio– zein den egin beharreko die32

ta. Eta zer da elikagaiak ekoiztea? Elikagai ekologikoak izatea, jasangarriak,
dieta mediterraneoan oinarrituta…

Gorantza al doa zuen eredua?
Esan dezagun modan dagoela, ahoz
behintzat. Orain moda hori edukiz bete
behar da. Adibidez, Txinako ekologikoa
hor da, baina hori ez da gure eredua.
Edo gertutasunari dagokionez, lortu
behar da ekoizleak prezio justuan saltzea, bera hortik bizi dadin, bestela ez
du zentzurik.
Zein arazori egin behar dio aurre eskola
batek halako eredu bat aurrera atera nahi
duenean?
Samurragoa da urrutiko produktuak
erostea gertukoak baino. Errazagoa
da elikadura ez osasungarria ematea,
osasungarria eskaintzea baino. Trantsizioak konplexuak dira, baina eredu honek asko eskaintzen du maila askotan.
Menu ekologikoa garestiagoa al da?
Arazoa da lehenik salneurriaz hitz egiten dugula eta gero printzipioez. Baina
bai, familia askok arazoak ditu hilaren
bukaerara iristeko… beraz, gaiaz hitz

egin behar da. Eskola gehienen jantokiak enpresek kudeatzen dituzte eta
etekin bikoitza dute, bata zerbitzuaren
kudeaketagatik eta bestea elikagaien
kalitate txarragatik. Ez dago honen bermerik beti, baina gertuko produktuekin
eta horietako asko ekologikoak izanda,
menua ez da garestiago.

Zuen eskoletako menuak zer kostu du?
4,21 euro, BEZa barne. Haur eskoletako
menuak dira eta bi zati ditu: sukaldeko
pertsonala eta elikagaien hornitzea. Hemen ez da sartzen jantokiko denbora.
Kontua da gure eskolek eredua aldatzen
dutenean, menua ez zaiela ezer garestitzen
Arroza, pasta, dilistak eta txitxirioak. Elikagai ekologikoetan enpresek horiek bakarrik jartzen dituztela kexu zarete, besterik ez balego moduan.
Bai, enpresetara ere iristen da ekologikoaren oihartzuna, baina ia-ia aipatutakoetara bakarrik. Gurasoek eskatzen
dute ekologikoa eta, merkatu estrategia gisa, zerbitzua ez galtzeko, enpresek
zerbait eskaintzen dute, baina hor ez
dago gu eskatzen ari garen eredu alda2017/04/09 | ARGIA
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ketarik. Gertukoak bultzatu behar du
bertako ekoizpena eta lanpostuak bertan sortzea.

Dietari buruz hainbeste entzuten dugunean, zein da dieta egokiena haurrentzat?
Ez da haurrentzat bakarrik egokia, nagusientzat ere bai. Oinarria dieta mediterraneoa da: garaiko barazkiak, zerealak eta lekaleak. Gure aiton-amonek
jaten zutena, baina gaur egunera egokitua: koloreekin, zaporeak… erakargarriak jateko, eta hori egitea posible da
gertuko jakiekin, eta ez enpresa handiek
erabiltzen dituzten barazki izoztuekin.
Baina hain da konplexua dieta kontua.
Dieta paleolitikoak, adibidez, karbohidratoak ez jateko edo gutxitzeko esango
dizu…
Bai, egia da, baina gure proposamenarekin begiratzen dugu baita ere ea nondik
atera behar dugun elikagai hau guzti
hau. Mundu guztiak egingo balu paleo
dietaren alde –haragia, animali jatorriko proteina eta barazkiak–, nola ekoitzi
behar dugu haragi hori? Denok arraina
jaten hasten bagara badakigu itsasoa
ARGIA | 2017/04/09

agortuko dugula. Oreka posible da: ez
dugu ezer kentzen menutik, baina elikagai mota bakoitzari dagokion protagonismoa ematen diogu.

Elikagaien ezaugarri eta zaporeak mantentzeko sukaldean erabili beharreko teknikak ere aipatzen dituzu. Zeintzuk dira?
Leka adibidez, asko egosten badugu,
berdea zena gris uzten dugu, bere elikagaiak eta kolorea galtzen du eta, beraz,
ez da hain erakargarria. Ez diogu emango haurrari “al dente”, gutxi egosia, nagusi bati bezala, umeak hori ez duelako
jango, baina egoste puntua topatu behar
da. Sukalde askotan ikusi dut kipula olio
askotan eta bero-berotan erretzen, baina kipula ongi karamelizatzeko poliki
egin behar da.
Eta zuen ereduan sukaldea ikasgela bat
gehiago da. Nola?
Hala beharko luke, baina oso eskola
gutxitan lortzen da, gehienetan jantokiko denbora eskolako denboratik at
dago. Elikadura umeen gasolina da eta
eskolan ikasi beharko lukete nagusi direnean nola elikatuko diren. Ikas liteke
errezeta bat ingelesez, zientzia bara-

tzean egin… elikaduraren kultura beste
alorretara barreiatzen denean ikusten
da duen potentzialitatea.

Zuen ereduak martxan diren eskoletan,
horrek bultzatzen ditu herriko beste eragile sozialak bertakoa eta ekologikoa
ekoitzi eta kontsumitzera?
Hasieran aldaketa guztiek dakarte arbuiatze maila bat, gure betikoan eroso
egoten garelako, baina bai, eskolan hasten denean, gero apurka zabaldu egiten
da, familietara eta beste esparru batzuetara. Poliki gertatzen da, baina honek
badu gauza on bat, ez goazela atzera,
beti aurrera baino.
Instituzioetan ba al da kezkarik gaiarekiko?
Oro har ez. Adibidez, hauteskunde kanpainetan ingurumenaz hitz egiten da,
baina elikaduraz ezer gutxi. Zoritxarrez,
botere handia eman zaie elikadura enpresei eta hauek erabakitzen dute zer
jaten dugun. Baina tira, badirudi gero
eta gehiago hitz egiten dela esparru instituzionalean ere, eta horren lekuko da
Milango Ituna [2015ean 116 hirik sinatutakoa]. n
33

EUSKARA

HIZKUNTZAREN ERABILERA

Tolosan hizkuntza ohiturak

Gurasoen erdiek
gaztelaniara jotzen
dute, haurrak aurrean
ez daudenean
Galtzaundi euskara taldeak ‘Gurasoen Hizkuntza Erabileraren Neurketa’ egin
du Tolosan; aurrera begira lanean jartzeko abiapuntuak zehaztuko ditu,
orain, euskara taldeak.
Nahita edo konturatu gabe, baina guraso askok
haurrak ondoan dituztenean euskaraz gehiago
egiten dute urrutiratzen direnean baino.

Itzea Urkizu Arsuaga /
Tolosaldeko Ataria
@itzeaitzea

Tolosako Hirukide, Laskorain eta Samaniego ikastetxeen atarietara bertaratu, eta ikastetxe horietako gurasoen
hizkuntza ohiturak jasotzea izan da
Galtzaundi euskara taldearen azken
egitekoetako bat. Guztira, 618 elkarrizketatako datuak jaso dituzte, eta hainbat ondorio atera: besteak beste, gurasoen erdiek baino gehiagok gaztelaniara
jotzen dutela, haurrak elkarrizketa horretan ez daudenean.
“Txikitan hartzen diren hizkuntza ohiturek zeresan handia izaten dute etorkizunean ere”, Galtzaundiren arabera.
Horri, “hizkuntza, batez ere, etxean jasotzen” dela gehituz gero, neska-mutilen
gurasoen hizketarako joerek berebiziko
garrantzia hartzen dute, eta horrek bultzatu ditu neurketa egitera.
Aipatzekoa da kale inkesten eta kale
neurketen arteko desberdintasuna: inkestetan, hiztunak badaki bere hizkuntza erabilera neurtzen ari direla, aldiz,
neurketetan edo behaketetan hiztunak
ezer ez jakitea irizpide bilakatzen da.
Galtzaundiren ikerketaren kasuan, gai34

nera, testuingurua bera ere berezia izan
da: Lehen Hezkuntzako haurren gurasoak izan dira behaketaren jomuga. Alegia, oro har ikastetxera joateko laguntza
behar duten haurren gurasoak; hizkuntza ohiturak errotzen diren adin-tarteko
haurren gurasoak.
2016ko iraila eta urria bitartean egin
zuten datu bilketa, eta 787 guraso –edo
arduradun– neurtu eta gero, lehen datua pozgarritzat jo daiteke euskararentzat: elkarrizketa guztien %67,39
euskaraz izan ziren. Gaztelaniazko hizketaldien portzentajea %30,09koa izan
zen eta, aldiz, beste hizkuntza zenbaitetan izandako elkarrizketak %2,52 izan
ziren.
Eskoletako atarietan, sartu-irtenetako ordutegietan, euskarak presentzia
gehien duen momentua guraso eta haurren arteko elkarrizketena izaten da.
Zehazki, seme-alabak eta gurasoak elkarrekin hitz egiten ari direnean, kasuen %74,90etan euskaraz hitz egiten
dute; gaztelaniaz %22,09 aritzen dira,
eta %3,01 beste hizkuntzatan.

