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panorama

Zara borrokan
Protestak abiatu dituzte Gipuzkoan Zara
dendetako langile ugarik, lan baldintza prekarioak
salatzeko. Inditex ez dago prest hitz egiteko opor
egunez, lanaldiaz, ordutegiaz eta larunbatak
libratzeaz, besteak beste. Amancio Ortega da
jabea, munduko seigarren pertsonarik aberatsena
eta herrialdez herrialde prekarietateari zukua
ateatzen dion horietako bat. Protesta abiatu duten
egunean sorpresa eraman dute, hainbat enkargatu
eta lankide lan baldintza duinen eskaerari bizkar
ematera atera direnean publikoki. Irudian, lazo
orlegia soinean duen emakumea kargua hartzen
ari zaio horietako bati, beraiek baino baldintza
okerragoetan daudenak babesteko eskatuz.
Argazkia: Dani Blanco · Testua: Lander Arbelaitz

panorama

“Xabierren heriotza
ekidin zitekeen,
baina ez dute nahi
izan. Erantzukizun
osoa espainiar
Estatuak duen
salbuespenezko
espetxe politika
suntsitzaileak dauka”
Etxerat

“Xabierrek 20 ordu
pasatzen zituen ziega
barruan isolatuta, eta
soilik 4 ordu patioan.
Baldintza hauek
ezin dira gorroto
eta mendeku oinarri
baten baitan baino
ulertu”
Sare

“Espetxean
suizidatzea,
heriotz zigorra era
extra-judizialean
aplikatzea besterik
ez da”
Salhaketa

“Xabierren
heriotzagatik gure
samina adierazteko,
euskal presook
espetxeetan hiru
eguneko dolua eta
salaketa ekimenak
egingo ditugu”
EPPK

“Zergatik ez da saihestu
Reyren heriotza?”
Xabier Letona
@xletona

Euskal gizarteko jende askori ukitu dizkio
barrenak 2017ko egun arrunt batean
euskal preso gazte batek bere buruaz beste
egitea espetxean. Horixe egin zuen Xabier
Rey iruindarrak martxoaren 6an. Nekez jo
daiteke heriotza normal gisa, are gehiago
gertatutako dispertsio baldintzetan, eta ETAk
bere jarduera utzi zuenetik ia zazpi urtera.
Hori guztia islatzen zen nolabait martxoaren
10eko Iruñeko mobilizazioan. Galdera airean
zegoen manifestazioaren ibilbide osoan:
heriotza hau saihestu bazitekeen, zergatik
ez da saihestu? Eta galdera horren albokoa
da Iruñean bildutakoen edo euskal gizarteko
gehiengoaren buruan dagoen galdera sinplea:
zergatik ez da dispertsioa amaitzen?
10.000 bat lagun izan ziren manifestazioan,
antolatzaileen arabera. Dolua eta amorrua

ekinklik

agerikoak ziren aurpegi, hitzaldi eta oihuetan.
Hiru oihu nagusi: “Xabi, gudari, gogoan
zaitugu”, “Herriak ez du barkatuko” eta “Euskal
presoak etxera”. Reyren argazkiak irekitzen
zuen bidea, eta jarraian doluz jantzitako
ikurrina, bere taldeko dantzariak, joaldun
mutuak, mugimendu politikoa, familia eta
jendetza eta tartean preso ohi ugari ere bai.
Lehenik familiari sostengua emateko baliatu
zen ekitaldia. Oholtzara igotzean amak muxu
eman zion semearen erretratuari, eta anaia
bikia espetxean zendu berri zen anaiari
zuzendu zitzaion, unerik hunkigarrienetakoak
sortuz: “Nola animatzen gintuzun bisitetan…
minez baina batuta gaude familian…
espetxeak eraman du… eta hala ere, ez gaude
amorruz, betirako maitasuna izango dugu”.
Arkaitz Rodriguez Sortuko idazkari nagusia
izan zen azken hizlaria: “Min handia egin
digute, baina herri honetan milaka pertsona
daude askatasunaren alde eta ez dugu etsiko”.

“Praktikan Osakidetzak gaztelaniaz funtzionatzen du”
Adri, Osakidetzako medikua

Osasungintzan euskara bultzatzeko kanpaina dute eskuartean langileek. Orokorrean, euskararen egoera
Osakidetzan txarra dela dio Adrik, eta langileentzat euskarazko formakuntza ez dela sustatzen. Mediku ona
ala euskalduna galderari, bi alderditatik heldu dio: “Batetik, euskara gutxiesten duena ez da jabetzen langilearen eta pazientearen arteko komunikazioaren garrantziaz; pazientea ez da gaixotasun multzo bat, pertsona bat
da, bere hizkuntza propio, bere inguru propioarekin. Bestetik, hegemonia posizio batetik botatzen den esaldia
da, Espainiako Estatuan egiten diren oposaketetan gaztelaniazko C1a eskatzen baita, baina gero herri zapalduei aurpegiratzen zaie hizkuntzari garrantzia ematea”. arrosa sarea (2018-03-07)
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Fauna publikoa

“Gaur egungo
gure politikariek
ez dute jokatzen
Trantsiziokoek
bezala”
Gaizka Fernandez Soldevilla,
historialaria (ElDiario.es)

Bukle melankolikoa
Gorka Bereziartua Mitxelena
@boligorria

PSEren eta Euskadiko Ezkerraren arteko fusioa du ardatz
Gaizka Fernandez Soldevillak Sara Hidalgorekin batera
idatzi duen La unión de la izquierda vasca liburuak. Gauza
kuriosoa gertatu zait ElDiario.es-ek egin dion elkarrizketa irakurri bitartean: artikuluak Fernandez Soldevillaren
irudiak bakarrik dakartza, baina zuri-beltzezko argazki
higatuak eduki ditut buruan bueltaka –aurpegi serioak
bizar handiekilan, txaketa horterak, kontrabandoko Winston zigarroak–, zeren, benetan, zahar usaina dario 1993an
gauzatu zen aliantza hartaz egin duen berrirakurketari, existitu ez zen zerbaiten nostalgia biziko balu bezala.
Existitu ez zena, alegia: EAJri hauteskundeetan gehiengoa
kentzeko sendotasuna eduki zezakeen alderdi sozialista
baskista bat.
Ez dugu PSCren antzekorik izan hemen eta Fernandez
Soldevillak ez du nahi ere, Katalunian “problemak” sortu
dituelako. Hemen, Patxi Lopezen agintaldi loriatsua salbu
–eta hori ere nola lortuta, enfin–, sozialisten funtzioa EAJren makulu izatera mugatu da gehienetan. Badu historialariak horretarako ere justifikaziorik: “Herri-proiektu bat
edukitzeko beharrezkoa da desberdinen arteko paktu bat”.
Kanta ezaguna egiten zaizu? Izango da PSEk botere postu
batzuk harrapatu nahi dituen aldiro jotzen duen musika
delako.
Brocante politiko honetan ezin falta Espainiako Trantsizioa noski, izquierda vasca honek bere buruari begiratu
eta oraindik gazte erakusten duen ispilu bakarrenetarikoa
baita. Asmakizun berrien faltan, norbait izan ziren garaietan murgilduta dabil PSEren intelligentsia. Hau bai bukle
melankolikoa. n
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analisia

ekonomiaren talaian

Pauso erdirik ez
atzera

Juan Mari Arregi

Erremediorik ez dute, guk ere ez
	Mikel Asurmendi
@masurmendi

Manuel Castellsen Comunicación y poder liburuko “Ikonosferak inguraturik
bizi da egungo jendea. Geruza artifizial
mass mediatiko honetan ‘telebista’ da
ikuskari eraginkorrena” esapidea gogoratu zait. “Irratia” gehitu dut analisia
hau gauzatzean.
Irratitik entzundako hainbat mezu
ditut iritzi ezpal. Iragarki batek, udaldia pasa ostean, etxearen segurtasun
bermea eskaini zigun negualdirako.
Itsasaldeko “bigarren etxeen jabe”-ei
zuzendua. Hain zen lotsagarria, ezen
mezuaren literaltasuna aldatu “behar”
izan zutela atoan.
Aurtengo eskoletako matrikulazio kanpainan, eskola pribatuaren iragarkiak
aditzera eman duenez, haur ikasleek “ingeniaria, medikua edota abokatua” izatea
dute helburu, euren ahotsez esana. Eskola publikoetakoek ere, antzera. “Aktorea”
izatea ere euren nahian dago. Inork ez du
“suhiltzaile, iturgin edo okina” izan nahi.
Horiek guztiak, tertulia saioen iragarkien
tartean entzunak dira, artean tertulia-kide bakoitzak bere moral eta etikaren “irakaspenak” ematen dituelarik. Euskadi
Irratitik (EI) jasotakoak dira mezuok.
EI-ko elkarrizketan, M. A. kazetariaren
galderari honela erantzun dio gipuzkoar
foru Kultura diputatu D. I. -k: “Bada, egia
esango dizut…”. Laugarren galdera zen,
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aurrekoei erantzunda “gezurrezkoak” ziren nonbait. Badakit, “dialektika” kontua
da. Kasuon, politikar(iar)en “logika” da.
Lurrina iragartzen duen telebistako
iragarki bat ere dut gogoan. Emakumearen dohain fisikoak erakutsi ondoren,
gizonen begiradapean, batek “ipurdiko
bat” ematen dio besteari. Irudi batek
eskola-heziketaren mila ordu ezaba dezake istant batez.
Castellsek duela 30 urte iragarri “hedabideak vs komunikabideak” bete da:
“Mendebaldeko gizarte modernoaren komunikazio ekosisteman ikus-entzunezko
ikuskariek osatzen dute gure mundu irudikorra. Pentsatzeko gure ahalmena komunikabideetako irudien eta iragarkien
indarrez itsutua zatekeen engoitik”.
“Politika”-ra etorrita: espainiar edo
frantziar gobernuen nahiez ez bada,
estatu bien justiziaren aginduz legea
errespetatu behar da absolutuki. Espainiako Erresumako Konstituzioaren
155. artikuluaren aplikazioak ez dauka debeku mugarik. Frantziako Macron
presidenteak Korsikara bidaian frantsesen aro berriaren heina eman du aditzera: herri hizkuntzak legearen markoan
“errespetatuak” izanen dira.
Boteredunak mintzo dira, hedabideetatik betiere, euren komunikazioaren
kodeen markoan ari dira, eta guk, mass
medien menpekook, ezin “gurea” ezarri
inola ere. Gaitza da analisiaren emaitza.
Haiek “gure arazoetarako” erremediorik
ez dute, guk ere ez! n

Joan den astea historikoa izan zen,
bai Euskal Herrian eta baita Espainiako Estatu osoan ere. Mobilizazio
jendetsu eta handiak egin dira pentsionisten eta emakumeen eskutik.
Biek jarri dute mahai publikoaren
gainean milioika pentsionistei eragiten dieten murrizketa ekonomiko
eta sozialak, hala nola milioika emakumeri eragiten dien berdintasun
falta. Egoera horiek, bestea beste,
Estatuaren eta administrazioen inbertsio publikoa eskatzen dute.
Asteak publizitate hutsa diren
irudiak ere erakutsi dizkigu: euren
esku irtenbide politiko, ekonomiko
eta sozialen zati handi bat dutenek
(gobernuak, parlamentuak…), emakume eta pentsionisten kezka eta
aldarrikapenekin bat egiten dutela
diote. Eta ikusi ditugu hedabideetan lazo morea soinean zutela, eta
emakumeen edo pentsionisten alde
adierazpenak egiten. Marea sozial
eta feminista, oraingoan hain izan
da handia, inork ez duela argazkitik
kanpo geratu nahi izan. Botoek balio
handia dute, eta denek erakarri nahi
izan dute beren sorora gertaturikoa.
Ez gaitezen engaina. Martxoaren
8a igaro da, mobilizazio jendetsuak
ere bai, eta dinamika horrek denbora luzez ezin duela iraun uste duten politikariak neguko kuarteletara
itzuli dira. Mobilizazio sozial, feminista eta herrikoiek aurrera jarraitu
behar dute derrigor, pauso erdirik
atzera egin gabe. Garaia da politikari
eta gobernu horiek euren konpromisoak bete eta irtenbide politikoak
bila ditzaten kalean dauden eskaerei
erantzuteko. Gezurra da ez dagoela
dirurik pentsio duinentzako eta berdintasunaren bidean soldata arrakalarekin amaitzeko. Arazoa da nola
banatzen ditugun aurrekontuak eta
zein lehentasun ematen diegun. Pauso erdirik ez atzera!
2018/03/18 | ARGIA

panorama

zentsura
Editore Independenteen
Nazioarteko Aliantzak
“kezka handiz” hartu du
EITBk Iñaki Egañaren
El desarme, la vía vasca
liburuaren iragarkia
zentsuratu izana. Ohar
baten bidez nabarmendu
dute zentsura medio
publiko batean egin
izanak areagotu egiten
duela larritasuna.

anc

Alderdi independentistak urratsak ematera bultzatu dituzte
bartzelona. Kataluniako Asanblea Nazionalak (ANC) deituta, Errepublikan aurrera egitea eskatu dute
martxoaren 11n milaka manifestarik Bartzelonako kaleetan, Errepublika orain lelopean. Jordi Pairó ANCko idazkariaren hitzetan, “beti erne eta tinko egon gara, Errepublika defendatzeko prest. Beti hortxe egon
gara; eta orain, sorpresa, sumin eta tristura artean, ikusten dugu zenbaitzuek kaleak duen indarra ahaztu
dutela. Gu beti izango gara kalean. Baina ez dugu ikusten parlamentuan jarrera berdina dagoenik”.

Euskararen ofizialtasuna
aldarrikatuko dute Iruñean
Ahotsa.info
@ahotsainfo

Euskarari eta euskaldunoi ezartzen zaizkien mugak gainditu eta euskararen
normalizazioan jauzi egiteko burujabetza eskuratzea ezinbestekoa dela uste
du Euskal Herrian Euskaraz-ek. Martxoaren 24rako deitu dute manifestazioa.

