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Marie Faye (Mbour, Senegal, 1985) Bartzelonako Udalak 
sustatu duen DiomCoop kooperatibako kide da. 2011n iritsi 
zen Bartzelonara; helburua unibertsitatean sartzea zuen 
arren, traba juridikoen ondorioz kaleko salmentan murgildu 
zen. Orduan ezin imajinatu sei urte geroago kaleko saltzaileen 
duintasunaren aldeko kooperatiba batean parte hartu eta 
unibertsitate ikasketak gauzatuko zituela.

Nola iritsi zinen Bartzelonara?
Baimenik gabe etortzen garenok bada-
kigu hasieran familiaren batek hartuko 
gaituen arren, gero biziraun behar du-
gula. Hasieran trentzak egiten hasi nin-
tzen, baina laster ikusi nuen ezin nuela 
horrela jarraitu. Poliziak ez gintuen per-
tsona modura tratatzen, duintasun falta 
ikaragarria zen; dirua bilatzeko biluz-
ten gintuzten, gorputz osoa ukitu… Ezin 
nuen hori jasan. Are gutxiago trentzak 
egite hutsagatik, horrek ez dio inori kal-
terik egiten. 

Zergatik aukeratu zenuen Europa?
Zintzoa izango naiz: nire kolektiboko 
kide gehienentzat ez bezala, niretzat 
Europara etortzea ez zen ametsa. Beti-
danik jakin izan dut zein ziren hemengo 
zailtasunak eta argi nuen Senegalen ho-
beto egongo nintzela. Baina nire ametsa 
ikastea zen eta nire familiak nahi zuen 
ni hona etortzea, ikasketak bermatu eta 
urrun iristeko. 

Hemen legea zuen kontra doa.
Jendeak zergak ez ordaintzeagatik epai-

tzen gaitu baina arazoa da sistema egin-
da dagoela guk legean tokirik ez izateko. 
Lanik ez baduzu ezin duzu baimenik 
izan, eta baimenik gabe ezin duzu lanik 
lortu. Iritsi nintzenetik nire lehendabi-
ziko erronka egoera juridikoa legezta-
tzea izan zen. Baina zailtasunak besterik 
ez nituen aurkitu. 

Nola eragiten dute zailtasun horiek zuen 
kolektiboan?
Sistemak erraietan sartzen digu errudu-
nak garen ustea. Infernua da. Eta baime-
nik gabe gauden gehienok ez dugunez 
gure eskubideen berri, kaleko salmen-
tan dauden gehienak ezdeus sentitzen 
dira. Nik erruduntasun hori sentitu 
nuen lehendabiziko hilabeteetan, baina 
segituan konturatu nintzen bidegabea 
zela, hemengo sistemak ez zidalako ba-
liabiderik ematen egoera aldatzeko. 

Sistemaz aparte gizarteak ere mugak ja-
rri dizkizu? 
Gizakiok berezkoa dugu epaitzeko joe-
ra. Beraz, nahita edo nahi gabe, gu epai-
tzea ulertzen dut. Onartezina dena da 
gure errealitatea ezagutu gabe gu kon-
denatzea. Norbait lapurra bada, nik ezin 
dut jakin zerk eraman duen halakoa iza-
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Herri alaia

“Senegaldarra naiz, beltza, emigran-
tea eta manteroa. Senegalez gauza 
ilun asko entzun dudan arren, oso he-
rrialde alaia da. Gurasoekin eta nire 
hamaika anai-arrebekin bizi nintzen, 
eskuzabaltasuna, lana, zintzotasuna 
eta legezkotasuna sustatzen zituen 
familia batean. Falta zitzaigun gauza 
bakarra dirua zen. Han pozik hartzen 
dugu mundu zabaletik datorren jen-
dea, izan beltza, zuria, musulmana edo 
ateoa. Europan, aldiz, kanpotarrei begi 
txarrez begiratzen digute”.