Kontrara, neurtu eta behatutako elkarrizketetako protagonistak gurasoak
bakarrik direnean –baina haurrak gertu
daudenean–, datuak kezkatik gehiago
du. Izan ere, Tolosako ikastetxeetako gurasoen %52,81ak gaztelaniaz hitz egiten du euren artean, eta %46,06 dira
euskaraz aritzen direnak. Aldea ia 29
puntukoa izanda eta, gurasoen ohituren
pisua frogatuta, jorratu beharreko adarra da gurasoen hizketarako joerena.
Elkarrizketetako kideen nolakotasunari begiratu dioten bezala, elkarrizketan neurtu dituzten eremuak ere berebiziko garrantzia duela ohartarazi du
Galtzaundik: eskola inguruetan euskararen erabilera nabarmen hazten da.
Baieztapen hori egiteko 2015eko kale
neurketak baliatu dituzte, eta helduek
nahiz haurrek, gehiago hitz egiten dute
euskara eskola inguruan, kalean baino:
%5 gehiago helduek eta %8,4 haurrek.

Ohiturak, aldatzeko
Tradizioak sortu egiten diren bezala,
aldatu ere egiten dira, hala nahi izanez
2017/04/09 | ARGIA
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gero, eta Galtzaundi euskara taldeak argitaraturiko ikerketa, aldaketarako deia
izan daiteke zenbait gurasorentzat.
Hirukide, Laskorain eta Samaniego
ikastetxeek esku-artean dituzte, jada,
beren ikastetxe atarietan jasotako datu
zehatzak, eta oinarri horren gainean
plangintza estrategiko bat garatuko du
eskola bakoitzak, komenigarri iruditzen
zaion moduan.
Euskara taldeari dagokionez, neurketak “aurreikusitako zenbait joera baieztatu” dizkiela azaldu dute, eta zirkulu euskaltzaleetatik kanpo eragitea da orain
Galtzaundiren erronka nagusia, erabileran eragiteko. Momentuz, gurasoen hizkuntza ohituren inguruko diagnosia lau
urtez behin egitea proposatu dute Tolosako Euskara Mahaian, egindako lanaren
fruituak baloratu, eta jarraikortasuna lortzeko. Hori horrela, 2020-2021 ikasturtean egingo lukete hurrengo neurketa. n
kk Artikulu hau Tolosaldeko Atariak argitaratu
du eta CC-by-sa lizentziari esker ekarri dugu.
ARGIA | 2017/04/09
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Elkarrizketa euskaraz,
haurrak tartean direnean
Elkarrizketa euskaraz,
haurrak tartean ez direnean
Elkarrizketa gaztelaniaz ,
haurrak tartean direnean
Elkarrizketa gaztelaniaz ,
haurrak tartean ez direnean
Elkarrizketa beste hizkuntza
batean, haurrak tartean direnean
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LIZUNAREN SARIAK
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Londres, 1928ko uztailaren amaiera.
Alexander Fleming biologo, farmakologo eta botanikari eskoziarra oporretara
joan zen, bakterio kultiboak zituzten
petri plakak jasotzea ahaztuta, eta irailean, Paddingtongo laborategira itzuli
zenean, plakak lizunduta zeuden, Penicillium notatum onddoak hartuta. Eta
onddo haren inguruko estafilokokoak
hilik zeuden. Pasadizo ezagun hartan,
Flemingek penizilina aurkitu zuen. Baina antibiotiko aitzindaria eraginkorra
izan zedin kantitate handitan ekoiztu
behar zen. Penizilina onddotik atera eta
purifikatzea oso zaila zen.
1938an, Oxfordeko Patologia Institutuko Ernst Boris Chain eta Norman
Heatley biokimikariak eta Howard Florey medikua penizilinaren ekoizpena handitzeko ahaleginean hasi ziren.
Emaitza handirik lortu gabe, jarduna
eten behar izan zuten. 1941ean, Bigarren Mundu Gerrak eta baliabide faltak,
Chain eta Florey AEBetara eraman zituzten, zehazki, Peoriako (Illinois) Nekazaritzarako Ikerketa Departamenduko laborategira.
Laborategi hartan lan egiten zuen
Mary Hunt-ek. Ezer gutxi dakigu hari
buruz; 1980an bizirik zegoela eta Chicagon edo Arizonan bizi zela. Eta 1943an
laborategiarentzat erosketa bereziak

Ezkerrean, Alexander Fleming (1881-1955), penizilina aurkitu zuen zientzialaria. Eskuinean, Mary Hunt,
penizilina masan ekoiztea eta merkaturatzea ahalbidetu zuen laborategiko laguntzailea. Flemingek
Nobel saria jaso zuen, besteak beste; Huntek goitizen ezatsegin bat besterik ez.

egiteaz arduratzen zela; dendaz denda
ibiltzen zen, fruta, barazki, esneki eta
haragi lizunduen bila. Ekaineko egun
batez, lizun horixka zeukan meloi bat
erosi zuen. Laborategian, lizuna ebaki
eta azter zezaten prestatu zuen, laginari
etiketan 72 zenbakia ipinita. Gero, itxuraz, lizunik gabeko meloi zatiak lankideen artean banatu zituen eta gozoegia
omen zegoen.
Penicillium chrysogeum onddoa zeukan Mary Huntek aukeratutako meloi

hark. Flemingek aurkitutako onddoak
baino 200 aldiz penizilina gehiago
ekoizteko aukera ematen zuen (eta
1.000 aldiz gehiago, anduia erradiazio
ionizatzaileen bidez hobetu ondoren).
1945ean Medikuntzako Nobel saria
eman zieten Alexander Fleming, Ernst
Boris Chain eta Howard Floreyeri.
Mary Huntek, aldiz, goitizen zatar bat
besterik ez zuen lortu: Moldy Mary edo
Mary Lizundua esan zioten handik aurrera. n

XVII. mendeko pantonea

CHRISTOPHER JOBSON

36

1692an, Herbehereetan, “A. Boogert”
sinatzen zuen artistak akuarelei buruzko lan mardula osatu zuen nederlanderaz. Eskuz idatzitako eta margotutako
ia 900 orritan milaka kolore bildu zituen egileak, eta horiek guztiak koloreak nahastuz eta ur gehiago edo gutxiago erantsiz nola lortu azaldu zuen.
Liburua aztertu duen Erik Kwakkel

historialariaren arabera, lanak helburu didaktikoa zuen. Baina liburuaren
kopiarik ez zen egin eta ziurrenik margolari eta ikasle gutxik izango zuten bilduma originala eta bakarra erabiltzeko
aukera. Gaur egun edonork kontsulta
dezake, http://www.e-corpus.org/notices/102464/gallery/ helbidean, bereizmen handian. n
2017/04/09 | ARGIA
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IRUÑEA - Anaitasuna kiroldegia
Apirilak 8, 17:00

Sarrerak:

Laguntzailea:

BIZI BARATZEA

KARE GARAIA

Kare pittin
batez bapo
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Negua da lurrari eta landareei karea
emateko garaia. Ehundaka urtetako ohitura da karetzearena. Kareharria karobian karetu, erre, eta kare horrekin
karetu soro, baratze, belaze eta sagasti.
Etxeak eta arbolak berak ere karetzen
ziren, azala karesnez edo latsun-urez
edo kisu-gesalez margotuz. Horrek gaitzak eta izurriteak uxatzen zituen ukuilutik eta etxetik, baita etxeari eusten
zioten sagastietatik ere. Desinfektatzaile bizkorra da karea, kisua, gatzina edo
latsuna.
Ezkutuko beste lan mordoxka ere
egiten du. Karea deitzen dugunetik benetan interesgarria dena bere osagai
bat da: kaltzioa (Ca 2+). Buztin-lurrak
dantzan jartzen ditu. Hemengo klima
hezeak eta buztinak lurra erabat azidotzera daramate. Horrek lurrean dauden
jakien mugimendua moteltzen du, eta
zenbaitetan baita eragotzi ere; eta landareek ezin eskuratu. Karea emateak
beste musika bat dakarkio lurrari. Uraren mugimendua eragiten du, lur moteletako itolarria arinduz. Materia organikoa deskonposatzen laguntzen du, eta
sustrai gehiago sortzeko bidea ematen.
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pH-a igoz, buztinaren uztarria askatuz,
kaltzioa bera eta beste jakiak errazago
eskuratzen dituzte landareek bezala lurrean bizi diren mikroorganismoek ere.
Hori gutxi balitz bezala, lurreko oreka
hobetzen du, sustraien arnasketa pizten baitu. Sustraietako gaitzak (fusariosia, adibidez) eragiten dituzten zenbait
onddoren mutiritasuna makurtzen du,
erasoak ahulduz eta arriskua apalduz.
Ikusgarria izaten da, ez dagoelako edo
egonagatik lurretik bera hartzeko zailtasunengatik, kaltzio faltan diren landareek hartzen duten figura. Tomatearena
(Solanum lycopersicum) ezaguna da, nik
ipurdi beltza deitzen diot: fruituaren
azpiko aldean azalean barrura egiten

Ikusgarria izaten da, ez dagoelako
edo egonagatik lurretik bera hartzeko
zailtasunengatik, kaltzio faltan diren landareek
hartzen duten figura.

duen beltzunea. Piper alean (Capsicum
annuum) peseta gaitza: puntta usteltzea. Urazan (Lactuca sativa) buruaren
erdian gehien hazten ari diren hosto gurienen ertza erretzea. Sagar alean (Malus x domestica) azalean pikor sartuak.
Karea beti aurretik eman behar da.
Kaltea ikusi eta karea zabaltzea alferrik
da. Oraindik ez da berandu. Kukuak jotzea baino hobea izango du buztinetan
bizi den landareak kare pittin bat. n
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Bizi Baratzea buletina
jasotzeko, eman izena

Ereiaro proiektuaren inaugurazio ekitaldian, besteen artean, Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua.