Burujabetza

Neurriak

Lege bat

Kataluniak bizi duen
mehatxua gogoratu
du EHEk: “155 artikulua euskararekin
ere deklinatuko dute,
euskaldunon aurka egiteko erabiliko
dute aurrera egingo
dugun heinean”. Ildo
horretan, burujabetza
aldarrikatu dute.

“Euskararen normalizazioa azkartu eta bururaino eraman behar
dugu”, dio EHEk, euskararen ezagutza unibertsalizatuz, euskararen
erabilera orokortzeko
planak indarrean jarriz,
Euskal Herria berreuskalduntzeko plan bat
definituz...

Lege berri bat eskatu
dute, non euskara
berezko hizkuntza,
ofiziala, lehentasunezkoa eta ezagutu beharrekoa izendatuko
den. Burujabetzaren
bidean, desobedientzia ariketa erraldoi
bat egiteko beharra
ere azpimarratu dute.
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GARRAIO
PUBLIKOA

7.000
sinadura bildu
dituzte Gipuzkoako
Aldundiak garraio
publikorako egindako
aurre proiektuaren
aurka, hainbat zerbitzu
bertan behera
aurreikusten duena.

110

langiletik 30 kalera
joango lirateke,
Tolosaldea eta
Buruntzaldean.
Herritarrek ia 5.000
alegazio egin
dizkiote zirriborroari.

indarkeria
Baxoaren erreformaren
aurka protestatzeko,
Bordeleko unibertsitateko
anfiteatroa okupatu zuten
ikasleek, eta indarrez
sartu zen polizia. Euskal
Herriko ikasle bat jo zuten
(argazkian) eta beste
ikasle bat inkontziente
utzi eta arrastaka eraman
zutela salatu dute.

irlandako korrika
Martxoaren 11an hasi
zen gaeliko irlandarraren
aldeko Rith ekimena.
Irlanda osoa goitik behera
zeharkatuko du astebetez,
Belfastetik Kerryra.
Guztira, 500 kilometro
baino gehiagoko ibilbidea
antolatu dute bosgarren
ediziorako.
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net hurbil ekialde hurbila | talka geopolitikoa | giza eskubideak

Sirian Estatu Islamikoa
garaitu badute, zergatik
ez da gerra amaitzen?

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Estatu Islamikoa Alepotik 2016an kanporatu eta, batik bat, joan den urrian
Al-Raqa eta inguruetan sakabanatuz geroztik, askok espero zuen Siriako
gerra amaierara hurbiltzen hastea. Oso bestela gertatu da. Israel eta Iran
zuzeneko talkara iritsi, Afrin eskualdeko gudua gogortu, lehenbizikoz
AEBetako tropek eta Errusiako paramilitarrek elkarri eraso, Damasko
hiriburuko Gutha auzoa airetik krudelki suntsitu... Siriako gatazkaren hariak
inoiz baino nahasiagoak ageri dira.
2018ko udaberri atarira iritsiagatik, ez
da itxaropen kimu berririk erne Sirian.
Tokitan geratu dira 2011ko udaberri
arabiarren itxaropenak... Basta! magazine frantsesean Thomas Clerget kazetariak sintetizatu duenez, “sufrikariozko
zazpi urteak arren, Siriako ‘gerra amaiezinari’ ez zaio berehalako irtenbiderik
ikusten. (...) Gaur Siriak bizi duen bortizkerien gogortzeak erakusten du prozesu politikoa erabat estankatuta dagoela,
gatazkan jokalari diren guztien militarki
abantaila ateratzeko nahiak eragiten
baititu bortizkeriok”.
Ekialde Hurbilean zerbait agindu nahi
duten potentzia guztiek esku hartzen
dutenez Sirian, nor bere posizio militarra sendotzeko lehia odoltsuan ari dira
noizbait iritsi beharko omen duen irtenbiderako prest egoteko. Partida gogorretan egin ohi denez, edozein jokaldi
ausartetan arriskatzeko gauza dela erakutsi nahi du bakoitzak.
Hala egin du Israelek –Clergeten analisia laburbilduko dugu hemen– otsailaren 10ean Sirian egindako eraso eta
zuzenean Irango armadaren guneak
atakatu dituenean. Israelek bat egiten
du AEBek eskualde horretan –Golkoko
monarkiekin elkarlanean– etsai nagusitzat Iran jotzean. Nola edo hala ahuldu
beharra dago Teherandik hasita Iraken
barrena Libanon Mediterraneoraino zabaltzen omen den arku xiitari.
Iranek hil ala biziko garrantzia eduki
du Baxar Al-Assaden gobernuaren biziraupenean, nahiz eta Errusiak baino
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era diskretoagoan lagundu dion. Sostengu ekonomikoaz gain Iraultzaren Zaindariak bidali dizkio eta lekuko milizia
xiitei babesa eman. “Errusia egin bada
Siriako zeruetako [hegazkinengatik]
nagusi 2015az geroztik, lurraldearen
batasunari Siriako armadarekin batera
eusten diotenak Iranen aldeko miliziak
dira”, dio Clergetek.
Otsailaren 7an beste argi gorri bat
piztu zen gatazkaren eskaladan. AEBetako hegazkinek eraso eta hil zituzten
200-300 mertzenario errusiar, Deir-Ezzor eskualdean Siriako armadarentzako
lanean ari zirenak. Moskuk Sirian zeuzkan tropak atera dituen arren, 1.5002.000 mertzenario errusiar ari dira borrokan Wagner konpainiak eramanik,
ofizialki Vladimir Putinen gobernuaren
ezjakinean.
Afrin eskualdekoa da beste gudu nagusi bat, gatazka zein korapilatsua den
erakusten duena, hortik Turkiak YPGko
kurduak ateratzeko antolatu duen Olibondo adarra operazioarekin. Turkiari bidea eragotziz Errusiak miliziano
kurduei babesa eman izan die Afrinen.
Gauza bitxia, jakina denean kurduak
gainerako eremuetan AEBekin ari direla elkarlanean, yankiek ere ahazturik
YPGkoak mugimendu ezkertiarra direla. Baina gerra guztietako “gure etsaien
etsaiak geure lagun izan daitezke” leloa,
inon izatekotan Sirian ageri da.
Kontua da kurduak iritsi direla de facto Siriaren heren bat kontrolatzera. Estatu berri bat non eta Siria eta Turkia

artean? Aldaketa handiegia Turkiaz gain
beste gehiagorentzako.
Errusiak Afrindik erretiratuz kurduei ultimatuma eman die, hala azaldu du Piotr Apokov analistak: “Turkiaren mehatxuak denborarekin kurduak
behartuko ditu beren lekua bilatzera
Siriaren barruan. Bortxatuak izango
dira horretara, bai Damasko eta Moskuk
daukatelako ahalmena bermeak emateko turkiarrei, eta baita beren independentziak ez lituzkeelako babestuko
Turkiaren operazio antiterroristetatik”.
Baina errusiarren plana ondo aterako
balitz kurduek amore emanez, Damaskon Baxar Al-Assad geratuko litzateke
kurduen laguntzat turkiarren aurrean.
Auskalo horrek kurduen eta AEBen arteko harremana nola utziko lukeen...

XXI. mendeko gerra Gouthan ikusi
Goutha Ekialdean jokatzen da beste
gudu erabakigarria. Damaskoren auzoa den Goutha Ekialdea 2011n Baxar
Al-Assaden kontrako mobilizazioetan
nabarmendu zen. Orduan zeuzkan milioi eta erdi biztanleak urritzen joan
dira, batik bat 2013ko maiatzean gobernuaren tropek Irango milizien eta Hezbolaren laguntzarekin erabat inguratu
eta setiatu zutenetik.
Bere karriketan lehen orduko milizia
iraultzaileetatik hasita klase askotako
miliziak pasatzen ikusi dituzten Gouthako biztanleek, astez aste ikasi behar izan
dute bizirauten hornidura oinarrizkoenak barik, janaria eta iturriko ura barne.
2018/03/18 | ARGIA
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Abdulmonam Eassak AFP agentziaren bidez
zabaldu zuen argazki hau urtarrilaren 9an:
neskato bat Siriako Gobernuaren hegazkinek
jaurtitako bonbaz Goutha auzoan birrindutako
eraikinen aurrien artetik ateratzen, hautsez josita,
eskuetan daramala oinetakoetako bat. Egun
hartako erasoan 40 lagunek galdu zuen bizia.
Amnesty Internationalek gerra krimentzat jo
ditu Gouthan errusiarrek eta siriarrek herritarren
kontra indiskriminatuki erabilitako “Edo alde egin
edo bertan hil” taktika.

Gaur UNICEFen kalkuluetan 400.000
pertsona geratzen dira Goutha ekialdean, horien erdiak haur eta gaztetxoak.
Alepo, Al-Raqqa, Deir-Ezzor edo Afrinen islatzen badira bere konplexutasun
nahasian Siriako gerraren osagai geopolitikoak –AEB, Israel, Errusia, Iran, Turkia, Saudi Arabia...– Goutha Ekialdeko
populazioaren martirioak erakusten du
gatazka honek gerra zibiletik, edo nahi
bada gobernu autoritario baten erreakzio basatitik, daukana.
2013tik setioaz gain hainbeste bonbaketa eta eraso jasandako Goutha joan
den azarotik egunero ari dira bonbardatzen Siriaren eta Errusiaren hegazkinak.
Zanpaketa are larri eta sistematikoagoa
da abendutik, artilleriak ere lagunduta.
Azokak, ospitaleak, okindegi bakanen
edo elikagaien banaketaren aurrean
zain dauden jendetzak, etxebizitza blo-

keak... Erasoaren lehenbiziko astean
500 pertsona hil zituzten, geroztik eten
gabe ugaritu dira hildakoak. Otsailaren
24an Nazio Batuen Erakundean adostutako hilabeterako su-etenak ez zuen
biharamunera arte iraun, geroztik Errusiatik Vladimir Putinek iragarritako
eguneroko 5 orduko barealdiak ez du
arrakasta handiagoa izan.
Amnesty Internationalek salatu du
Al-Assadek eta errusiarrek Gouthan darabilten estrategia dela “Edo alde egin,
edo bertan hil” [We leave or we die]: herritarrei leher egin arazi haien artean
babestutako oposizio armatua menderatzeko, gero negoziatzeko bizirik geratutako zibil eta gudarien ihesa. “Siria,
‘errenditu ala hil’ estrategia” agirian gordin deskribatzen da bai talde matxinoek
baina nagusiki Damaskoko gobernuak
nola erabiltzen duten estrategia hau.

Egia da munduko potentzia handien
–funtsean AEB eta Errusiaren– gehi Israel, Turkia, Iran eta Golkoko estatuak
bezalako potentzia txikiagoen arteko
talka geopolitikoak dena zipriztintzen
duela Siriako gerran, handik iristen diren informazioak kutsatzeraino. Baina
aski da Gouthari airetik dronez Anadoluk ateratako bideo laburra ikustea –interneten dago, bi minutu dirau– jabetzeko zer den krimen hura.
Siriako populazioren zazpi urteotako
sufrikarioa ikaragarria da. 2011 urteaz
geroztiko 500.000 heriotza kalkulatzen
dira, horietatik %30 edo %40 zibilak,
eta bi milioi zauritu gehiago ere bai. (...)
22 milioi biztanleetatik 5,4 milioik ihes
egin behar izan dute, 6,1 milioi gehiago
herrialde barruan daude etxetik urrunduak. NBEaren arabera 13 milioik nozitzen dute laguntza mediku larria. n

50 urtez elkarrekin
ARGIA | 2018/03/18
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Zaloa Basabe,
Iruñeko Udaleko Berdintasun teknikaria

«Ez naiz deseroso sentitzen
Penélope Cruz aktoreak
feminista dela esaten duenean»
Aspalditik mugimendu feministako militante izanik, duela bi urtetik Iruñeko
Udaleko Berdintasun teknikaria da. Berdintasun bidean eta eraso sexisten
aurkako borrokan erakunde publikoak eta herri mugimenduak eskutik
lotuta joatearen onuraz eta beharraz mintzatu zaigu Udalaren bulego
batean, Nafarroako presidente izandako guztien erretratuez inguraturik.
Denak gizonak, bat izan ezik.
Reyes Ilintxeta
@ReyesIlintxeta
Argazkiak: Dani Blanco

Nola hartu zenuten Argia saria?
Harriduraz eta pozez. Normalean Ar�
gia sariak komunikabideekin lotzen ditugu eta pozgarria izan zen ikustea nola
balioan jarri duzuen egiten ari garen lan
komunikatiboa.
Erakunde publikoak eta mugimendu feministak eskutik lotuta hasi dira lanean
azkenaldi honetan. Hori mugarri bat izan
da?
Mugarria ez dakit, baina ezinbestekoa
bai. Egia da gaur egun ematen duela
berdintasuna modan jarri dela. Batzuetan sentsazioa dut feminismoaren liluran bizi garela eta orain oso erraza dela
feminismoaren alde agertzea, baina nik
uste dut oso garrantzitsua dela zintzoa
izatea eta gogoan izatea mugimendu feminista izan dela hamarkadatan lanean
aritu izan dena eraso sexistak salatzen.
Egia da, duela gutxira arte nolabaiteko apurketa egon da erakundeen eta
mugimendu feministaren artean. Erakundeak tresna bat baino ez dira, baina
12

oso tresna eraginkorra, horregatik elkarrekin aritzen bagara denontzat hobeki.