“Sistemak erraietan sartzen 
digu manterooi errudunak 
garen ustea”
 Saioa Baleztena 
 @SaioB 
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tera. Edo, ni bezalako neska batek ka-
lean bere gorputza saltzen badu, nik zer 
dakit zerk eraman duen hori egitera? 
Bakoitzaren bizitza errespetatu behar 
da, are gehiago kontuan hartuta gutako 
gehienak gure baloreekin borrokatzen 
aritu garela, bizirauteko. Gainera, delitu 
guztien artean gurea txikiena da, baina 
sistemak handiena izango balitz bezala 
tratatzen gaitu. Garai batean Bartzelo-
nako portu inguruan egoten ginen, eta 
inguruan droga saltzen zuen jendea ze-
goen. Baina polizia zuzenean etortzen 
zen gu atxilotzera, droga saltzen zute-
nez paso eginda.

Azken hilabeteetan bizitza aldatu zaizu. 
Nola suertatu zitzaizun DiomCoopen sar-
tzeko aukera?
Kohesio sozialaren arloan dabilen Ce-
paim Fundaziotik deitu zidaten, koo-
peratiba sortzeko asmoa zegoela jakin 
zutenean gure kolektiboan zabaldu zu-
telako albistea. Elkarrizketa-deialdiak 

egin zituzten eta nik parte hartzea era-
baki nuen. Bi elkarrizketaren ondoren 
kooperatiba osatzen dugun hamabost 
senegaldarren lehen bilera egin genuen.

Zenbateraino izan da garrantzitsua zure-
tzat kooperatiba horretako kide izatea?
Erabakigarria izan da, urte askoko su-
frimendu guztiaren ondotik argi izpi bat 
agertu zaigu. Kooperatibak izan nahi du 
Bartzelonako mantero-en arautzea ber-
matzeko baliabidea. Horretaz aparte, 
bilatzen ari gara kaleko salmenta arau-
tzeko aukera, adibidez salmenta lega-
la bermatu dezaketen espazio jakinak 
zehaztuta. Kooperatibako kide bakoi-
tzak 500 euroko diru-laguntza jasotzen 
du hilabeteko, kalean saltzen ibili behar 
ez izateko. Kooperatiba honek eredu 
izan beharko luke gainontzeko lurral-
deetan ere zabaltzeko. 

Zein da DiomCoopen lan dinamika?
Kooperatiba osatzen dugunon artean 
badira paperak dituzten hiru, bestela 
ezin izango genukeelako elkartea osa-
tu. Oraingoz, salmenta-guneen bila ari 
gara. Ordu asko dira. Bartzelonako dis-
tritu guztiekin lanean ari gara, aukerak 
zeintzuk diren ikusteko. Taldeko bes-

te kide batzuek formazioa egiten dute, 
gure lana gizarteratzeko asmoz. 

Helburua urtetik urtera kide gehiagok 
parte hartzea da, ezta?
Bartzelonan 300 mantero gara guztira 
eta helburua da 2018an hamar lagun 
gehiagok parte hartzea. Baina horre-
taz aparte, kooperatiba ahalik eta jende 
gehienarengana iristeko asmoz jardue-
ra gehiago garatzeko aukerak aztertzen 
ari gara. Edozein kasutan, dagoeneko 
zerbait irabazi dugu, kooperatiba honek 
egin duen gauzarik handiena baita ko-
lektiboak kontzientzia hartzea.

Kooperatibaz aparte ekonomia ikaskete-
tan murgilduta zaude. Nola eragin dizu 
unibertsitatean sartzeak?
Hiru urtez bulego guztietan ukatu zida-
ten ikasteko aukera. Azken saiakeran 25 
urtetik gorakoei zuzendutako lehiaketa 
batean parte hartu nuen unibertsitatean 
sartzeko. Informazio eske joan nintzenean 
idazkariak sarbidea debekatua nuela esan 
zidan arren, mirariz, zuzendaria sartu eta 
baietz, parte hartu nezakeela esan zidan. 
Beti eskertuko diot; nire amesgaiztoa be-
rari esker bukatu zen. Lehen eskolara joan 
arte ez nuen sinetsi. n

“Gizakiok berezkoa dugu epaitzeko joera. Beraz, 
nahita edo nahi gabe, gu epaitzea ulertzen dut. 
Onartezina dena da gure errealitatea ezagutu 
gabe gu kondenatzea”.