Mintegi ekologikoa, osasun
mentalerako errehabilitazio
Garazi Zabaleta
@tirikitrann

Baratzegintzak edozein pertsonari
asko eman diezaiokeela ez da gauza
berria: jatekoa, lurrarekin hartu-emana, heziketa, naturaz gozatzea, aurreko
belaunaldien jakintzak… Zenbait kasutan, barne-lana ariketa ere bihurtzen
da baratzezaintza, terapia moduko jardueran.
Hari horri tiraka, proiektu berria jarri
dute martxan Arrasateko Aita Menni
osasun mentaleko ospitalean: nekazaritza ekologikoko mintegia. Ereiaro izena
jarri diote proiektuari, eta Ekoudalatx
kooperatibaren laguntza izan dute egitasmoa burutzeko.

Ereitetik hasita, produktua
saltzeraino
Aita Menni ospitaleko lorategian jarri
dituzte martxan azpiegiturak: lorategi
terapeutikoa, landare usaintsuen gunea,
mintegia eta berotegia, konpostatzeko
gunea eta mintegian esperimentatzeko
gunea dituzte bertan.
Proiektuaren bultzatzaileek azaldu
dutenez, osasun zentroko pazienteek
ekoizpen prozesu osoan hartuko dute
parte, hazia ereitetik hasi eta jasotako
produktuak saltzeraino, betiere pertsona bakoitzaren ahalmenen arabera. ProARGIA | 2017/04/09

zesu horretan zehar, hazien manipulazioa, ereitea eta lantzea edota konpost
eta ongarria sortzea egokituko zaie erabiltzaileei. Horrez gain, lortutako produktuak inguruko herrietako azoketan
salduko dituzte.

Gizarteratzea helburu
Egunero 50 paziente inguru elkartzen
dira mintegi ekologikoaren bueltan.
“Landare ekologikoak ekoiztetik harago, ekimen honek giza aldaera ere badu.
Ereiaro proiektuaren azken helburua
pertsonen garapena da”, adierazi zuen
Nerea Altuna Ekoudalatxeko kideak
proiektuaren aurkezpenean.
Terapeutak aholkatzea eta prestatzea
izan da Ekoudalatxeko kideen zeregin
nagusia, jarduera ekologikoak egoki garatzeko gai izan daitezen. Mintegiaren
instalazioa ere beraiek egin dute.
Aita Menni ospitaleko Errehabilitazio Zerbitzuko arduradun Macarena Aspiunzak argi adierazi zuen proiektuaren
xedea aurkezpeneko hitzartzean: “Gaixotasun mentala edo desgaitasun intelektuala duten pertsonen gaitasunak
garatzea osatu ahal izan daitezen, eta,
ahal den kasuetan, gizarteratzeko eta
lan munduan sartzeko”. n

Webguneko edukiak zure e-postan jaso
ditzazun, buletin eder bat ari gara prestatzen. Bertan jasoko dituzu azken artikuluak, galdera-erantzunak, agendako
ekintzak, hitzak, esaerak, argazkiak...
Euskal Herri osoko edukiak biltzen dituen landareei buruzko buletin bakarra
jasotzeko, bidali zure e-posta helbidea
hona: bizibaratzea@bizibaratzea.eus

EUSKAL HERRIKO AGENDA
Apirilak 5: Berriz
Dastaketa
Arabako txakolina eta Idiazabal gazta
dastatzeko aukera izango da, doan.
19:00etan egingo da, kultur etxean.
Kopuru mugatuak dira eta izena aurrez
eman behar da:
kultura@berriz.eus-era idatzita edo
946827860 zenbakira deituta.

Apirilaren 7 eta 8an Busturian:
Hegaztiei buruzko ikastaroa
Hegaztiak ezagutu eta jarraitzeko
programen inguruko ikastaroa jasotzeko
aukera, Urdaibaiko Ekoetxean.
20 euro da izen-ematea:
946 870 402 zenbakira deitu edo idatzi
info@torremadariaga.org helbidera.

Apirilak 8: Donostia
dKolore natur azoka
Gros auzoko Katalunya plazan, 9:00etan
hasita, lore eta landare naturalak,
kosmetikarako artisau produktuak eta
sendabelarrak. Haurrentzako tailerrak
eta zur jolasak.

ZURE HERRIKO EKINTZEN BERRI EMAN
edukia@bizibaratzea.eus helbidera
idatzi edo www.bizibaratzea.eus
webgunean bertan, oso erraz.
AGENDA OSOA NOIZNAHI IKUSTEKO
www.bizibaratzea.eus
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GURE GAIAK DIRA GURE BALIOAK | PARTE HARTU ETA IRABAZI SARI HAUETAKO BAT
Aste honetako nabarmendua

GLOBALIZAZIOA ETA AUTOERAKETA LIBURUA

2

Globalizazioa eta autoeraketa,
joerak, mugak eta aukerak
Egungo munduaren egituraketa eta berau
gidatzen duten prozesuak ulertzeko pistak
ematen ditu esku artean duzun liburu honek.
Horretarako bi helduleku nagusi eskaintzen
zaizkio irakurleari: Globalizazioa eta Autoeraketa. Hasteko, globalizazio prozesura, bere
sorburu, argi-ilun, kontraesan eta aukeretara
hurbiltzeko ahalegina egiten da. Globalizazio hitz orohartzailea biluzteko saiakera duzu
lehenengo atala: kontzeptuaren zedarritzea,
munduaren egungo joera ekonomikoen ja-

torri eta deskripzioa, eta aurrera begirako
proposamenak lantzen dira. Tamainaz mardulena den zati honek globalizazioaren ikuspegi osotu samarra eskaintzea du helburu.
Bigarren atalak goiburuaren bigarren hitzari
heltzen dio eta autoeraketa ekonomikoa du
hizpide. Aurreko atalean marrazturiko munduaren irakurketa global horretan autoeraketak duen tokiaz gogoeta xumea egiten du,
batez ere, prozesu autoeratuek izan ditzaketen potentzialetan begirada jarriz.

Eragile hau hobeto ezagutzeko:

LANKI IKERTEGIA. HUHEZI.
MONDRAGON UNIBERTSITATEA

#autoeraketa
#ekonomiasoziala
#lankidetza
#hezkuntzaeraldatzailea

http://mukom.mondragon.edu/lanki
Tel: 943 714 157

Apirileko sariak
1

2

Gorka Suiaren diskoa
4 KD

Globalizazioa eta Autoeraketa
(Lanki ikertegia)
4 liburu

3

4

Birak Handmade-ek
egindako gerrikoak
2 gerriko

Zeluloidezko begiradak
4 liburu

Parte hartzeko: & 943 371 545 | gunea@argia.eus | www.argia.eus/gunea
Eragilea bazara, zabalkunderako materiala baduzu eta zure lana ezagutarazi nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan.
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egiteko
“ (ARGIAkoa
arrazoia) Euskarazko eta

kalitatezko komunikabidea
denez, sustengatu nahi dut,
irakurtzeko aski astirik
izanen ez badut ere

”

Joseba,
ARGIAkoa

Arabako
komunitateak
hitz egin dezala
Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria

Aditu dut behin baino gehiagotan (eta
ziur kritikak baduela arrazoi puntua,
eta koma) Araba eta Bizkaia geratzen
direla ARGIAko artikulu, erreportaje,
elkarrizketetan urrutien. Eta ez al zaigu gertatzen, eta orain bi aste bezala
gipuzkoar-zentristetara itzultzen dut
burua, lurraldetasuna kontuan hartu
behar dugula esatean Nafarroa eta Xilabarekin gogoratzen garela, ahalegin
berezia egiten dugula hauek albo batera
ez uzteko, eta Bizkaiarekin eta batez ere
Arabarekin ahaztu egiten garela? ARGIA
Gasteiza doa ba oraingoan.
“Trantsizioak” erakusketa Oihaneder
Euskararen Etxean ikusgai egon zela
ez da oraindik urtea izango. Lehendik
harpidedun eta ARGIA zale diren lagunekin elkartu eta jarri zen babesleku,
aterpe, topagune honen oinarri izango
zen lehen harria. “Sekula ez da ARGIA
Gasteiza etorri”, aditu genuen estreinako bilera hartan, eta barruak mugitu
zizkion esaldiak bati baino gehiagori. Beti egoten omen da lehen aldi bat,
baina ARGIAk ez du Arabara egindako bisita bakarrean geratu nahi; eta
erakusketa antolatzeko egun haietan
ARGIA | 2017/04/09

ereindako hazitik dator orain bigarren
deialdia.
Zazpigarren alaba euskalgintza eta herrigintzaren esparruan bilakaera oso
interesgarria izaten ari da azken denboretan, eraldaketa sozial eta komunitarioaren eremuan ere praktika garrantzitsuak sortu dira, eta euskarazko
komunikabideen arloa ere indartzen eta
trinkotzen doa poliki-poliki. Elkarlana
gure indargunea izanik bide horretan
denok irabazteko asko dugula sentitzen
du ARGIAk, eta komunikazio proiektuarekin bat egin dezakeen komunitate
esanguratsua dagoela bertan. Horregatik, eta harreman sarea sendotzeko asmoz deialdia luzatu nahi zaio ARGIA Jendeari apirilaren 6an, osteguna, 18:30ean
Oihanederren antolatutako hitzordura
agertzeko. ARGIArentzat garrantzitsua
da komunitatearen ekarpenak jasotzea,
kritikak entzutea, eta pauso txikiak emanez tokian-tokian harremanak sortu eta
bidea egitea. Baina ez dugu esku hutsik
joateko asmorik, eta oparitxo bat ere
prestatuta daukagu gasteiztarrentzat.
Hori bai, hitzordura gerturatu beharko
du albistea entzun nahi duenak. n

Bigarrenez auzolan
erraldoia Korrika
mundura zabaltzeko
Orain bi urteko edizioan oso esperimentu polita egin genuen denon artean:
Korrika mundu osora zabaltzeko erreportaje baten itzulpen masiboa. Orotara 33 hizkuntzatara itzultzea lortu genuen. Erreportajearen helburua, batez
ere, euskarak Korrika bezalako ekimenak
zergatik behar dituen azaltzea zen. Ekimena bera azaltzeaz gain, garrantzitsu
iruditu zitzaigun munduari kontatzea
Espainiako eta Frantziako hizkuntza politikek euskarari (eta beraz, euskaldunoi)
eraso nola egin izan dioten eta egiten
dioten.
Aurten ere ARGIAtik erronka bota nahi
dugu: Saiatuko gara hizkuntza gehiagotara itzultzen? Gu hainbat hizkuntza
lotzen saiatuko gara, baina lagunduko
diguzu itzulpenen bat egiten edo lotzen? Baiezkoa bada, bidali mezua azalduz zein hizkuntzatara itzuliko zenukeen
esanez larbelaitz@argia.eus helbidera.
Ondoren hizkuntza horietan lan egiten duten hedabideetara bidali behar
ditugu artikuluak argitaratzera gonbidatuz! Orain bi urte batzuek egin zuten,
Sermos Galiza, Ságat edo Arainfo kasu.