Nola egituratzen da elkarlan hori?
Sanferminetako erasoen prebentziorako egiten den lanari dagokionez, ‘Sanferminetan berdintasunean’ izeneko
taldea eratu genuen Udalak eta mugimenduetako ordezkariek, eta hor diseinatzen da kanpaina. Bai erakundeok bai
mugimendu feministek dituzten mugak eta aukerak ezagutu eta errespetatu
behar dira. Hori da abiapuntua.
Oro har, zein da Berdintasun eta LGTBI
Alorraren eginkizuna?
Iruñeko Berdintasunerako Plana 20162022 da gure bide orria. Lau alorretan
dago egituratuta. Lehena gobernantza
eta berdintasunaren aldeko konpromiso politikoa da, Udalaren barne funtzionamenduari begira; bigarrena, emakumeak ahalduntzea eta balio-aldaketa
sustatzea da; hirugarrena zaintza lanak,
erantzukidetza eta bizitzaren zentra-

litatearekin lotua dago eta laugarrena
indarkeriarekin. Urtero plan operatibo
bat egiten dugu hori aurrera eramateko.

Zaloa Basabe Gutierrez
Deustu, 1978

Kazetaria, literaturazalea,Txalaparta
argitaletxeko nazioarteko literaturan
editore izandakoa eta genero
berdintasunean espezializatua.
Hainbat komunikabidetan aritu izan da
kolaboratzaile (Nabarra eta Euskalerria
Irratia, besteak beste), genero
aholkulari lana egin du urtetan eta
2016tik Iruñeko Udaleko Berdintasun
teknikaria da. Erakunde honen izenean
jaso zuen urtarrilean Iruñeko Udalari
emaniko Sustapen ekintzaren Argia
Saria, Sanferminetan zabaldutako
“Eraso sexistarik gabe, Iruñea aske”
estrategia komunikatiboarengatik.

2018/03/18 | ARGIA
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Horretarako lantaldea handitu zen duela bi urte eta teknikari bakarra izatetik
hiru izatera pasa ginen.

Eta aurten, zehazki zer duzue esku artean?
Lau alorretan ditugu lanak. Denak ezin
kontatu, baina, esate baterako, LGTBI
lerro bat dugu eta Iruñeko lehen diagnostikoa egiten ari gara orain. Gure helburua ez da soilik gizon-emakumeen
arteko berdintasuna lortzea, baizik eta
dauden desberdintasun guztiak ikusaraztea eta horretarako ikerketak ditugu
bidean.
Memoria historikoarekin jarraituko
dugu lanean, Iruñean izan diren emakumeak eta erreferenteak izan daitezkeenak ezagutarazteko. Emakumeen
oroimen historikoak berreskuratzeko
lantalde bat dugu “Iruñean emakumeak
izendatu” izenekoa, eta hor parte hartzen
dute Udaleko hainbat alorretako langileek, baita historialariek eta emakume
taldeetako ordezkariek ere. Duela gutxi
bideo batzuk egin ditugu, haien artean
Remigia Etxarren Aranguren, funanbulista iruindarra eta Rita Aguinaga Viliato
Iruñeko Orfeoiko lehen emakume abeslariaren bizitzen berri ematen dutenak.
Zer da berdintasuna?
Berdintasuna ez da uniformizazioa.
Norberaren ezberdintasunetik abiatuta, eskubide, tratu eta aukera berdinak
ziurtatzea pertsona guztientzat da berdintasuna. Eremu guztietan ematen diren botere harreman asimetrikoekin
bukatzea izango litzateke. Batzuen pribilegioak desagerraraztea, guztientzako
eskubideak bermatu ahal izateko. Nik
uste dut berdintasun hitzaren esanahi
hori zabaltzea lortu dugula eta orain
marko kontzeptualean daukagun beste erronka bat dela feminismoarena.
Oraindik batzuentzat badu estigma hitz
horrek.
Asaldagarria oraindik?
Bai. Gustatuko litzaidake sinestea ezjakintasunagatik dela, baina ez da horrela.
Izan ere, askotan esaten digute pedagogia egin behar dugula, baina feministok
badaramatzagu 200 urte pedagogia egiten eta erresistentziak hor jarraitzen du.
Guk onartu ditugu gure diskurtsotara
kontzeptu pila bat, lehen ezagutzen ez
genituenak. Ez da jakinduria eza, erresistentzia baizik. Eremu pribatua auzi14

tan jartzeari erresistentzia, eta eremu
publikoan benetako eraldaketaren aldeko apustua egitearen beldurra.

Pedagogia egin behar izatea, orain toki
guztietan erabiltzen den publikoaren komodina da?
Bai, eta horrekin batera paternalismoa.
Askotan esaten digute moduak ere aldatu behar ditugula, haserre gaudela
dirudielako. Bada bai, egia da, haserre
gaude. Populazioaren erdia gara eta
oraindik esaten dute ‘emakumeen kolektiboa’, talde bat bagina bezala.
Zintzotasunez jokatu behar dugu kontzeptuekin. Adibidez patriarkatua hitza.
Duela gutxira arte oso arraroa zen diskurtso politikoan aditzea. Bietako bat:
edo agintari publiko hori oso feminista
zen edo oso despistatuta zebilen. Orain
pixkanaka zenbait kontzeptu ari dira

sartzen halako diskurtsoetan eta horrek
badu bere garrantzi sinbolikoa.

Orain feminista agertzea modan egotea
ona ala txarra da?
Batzuek uste dute feminismoak eduki dezakeen karga subertsiboa galtzen
duela Penélope Cruz bezalako pertsona
batek bere diskurtsoan erabiltzen badu,
baina bestalde beti esaten dugu berdintasuna agenda politikoan sartu behar
dela. Feminismoak egon behar du toki
guztietan, horregatik ni ez naiz deseroso sentitzen Penélope Cruz feminista
dela esaten entzundakoan.
Baina jendartean, gazteen artean bereziki, atzerapauso galantak ikusten dira
maiz.
Hori gertatzen da hainbat lorpen sozialekin. Lorpenak erabat linealak di2018/03/18 | ARGIA
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Konplexurik ez
“Uste dut ikuspegi feminista txertatzen hasi behar dugula
gure politika publikoetan, inolako lotsarik gabe”.

Gizonen pribilegioak
“Berdintasuna sustatzeaz hitz egiten dugunean beti esaten dugu zer egin
behar dugun emakumeok ahalduntzeko, gure eskubideak aldarrikatzeko.
Oso nekagarria da. Zergatik ez dugu hitz egiten gizonen pribilegioez?
Ea gizonek antzematen duten zeintzuk diren haien pribilegioak eta prest ote
dauden uzteko. Emakumeen ahalduntze ahaleginean ez dugu ezer egiten
gizonek beren pribilegioei eusten jarraitzen badute”.

Aldapan gora
“Feminista izateak ez digu ekartzen izugarrizko poza gure bizitzara,
kontrakoa baizik. Etengabeko kezka, etengabeko eztabaida… ez da erosoa.
Kokatzen zaitu errealitatearen aurrean oso modu kritikoan, etengabe.
Hala ere, galderarik eta zalantzarik ez dutenek ez didate batere
inbidiarik ematen”.

rela eta aurrera goazela sinesteko
joera dugu, baina hori ez da egia. Lan
eremuan, esate baterako, begira zer nolako atzerapausoak eman diren. Gaur
egun gazteekin badugu kezka. Gaurko
gazteak hazi dira feminismo formal batean, berdintasunaren liluran. Guk, aldiz, alarma batzuk piztuta bagenituen
eta identifikatzen genituen ezberdintasunarekin lotuta egon zitezkeen jokabideak; alabaina gure alarmek jada ez
dute balio. Egokitu behar dira garaietara. Egungo gazteek jokamolde horien
identifikazio arazo larria dute. Uste
dugu aski dela hainbat eremutan neskak eta mutilak elkarrekin egotea, baina
ez da horrela. Harreman afektiboez hitz
egiten dugunean, adibidez, argi dugu
maitasun erromantikoak zer nolako kalteak ekartzen dituen, baina uste dut ez
garela gai izan beste erreferente batzuk,
ARGIA | 2018/03/18

beste aukera batzuk, eraikitzeko. Gazte bati esaten badiozu egiten ari dena
gaizki dagoela, baina alternatibarik ez
badiozu ematen, edo beraiek eraikitzen
dituzten alternatibei ez badiezu balorea
ematen, zerbaitek huts egiten du.

Zerk ematen dizu tripako mina?
Amorru handia ematen dit ikusteak zein
erraz deslegitimatzen diren lan handia
eginez eraiki diren diskurtso eta ideiak.
Emakumeak beti epaitzeko dagoen joera
ere izugarria da edo amatasunaren inguruan dauden diskurtsoak. Gaur egun,
esate baterako, diskurtso esentzialistek
zabalkunde handia dute, eko-ama onaren kontzepzio berria esate baterako
(bularra ematea adin mugarik gabe, hazkuntza naturala…). Nik uste dut horiek
ez dituztela kontuan hartzen gure baldintza material eta ekonomikoak.

Zu feminista eta hiru umeren ama zara.
Zer esan nahi duzu amatasuna politizatu
behar dela esaten duzunean?
Askoz kontzienteago izan behar dugula
zer nolako inpaktua duen gure bizitzan
ama izateak. Ikusi behar dugu zer egin
behar den zaintzarekin. Erdigunean dagoena oso kontzeptu zaharra da, baina
gaurkotasun handikoa: sexuaren araberako lan banaketa. Hori mantentzen den
bitartean, beste guztia bost axola.
Bizitza pribatuaz eta bizitza publikoaz ez ezik bizitza intimoaz ere hitz
egin behar dugu. Emakumeok intimitatea eta pribatutasuna nahasten ditugu dena etxeko eremutzat hartuz, eta
eremu horretako denbora erabiltzen
dugu etxeko eta zaintza lanak egiteko,
kirola egiteko, gure formakuntza garatzeko, gure zaletasunak eta militantzia
ekintzak gauzatzeko, eta abar. Arazoa
15
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Askotan saiatu gara honetaz
hitz egiten haiekin, baina ez
dago modurik. Nik uste dut ez
dugula asmatzen. Amarillismoak asko saltzen du, patriarkatuak denean eragiten du eta
aldaketa sakon eta egiturazkoak egin behar dira.

da askotan etxeko lanei, zaintza lanei, lehentasuna ematen diegunez, denbora gehiena jaten dutela eta hortik
datoz bestelako ondorioak:
nekea, osasun arazoak, frustrazioak… Ona litzateke gure
eremu propioa indartzea eta
aintzat hartzea horrek gure
eremu publikoan duen eragin
handia.

Zer da komunikabideentzat
prestatu duzuen dekalogoa?
2016ko sanferminetako bortxaketa inflexio puntua izan
zen, jendarteak emandako
erantzunagatik. Une horretan ikusi genuen beharrezkoa zela komunikabideei ere
orientazio-bide batzuk ematea eraso sexisten gaineko albisteetan kontu har dezaten.
Haiekin hausnarketa prozesua egin ondoren, dekalogo
bat egin eta zabaldu genuen.
Hor esaten da, adibidez,
eraso sexistak ez direla gertaera isolatuak, biktimen
identitatea babestu behar dela kazetaritza edo informazio interesen gainetik,
berbiktimizazio prozesuak ekidin behar
direla, adituen iritziak bilatu behar direla informazio osagarri gisa eta ez kaleko
edonorena, eta abar. Ulertzen dugu komunikabideek gure aliatuak izan behar
dutela, baina ikusten dugu kontraesanezko jarrera dutela berdin ezker, eskuin edo zer pentsamoldekoak izanda
ere.
Harrigarria da komunikabide batzuek, adibidez, nola jarraitzen duten
2014ko txupinazoko irudiak ematen

Kritika gutxien jasotzen ari den
udal alorra da zuena?
Agian, baina nik uste dut dela
gaizki ikusia dagoelako berdintasunaren aurka hitz egitea. Sinetsita nago askok ez
dakitela ezta zer egiten dugun ere. Dena den, kritikak
izan baditugu. Sanferminen
ondoren, esate baterako, ia-ia
egunero agertzen ziren iritzi
artikuluak esanez beldurra zabaltzen ari ginela hiritarren
artean.

non neskak erdi biluzik ageri diren. Irudi horiek zaharrak dira, baina haiei bost.
Badirudi errelatoa aurrez egina dutela
eta ez dutela utziko errealitate berri batek hori aldatzen.
Programazioan ere aurrerapausoak
eman dira eta parte-hartzea sustatu da
emakumeak gero eta gehiago izan daitezen festaren protagonista, baina komunikabideetan zabaltzen diren irudiek
segitzen dute erakusten mutila protagonista bezala, entzierroetan, mozkortzen… eta emakumea, aldiz, edo ez da
agertzen edo objektu gisa aurkezten da.