Hauek dira itzulitako 33
hizkuntzak
Euskara, Afrikaans, Albaniera, Alemana,
Arabiera, Aragoiera, Asturiera, Errumaniera, Errusiera, Esperantoa, Finlandiera,
Frantsesa, Friuliera, Galegoa, Gaztelania,
Hassania, Hindiera, Ingelesa, Islandiera,
Italianoa, Katalana, Kaxubiera, Korsikera,
Malgaxa, Mazedoniera, Nederlandera,
Pertsiera, Poloniera, Portugesa, Sardiniera, Suediera, Tamashaq, Txinera tradizionala.
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Iratxe Jaio, Klaas van Gorkum (artistak)

“IRUÑA-VELEIAKO OSTRAKAK
EGIAZKOAK IZAN ZEIN EZ, POLEMIKAK
GURE GIZARTEA ISLATZEN DU”
2001az geroztik, elkarrekin dabiltza lanean Iratxe Jaio (Markina-Xemein,
1976) eta Klaas van Gorkum (Delft, Herbehereak, 1975) artistak. Azkenaldian
zenbait pieza aurkeztu dituzte Euskal Herriko hainbat museotan. Martxoaren
2an Okela Sormen Lantegian izan ziren hizketan. Berbaldiaren aurretik bildu
ginen beraiekin.
Danele Sarriugarte Mochales
ARGAZKIA: DANI BLANCO

Nola eta noiz hasi zineten elkarrekin lanean?
Iratxe Jaio: Herbehereetan ezagutu genuen elkar, neu hara joan bainintzen
ikastera, eta bikote egin ginen. Asko
laguntzen genion elkarri, baina nork
bere lana zeukan, argiki mugatua; gero,
hainbeste laguntzen genion elkarri non
ez zen erraza mugak ipintzea, esatea
lan bat nirea zela eta bestea berarena.
Orduan, erabaki genuen proiektu bat
egitea biok batera, Rotterdamgo udaletxeko bulegoen inguruan, ikusteko nola
dekoratzen zuen langile bakoitzak bere
bulegoa. Hori izan zen bide bat hausnartzeko ea zer espazio eduki zezakeen gutako bakoitzak balizko elkarlan batean.
Klaas van Gorkum: Autoretzarena ere
garrantzitsua da guretzat; autore bakarraren ideia deseraiki nahi izan dugu
beti. Hainbeste urteko jardunaren ostean, ordea, artista-bikotetzat hartzen
gaituzte. Azken batean identitate finko
bat da hori ere. Beste batzuekin lan egiteko moduen bila jarraitzen dugu, hala ere.
Zer esan nahi du arte-praktikan elkarlanean aritzeak? Nola egiten da?
I. Jaio: Barra-barra hitz egiten dugu,
eta horretarako, paseatu egiten dugu,
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orduak eta orduak: paseatu bitartean
eztabaidatzen dugu, haserretzen gara,
eta berriro adiskidetzen. Geure lanak
diren modukoak izanik, ez dugu estudioa etengabe erabiltzen, ez ditugu gauza asko probatzen; kontrara, ideia ondo
mamituta daukagunean baino ez gara
joaten hara.

Pasa den urtean instalazio bat aurkeztu zenuten Tabakaleran, Organismo Bizidunen Agentzia erakusketan: Naturaleza
muerta con recipientes. Portzelana-lantegi abandonatu batera joan zineten, eta
han aurkitutako moldeekin pieza-sorta
bat egin. Nola izan zenuten lantegiaren
berri eta zerk eman zizuen arreta?
I. Jaio: Orain dela bost urte ezagutu
genuen lantegia, hura interesatzen zitzaion beste norbaiti laguntzera joan
ginen-eta. Espazioa zirraragarria da,
kanpotik badirudi ez direla hondakinak baino, baina gero, sartzen zarenean,
hantxe topatzen dituzu lantegian erabiltzen zituzten gauzak, baita labe zahar
hura ere, lantegiaren erdigunea. 70eko
hamarkadan itxi zuten, beraz, jende
asko ibili da han gu baino lehen, museoak eta denetik. Guretzat, lan egiteko
orduan, interesgarria zen hondakinen

arkeologia hori: artistak erabil ditzake
inork nahi ez dituen horiek.
K. Gorkum: Bizitza modernoaren monumentu gisa, asko interesatzen zaigu
lantegia; hala ere, bestalde, autoretzaren gaiak alderik alde zeharkatzen ditu
gure lanak, hau da, izen eta abizenak
dauzkan artearen eta guztion ondarearen arteko tentsio horrek. Lantegian
molde haiek topatu genituen, eta horri
esker, egin genitzakeen objektu batzuk
ez zirenak gureak, baina ezta autore originalenak ere. Izan ere, urte hauetan
guztietan, naturak berreskuratu egin du
lantegi hori; moldeei eta horiek gordetzen dituzten formei eragin die eta aldatu egin ditu: horixe ikusten da guk egin
genituen piezetan.

Hain zuzen ere, instalazioak bi zati ditu:
batetik, lantegira sartu zineteneko bideoa, eta, bestetik, lantegian aurkitu
zenituzten moldeekin egindako piezak.
Zergatik biak?
K. Gorkum: Modu erraz-errazean esateko, oihalaren atzean dagoena erakusteko sartu genituen prozesuko bi une
horiek, garrantzitsuak biak ere. Piezak
garrantzitsuak dira, noski, baina apur
bat tradizionalak, eta akaso sor ditzakete
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artista izateari buruzko ideiak okerrak.
Batzuetan artistei buruzko halako ideia
bat sortzen baita, aztiak direla, haien tailerrean gauza magikoak gertatzen direla
eta bat-batean artelana ateratzen dela.
Eta gure jardunean gauza guztiz egunerokoak daude, jende askorekin konpartitzeko modukoak gainera, guztiok baitaukagu alderdi sortzaile eta langile bat.
Materialarekin lan egitea ez da halako
gauza mistiko bat. Eta horregatik sartu
genuen bideoa: erakusten du lehenengo
aldiz lantegian sartu ginenekoa, esploradoreen pare, eta nola heldu genion aurkitu genuenari. Askoz gertuago dago hori
gure eguneroko jardunetik, bestea baino.
I. Jaio: Askotan, objektu ohiko eta ezagunekin egiten dugu lan, eta bideoaren
bitartez zerbait gehitzen diogu horri,
edo beste norabait bideratzen, ez dena
zehazki lehen begi-kolpean irudikatu
duzuna.

Tabakaleran aurkeztu zenuten lan hori,
orain dela urte batzuk arte tabako-fabrika izandakoan, eta orain, berriz, Okelan
gaude, harategi ohi batean. Nola lotzen
duzue hori guztia orain arte aipatzen aritu garen kontuekin?
K. Gorkum: Iratxe eta ni gizarte-testuinguru oso ezberdinetatik gatoz, neu
holandarra naiz eta bera euskalduna,
eta gaur egungo langileen posiziotik
topatzen dugu kultura komun bat. Aldeak daude, jakina, baina badago halako patroi komun bat ere gu bion artean.
Atzera egiten badugu eta gure aurreko
belaunaldiei erreparatzen, gu bion aitona-amonak landa gunean bizitakoak
dira eta egokitu egin behar izan ziren
industrializaziora eta bizitza modernizatura. Hurrengo belaunaldiak klase ertaineko posizio bat sortu zuen eta esan
daiteke, geure familia den burbuila txiki
horretan, geu izan garela bere burua artista gisa irudikatzeko pagotxa izan duen
lehen belaunaldia. Tabakalera, Okela,
portzelana-lantegia abandonatua eta halako espazioak, azken batean, aldaketa
horren adierazpen fisikoak dira ia-ia.
Iruña-Veleiako ostraka delakoen inguruko ika-mikari ere erreparatu diozue zuen
lanean. Zertan datza proiektu hori?
I. Jaio: Badira urte batzuk horretan hasi
ginela, eta proiektuak hainbat fase izan
ditu. Lehenik, faksimileak egin genituen
pieza polemikoen inguruan. Gero, elkarrizketak egin genizkien gaiaren in44

»» Iratxe Jaio:
“Iruña-Veleiaren kasuan,
interesatzen zitzaigun
muga non dagoen: noiz
bihurtzen den marra bat
marrazki edo letra”

»» Klaas van Gorkum:
“Artearen alderdi luxuzko
eta sentsazionalista ez da
interesgarria,
aberats famatu batzuk
baketzea da”

guruan dabiltzan lau pertsonari, hala
SOS Iruña-Veleia elkarteko kideei nola
Arabako Foru Aldundiak osatu zuen
batzordeko jendeari. Pantaila batean
erakusten genizkien piezak, eta elkarrizketatuek beren interpretazioa eskaintzen ziguten, ikusten zuten horri
buruz. Bigarren fasean berriz, asmoa
zen jatorrizko piezetara iristea, ustez ez
baititu inork ikusi zazpi-zortzi urtean.
Azala espazioarekin eta Artium museoarekin elkarlanean, eskakizun ofizial
bat egin genion arkeologia-museoari
(hantxe daude piezak gordeta), hartara,
piezak eramateko museo horretatik 400
metrora, hots, Artiumera, ikusteko ea
arte garaikideak zer-nolako ekarpena
egin ziezaiokeen halako gai arantzatsu
bati. Buztinezko pusketa batzuk baino
ez dira, baina ezin dugu ahaztu zer-nolako eragina duten gizartean.
K. Gorkum: Bai, nahiko argi dago guri
ez zaigula askorik axola ea egiazkoak ala
faltsuak diren, polemika hau guztia, azken batean, gizartearen egoeraren ispilu
dela baizik. Jakina, kontuak arte garaikidearekin daukan harremana aise ikus
daiteke, arte garaikidearen estatusa kolokan baitago sarri, eta gatazka horiek
garatzen diren moduak gauza asko irakasten dizkigu gure arteko harremanen
inguruan, mantentzen ditugun eta deseraikitzen ditugun hierarkien inguruan.
I. Jaio: Komunikabideen bitartez ezagutu genuen gaia, denok bezala, eta
asko interesatu zitzaigun gizarteko fenomenoa; hala ere, badago beste kontu
interesgarri bat. Argazkiak ikusi genituenean, eta gertutik behatu, konturatu
ginen inskripzioak oso sinpleak zirela.
Komunikabideen bitartez bospasei iritsi
zaizkigun, potenteenak, baina ehunka
daude, marratxo eta biribil txikiekin, eta
batzuetan horiek jo daitezke letratzat
edo ez, zaila da esatea. Orduan interesatzen zitzaigun ea non dagoen muga hori,

noiz bilakatzen den marra bat marrazki
edo letra, zer zeinu minimo behar duzun zentzu bat sortzeko.

Eta, Okelan, zer aurkeztuko duzue?
I. Jaio: Orain dela hilabete batzuk jarri
ziren Okelakoak gurekin harremanetan, eta beren laneko ardatzetako bat
da belaunaldi ezberdinetako artistak
elkarrizketan ipintzea. Beraz, pentsatu
genuen orain dela hamar urte egindako
obra bat aurkeztea eta ikustea ea nola
funtzionatzen duen testuinguru honetan, orain. Hamaika margok osatutako
lana da, Gasteizko planoan oinarrituak
denak. Orain dela hamar urte egin genuenez, toki pila bat eraiki gabe zeuden
oraindik.
K. Gorkum: Lan hura egin genuen garaian, aro berri baten hasieran zegoen
Gasteiz, justu higiezinen krisiaren aurretik, eta horretaz guztiaz aritu gara,
desbideratzeei buruz eta desegin diren
ametsei buruz.
Oker ez banaiz, ARCO azokan izan zarete.
Zer moduz?
I. Jaio: Guk gure bidea egin dugun inguruan, artistek lan egin zezaketen artearen munduko alderdirik komertzialenarekin harremanik izan gabe. Hori
bukatu da, argi eta garbi, eta gure inguruko jende gero eta gehiago galeriekin
ari da orain lanean.
K. Gorkum: Lehenengo aldia da azoka
batera joan garela, normalean ez dugu
lanik saltzen. Lau egun hauetan asko
ikasi dugu eta hamar urte zahartu gara.
Orain, hausnartzeko garaia dugu, erabakitzeko ea zer interesatzen zaigun
eta zer ez, zeren, nahiz eta zeure arima
saltzeko prest egon, gauza asko ez dira
interesgarriak, adibidez, artearen alderdi luxuzko eta sentsazionalista hori:
aberats famatu batzuk baketzea, hori ez
da interesgarria. n
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Hitzak mutu
(Hasier Etxeberria
in memoriam)
“Batzuetan iruditzen zait lerro
hauetan aurkitzen dudala nire
bidea eta, bestetan, hementxe
galtzen naizela zeharo, hitz alfer
hauen artean. Iruditzen zait, baita
ere, gertatzen zaizkidan gauzetatik
libratzeko baino, gehiago balio dutela
gauzak benetan gerta dakizkidan.
Erran nahi dut, La Rochefoucauld-en
ezpaletik, koaderno honetan
izendatzen ditudanean bakarrik
gertatzen direla errealitatean gauza
guztiak. Inoiz idatziko ez banitu, ez
ziratekeela. Hori izango da literatura,
horixe idazlearen lan betierekoa:
arnasten duena paperera itzultzea”.
Hasier Etxeberria, Mutuaren hitzak

Gorka Bereziartua Mitxelena
@boligorria

1.700 biztanle omen ditu euskal letren
errepublikak (Bernardo Atxaga dixit)
eta albistea W. H. Audenen testu baten
bidez eman da, erlojuak geratu eta telefonoa deskonektatzeko eskatzen duen
poema hura, eta txakurrari hezur mamitsu bat eman diezaiotela, zaunkarik egin
ez dezan; eta pianoak isilarazi, eta hilkutxa atera dezatela danbolin hots isilez; eta hegazkinek kexuz idatz dezatela
honako mezu hau zeruan: hil egin da.
Hasier Etxeberriak berak eman
zuen sufritzen zuen minbiziaren berri ZuZeun eta geroztik gertatzen zitzaionaz informatzen jarraitu du. Martxoaren 3an Twitterren argitaratutako
mezu batek deskribatzen du gaitzaren
kontra egin duen borrokaren tamaina:
“Kriston atsegina emango lidake lapitz
berri bat erditik apurtzeak, krak, baiARGIA | 2017/04/09

na ezin dut: ez daukat indarrik. Bihar,
agian”. Eta hurrengo eguneko mezua,
esperantza txiki bat, puskatutako arkatz baten argazkiaren ondoan bost
hitz: “Gaur bai, egin du krak”.
Azkeneraino borrokatuta, martxoaren
29arekin joan da bere dimentsio guztietan: kazetaria eta idazlea, noski, baina baita eragilea ere –gogoratu 2006ko
su-etenaren garaian Milakabilaka ekimeneko bozeramaile; edo Guggenheim
zabaltzekotan zenean Kultur Kezka taldean–; arte eta gastronomia-kontuak
euskaraz dibulgatzen enpeinu asko jarritakoa; eta bizi zalea, Mikel Maioz lagunak Euskadi Irratian gogora ekarri
duenez: “Lagunontzat hori baino hoberik ez dago, bizitza asko maite duen
pertsona bat inguruan daukazunean zu
ere partaide egiten zaitu”.
Asko esan da Hasier Etxeberriari buruz, egin duen ibilbideaz, euskal kulturan betetzen zuen lekuaz, saltsa batean
edo bestean berarekin tokatu ginenokin

izandako solasaldiez. Eta asko esango
da, ez baitzuen inor indiferente uzten,
ezin zuen: bazituen iritziak; zurikeriarik
berriz, ez. Halako liburu ez zitzaiola gustatzen? Idazleari zuzenean esango zion.
Kontrara ere bai: atsegin zuen nobela
ondo aupatzeaz arduratuko zen.
Eztabaidarako gaia jartzen abila, gauzak egiteko estilo baten jabe, idatzi duen
literaturak bezainbesteko balioa dute
Sautrelan urtetan egindako lanak eta
Bost idazlek, zeinak lagundu zuen gure
literaturaren idazle kanonikoak zedarritzen, jakinda kanonak beti direla debaterako gai, baina norbaitek jarri behar
duela eztabaida abiatuko duen puntua.
Duela 15 urte argitaratua izan arren,
erreferentziazko lana izaten jarraitzen
du. Ez da kasualitatea.
Ezta hil denean zenbat espezietako
jendeek sentitu duten haren galera ere.
“Gutako bat zen”, dio narratzaileak Joseph Conraden Lord Jimen. Gutako bat
Hasier, eta ez nolanahikoa. n
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ETXAUZIA,

PROIEKTU KOMUNITARIO
NAZIONALA
Etxauzia Gaztelua ezagutarazi zuen iraganeko lema duzu hau: “Euskaldun
bat euro bat”. Proiektuaren bultzatzaileek “Bizi eta Zabal” dute aldarri orain.
215 bazkidek sostengatzen dute Etxauzia Nafartarren Etxea elkartea. 2.500
babesle eta 100.000 euro inguratu dituzte azken bi urteetan. Gazteluaren
prezioa hiru milioi eurokoa zen hastapenean, 1.500.000 euro balio du gaur
egun. Proiektua Gazteluaz eta diru bilketaz harago doa, hala ere. Elkartearen
komunikazio arduradun Ion Ansak gidatu gaitu Etxauziaren inguruan;
Baigorrin (Baxenabarre), Iparla mendiaren magalean.
Mikel Asurmendi
@masurmendi

Etxauzia Gazteluak hainbat mendetako
historia dauka. Bertrand Etxautz (15991617) baigorriar noblearena izan zen,
Baionako apezpikua eta Henri IV. Erregearen hurbilekoa zena. Gero jabegoa aldatuz joan da: XIX. mendean, Hendaiako
Abadia Gazteluaren jabeak, Antoine d’Abbadie d’Arrastek, haren anaia Jean Charles d’Abbadierentzat erosi zuen. Iragan
mendera etorrita, haren iloba Henri d’Abbadie d’Arrast (1897-1968) zinegilearena izatera pasa zen. “Harry” d’Abbadie
izenez ezagutua, Hollywooden zinema
zuzendari eta aktore izan zen, Charles
Chaplinekin lan egindakoa: “Chaplin hiru
aldiz etorri zen Baigorrira, udalditan
Etxauzian ostatu hartu zuen ospe garai
gorenean. Haren argazkiak daude gazteluan. Harry euskaldun gisa aritu zen
Hollywooden. Maila handiko zinegilea
izan zen, baina oso ezezaguna da euskaldunontzat. Baigorrin lurperatuta dago”,
erran digu Ion Ansak. II. Mundu Gerran
berriz, alemaniar naziak Etxauzian ostatatu ziren. Harry hil eta gero garai ilun
samarra heldu zen gazteluarentzat.
Etxauziaren egungo jabea Ajit Asrani
da, pakistandar jatorriko estatubatuarra. Miamin bizi da. Frantzian merkatu
handia dago gazteluen inguruan, hori
ikusita, proiektuaren bultzatzaileek
Etxauzia herriarentzat berreskuratu
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nahi dute. Jabearekin ari dira negoziazioetan kari horretara.