Zertan gustatuko litzaizuke
sakontzea, aldaketaren legealdiak jarraipenik balu?
Udalaren barneko gobernantza kontuetan, barne prozedurak eta kontratazio klausulak aldatu
beharko lirateke, nire ustez. Horrek izugarrizko ondorioak izan ditzake etorkizunari begira. Horrekin batera, daukagun norabidean sakontzen jarraitu
eta ematen diren urratsak atzeraezinak
izan daitezela saiatu behar dugu. Beste
erronka bat da festaren irudia bera aldatzea. Aisialdiari beste balore batzuk
eman behar zaizkio eta asko pentsatu
masifikazioaz, hirian daukan inpaktuaz,
haur, adineko eta oro har bazterrean gelditzen diren pertsonen parte hartzeaz,
emakumeen irudiaz… Gauza asko. n

Zure jendea,
zure hedabidea,
zure iragarkia.
Jarri publizitatea hemen

943 371 545
publiz@argia.eus
www.argia.eus/tarifak

16

2018/03/18 | ARGIA

indarkeria sexista | generoa

iritziak

Artxoak 8

G

u. Isildutako ahotsen jabe. Historia eta zientzia liburuetatik ezabatutakook. Gu. Erabaki guneetatik baztertutakook. Eremu pribatuan
giltzapetuok. Prekarietatera kondenatuok. Lan berdinaren truke gutxiago
kobratzen dugunok. Gu. Kontsumitu
daitekeen objektu sexualtzat hartuok.
Begirada lizun eta iruzkin zikinen xede.
Gu. Bigarren planora baztertuok. Beldurrean heziok. Gau eta egun musu-truk
lanean aritzera bultzatuok. Gu irainduok, jipoituok, bortxatuok, erailok.
Gu… Gu, emakumeok.
Gu, nazkatuta gaude. Nazkatuta gaude haizeak daramatzan hitz politez.
Nazkatuta gaude egun bakarreko itxurakeriaz. Nazkatuta haietaz. Haiek, gure
gorputz eta sexualitatearen gaineko
erabakiak ukatzen dizkigutenak. Haiek.
Argazkia. Haiek. Dirua. Gure lanari esker aberastuak. Haiek. Boterea.
Eta zer demontre, nazkatuta geunden martxoaren 8az ere. Borroka eguna
behar zuena ekimen eta ekintza eza
zuritzeko egun sinboliko hutsa izan da
aspaldion. Baina aurtengoa ezberdina
izan da. Zenbakiak zenbaki eta grebaren jarraipena gorabehera, deialdia
ezin arrakastatsuagoa izan da. Agintari
eta politika alorreko ordezkari asko
eroso baino erosoago zeuden Nazioarteko Emakumeen Egunari lotutako ekitaldi eta abarrekin. Urtero-urtero, otsaila bukatzearen batera, berdintasunaren
alorrean egiten den lana irudikatzeko
unea iristen zen. Egunean bertan pare
bat adierazpen egin eta kontzentraziora gerturatzearekin, kito, gai honetako
urteko egitekoak beteta. Gero martxoak 9, 10, apirila, maiatza, ekaina…
Egun batez martxoak 8 eta gainerako
urte guztian artxoak zortzi, alkandora
zuri eta gorbatarekin, kamerari begira
irribarrez eta emakumeen etorkizuna
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Martxoak 9, 10, apirila,
maiatza, ekaina… Egun
batez martxoak 8 eta
gainerako urte guztian
artxoak zortzi, alkandora
zuri eta gorbatarekin,
kamerari begira irribarrez
eta emakumeen etorkizuna
baldintzatuko duten
erabakiak hartzeko
bileran. Greba deialdiaren
arrakastetako bat hori izan,
da, egonean eta eroso
zeuden horiek deseroso
sentitu dira berriro.
Martxoaren 8a ez da
makillajerako eguna

baldintzatuko duten erabakiak hartzeko bileran. Greba deialdiaren arrakastetako bat hori izan, da, egonean eta
eroso zeuden horiek deseroso sentitu
dira berriro. Martxoaren 8a ez da makillajerako eguna.
Grebak irabazi du egunaren esanahia
leheneratu duelako, lehen lerroan jarri
dituelako aldarrikapen feministak, patriarkatuaren eta kapitalismoaren batura zikoitzak dakartzan diskriminazio
mota guztiak azaleratuta. Protagonismo
osoa mugimendu feministak hartu du,
ekitaldi eta egitarau instituzionalen gainetik, berdintasun aldarrikapen orokor
eta zehaztu gabeen gainetik. Eta guztiak, guzti-guztiak, sentitu dira interpelatuta eta posizionatzera behartuta.
Jarreretan garbi ikusi dugu gaur gaurkoz zeintzuk diren oraindik feministon
aurkariak. Eta baita zeintzuk diren ardi
larruz jantzitako otsoak, patriarkatuaren zaindari finak ere. Inkisizioaren
oihartzunak eta deabruak ere egin dute
agerpena, atera kontuak.
Bestalde, greba deialdia berezia eta
bakarra izan da. Nazioartekoa izatea
ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, eta
ikusgarritasuna ere tamainakoa izan
du. Emakumeek emakumeentzat eraikitako proposamenak gure egoera izan
du abiapuntu: lan etena ez ezik, zaintza
eta etxeko lanak eta kontsumoa ere grebaren parte izan dira. Bakoitzak, bere
errealitate eta eguneroko jakinetik egin
beharreko ahalduntze prozesua oinarri
hartuta, alegia.
Ez dago zalantzarik, feminismoak ez
badu eraldaketa gidatzen, normaltasunez mozorrotutako patriarkatuak gidatzen du. Aurtengo martxoak 8a urrats
garrantzitsua izan da horretan, baina
guk eta barruan dugun deabrutxoak,
planto egiten jarraitu beharko dugu aurrerantzean ere. n
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Larru bizirik

G

izonezkoak “y se la folla” esaten
du, esaldiari denok irudikatu
dezakezuen keinua gehituz. Erre
egiten dit barruko zuntzen bat bere
adierazpenak. Zuzentasunaren zuntza
deituko diot. Gero konturatzen naiz
bere hitz aukeraketa ez dela politikoki
zuzena izango, baina egia bat ukitzen
duela. Eszena arrunt bat interpretatzen
ari zen, iraina pairatzen dagoenak beste
inork dramatikotzat joko ez lukeena.
Pairatzen dagoenak ere, ez dio beti
dramatikotasuna aitortuko. Bortxaketa,
agresioa, nagusikeria, neurrigabekeria
ez da beti fisikoa. Askotan, gehienetan,
egunero, zolia izaten da, sotila. Ondo
aukeratutako hitz batzuk izan daitezke.
Begirada bat, arma nahikoa.
Larrutan egin gabe larrutzen zaituena gizonezkoa izan daiteke. Edo
emakumezkoa izan daiteke. Besteak
umiliatzeko gaitasuna ez du zakilak
ematen. Patologikoak ez diren kasuetan, norberaren erabakia da. Gure erabakien erantzule garen neurrian, denok
kuestionatu genitzake gure praktikak,
praktikatu genitzake praktika berriak.
Lagunak eta biok hizpide genuen kasuan, unibertsitatean zinema irakasle
izan genuen eta bere burua feministatzat zuen emakume lesbiana batez
oroitzen ari ginen. Zehaztapen horiek
ematen ditut, ez haiek azpimarratzearren, hutsalak iruditzen zaizkidala
esan ahal izateko baizik. Irakasle hark
birrindu egiten zituen ikasle batzuk,
emakumezkoak batez ere, edo soilik, ez
nago seguru. Jarrera perbertso bat zen
gure hizketa gaiaren zentroan genuena,
baina egunerokoan barra-barra ia oharkabean gertatzen direnetakoa. Erruz,
erraz, eguneroko harremanetan: familia
barruan, unibertsitatean, lantokian,
leihatiletan.
Niri ez litzaidake burura etorriko halako begirada edo komentario iraingarri bat deskribatzen ari naizela “y se la
18
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folla” esatea. Ez zait bururatzen, ez dudalako horrela hitz egiteko ohiturarik,
desatsegina egiten zaidalako horrelako
esaldi bat ahoskatzea edota entzutea.
Modu onetan hezia izan naizelako.
Baina baita ere, ez dudalako sexu-kode
baten arabera irakurtzen nire inguruan
gertatzen dena. Hitz egiten ari zen lagunak, ordea, beste hizkera batez gain,
beste lente batzuk erabiltzen ditu, ez
dio zuzentasun politikoari men egiten,
eta erdiz-erdi asmatu zuen funtsean
bere esamoldearekin. Metafora bihurtuta, noski.
Batzuek adiera literalean egiten dutena, beste batzuek irudizko adieran
egiten dute. Nabaria da emakumeak
tiraniaz tratatzen dituzten albornozez
jantzitako produktore eta zuzendarien
ereduaren perbertsioa. Ez du deskodifikaziorako arazorik sortzen. Saihestezinak balira bezala onartzen ditugun
egoera arrunt askoren eraso-izaeraz,
ostera, sarri, ez gara konturatu ere egiten. Norbait negarrez irten da bulego
batetik, eta zer? Zerbait aski ongi egiten
ez dakielako zapata-zola baten altuerako autoestimuarekin irten da gainera.
Xehatuta.
Botere ezberdintasuna dago horrela
deskribatzen diren harremanetan. Erasoa bizitzen dagoena beti dago egoera
ahulean. Esan dezagun: prekarioan.
Eta prekarioan dagoena ez da ziur
sentitzen. Prekarioan dagoenak bere
existentzia salbatu behar du nola edo
hala. Prekarioan dagoenak balio duela
demostratu behar du etengabe. Prekarioan dagoena beldur da “horrela ez”
esateak izan ditzakeen ondorioez. Prekarioan dagoena bakarrik sentitzen da.
Bakarrik, bere lotsaren konpainian. Eta
orain: prekarioaren gain boterea duenak ondotxo daki guzti hori. Ondotxo
daki nola profitatu ahuldade amalgama
horretaz. Eta baietz asmatu zer egiten
duen? Nik ez dut esango... n
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Eskola euskaldun publiko bat

I
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bilaldia 1986. Baldin Bada taldearen kantaren
hitzak: “Bat eta bera nahikoa euskararentzat
ere, aukera publiko bat”.
Eusko Jaurlaritzatik bultzaturiko hausnarketa daukagu mahai gainean. Badirudi hitzarmen
estrategikoa izateko asmoa duela, eta beldur naiz
EAEn (Euskal Autonomia Erkidegoa) mamiari
helduko diogun edo bakoitzak bere txiringitoa
blindatzera joko duen.
Mamia da milaka umeren hezkuntza EAEn. Denena. Abiapuntua ez da oso ona. Barneratu dugu
–kristautasunaren izenean, kooperatibismoaren
izenean, pedagogiaren izenean, gurasoen aukeratzeko eskubidearen izenean– ume batzuek X
hezkuntza, beste batzuek Y eta besteek Z izatea.
Euskararen bidea –irakaskuntzan ere– ez da
orain arte samurra izan. Eta bai, etsaiak izan
ditu, etxean eta estatuetan. Baina EAEn, gaur eta
hemen, ez badugu indarrean jartzen sistema bat
murgiltze linguistikoa ezartzen duena ume guztientzat, euskararen biharko arazoentzat hazia
ereiten ariko gara gaur.
A, B eta D ereduak justifikatu izan dira gurasoen erabakitzeko eskubidean, baina gaur egun
A ereduko eskola publikoei guraso heldu berriak
hara “bideraturik” eusten diete.
Ez daukagu erraza, hala ere, “bat eta bera nahiko”-ra iristeko. Lehen arazoa da nekez konbentzituko ditugula eskola kontzertuetako komunitateak
beren status pribilegioduna uzteko, ume guztiendako eskola publiko hobe baten mesedetan.

Ez dute nahi. Finantziazio bikoitza izateak –diru
publikoa eta familien kuotak– abantailak ematen
dizkie bakoitzak bere txiringitoa sinesten duenaren arabera antolatu eta gizartean baliabide
gutxien dauzkaten pertsonen seme-alabak patioan
ez izateko –herri gutxi batzuetako zenbait eskola
kontzertaturen salbuespenez, arau orokorra da–.
Ikasleen erdia kontzertatuetan daude, eta aliaturik bilatzekotan, karitate kristauan gutxi sinesten dudanez, gertukoenak Ikastolen elkartekoak
dira. Nik galdetzen dut, bat egin ahal dugu eskola
euskaldun publikoa “baldin bada”:
– Murgiltze eredu bakarrekoa?
– Ikastolen Elkartean izan duten autonomia
gutxienez –eta ahal bada gehiago– izango duena
–eta gainera haien ondare pedagogikoa publikora
ere ekarriz–?
– Orain arte haiek finantziazio bikoitzaren bidez
izan dutena finantziazio publiko hutsez izango
duena?
– Eta, ikastolen elkarteko beharra duten lurraldeetan (Seaska, Nafarroa, Trebiñu...). Ikastolen
elkarteak emandako laguntza ematen jarraituko
duguna?
Ez dut ezer suntsitzerik nahi, Ikastolen Elkartean aliatu bila ari naiz bihar euskaldun izan
daitezen ume “eskandinaviar blondak, korearrak
eta swahili beltzak”. Bultzatu dezagun eskola
euskaldun publiko bat. Eta hori nahi ez duen
helduak ordaindu dezala osorik berak nahi duen
eskola pribatua. n

Zaintza, emakumeon zama
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apitalismoak geure iruditegia kolonizatzen
du: aurreko mendean gizonak soldata ekartzen zuen eta andrea etxean zegoen. Gaur
aldiz, emakumea lan merkatuan txertatu da eta
gizonezkoek gero eta gehiago “laguntzen” dute
etxean.
Ipuin horri makillaje geruza leuna kenduta:
lehenik eta behin, gure amonak obrero izan dira
lantegietan, nekazari landetan, etxeko andre soila
izatea gutxiengo baten luxu zelarik.
Ados, gauza batzuk aldatu dira. Aipa ditzagun
ilunenak. Gizonezkoen espazioen konkistari heldu genion, eta zaintzari uko egiteko eskubidearekin amets egin genuen. Emakume ausart asko

gizonezkoen eremu arrotzean, haien moduak eta
baliabideak hartuta, kapitalismo matxistaren kiratsa azalean itsaskor geratzen zaielarik, arrakaletan zehar espazio berriak irekitzen dihardute.
Bitartean, emakume “arrakastatsu” horiek egiten ez dituzten zaintza lanak enplegu prekarioen
bidez betetzen dira, non gizonezkoak anekdotikoak diren. Gero, agureak gurpil-aulkietan paseatzen dituzten emakume emigranteek, jasotako
euro eskas preziatuez, beste emakumeen zaintzapean utzitako familiak sostengatuko dituzte.
Emakumeak emakumeen zerbitzura. Biziraupenaren ardura bere baitan, gure gain. Zama ez
dugu kendu. n
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Tamimitarrak Abizenak
dakarren
ardura

Nabi Saleh herriko sarreran bada
iragarki-taula handi bat. ‘There
is a real Wonder Woman’ dioen
pankarta paratu dute bertan
alderik alde. Jim Fitzpatrick artista
irlandarrak, Che Guevararen grabatu
ezagunena marraztu zuen berberak,
Ahed Tamimi 17 urteko neska
palestinarraren omenez egindako
irudia erabili dute.