Herritarren proiektu nazionala
Xedea gaztelua erostea bada ere, ez da
helburu bakarra, egitasmoaren gibeleko
funtsa baizik. Gazteluaren kostua aski
handia izan arren, ekimenaren sustatzaileek ez dute proiektua “instituzionalizatzea” nahi: “Kontua ez da soilik
gaztelua erostea, fantasia polita bada
ere. Gaztelua palanka da atzean dagoen
proiektua garatzeko”, dio solaskideak.
Etxauzia lantegien elkartea izatea
nahi dute: eskualdearen eta inguruaren
garapena dute xede, enpresen arteko
elkarlanaren eta elkartasunaren bidez.
Iparraldeko barnealdeak berezkotasunak dauzka: euskara gorde du, kostaldearen eta hiriaren aldean; ekonomia
lantzeko berezko jitea garatu du azken
urteotan; emigrazio lurraldea izan da;
eta egun ere, tamalez, halaxe da. Gazteek kanpora joan behar izaten dute,
halabeharrez. Alta bada, belaunaldiz belaunaldi, herri ekimenari esker –Basaizea elkartea tarteko, besteak beste– baigorriarrek euskal nortasuna atxiki dute.
Jakin zutenean oraingo jabeek Etxauzia
saldu nahi zutela, zer hobe proiektuaren
aldeko nahikaria sustatzea baino! Ausartak dira baigorriarrak.

Proiektua ideia nazionalaren inguruan antolatzen ari da, hots, Euskal
Herri osoa kontuan harturik. Kultura
berealdiko ezaugarria izanagatik, ekonomiak motorra izan behar duela diote eragileek. Enpresen bilgune bihurtu
nahi dute, baliabide zentro gisara antolatua. Sare dinamika baten barnean ari
dira, komunikazio bateratua landuz eta
eskubide kolektiboen defentsa bermatuz. Herritarren formakuntza zentroa
abian jarri dute. Ekonomia, ondarea eta
historia lantzen dituzten taldeak ari dira
dagoeneko.
Komunitatearen lanketak iraunkorra
izan behar duela jakitun, bi fasetan aurreikusia dute proiektua une honetan:
Etxauzia erosi bitartekoa eta berau eskuratu ondorengo garaia kudeatzeko
fasea. Garazin eta Baztanen gaindi bide
egin dute eta orain “proiektua eskualdean kokatu ondoren, aurrera egiteko,
ikuspegi nazionalaren ideia ongi azaldu
nahi dugu. Euskal Herri osoko komunitateak leku izan behar du proiektuan.
Gaztelu eder bat izateak jendea erakarri
behar du, ‘izan ginelako gara’ lema bitartez, baina izaten segitzeko, beharrezko
diren bitartekoak zein diren argi jakinarazi behar diogu jendeari”. Proiektuaren
abiaburuan, “euskaldun bat euro bat”
lemak 100.000 euro ekarri du, onura
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handia. Orain, berriz, hausnarketa fase
batean jardun ondoren, fase berri batera
pasa dira. Hainbat langile berri ari dira
egitasmoan, modu profesionalagoan.

Komunitateko partaidearen onurak
Urratsez urrats, lehena webgune berria
osatzea izan da: etxauzia.eus. Hasierako bera da, baina atalak hornituagoak
eskaintzen ditu orain: Ekonomia, Diaspora, Kultura eta Historia lantzen ari
dira. Komunitateko kideei proiektuaren
onurak ongi azalduta daude gunean, diru-bilketa kanpaina berriaren xehetasunak barne: “Lehen kanpainan 2.000
lagun bildu zen proiektura, orain, kopuru hori ahalik eta gehien zabaldu nahi
dugu. Horretarako, jendeak proiektuaren parte sentitzea nahi dugu, kontua
ez da ‘dirua emadazu eta agur’. Emailea
proiektuko parte izatea nahi dugu”. Gaztelua Administrazio Kontseiluak kudeatua izanen da. Irabazi asmorik gabeko
elkartea denez gero, desfiskalizazioaren
onura ekartzen duena zergetan. Ion Ansaren hitzetan, “erabakiak batzar orokor eta zabalean hartzen dira legearen
araberako estatutuen bidez, gazteluaren eta proiektuaren jabea euskal komunitatea da dagoeneko”.
Elkarlanerako hitzarmenak egiten
ari dira. Ez dira gutxi inguratu dituzARGIA | 2017/04/09

ten elkarte edota ekimenak: Albaola,
Labrit, Olatukoop, Udalbiltza, Hendaiako Abadia Gaztelua, Eusko Ikaskuntza,
EHU, Errigora, San Agustin, Lekuona
eta beste hainbat proiektuk eman diote
atxikimendua Etxauziari, baita elkarlanean aritzeko baietza ere. Donostiako
Tabakaleran aurkeztu dituzte proiektuaren nondik norako berriak. Apiril
honetan, Gasteiz, Bilbo eta Iruñean gauza bera eginen dute. Ekainaren 30ean,
berriz, elkarteak eginen duen diru bilketaren kopurua eta proiektuaren berri
zehatza jakinaraziko dute. Komunikazio
arduradunak dioenez, “Baigorriko eskualdearen eta Urepeleko artzainaren
miresmenaz harago joateko garaia da”.
Bere hitzetan, Euskal Herriko proiektu
nagusiak Hegoaldean daude, horietako
askok EAEn funtzionatzen dute gehien.
Iparraldean Euskal Elkargoa sortu berri
da, hemen badago ere nahikaria. Bi aldeen arteko harreman hutsena badago
oraindik ere: “Gu harago goaz gainera.
Baigorri euskal emigrazioaren eskualdea izanda, proiektu honetarako leku
paregabea da. Euskal Herriko zortzigarren lurraldearen egoitza nagusia izatea
nahi dugu Etxauzia: euskal diasporarena, munduko euskaldun guztiei zabaldutako gunea. Euskal Etxe guztien etxe
ama, Euskal Herriaren ataria”. n

Etxauzia Gaztelua Baigorrin dago.
Jabeak 1.500.000 euroko prezioa jarri dio.

»» Ion Ansa, Etxauziako

komunikazio arduraduna:

“Kontua ez da soilik
gaztelua erostea, fantasia
polita bada ere. Gaztelua
palanka da atzean dagoen
proiektua garatzeko”
»» “Euskal Herriko
zortzigarren lurraldearen
egoitza nagusia izatea
nahi dugu Etxauzia:
euskal diasporarena,
munduko euskaldun
guztiei zabaldutako
gunea. Euskal Etxe
guztien etxe ama,
Euskal Herriaren ataria”
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» LIBURUA

Azpiproduktua
Igor Estankona

Maitasunaren indarra
GABRIEL KORTA
Autoedizioa, 2017
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Zazpi poema liburu ditu onduak honez gero
Gabriel Kortak: Isiletik (1980), Okaranak
(1986), Harri hautsiak (2002), Laugarrenak
Lau (2010), Elurra galtza motzekin (2012),
Diot (2013). Berauetara eta azken honetara
isuri ditu zenbait maitasun, zenbait salaketa,
zenbait tristura. Oraingo honetan ere maitasunaz ari da, agerikoa da, “bi lagunek topo
egiten dutenean elkarri indarra emateko,
bultzada egiten diote, aurrera esateko modua da, detaile horietaz ari naiz”.
Detaileak. Liburua detaileekiko sentibera da. Baina baita galdera handiekiko ere,
beharbada gauza txikien bidez bilatzen
dielako erantzuna. Ze leku dauka lekurik ez
daukanak gure gaur egungo gizarte sorgortuan? Ze paper jokatzen du poesiak bakoitzaren orekan, bakoitzaren desorekan?
Gabriel Korta ez da autore bat lehen
ahapalditik hasita harrapatuko zaituena.
Ez da dotoreziaren paradigma. Bene-benetan idazten du, ordea: “Poesia ez da nirekin
hasten, bukatzen ere ez... Datozela poetak
beren poemekin! Diosala egiten dizuet denoi
lanbide gogor hau loriatzeko. Onartu behar
dut urteen nekea, udazkenean bizi naiz,
zahartzen ikasi behar dut. Aranondoaren
gerizpera itzuli, lagunarteko zirkulu errespetatura... asko sentitzen dut baina ezin dut
ahantzi psikiatriak izan duen oinatz mikatza
nire poesiagintzan”.
Poema gehienak di-da ebazten dituzte
auziak. Zentzu horretan iluminazioen antzekoak dira. “Baditut hezur konponduak/ Baditut ebakiondoak/ Bakardadea eta sarrerak
ospitaleetan/ 64 urte ditut”. Eta korrontean
gora doa, gure senean ez gauden guztiok be-

zala. Igo eta jaitsi bizitzan aurrera egin ahala.
Existentzia literarioa eta bizitza bera nahasten dira Gabriel Kortaren obran. Ederra da
irakurtzeko, astuna da irakurtzeko. Interesgarria da sano, eta baita arina ere uneka. Definitzeko gaitza, edozelan ere, Maitasunaren
indarra, begi bistakoaren erreinu ezkutua:
“Zuek zarete nire musak/ Pertsonak/ Nostalgiazko kaleetan”. Burmuina puzzle bat
dela frogatzen du beste behin liburu sakonki
pertsonal honek. Eta betiko tipo arraroaren
egia berriro argitaratzen duela ematen du,
aurreko liburuen jarraipena eginez.
Azken liburua beraz, Maitasunaren indarra. Denen antzera azkena. Esandakoa
errepikatzen du, esandakoa berritzen du.
Berriro utzi digu Gabriel Kortak zuriaren eta
beltzaren, argiaren eta itzalaren, justiziaren
eta ilunpearen azterketa, esperimentu askoz
handiago baten emaitza literarioa. n
Gabriel Korta
Rekarte idazlea
(Donostia, 1951).
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» TELEGRAMA