	Igone Mariezkurrena
Argazkiak: IRANTZU PASTOR

‘There is a real Wonder Woman’ dioen
pankarta, Ahed Tamimiren irudiarekin,
Nabi Saleh herriko sarrerako iragarki-taulan.
ARGIA | 2018/03/18

Zisjordania erdiguneko Ramallah hiritik
30 minutu eskasera dagoen herrixka
nazioarteko hedabideentzat interesgune bilakatu da hilabeteotan. 2009az
geroztik “erresistentzia ez biolentoa”
darabilte inguruan ugaritzen ari diren
kolono auzoen hedapena geldiarazteko,
polizien eta militarren jazarpena salatzeko eta, finean, okupazio israeldarraren errepresio forma guztien aurrean
–“ikusgarriak eta ez ikusgarriak”– palestinarren oinarrizko giza eskubideak
defendatzeko. Mugikorrak eta sare sozialak dituzte borroka-lagun eta, hain
justu, urte hauetan guztietan iruditan
dokumentatu dituzten eraso gehienei
tinko erantzunez Tamimi familiako kideak ageri dira, bereziki emakumeak,
tartean Ahed bera.
Iragan abenduaren 15ean grabatutako bideoa, ordea, inoizko biralena izan
zen. Goitik behera babestutako eta armaz jositako soldadu israeldar bati bultzaka eta masailekoak nahiz ostikoak
emanez ikusi genuen Ahed Tamimi gazte aktibista, armagabe. Bere etxera sar
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zitezen galarazi nahi zuen. Egun hartan
bertan 14 urteko Mohammad lehengusuari buruan tiro egin eta larri zauritu
zuten. Bost egun geroago atxilotu zuten
Ahed. Orduz geroztik giltzapean dute,
eta bere aurkako epaiketa militarraren
bigarren bista igandean egin zuten. 12
delitu leporatu dizkiote.
Manal Tamimik (Nabi Saleh, 1973),
Ahed-en izebak, hartuko gaitu etxean.
Inguru honetan, baina, ezin jakin non
eta noiz topatzen ahal duzun igarobide
bat itxita edota ezusteko polizia kontrol bat. Hortaz, zuhur eta kasik bi ordu
lehenago heldu gara 600 biztanleko herrira, mendi-muino baten gainera. Ostirala izanik, jaieguna islamiarrentzat,
kaleak hutsik ageri dira gure aurrean...
harik eta harri-horma baten gainetik,
ustekabean, hiru mutikok ongietorria
oihuka eman diguten arte: “Hi! What’s
your name?”, galdetu digute. Israel maite ote dugun galdegin digute segidan,
neurria hartu nahian-edo. Adiskidetzat
jo gaituztela dirudi eta, zerurantz begira, herri gainean hegan dabilen zepelin
moduko bat seinalatu digute: “Abenduaz geroztik 24 orduz grabatzen dabilen kamera darama zintzilik, eta drone
bat ere badute guri argazkiak egiteko”.
Kale nagusiko lehendabiziko eraikina
da, gasolindegi parekoa, iragarki-taularen atzekoa. Ortua eta gas-granada
bilduma sarreran; barruan, etxeko zorua garbitzen, Manal. “Sartu, sartu! 10
minututan bukatuko dut hau! Emakumeontzat ez dago atsedenik!”, dio irri22

barrez. Eta, egongelan eserita, ezinbestean, emakume palestinarren aparteko
indarraz solasean hasi dugu elkarrizketa. “Egoerak eta bizitzen dugunak
gogortzen gaituzte. Indartsu izatea ez
dugu geuk aukeratu. Gizarte palestinarraren barruan ere, emakumeok gara
familien euskarri nagusia eta, horrenbestez, erresistentzia palestinarra bera
sustengatzen dugu. Gure bi semeak duela hilabete eta erdi atzeman zituzten,
orain dela 10 egun atera dituzte galdeketa eta isolamendu alditik, oraindik ez
diete bisitarik onartu, ezta etxetik bidalitako arropa garbia entregatu ere. Ongi
dakit aste hauetan zer jasan duten, nik
neuk ere neure azalean bizi izan ditudalako atxiloketa unea, lekualdaketak, galdeketak, tortura psikologikoa, indarkeria fisikoa... baina eurekin telefonoz hitz
egiten dudanean ezin dut ahultasunik
erakutsi; erruak, beldurrak, zalantzek
eta halakoek edonor akaba dezaketelako espetxe barruan. Israelen aurrean
ere indartsu azaldu behar dugu, semeak
begirada galduta ikusi arren. Haien bizitzak zapuztuz gu geu zigortzea bilatzen
dute, semeengan kulpa-zama bikoitza
ezarriz eta, beraz, ezin diegu garaipen
hori oparitu. Azkenik, nazioarteko komunitateari ere irmotasuna erakutsi
behar diogu, gure borrokak bizirik jarraitzen duela ulertarazteko”.
Itxura makurgaitz horren atzeko egiaz
galdetuta, bere burua etengabe hiltzen
sentitzen duela dio, bere barrena kaos
hutsa dela. “Hemen ez dago ezer plani-

Goiko argazkietan, Manal Tamimi, Ahed-en
izeba, eta Bassem al Tamimi, Ahed-en aita.
Eskuinean, soldadu israeldarrak Nabi Saleh
herriko kaleak gaseztatzen.

fikatzerik, amestea ere ukatzen digute,
ziurgabetasuna erabatekoa da, justizia
ez da existitzen atxilo hartzen gaituzten
berberek epaitzen gaituztelako, egoera
zuritik beltzera alda daiteke segundu
bakar batean, burua altxatzea lortu bezain pronto iristen da hurrengo kolpea,
eta estutasun horrek kutsatzen du guztia, beldur giroan itota bizitzera kondenatu nahi gaituzte, herri honetan bizitzea gorrotatzera iris gaitezen bilatzen
dute. Okupazio estrategia ankerraren
parte da batzuetan, atzerrian gure ahalegina eta gu geu ere erromantizismoz
koipeztatzeko joera antzematen dut,
eta hori ertz oso labainkorra da. Neke
emozionalari aurre egin beharra ez luke
inork goraipatu beharko; beldurra, oinazea eta atsekabea sufritu beharra ez
baita gauza ona, eta nik behintzat ez
dut naturalizatu nahi. Gure seme txikiak
jeansak jantzita hartzen du lo gauero,
esaten du soldaduak bere bila etorriz
gero ez duela astirik izango aldatzeko
eta ez duela nahi pijama soinean duela
atxilotzerik. Haur batek horrelako arrazoiketak egiteak ez du ezer heroikotik,
beldurgarria da”.
Kalean, jolasean, gure herrietako edozein ume inuzente dirudite. “Baina ikara
gorputzean sartuta daramate. Israelek
2018/03/18 | ARGIA
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palestinar belaunaldi galdua nahi du;
determinaziorik, autoestimurik eta espektatibarik gabekoa. Nerabeak unibertsitatera sartzekotan direnean atxilotzen dituzte maiz, eta ez da kasualitatea.
2015az geroztik, harriak jaurtitzea 20
urtetik gorako kartzela-zigorrarekin ordaintzen ari dira asko. Frustrazioak indarkeriaren muturrera eraman ditzan
bilatzen dute, horrek errazago justifika
ditzakeelako sionismoaren gehiegikeriak. Zorionez, gure herrian behintzat,
errepresioari aurrea hartzen jakin dugu
eta urteak daramatzagu gure seme-alabak prestatzen; psikologia saioak,
mintegiak, hitzaldiak eta kanpaldiak antolatzen, etor dakiekeena kudeatzeko
tresnak eman nahi dizkiegu. Kamerak
erabiltzen ikasteko tailerrak eta komunikazio ikastaroak ere egiten ditugu.
Borrokari eutsi diezaioten hezi ditugu,
baina beti ere bizitzaren alde. Izan ere,
Palestina askea ezagutuko duen palestinarrik geratuko ez bada, zer zentzu du
erresistentziak?”
Gaur gu hartu gaituen egongela berberak mundu osoko parlamentariak,
ministroak eta diplomatikoak jaso ditu
urtetan. “Horrek izugarri urduritzen
ditu israeldar agintariak; txio, post,
prentsa ohar eta YouTube kolpez lortu
ARGIA | 2018/03/18

dugulako geurea bezalako herri txiki
bat nazioarteko mandatari garrantzitsu
zenbaiten agendetan sartzea. Okupazio
sistemari berari sartu diogu gola, hau ez
da soldadu edo kolono jakin baten aurkako garaipen solte sorta”.
Hemen egoera segundu batetik bestera aldatzen ahal dela esana zigun, lasai
zegoena bat-batean aldrebestu daitekeela; eta gertatu da. Arratsaldeko hirurak dira, tiro-hotsak entzuten dira
kanpoan, eta sekulako kiratsa sartu da
etxeko leihoetatik. “Etorri dira, herria
gaseztatzen ari dira berriz”, dio Fadwah
Tamimik (Nabi Saleh, 1943), Manalen
amaginarrebak. Dirudienez, dronea
erori da, eta bila dabiltza. “Ia egunero
egiten dute –jarraitu du amonak–, eta
gauez ere bai. Ordu txikitan sartzen dira
herrira, arrazoirik gabe, zaratarekin denok beldurrez iratzartzen gaituzte eta
bidean ehunka gas-ontzi jaurtitzen dituzte ibilgailu gainetik. Askotan kristalak hautsi eta etxe barruan lehertzen
dira”. Fadwahk berak ongi aski daki zein
diren gas negar-eragilearen ondorio lazgarriak: “Arnasketa zailtasunekin hasi
nintzen, baina nire osasunak okerrera
egin du eta giltzurrunek ez dute behar
bezala lan egiten. Nirea bezalako kasu
gehiago daude herrian, eta ume asko

jaiotzen ari dira asma arazoekin, haurdunaldian amek gasa arnastu dutelako”.
Fadwahk dialisia behar du astean hiru
bider, odola fintzeko injekzioak, eta makina bat pilula ere bai. “Hala ere zorionekoa naiz beste batzuekin alderatuta”,
dio. “Palestinako Aginte Nazionalerako
lan egiten dugunok osasun aseguru ona
dugu –argitu digu Manalek–, Fadwahk
bere senarrarengandik heredatu zuen.
Baina familia askok oso bestelako errealitateak bizi dituzte, eta jende pila bat
hiltzen ari da etengabeko gaseztatzeen
ondorioz. Inork ez daki zein osagai toxiko erabiltzen dituzten, baina barrutik
kiskaltzen gaituzte eta ikerketa batek
baino gehiagok frogatu du honek minbizi kasuen gorakadarekin duen lotura”.
Soldaduek pare bat orduz jarraitu
dute gora eta behera bueltaka. Oinez
doazenak Ahed Tamimiren etxe inguruan pilatu dira. Bassem al Tamimi
(Nabi Saleh, 1967), neskatoaren aita,
dago barruan. “Emaztea eta alaba eraman zituztenetik oso hutsik sentitzen
dut hau dena. Semeak nahiago du izebarenean lo egin, eta ni, batzuetan, Aheden
ohe gainean etzan egiten naiz. Hainbeste probokazioren aurrean, batzuetan
besarkada bat behar izaten dut”. Alabari energia dariola dio harrotasunez,
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espazioa betetzen duela doan lekutik
doala, eta barren-barreneko konbentzimenduek ematen diotela halako indarra. “Galdeketa ordu eta egun luzeak
pasatu zituen, abokatuari minutu bakar
batzutako grabaketa besterik ez diote
eman, baina guztiok harrituta utzi gaitu
irudi horietan Ahed hain lasai eta oso
ikusteak, isilik mantentzeko eskubidea
behin eta berriz aldarrikatuz”.
Preso politiko palestinarren babeserako eta giza eskubideen defentsarako
Addameer gobernuz kanpoko erakundearen arabera, une honetan 330 adingabe daude espetxe palestinar nahiz israeldarretan barrena barreiatuta. Nabi
Salehn bakarrik, 2009az geroztik, 215
lagun (adin txikiko nahiz heldu) atxilotu dituzte. Ahed Tamimiren antzeko
kasuak eta larriagoak ere ehunka dira
Palestina osoan, baina bakar batek ere
ez du lortu honenbesteko oihartzun mediatikorik. Aitaren hitzetan, hainbat faktoreri zor zaio fenomeno hau. “Hasteko,
bere pertseberantziak eta ausardiak ez
dute parekorik. Ume bat besterik ez zenetik, beti altxatu izan du burua soldaduen aurrean. Bigarrenik, hiru borroka
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Bassem al Tamimi, alabaren ohea atontzen.

batean gorpuzten ditu: palestinar guztiona, umeena eta emakumeena; hortaz,
Ahed ideia bilakatu da askoren begietan, norbanako izateari utzi eta balore
multzo bat ordezkatzera pasatu da. Ilea
estali ez arren eta moda mendebaldarra
jantzi arren, mundu islamiarreko izen
garrantzitsu askok, tartean Ahmad al
Tayeb berak –Egiptoko al-Azhar Unibertsitateko Iman Handia–, goraipatu dute
Aheden figura, bere aurkako epaiketa
gaitzestearekin batera. Eta nazioarteari
dagokionez... tira, ilehoria da eta begi
urdinak ditu. Atzeman zutenetik elkartasun mezu asko jaso ditugu Europatik
eta munduko beste bazter batzuetatik.
Gehienek diote Ahedengan euren seme-alabak ikusten dituztela. Hurbiltasun hori, enpatia hori, alde batetik eskertzekoa da, baina amorragarria ere
bai. Giza eskubideen defentsan sinesten
duenak ume palestinar guzti-guztien
alde egin beharko luke aldarri berbera.
Bestea arrazakeria eta islamofobia da.
Hiyaba daraman neska beltzaranak merezi al du ba halakorik?”

Diskriminazioan oinarritu arren Aheden kasuak atzerrian piztu duen erreakzio uholdeari etekina ateratzea zilegi ote
den galdetuta, Bassem al Tamimik baiezko borobila bota du: “Espetxeratutako
adingabe palestinarren auzia azaleratu
du, Palestina bera hedabideetako goiburuetara eraman du berriz, Israelen zentzugabekeria utzi du agerian, epaiketa
militarren aurreko babesgabetasuna, eta
abarrak. Tira, aita gisa, nik ez dut Ahed
telebistan, egunkarietan edo herriko sarrerako iragarki-taulan ikusi nahi; etxean
nahi dut, nire alboan, emaztearekin batera. Baina ulertzen dut palestinar kausari
mesede egin diezaiokeela eta aukera horri ezin diogula ihes egiten utzi. Tamimitarrok borrokalariak izan gara aspaldi-aspalditik, 1973az geroztik 22 kide galdu
ditugu familian, eta Ahedek ederki ulertu
du abizen hau eramateak dakarren ardura. Errelebo-lasterketa batean bezala,
aurreko belaunaldiek guretzako etorkizun duinagoa bermatu nahian emandako
guztiaren lekukoa hurrengoengana helaraztea dagokigu, ezin dugu ahanzturan
lurperatu. Amore ematea, gure kasuan, ez
da aukera bat. Eta Ahedek badaki. n
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Jordi Martí, irakaslea

“Ez ditugu behar esloganak
botaz bizi diren irakasle-izarrak”
	Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi
Argazkia: jordi martík utzia

ARGIA | 2018/03/18

Aho-bilorik gabe mintzatu ohi da Jordi Martí katalana hezkuntzari buruzko
XarxaTIC bere blogean. Irakasle-izarrak, berrikuntza pedagogiko magikoak,
ikastetxeetan muturra sartu duten multinazionalak... ditu jomuga, eta
orain Educative innovéision kaleratu du, doan deskargatu daitekeen liburua.
20 urte daramatza irakasle, gaur egun Valentziako ikastetxe publiko
batean, DBHn.
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Izenburu esanguratsua jarri diozu liburuaren lehenengo kapituluari: La innovación como acto de fe (Berrikuntza fede
bihurtua).
Batzuetan badirudi behar dugula berrikuntza berrikuntzagatik, bai ala bai egin
beharreko zerbait dela, baina kontzeptu
huts samarra da; izan ere, zer ulertzen
dugu berrikuntza diogunean? Lehen egiten zen zerbait egungo baliabideetara
egokitu eta jada asmatuta dagoena errepikatzea teknologia berriak erabiliz? Teknologiaren kontua eskutatik joan baitzaigu; teknologiak zenbait gauza errazten
dizkigu, baina sen ona erabili beharko
genuke. Bestela berrikuntza perbertitzen ari gara, eta horregatik diot erlijio
bihurtu dugula: pertsona jakin batzuk
pulpitutik hitz egiten entzuteko ilara egiten dugu, eta pertsona horien meritua da
liburu bat argitaratu izana kontatzeko
zein ederra den ikasgela, baina ikasgela
utzi egin dute hitzaldiak emateko, eta
erakunderen bat dute atzean babesle.
Beste gauza bat da ikasgelan gauza ezberdinak eta berriak egitea, eta horretan
egunero saiatzen gara irakasleok, egunero inprobisatzen dugu.
Ez duzu metodologia pedagogiko definitiboetan sinesten.
Sortzen ari diren metodologia batzuk
asko gustatzen zaizkit, gustatzen zait
gauza berriak probatzea… baina testuinguru batean eta bere neurrian. Ez
naute konbentzitzen etorkizuneko ez
-dakit-zein metodologia miragarri gisa
saltzen direnek, hasteko metodologia
berak ezberdin funtzionatzen duelako hiri bateko edo besteko ikastetxean,
auzo bateko edo bestekoan. Testuinguru
soziokulturalak eragina du, adibidez. Ez
dago ezer miragarria, ezta denentzako
berdin balio duenik ere. Gazteek ikastea edo ez ikastea hainbat baldintzaren
esku dago, nire ustez: batetik, zortea,
ikasle taldearekin sintonia ona izatea;
bigarrenik, une bakoitzean darabilzun
metodologia egokitzea ikasle horiek dituzten beharretara; eta hirugarrenik,
zein ikasle egokitu zaizkizun, badirelako ikasleak metodologiak metodologia berdin ikasiko dutenak eta beste
batzuk gainean egotea gehiago behar
dutenak. Horregatik, metodologia baino
garrantzitsuagoa da ratioa (gelako ikasle kopurua), eta ezinbestekoa da gela
bakoitzean bi irakasle izatea, dagoen
aniztasuna kudeatu ahal izateko, baita
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»» “Ez naute konbentzitzen
etorkizuneko
ez-dakit-zein metodologia
miragarri gisa saltzen
direnek, hasteko
metodologia berak
ezberdin funtzionatzen
duelako auzo bateko edo
besteko ikastetxean”
»» “Kezkatzen nau gurasoek
diskurtso hutsalak
dituzten pertsonaiak
erreferente gisa hartzeak
eta seme-alaben
irakasleari baino kasu
gehiago egiteak; sinestea
hura dela ikasgela”
»» “Imajinatu
administrazioak esango
balu, ‘argitaletxeen
testu-liburuak alboratu
eta geuk editatuko dugu
materiala’. Horren ordez,
testu-liburuentzako
diru-laguntzak ematen
dira. Zeinen mesedetan?”
»» “Egungo gazteak ez
dira lehengoak baino
indiziplinatuagoak.
Ados, lehen adin batetik
aurrera eskola uzten
zuten gazteak orain
DBHko geletan dituzu,
ez kalean, baina nahiago
ditut ikasgelan”

ghettoak saihestea ere, ez dadila egon
zentro-ghettorik, mundua eta kalea osatzen dugulako denetariko jendeak.

Zein da irakasleen funtzioa?
Irakasleak ikaslearen bidelagun izan
behar du bere ikasketa prozesuan, ez
gehiago ez gutxiago. Nahi duen metodoa
erabiliz, ikasleek ahal dutena ikastea
izan behar du helburua. Eta ikasi diodanean esan nahi dut denetik ikasi behar
duela, baita ikasketa faltsifikatzen ere,
adibidez medikua izan nahi duenak azterketak gainditzen ikasi beharko duelako helmugara iristeko. Norberak izan
nahi duena lortzeko behar duen ikaskuntza izan dezala, eta bere gurasoak
baino hobeto bizi dadila. Gure seme-alabak gu baino hobeto bizi daitezela, kritikoki pentsatu dezatela, gizartea aldatzeko gai izan daitezela. Erremintak eman
behar dizkiegu egunerokoan biziraun
dezaten, ahalik ongien bizi daitezen eta
borrokarako denbora izan dezaten, soilik lanerako denbora duenak ez duelako
borroka egingo, ez du iraultza egingo.
Edukiak emango dizkiet, jakina, baina
ikasleek esaterako politikaz galdetzen
badidate, erantzun egingo diet, nire funtzioaren parte da, eta izan dezatela eurek nire iritzia, beste irakasleena, euren
gurasoena, lagunena… eta inportanteena, euren iritzi propioa landu dezatela.
Zu nolakoa zara irakasle moduan?
Jo, ez daukat ideiarik, baina batzuetan
gauzak ongi ateratzen zaizkit eta beste
batzuetan okerrago. Asko inprobisatzen
dut ikasgelan, ikusten noanaren arabera, eta zentzu horretan oso kaotikoa
naiz, aurreikusita neukana goitik behera aldatzeko gai naizelako. Irakasle-robotaren antitesia naiz.
Irakasle-izarrak ez dituzu gustuko, baina
batek baino gehiagok esango du hezkuntzaren teorikoak ere behar ditugula.
Bai, beharrezkoak dira, baita hezkuntzari buruzko ikerketak ere, eta ikerketa
horien egileak zentrora etortzea ikustera zer egosten den, batzuen eta besteen
artean iritziak eta esperientziak partekatzeko, baina ez ditugu behar esloganak botaz bizi direnak. Eta aizu, ez zait
gaizki iruditzen, ez dut epaituko horrela
bizi nahi duena, baina arriskutsua iruditzen zait jendeak pentsatzea pertsona
horien diskurtso hutsalak inportanteagoak direla egunero ikasgelan dauden
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Skype bidez elkarrizketatu dugu Jordi Martí.
Bere hitzetan, irakasle-robotaren antitesia da,
kaotikoa. “Ikasleei erremintak eman behar
dizkiegu egunerokoan biziraun dezaten, ahalik
ongien bizi daitezen eta borrokarako denbora
izan dezaten, soilik lanerako denbora duenak ez
duelako borroka egingo, ez du iraultza egingo”.

irakasleen esanak baino. Kezkatzen nau
gurasoek eta gizarteak pertsonaia batzuk erreferente gisa hartzeak eta seme-alaben irakasleari baino kasu gehiago egiteak; sinestea hura dela ikasgela,
baina hura ez da ikasgela. Hezkuntza
espektakulu bihurtzen ari gara, enpresek eta banketxeek sustatutako ekitaldi eta sariekin nahasten. Niri ere esan
izan didate, ez pentsa, ea zergatik ez dudan batean edo bestean parte hartzen,
mediatizaturiko hainbat pertsonaiaren
diskurtsoei aurre egiteko. Baina nire
buruari galdetzen diot, zerk merezi du
gehiago, hor esango dudanak ala denbora hori nire ikasgelari eskaintzeak? Azken finean, hedabideetan jende kritikoa
ez egoteak ez nau bereziki kezkatzen,
gehiago kezkatzen nau jende kritikoa ez
egoteak hezkuntza batzordeetan, administrazioan… Erabaki-guneetan.

Enpresa eta banketxeak aipatu dituzu.
Erakunde pribatuak gero eta sartuago
daude hezkuntzaren merkatuan.
Makroerakunde pribatuek dirua irabaztea dute beti helburu eta beraz hezkuntzan negozioa dagoen bitartean hor
jarraituko dute. Etekin handiko zein bi
negozio gelditzen dira oraindik esplotatu gabe? Hezkuntza eta osasuna, eta
ari gara ikusten zer ari den gertatzen
bi sektore horietan: pribatizazioa, kanpo-agenteen parte-hartzea, zerbitzuen
azpikontratatzea… PISA adibide bat baino ez da: azterketaren egileek datu ekonomikoak bakarrik dituzte buruan eta
ez zaie batere inporta gure gazteen ikasketa. Eta gainera azterketa ilegalak dira,
inongo araudik bermatu gabe eta diru
publikoz ordainduta egiten baita PISA
ikastetxeetan. Eta diru askoz ari gara, suARGIA | 2018/03/18

rrealista da. Enpresa pribatuak negozioa
egin nahi izatea zilegi da, baina hezkuntza publikoak ongi babestuta behar luke,
eragin neoliberal horien aurrean. Kontua da politikariei eskola publikoak molestatu egiten diela eta enpresei ateak
irekitzen dizkietela. Imajinatu administrazioak esango balu, “hemendik aurrera argitaletxeen testu-liburuak alboratu
eta guk geuk editatuko dugu materiala,
eta urtero fotokopiatuta banatuko dugu
ikasleen artean”. Horren ordez, testu-liburuentzako diru-laguntzak ematen
dira; zeini interesatzen zaio hori?

Berrikuntza aldarrikatzeko, “eskola tradizionala” kontzeptua asko erabiltzen dela
eta egungo ikasgelekin bat ez datorren
topikoz jositako ikuspegia ematen dela
diozu liburuan.
Azken finean, ez dago hezkuntza eredu
bakarra, irakasleak bezainbeste eredu
baizik. Tradizio onak eta tradizio txarrak daude, eta adibidez klase magistrala hartzen da eskola tradizionalaren
eredu negatibotzat, aldebakarrekoa eta
pasiboa bailitzan, baina era askotara
egin daiteke klase magistrala, eta mundu guztiak ez daki klase magistral on
bat ematen, denen arreta harrapatzeko
gai izango den, adibideak tartekatu eta
ikasleen parte-hartzea bermatuko duen
klase magistrala… Beste kontu bat da
“klase magistrala” esaten denean zer
saltzen diguten eta zer datorkigun burura. Nik batik bat garaiekin bat datozen
irakasleak ikusten ditut inguruan, dinamikoak. Hori esanda, jakina praktika
txarrak daudela, alboratu beharrekoak.
Ate itxien politika adibidez (pentsatzea
ikasgela zerbait propioa eta pertsonala
dela), lan bileretan hezkuntza metodo-

logiez ez hitz egitea, ikasgai isolatuen
dinamika…

Beste topiko bat: ikasleak lehen diziplinatuagoak ziren.
Agian nik institutu anormal batean
ikasiko nuen, baina nire sasoian bonba-mehatxuak ohikoak ziren, jolastorduan erretzea, komunetan pintaketak
egitea… Gaur egun nik ez dut pintaketarik ikusten, komunak garbi-garbi daude
eta irakasleok kontrolatzaile erabatekoak dirudigu, dena zelatatzen, ezertxo
ere pasa ez dadin. Baina egungo gazteak
ez dira lehengoak baino indiziplinatuagoak. Ados, lehen adin batetik aurrera
eskola uzten zuten gazteak orain DBHko
geletan dituzu, eta ez kalean, edo lehen
segregatzen zituztenak orain gelan izan
ditzakezu; baina nahiago ditut ikasgelan,
kalean baino. Beldur den gizarte bat eratu dugula uste dut, errealitatea manipulatu dugula, baina datuek diote egungoa
ez dela garai batekoa baino gizarte biolentoagoa. Pertzepzioa da aldatu dena,
eta guztia kontrolatzeko beharra.
Bloga daukazu, baina esan izan duzu interneten ez dagoela benetako eztabaida
sakonik hezkuntzaren inguruan.
Internetek ez du ikasgelako egunerokoa
islatzen; islatzen du “salgarria” dena,
proiektu eder eta liluragarrien emaitza positiboa, baina bidean izandako
zailtasun eta hutsegiteak albo batera
utziz. Blogean saiatzen naiz eztabaida
sustatzen, baina egia da eztabaida serioa falta dela. Dena den, sare sozialak
ez dira eztabaida serioa egiteko lekua,
arazoa da zentroetan ere askotan faltan
botatzen ditudala eztabaida pedagogiko
sakonak. n
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euskara

paleosardiniera

Juan Martin Elexpuru hizkuntzalaria

“Datuek erakusten digute
Sardiniakoak euskararen
aztarnak direla”
Euskara eta paleosardiniera –erromatarrek irla konkistatu baino lehen Sardinian
hitz egiten zen hizkuntza–, lotu ditu Juan Martin Elexpuru (Ubera, Bergara,
1950) idazle eta hizkuntzalariak Euskararen aztarnak Sardinian? (Pamiela, 2017)
liburuan. Lehen-lehenik, harridura eragiten duen hipotesia, ez berria.