Euskal afrobeat musikaren aitzindariak dira Makulu Ken eta Bilboko Hika ateneoan ariko dira apirilaren 7an. Aukera paregabea Kalè kalè azken diskoko kantak zuzenean entzuteko STOP Antzerkia da, baina musika ere bai: Ez dok hiru
taldeak Euskal musikaren benetako (h)istorioa dakar Tolosako Leidorrera.
Apirilak 7, ez galdu! STOP Etiopikoak festibalaren edizio berri bat martxan da
apirilaren 5etik 8ra arte Baionan: musika, dantza, mintzaldiak, erakusketak, filmak... Denetik izango da STOP

» KONTZERTUA

Eszena-sena
Montse Auzmendi

Gasteizko XII. Kontzertu
Handien Zikloa
AINHOA ARTETA
Piano-jotzailea: Rubén Fernández-Aguirre.
Kantagileak: García Lorca, García Abril,
García Morante, García Leoz,
Xavier Montsalvatge eta Miquel Ortega.
Gasteizko Principal Antzokia.
Martxoaren 25a.

Ainhoa Arteta Ibarrolaburu sopranoa
(Tolosa, 1964).
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Nire aspaldiko piano irakasleak, Mari
Carmen Okariz tolosarrak hain zuzen
ere, hauxe esan ohi zuen:”Hay que tener
visión de escenario”. Horrekin zer esan
nahi zuen? Momentu horretan, agian,
hamazazpi urteko neskatxa batek ez
zuen gehiegi ulertzen horren esanahia,
baina behin eta berriro errepikatzen
zuen mantra horren barruan gauza asko
zegoen: taula-gainean eduki beharreko jarrera, aristokratikoa; publikoa bereganatzeko hainbat baliabide landu
beharra, eta behar den pasio, grazia eta
komunikazioa atera behar zirela interpretaziotik. Laburbiduz, eszenatokira
igotzen dena izar bat
bihurtu behar dela artista bat izateko. Esan
bezala, nire irakaslearen xelebrekeria bat
iruditzen zitzaidan
aipatzen zuen “eszena-sen” hori, besterik
gabe. Gaur egun, ordea, badakit hori guztia behar-beharrezkoa dela publikoaren
arreta eta mirespena
lortzeko. Tesi hau jarraituta, aitortu behar
dut Ainhoa Arteta benetako artista dela,
behar diren erreminta
guztiak menderatzen
baititu publikoa poltsikoan sartzeko, zalantzarik gabe.

Gasteizko Kontzertu Handien XII. Zikloan eskainitako kontzertuaren egitaraua ez zen, berez, ni gehiegi erakartzen
nauena, baina, tira, Ainhoaren eskutik,
mundiala, kaskarra izan arren.
Kanta espainiar zaharrak, García Lorca eta Xavier Montsalvatgeren testu eta
musikarekin, kanta labur eta nahiko
ezagunen sorta bat dira. Batzuk nahiko ondo egokitzen dira Ainhoaren ahotsera, eta beste batzuk, zoritxarrez, ez.
Saioaren lehen zatia gatzik gabea suertatu zen. Bigarrenean, ordea, Ainhoaren
esentziak disfrutatu genituen, argilun
batzuekin. Lorcaren Anda Jaleo, polita,
baina oso iluna Artetaren ahotserako.
Montsalvatgeren Umeentzako abestiak,
motz eta bereziak, distiraz interpretatu
zituen sopranoak. Eta onena, dudarik
gabe, Miquel Ortegaren Canciones zikloa,
non Artetak espresibitate ikaragarria
hedatu zuen. Benetan politak.
Halere, artista, eszena-sena duena,
propinetan ikusi genuen. Gustura utzi
zuen publiko gasteiztarra. Ainhoaren
lehenengo mezenasetako bati, Gasteizko
andre bati, dedikatu zion lehendabiziko
bisa, Guridiren kanta bat. Haurtxo polita, noski, abestu zuen, bere izeba bati
(Gasteizen bizi dena) dedikatuta. Tosca operaren Vissi d’arte aria ere interpretatu zuen, zoragarria. Eta amaitzeko,
La tempranica zartzuelako La tarantula
kantarekin erakutsi zuen Artetak edozertarako prest dagoela. Piano azpitik
pasatzeko, lurrean bueltak emateko. Eszena-sena. n
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ZUZENEKO EMANALDIA

BERTSOLARITZA

Txapelaren (d)ama

ARABAKO BERTSO
TXAPELKETAKO FINALA
Apirilak 1, Principal Antzokia.
Puntuaketa:
- Oihane Perea 591,5 puntu.
- Asier Otamendi 590,5.
- Manex Agirre 390.
- Xabi Igoa 384,5.
- Iñaki Viñaspre 380,5.
- Serapio Lopez 372.

Izar Mendiguren

IÑAKI TENA / BERTSOZALE ELKARTEA

@itzulipurdika

Urrutiko intxaurrak hamalau, gerturatu eta hogeitalau. Hazi da zazpigarren
alaba. 600 lagunetik gora batu ziren larunbatean Arabako Bertsolari Txapelketako finalean, Gasteizen. Zenbat buru,
hainbat apuru; baina, usteak erdi ustel,
ez zuten haria galdu bertsolariek, eta
armiarma sarean harrapatu zituzten entzuleak. Hitzekin kilimak egiteko prest
agertu ziren Oihane Perea, Asier Otamendi, Manex Agirre, Xabi Igoa, Iñaki
Viñaspre eta Serapio Lopez. Zaleen festa
gosea ere agerikoa zen: butakek baino
pankartek dotoretzen zuten aretoa, eta
animo-oihu artean jaso zituzten gai-jartzaileak eta epaileak ere.
Bertsolari guztiek egin zuten saio
ona. Aintzane Irazusta aurkezleak Igoa
eta Viñaspre heroinazale ohien azalean jarri zituen, parkeko xiringei so.
“Nire kasua kontatuko dut parke hontatik hasita/ ze arazoa ez da konpontzen inoiz begiak itxita” hasi zuen saioa
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Igoak. Viñasprek argi azaldu zion: “...
behar zaie irakatsi/zaldi gainean hilerriraino baino ezin dela iritsi!”. Heriotza
duina nahi zuen alabaren guraso izan
ziren Perea eta Agirre. “Pertsonak nahi
du, baina ai, aitak ez dio egiten uzten”,
aitortu zuen Agirrek. Gogortasun eta
goxotasunetik erantzun zion Pereak:
“Ene maitea, zuk badakizu, orain egin
behar duguna/demostratzea gure alabari benetako maitasuna”. Zortziko txiki eta puntu erantzunen ondotik seiko
motzean lehertu zen barrez aretoa. Aho
bete hortz utzi zuen jendea Lopezek
Igoarekin izan zuen irtenaldiak. Zaharren egoitzako bi agure ziren, barrez
hastean ohartu ziren batak bestearen
hortzeria postizoa jarri zuela. Ahoskatu gabe kantatu zuen Lopezek azken
puntua: “Hortzeria dut aldatu/eta zer
zaidan gertatu/Aizu, Xabier, ezin dezaket ondo ahoskatu!”. Otamendi eta
Pereari arropak lapurtu zizkieten ur-

tegian bainatzen zeudela. Viñaspre eta
Agirre, berriz, zoologikoan ohartu ziren
tximuen keinuak ikusita haien antza
handia zutela. Agirre fin ibili zen, eta
saioaz gain, bakarka ariketa ederra osatu zuen, GKEn lanean arituta: “Barrua
askatzera joaten gara inoiz atzerrietara/hura aldatu gura badugu, geu aldatu
behar gara”.
Hala, txapelaren (d)ama da larunbatetik Perea, laugarrenez. Otamendirekin
jokatu zuen buruz-burukoa; eta, beraz,
Euskal Herriko Txapelketa Nagusian
abestuko dute. Seriotik, umoretik eta
bihotzetik josi zuen saioa Pereak. Fikzioari errealitatetik heldu zion kartzelakoan. Aspaldiko partez kalera atera
zarete, zioen gaiak. Aste honetako bizipena kontatu zuen, amak oporretan
iktusa izan baitzuen. Poz eta negar malkoak, txaloak... eta txalo gehiago.
Bukatu da txapelketa baina ez da teloia
jaitsi, bertsoa hasi baino ez da egin. n
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Egilea: Ana Zambrano

Assar-CC By SA

Hitz gezidunak

Gaia: Sakanako herriak
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5x5:
1. Leuna. 2. Elder.
3. Udara. 4. Nerau.
5. Araua.

7

6
3
8
7
4
1
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1. Biguna, eztia
2. Lerde, adur
3. Uda
4. Neu, nihaur
5. Erregela
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Zeharretara eta goitik behera, hitz bera.
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Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako
zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3ko
koadro bakoitzean errepikatu gabe.

Ebazpenak
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Zarateman

Guaixe

Iskanbila
----------Saguzarra

ARGI-KONTRA

FEMINISMOA

Marina Subirats. Berdintasuna desafio
Genero berdintasunaz, hezkuntzaz eta klase gizarteaz hamar
liburu baino gehiago argitaratu ditu Marina Subirats (1943,
Bartzelona) soziologoak. Berdintasunaren alde erakunde
politikoetatik egindako lanagatik ASPÀSIA saria irabazi zuen
iaz. Espainiako Estatuko Emakumearen Institutuko zuzendaria
izan zen 1993tik 1996ra, eta Bartzelonako Udaleko Hezkuntza
sailburua 1999tik 2006ra. 68ko Maiatza Parisen eman
ondoren ibilbide oparoa egin du konpromisoaren bueltan.

“Elizak estutu du
hezkuntzan boterea izateko
eta Estatuak ahalbidetu du”
Saioa Baleztena
@SaioB
ARGAZKIAK: JORDI BORRÀS

Jakinguraz
“60ko hamarkadan hasi nintzen unibertsitatean. Noski, testuingurua ez
zen oraingoa. Gogoratzen dut zientziak maite nituela, baina garai hartan
zaila zen emakume batentzat gizonezkoei aitortzen zitzaizkien ikasketetan murgiltzea. Gainera, familian ere
lehenbiziko emakumea izan nintzen
unibertsitatera joaten. Beraz hesi bikoitza nuen: klasearena eta generoarena. Jakin-min handiko emakumea
izan naiz betidanik, eta denetarik
probatu nahi izan dut. Baina ziur naiz
zientzien bidetik jo izango banu orain
damu izango nintzela”.
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Filosofia eta letrak ikasi ondoren Parisera
joan zinen soziologian espezializatzera.
68ko Maiatza bizi izan zenuen. Eraginik
izan al du zure ibilbidean?
Noski. Espainian frankismoaren gogortasuna sufritzen genuen garai hartan.
Dena zegoen debekatuta eta dena zen
gaizpide. Ez zegoen ez iritzi ezta politika
askatasunik ere. Beraz, testuinguru hori
utzi eta Parisen bizitzea aurkikuntza
itzela izan zen. Askatasun eta ausardiaren eztanda izan zen hura, eta Espainia
zenarekin alderatuta, dena zen posible
han. Zalantzarik gabe, bizipen hark baldintzatu zuen nire ibilbidea, gerora soziologo gisa egingo nuena, Parisko konpromisoekin lotuta egon da.
Antzekotasunik badago 68ko Maiatzaren
eta M15en artean?
Testuinguruak antzekoak dira: askatasunaren bila, funtzionatzen ez zuten eta
zaharkituta zeuden sistemak ezabatzea
zen bi mugimenduen erronka. Arima
bera partekatzen zuten. Ezberdintasunik handiena da gaur egungo gazteek

ustelkeriaren kontra ere borrokatu
behar dutela, eta garai hartan ez zegoen,
edo ez zen azaltzen, behintzat.

1970ean itzuli zinen Paristik. Feminismoa
indartzen hasia zen orduan.
Bai, eta aktiboki parte hartu nuen Katalunian. Baina konturatu ginen emakumeon inguruan ezer gutxi genekiela,
eta gure eskubideen alde borrokatzeko
ezinbestekoa zen lanari serio ekitea. Ordurako hezkuntzaren soziologian murgildurik nengoen eta ikusi nuen emakumeen egoera aztertzeko baliabide
interesgarria izan zitekeela.
Esperientzia hark eraman zintuen Emakumeen Institutuaren zuzendari izatera.
Erakundea 1983an sortu zuten eta garai
hartan ez zegoen jende gehiegi alor horretan lanean. Madrilgo Complutenseko
Hezkuntza Zientzien Institutuak gonbidatu ninduen hitzaldi batean parte hartzera,
eta horren harira, Madrilgo Emakumeen
Institutuaren lehen zuzendariak proposatu ninduen sortu berri zuten aholku
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“Biztanleak eragiten
du bultzada eta
erakundeek bermatzen
dute. Bi eragile
hauetakoren batek kale
egiten badu, ez dago
ezer egiterik”.

lantaldean parte hartzeko. Ministerio bakoitzeko zuzendari guztiak biltzen ziren
han, hainbat aditurekin batera, nahiz eta
aditutik ezer gutxi genuen… Tira, helburua zen abiatuko ziren politiken inguruan
eztabaidatzea. Lau edo bost urtez parte
hartu nuen, eta 1993an bertan izandako
eskarmentuagatik proposatu zidaten Institutuaren zuzendaritza.

Bi hamarkada luze pasa dira, baina berdintasunaren borrokan lan anitz dago
egiteke oraindik. Zenbateraino aldatu da
egoera?
Erakundeak atzeraka joan dira. 1996an
kargua utzi nuenean Madrilgo Emakumeen Institutua indartsu zegoen. Gauza
asko lortu genituen, besteak beste, Nazio Batuen Pekingo Biltzarrean Europar
Batasuneko eledunak izan ginen. Gainontzeko herrialdeak harrituta zeuden
Espainiak frankismoaren ondotik egin
zuen biraketarekin. Baina gero PP iritsi
zen boterera eta Emakumeen Institutua beherantz joan zen. Ez da harritzekoa aste honetan erakunde horretako
zuzendariak egin dituen adierazpenak
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entzutea. Lotsagarriak dira eta bere dimisioa eskatu dute.

Erakundeen baitan lan egin duzu zuk.
Ezinbestekoak al dira?
Gauzak lortu daitezke borrokatzen den
edozein tokitik, baina herrialdeek aurrera egin dezaten ezinbestekoa da biztanleria eta erakundeak elkarrekin joatea. Biztanleak eragiten du bultzada eta
erakundeek bermatzen dute. Bi eragile
hauetakoren batek kale egiten badu, ez
dago ezer egiterik.
Solastu gaitezen hezkuntzaz. Zein iritzi
duzu LOMCE legeaz?
1970eko hezkuntza legea baino atzerakoiagoa da. Frankismora eramaten gaitu
eta erabat diskriminatzailea da. Ikasgela bateko hoberenak goraipatu eta
hain onak ez direnak baztertzen ditu.
Litekeena da haur batek 10 urterekin
ikasteko gogorik ez izan eta ondoren, 15
edo 16 betetzean, ikasle bikaina izatea.
Atzerakoia da oso eta horregatik eskatu
dute alderdi politiko guztiek hura aldatzeko, PPk salbu.

Lege honek ahalbidetzen du diru publikoa jasotzen duten eskolek ikasgelak bereiztea neska eta mutilen artean.
Elizak estutu du hezkuntzan boterea
izateko eta Estatuak ahalbidetu du. Zazpi urtez lanean aritu naiz Estatuko Hezkuntza Kontseiluan lan egiten eta ikusi
dut elizak bilatzen duela eskola publikoa neska eta mutilen artean berezitua
izatea. Zorionez hau ezinezkoa da. Asmatu dute bereizketa onuragarria dela
haurren garapenerako, eta hobe lan egitendutela… Baina zientifikoki ezin da
halakorik egiaztatu.
Uste duzu hezkuntzak demokraziaren
unerik gogorrena bizi duela?
Ez. Tira, legearen ikuspegitik bai, baina
egia da gizartearen erantzun oso interesgarria egon dela. Batez ere Katalunian, hemendik kanpo ez dut hainbeste
nabaritu. Ez nuke jakingo esaten Euskal
Herrian egon denik. Eskola askok ikusi
dute metodologia aldatu behar dutela
eta bermatu dute. Arazo askorekin, legea kortse baten modukoa baita, baina
behar denean ez dute betetzen. n
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Gasteizen euskara
ondo “zainduta” dago

Korrika Lizarratik
abiatu den unea

Punteria onena erakusten duenak eskuz egindako oroigarri hau eraman dezake etxera

ESKLUSIBA: ETA jolas-parke baten
bidez desarmatuko da
Espekulazio asko egin diren arren, konfiantza handiko iturriek Beranduegiri
baieztatu diotenez, “Azken kartutxoland” parke tematikoa instalatuko dute
Baionan apirilaren 8an, eta azpiegitura horren bitartez burutuko da ETAren
desarmatzea. Jolas-parkeak munduko
paintball zelai handienetakoa izango
du, Agilera osoa hartuko duena. Ohiko
paintballaren aldean desberdina izango
da antolatzaileen esanetan: “Koloretako pilotatxoen ordez 9mm parabellum
munizioa erabiliko da, emozio pixka bat
gehiago edukitzeko”. Titadinez karga54

Ondo pentsatuta,
egin euskaraz

tutako autotxokeek etxeko txikienak
dibertituko dituzte, frankotiratzaileen
errusiar mendian ikusiko da familiako
nork duen punteria onena eta terrorearen pasabidean “iparraldeko sindromea”
duten Guardia Zibil ohiak jarriko dituzte
ausartenak ere izutzeko asmoz. “Kalkulatu dugu asteburuan etorriko den jendea
aski izango dela geratzen den munizio
guztia gastatzeko. Ondoren txarraskak
Baionako Euskal Museoari emango zaizkio. Euskal artisautzaren azken fruitua
direla esplikatu genien eta sinetsi egin
ziguten”, esan dute antolatzaileek.
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