Miel A. Elustondo
Argazkia: Zaldi Ero

Badakizu harrimena eragiten duela euskara eta Sardiniako hizkuntza zaharra
loturik daudela aditzeak.
Jakina. Hala ere, lehenengo datuak
eman behar dira han euskararen arrastoak daudela baieztatzeko. Helburu horixe gogoan, saiatu naiz liburu honetan.
Ez naiz horretan saiatu den lehena, ez
proposamena egiten ere lehena, baina
bai agian datu gehien eman duena, toponimian eta bestetan. Ikerlana eginda,
datuak mahai gainean neuzkala, hipotesiak egitea zegokidan, eta horrixe lotu
nintzaion. Hipotesien artean –eta ez nirea bakarrik–, hipotesi nagusia da azken
glaziazioaren ondoren, izotza erretiratu
zenean, gure gune geografiko honetatik,
“euskal babeslekua” edo “franko-kantabrikoa” esaten zaionetik, jendea hara
eta hona barreiatu zela. Besteak beste,
Sardiniara.
Noiz?
Mesolito garaian, ziurrenik. Duela zazpi-zortzi edo hamar mila urte, jendea ez
baitzen behin bakarrik mugitu. Mugitu
zela, berriz, segurua da. Hipotesi horren
alde daude arkeologoak eta genetistak.
Bada beste hipotesi bat, euskara Anatoliatik etorri zela dioena. Neolito garaian
gertatuko zen etorrera. Honenbestez,
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lehenengo hipotesiak adierazten duena
ez, baina alderantzizko bidea genuke:
giza jende hura Sardiniatik igaroko zen
Euskal Herrira baino lehenago. Baina
indar gutxiago du bigarren hipotesi honek, nahiz eta baduen bere pisua. Eta
bada beste hipotesi bat ere, zeinaren
arabera euskarak eta paleosardinierak
bietatik izango baitute, ekarpen paleolitikoa, babeslekukoa, eta neolitikoa,
ekialdetikoa. Bien fusioa, alegia.

Liburuan irakurtzen ahal dugunez, duela
100 urte ere heldu zioten gai honi hizkuntzalariek. Vittorio Bertoldik, besteak
beste.
Garai hartan modan zegoen substratu
mediterraneoaren teoria. Hitz gutxitan,
teoria horren arabera, egun Mediterraneo aldean hitz egiten diren hizkuntza guztiak kanpotik etorriak dira, eta
ez oso aspaldi ere: hau da, Kristo jaio
baino mila edo bi mila urte lehenago
heldu ziren greziera eta hizkuntza italikoak –latina, tartean–, Mediterraneo
aldera, espantsio indoeuroparrarekin
batera. Herri indoeuropar horiek, inondik ere, bertan aurkitu zituzten kultura eta hizkuntzek erabiltzen zituzten
hainbat kontzeptu bereganatu zituzten,
dela kontzeptu abstraktuak, dela leku,

animalia, landare eta besteren izenak;
substratu mediterraneoaren teoriaren
arabera, betiere. Bada esaten duenik
–eskola italiarrekoak dira, batik bat–,
grezieran nahiz latinean ageri diren
hizkuntz elementuen %40 substratu
horretakoak direla. Uste horretakoa da
Bertoldi, beste hainbatekin batera.

Zertan da, orduan, gure eguneko hizkuntzalari Eduardo Blasco Ferrerren ekarria?
Bertoldi eta gainerakoen garaian, euskara eta paleosardiniera lotzeko froga,
zenbait hitz baino ez ziren: gorosti / golostri; mukuru / mogoro; ospel / ospile… dozena bat hitz zituzten eta zenbait
toponimo. Blasco Ferrer, aldiz, askoz
urrunago heldu zen. Substratu mediterraneoaren teoria aintzat hartu gabe,
euskararen eta paleosardinieraren arteko senidetasunari ematen dio garrantzia. Blasco Ferrerren iritziz, jatorrian
hizkuntza bat bera ziren euskara eta paleosardiniera eta, gero, bakoitzak bere
bidea hartu zuen.
2010ean ekin zenion estreinakoz buru
-belarri Sardinian.
Iruña-Veleia dela eta, Luis Silgo hizkuntzalari valentziarrak Blasco Ferrerren
lana aipatu zidan. Liburua argitaratzeko
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“Hipotesi nagusia da azken glaziazioaren ondoren, izotza erretiratu zenean, gure gune geografiko
honetatik, ‘euskal babeslekua’ edo ‘franko-kantabrikoa’ esaten zaionetik, jendea hara eta hona barreiatu
zela. Besteak beste, Sardiniara”.

zorian zegoela, antza. Blascorekin harremanetan jarri nintzen. Orduan heldu nion gaiari, neure buruari galdera
eginda, liburuaren izenean egiten dudan moduan: Euskararen aztarnak Sardinian?, galdera ikur eta guzti. Izan ere,
aspaldiko kontuak diren kasuetan, ziurtasunak urri dira. Galdera eginda, hari
erantzuten saiatu naiz, eta konklusioetara iristen. Eta, nire ustez, datuek horixe
erakusten digute, euskararen aztarnak
badirela Sardinian. Beste inork besterik
esaten baldin badu, edo kontra egiteko
aski argudio baldin badu, esan dezala.

Sardiniako mapa osatu duzu, euskararen
aztarna duten toponimoak ageri direla.
Asko baino gehiago dira.
Asko dira, bai. Sizilian gauza bera egiten
saiatu naiz, eta ez dago ia horrelakorik.
Hiruzpalau kointzidentzia, besterik ez
dut aurkitu. Sardinian, aldiz, ugari dira
euskal erroren bat dutenak, nik 4.000tik
gora zerrendatu ditut. Bestalde, harrigarria da horien artean Aspidatzu, Urrosolo, Meskiriz, Izturiz bezalako izenak
egotea. Non agertzen diren ere, esanguratsua da. Sardinian, irlaren erdi ekialdera ageri dira gehien “euskal” izenak,
hau da, orografia guztiz kaotikoa den
alderdian, konkistatzaileek oso nekez
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mendean hartu izan dutenean; Barbaria
izena eman diote alde horri. Eta hortxe euskararen izen gehien. Hizkuntzan
bertan ere badira ezaugarri oso bereziak, r-aren erabilera eza hitz hasieran,
v-rik ez agertzea…

Ebidentziak handiak izanagatik ere, kexu
zara Euskal Herriko komunitate zientifikoak ez diolako gaiari arretarik ematen.
Lehenik, onartutzat ematen dute euskarari ez zaiola seniderik aurkitu, ez
hizkuntza hilen artean, ez bizien artean
ere. Eta orain artean gure komunitate
zientifikoko kideek ez badute aurkitu,
beste inork ere nekez aurkituko duela
uste dute. Esan bai, esaten da: “Ebidentziak aurkitzen badira, onartuko ditugu”. Baina gero ez da horrela. Bigarren
arrazoi bat ere badago. Antzinateaz dokumentazio gutxi dugunez –erromatar
garaiko hilarri eta aldareetan agertzen
diren euskal izenak besterik ez, ia-ia–,
berreraiketa hartzen da atzera egiteko
metodo ia bakartzat. Sardiniako ebidentziak aintzat hartuz gero, berriz, –edota
Iruña-Veleiakoak–, berreraiketak pisua
galduko luke, neurri batean behintzat
Neurri batean, hala ere.
Bai, baina zenbaiti ez zaio gustatzen

ezertan oker egon litekeela onartzea.
Hirugarren arrazoi bat: segurutzat
ematen diren zenbait etimologia –esaterako, euskarazko hobi latinezko foveum-etik datorrela–, ezeztatuta geratuko litzateke Sardinian hitz edo erro
hori usu agertzen bada hitz hasieran,
erdian, amaieran… Blasco Ferrerrek azpimarratzen du hau bere liburuan. Egia
esan, ez zegoen haraino joan beharrik
gurean hilobi, harrobi hitzak edo Errobi edo Urrobi ibai-izenak izanda. Edo
soro-ren adibidea jar daiteke: [Euskal
Hiztegi] Orotarikoaren arabera, latineko
solum-etik dator. Hitz horrek euskaraz
zoru emango zuen, bai, zolua, zapaltzen
dugun hori, baina ez soroa edo soloa,
“laborantza-lurra”. Hizkuntza erromanikoetan solum-ek ez du “laborantza
-soro” esan nahi inon. Sardinian soro
zein solo ugari agertzen da. Sorabile
erromatar garaiko herria da Barbarian,
Orgósolo egungo herri famatua. Garbi
daukat Sardiniako hainbat datuk Mitxelenak eta haren jarraitzaileek ontzat
eman dituzten zenbait etimologia eta
teoria zalantzan jartzen dituela. Edota
hitzaren amaierako -a artikulua –determinatzailea deitzea hobe–, Erdi Arokoa
omen dena; hipotesia izatetik ia dogma
bihurtu da gure fakultateetan. Sardinian
Arana, Arria, Barria, Basaura, Ilarra, Iria,
Lasa, Maia, Sarria… bezalako toponimoak ageri dira, eta honek nire ustez
teoria indargabetzen du. Iruditzen zait
ofizioko euskal filologoek pozik egon
beharko luketela aurkikuntza berriekin; esperantza dut begi-bistan dauden
datuek gogoeta eragingo diela mundu
horretan mugitzen direnei, belaunaldi
zaharrei ez bada berriei.

Oraingo belaunaldi zaharrak ez, berriak
bai, menturaz.
“Komunitate zientifikoak” sikiera erantzungo balu, argumentuak eman, kontra-argudioak bada ere. Arrazoinatuz
gero, eztabaida daiteke, baina taktika
ignoratzea da, aintzat ez hartzea, ezer ez
esatea. Zortzi hilabete dira liburua argitaratu zenetik, eta oraindik ez da ez kritikarik ez iruzkinik publikatu. Aurkezpena egin genuenetik, honako ARGIAko
hauxe dut prentsa idatziko lehen elkarrizketa, nahiz eta hedabide askorekin
saiatu naizen. Badirudi “euskal elite kulturalak” ez duela Euskal Herriko Unibertsitateak edo Euskaltzaindiak esaten
dutena besterik onartzen. n
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zapalduenek
plaza hartu
zutenekoa
Estitxu Eizagirre Kerejeta
@eeizagirre

Argazkia Iruñeko arratsaldeko manifestaziokoa da.
iñigo uriz / argazki press
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feminismoa M8 greba

aritz loiola / argazki press

“Nondik edo handik lehertu behar du”, “iraultza baterako baldintza objektibo
guztiak daude”, “jendea bizitzeko hain larri egonik, nola ez du kaleak
irakiten?”. Ezkerreko gizarte mugimenduek bilatzen zuten bizi baldintzak
zukutzen ari den kapitalismoari kalean planto egiteko modua.
Eta M8 Grebarekin gertatu da: gainezka egin du kaleak. Ezer ez da
kasualitatea izan, eta aldi berean, inork aurrez irudikatuko ez zuena gertatu
da, masa mugimenduetan ikustera ohitu garenez. Mugimendu Feministak
tresna oso zorrotza estreinatu du grebarekin, eta hurrengo urtean are
eraginkortasun handiagoa irabazteko eremua zabaldu zaio begi-aurrean.
Denetan zapalduenak, emakumeak, dira
greba honetan altxatu. Eta azken urteetan herriz herri militanteen sarea josten
eta kalea mobilizatzen lanik handiena
egin duen mugimenduak lortu du eguneroko bizitza gero eta zailago zaion
gizarte oso baten haserrea bideratzea:
“Gora borroka feminista!” lema (eta euskaraz) da 200.000 herritarrek gehien
oihukatu dutena. Egun Euskal Herrian
den borrokarik transbertsalena dela
bistaratu da M8an, alderdi ia denetako
oinarri soziala, eta bozkarik ematen ez
duen jendea ere elkartu baitu kalean.
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Urtez urte egun hori kalean bizi izan
duten aspaldiko feministek “historikoa”
eta “inflexio puntua” hitzekin definitzen
zuten momentuaren indarra.
Mugimendu Feministak hurrengo urteetan are eragin handiagoa izan dezakeen tresna zorrotza estreinatu du
aurten: Greba egitea, horrela praktikan
frenatuz gizarte kapitalista eta patriarkala, bere oinarri guztietan aldi berean
traba eginez: alegia, lantokietako produkzioan, etxeetako zaintzan, merkatuko kontsumoan eta pentsamenduaren
eta ikasketen eremuan. Borroka molde

horrek herritar bakoitzari zuzenki eragiten dio egun oso batez bere bizi baldintzetan, eta horrek ematen dio hainbesteko botere iraultzailea grebari: hasi
gai hauetan sekula bi aldiz pentsatu ez
duten gizon-emakumeetatik eta bukatu
ideien munduan “aurrerakoi” sentitzen
diren gizon eta emakumeetara, diskurtsoetatik praktika zehatz eta soil horretara pasatzerakoan, ezintasunekin egin
dute denek topo, berdintasunaz dagoen
espejismoa lurrundu da, diskurtso politikoki polit oro pitzatu zaigu, eta nork
bere eguneroko kaiolen barroteekin eta
pribilegioekin egiten du topo.

“Kaos”aren indarra
Greba egingo duzu edo ez? Eztabaida
zabaldu da herri denetako kale izkina
bakoitzeko herritarren artera. Greba
borrokarako tresna zorrotz bihurtzeko gakoa izan da, lehen urte honetan,
zentzu politiko osoz kargatutako “kaosa”: alegia, ziurtasun bat soilik aldarrikatu izana, “emakumeok planto egingo
dugu”; eta horrek askatzen dituen arazoei inolako konponbiderik aurrez ez
2018/03/18 | ARGIA

M8 greba feminismoa

arabako alea

ematea. Herritar eta eragile bakoitzak
bilatu behar izan ditu sortu zaizkion galdera, arazo eta kontraesanen erantzunak. Horrek ekarri du praktika oso ezberdinak lantzea oinarrizko helburuari
erantzuteko: nola bistaratu emakumeek
eremu guztietan egiten duten lana? Baina eragile bakoitzak emandako erantzuna bezain indartsua izan da praktika zehatz horretara iristeko bidean
eztabaidatu diren oinarriak, landutako arrazoiak, bakoitzak bere ekintzei
emandako zentzua, politizazioa. Eragile
bakoitza bere lekutik estrategikoki pentsatzen eta ekiten jarri du greba honek.
Lanketa ideologiko honek bideratu
ditu, hein handi batean, goizez zein arratsaldez deitutako mobilizazioetara. Aurtengo M8 borroka eguna izan da, aurreko
Emakume Egunekin, krabelin moreekin
batera zorion mezu ñoño bezain hutsak
banatzen ziren haiekin zerikusirik izan
ez duena. Eta aurtengo M8 lanaren kontzeptua erabat eraldatu eta edukiz bete
duen langileen borroka izan da, jai huts
bihurtutako M1eko Langileen Egunarekin zerikusirik izan ez duena.
ARGIA | 2018/03/18

Ezkerrean Bilboko manifestazioa,
eskuinean Gasteizkoa eta hurrengo orrialdean Donostiakoa.

emakumeek zaintza greba egin ahal
izateko eredua donostiako egia auzoan
Martxoaren 2an elkartu ziren Egiako
amak eta amonak, M8ko zaintza greba
nola egin pentsatzeko. Ondoren, besteak
beste Aitor ikastola, Arrano Kultur Elkartea eta Antxeta aisialdi taldearen arteko
elkarlanak fruitua eman zuen. Zaintza
greba egiteko lanketa komunitarioaren
adibide onenetakoa izan da Egia auzoan
prestatutakoa.
Honela prestatu zuten egitaraua auzoko Aitor ikastola publikoak, Arrano Kultur Elkarteak, Antxeta aisialdi taldeak eta
beste hainbat eragilek elkarlanean:
Aitor ikastolan:
• 11:00-15:00: Emakumezkoek geldialdia.
• 11:00-12:30: Gizonezko irakasleek
zaintza.

• 12:30-15:00: Jangela zerbitzurik ez
zegoenez, aita-aitona talde batek
umeak jaso eta Tabakalerara eraman
zituen bazkaltzera, ume bakoitzak bere
ogitartekoa goizetik eramanda.
• 16:15-16:45: Aitor ikastola atarian
kontzentrazioa: “Gaur ez goaz haurren
bila”.
Arrano Kultur Elkartean:
• 17:00-21:00: Emakumeak
mobilizazioetara joateko Arrano
elkarteko gizonek eta Antxeta aisialdi
taldeko gizon boluntarioek umeen
zaintza lanak egin zituzten.
• 21:00etatik aurrera luntxa Arranon
mobilizaziotan egon ziren
emakumeentzat.
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“Euskal Herri feminista eraikitzera”
Mezu oso zuzenak eta zorrotzak entzun
ziren mobilizazio guztietan, eta Mugimendu Feministaren azken urte luzeetako lanak jarraitu dituzten herritarrek
oso erraz lotu dituzte aldarri horietako
bakoitza planteamendu politiko oso batekin. “Ez gara protesta hutsean ari. Proposamen politikoak ditugu oinarrian. Euskal Herri feminista eraikitzera goaz! Ez
gaituzte geldituko Euskal Herri feminista
eraikitzea lortu arte!” mezu hori izan zen
jendetzarik handiena batu zuen Bilboko
manifestazio osteko ekitaldiko amaierako mezua. Mundu mailan ezker eraldatzaileak sinatuko lukeen diskurtsoa da
M8ko Grebak egun horretan gizarteratu
duena: Sistema kapitalista eta patriarkala
hain garbi seinalatuta, bere kalteak errealitateko datuekin bistaratuta eta guztientzako bizimodu ona lortzeko planteamendu politiko osoak gizarteratuta.
Horri gehitu Euskal Herriko hiriburu eta
herri guztietan, euskara izan dela ardatza
edo hizkuntza nabarmenki nagusietakoa,
eta zehatz definitu dela zein den feminismotik eraiki beharreko “gure” eremua,
zazpi lurraldeko Euskal Herria.
M8az geroztik oso agerian geratu da,
Feminismoak daraman borroka izendatzeko “ertzak” hitza antitesia dela. “Oinarria” da Feminismoak dantzan jartzen
duena, gaurko bizimoduaren, munduaren, sistemaren, herriaren (egun dugunaren edo eraiki nahi dugun herri horren) “oinarria”. Inoiz ez da izan “ertza”.
“Ertza” edo “zentroa”, beste eragileek
(indartsuenak hedabideak eta alderdi
politikoak izanik) Mugimendu Feministari eta mugimendu honek planteatzen
dituen gaiei ematen dieten lekua da, izatekotan. Baina hori, berez, gehiago da
hedabideen eta alderdi politikoen arazoa. Honezkero Mugimendu Feministak,
planteamendu politiko eta mezu hain
garbiekin, M8an lortu duen transbertsalitateak txiki utzi baititu beste edozein
eragileren proposamen politikoek kalean duten herritarren atxikimendua.

“Hau hasi besterik ez da egin”
Greba feminista gainerako greben alderantzizkoa izan da: ohiko langile grebek
lortu izan dute greba orokorrak izatea,
eta langileen % oso handi batek praktikan egun horretan lan egiteari uztea.
Baina greban dagoen langileria horren
zati oso txiki bat da mobilizazioetan aktiboki parte hartu izan duena.
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kalera atera ezin izan diren
etxeko langileak
Saioa Iraola mugimendu feministako
antolatzaileetako bati galdera Euskadi
Irratian M8 biharamunean: “Zuk atzoko
zein gertaera edo detaile ekarri nahi duzu
gogora?”. Iraolak Zarautzen, kalean, zaintzari buruz egin zen mahai-ingurua aipatu zuen, eta Noemi, mahaikidea. Noemi
etxeko langilea da, zaintza lanetan ari da,
eta 24 orduz egiten du lan, interna da.
Noemi Zarauzko plazan egon zen. Bere
kolektiboko ia inork ezin izan zuen kaleko
aldarrikapenetan parte hartu. Katia Reimberg brasildarrak etxeko langile migratzaileekin egiten du lan eta ondokoa galdetu
du: “Nola hartuko dute bada parte greban
internak badira eta 24 orduko lanaldiak
egiten badituzte? Oso kolektibo ahula da”.
Zapalduen artean zapalduenak, ia ehuneko ehun atzerritarrak. Silvia Carrizo argentinarra ere bete-betean ari da elkarlanean
etxeko langileekin. Enplegu horri lan esklaboa deitzen dio; gutxietsia, ahaztua,
eta lan baldintza minimoak ere betetzen
ez dituena. “Arazo handia daukagu esku
artean, gure haurrak eta batik bat adinekoak zaintzeko beharra daukagu, baina
familien esku utzi da erantzukizun osoa.
Hemengo familiak ohitu dira etxeko langile migratzailea hartzera 24 orduz lana
egiteko. Nik diot Euskal Herriko ezkaratz
bakoitzean langile esklabo bat ari dela la-

973.879
gizon daude Hego Euskal Herrian 16 eta 69
urte artean. 14 urtetik beherakoak eta 70
urtetik gorakoak berriz 847.872 dira.
Beraz, emakumeek 24 orduz zaintza
lanei planto eginez gero, gizon bakoitzak
pertsona bakarra (adin tarte horretakoek
zaintza beharra izan dezaketela kalkulatuta)
zaindu beharko luke. Sei orduko
txandarekin, gizon bakoitzak gehienez lau
pertsona lituzke bere arretapean.

M8ko Greba, lehen urte honetan,
deialdi aldetik oso anitza izan da, baina lantokietan nagusitu dena ordu batzuetarako lanuztea izan da. Eremu bakoitzean praktikan benetan greba egin

nean. Familiak langileak lan baldintza duinetan kontratatzen hasiko balira ezingo
lukete egin, diruz ezin da. Politika publikoak derrigorrak dira. Bitartean, emakume
migratzailea zukutzen jarraituko da”.
Askotan esaten da beharrik handiena
duenak, sokatik oso zintzilik dagoenak,
ez duela oihurik egiten, ez dela kalera
ateratzen. Gauza bera gertatu da M8 honetan. Hala ere, ez dira gelditu “Emakumeok planto!” esan gabe: besoko morea
jantzi dute, ordu erdiz gelditu dira, eta
batzuek 24 orduz zaintzen duten zaharrarekin eguneko paseoa, hain justu, protesta betean eman dute.

Emakume ez zuriak eta
ikusgaitasuna
Bada grebaren aurka egin ez, baina elkarretaratzeetan parte hartu ez duenik.
Arrazoia: emakume ez zuriek ikusezin
izaten jarraitzen dutela, eremu askotan,
baita mugimendu feministan ere. Ados
dira Reimberg eta Carrizo, oso ondo ulertzen dute aldarri hori egiten duten emakumeen argudioa. Ikusgaitasuna lortzeko aurkako estrategia proposatzen dute
ordea, emakumeen eskubideen aldeko
borroka guztietan egon, haiek babestu,
aurpegia erakutsi.

Onintza Irureta Azkune

dutenen kopurua askoz ere txikiagoa
izan da kaleetan mobilizatu dena baino.
Herritarrengan lortu duen aldekotasun
jarrera orokorra eta erabatekoa izanik,
hurrengo urterako erronka hauxe pausatu zaigu denoi mahai gainean: nola
lortu greba orokorra izatea praktikan,
bai enpleguan, bai hezkuntzan, bai kontsumoan eta bai zaintzan? Eguneroko
bizitza berriz dantzan jarriko digun hurrengo M8 are indartsuago bat sumatzen da aurtengo M9tik bertatik. Mugimendu Feminista are indartuago atera
da mobilizazio honen ostean eta hurrengo urterako zabaldu zaion aukera baliatzen jakingo duela konfiantza irabazia
du herritarren artean. Hurrengo urteko
grebak inor ez du ezustean harrapatuko,
eta bakoitzak bere erremintak are zorroztuago jarriko ditu praktikan. n
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txaketa
moreak
Feminismoaren alde sekula altxatu ez
diren besoak zapi morez jantzi dira.
Mugimendua gutxiesteaz arduratu
diren boteredun berak dira biharamunean borroka goraipatu dutenak.
Zurikeria politikoaren bi aldeak dira:
atzo babesten ez zutena, gaur beraien
garaipena ere bada.
Hondarribiko Udalak berdintasunean duen jarrera ezbaian jarri izan da
maiz. Ezaguna da Alarde tradizionalari
estimu diola, eta Jaizkibel konpainia
mistoa nahiago duela itzalpean. Hala
ere, M8rako idatzitako adierazpenean
genero ikuspegia “pixkanaka” txertatzearen konpromisoa hartu zuen.
Etxeko lanak egiteko ditu oraindik ordea: genero indarkeriaren protokolorako eta berdintasun plana garatzeko lanketak egiteke daude. Ikusteko
dago irailaren 8ko Alardearen plastiko
beltzak behingoz moretuko diren.
Zumaiako Udalbatzak greba feministaren harira antolatutako ekimen
guztiak babestea adostu zuen EH Bildu eta PSE-EEren aldeko botoekin; EAJ
abstenitu egin zen. Udalak Zumaiako
emakumeei dei egin zien M8ko ekitaldietan “aktiboki” parte hartzeko. Alabaina, aurreko egunetan mugimendu
feministak grebarako deialdi moduan
eginiko mural koloretsua grisez estali zuen. Oier Korta alkateak garrantzi
gehiago eman dio mezua helarazteko
moduari, mezuari berari baino.
Gasteizko Andra Mari Zuriaren plaza eguardian gainezka zegoen bitartean, Legebiltzarraren atean bildu
ziren EAEko goi-karguak, bost minutuko elkarretaratzea egiteko. Mugimendu feministaren manifestazioa
txalotu zuten euren periferia politikotik, baina ez ziren batu. Ez Gasteizen,
ez Donostian, ez Iruñean, ez Baionan,
ezta Bilbon ere. Mugimendu feminista
historia idazten ari zen bitartean, zenbaitzuk argazki tradizionalera mugatu ziren. Jakina, gorbata morearekin.
Denborak erakutsiko du, txaketa aldaketa behin betikoa ala iraungikorra
izango den.
dani blanco
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Herri kurduaren min
eta bizipozarekin
sei egunez
Europan barrena
Kurdistango Askapen Mugimenduak ibilaldia egin zuen otsailaren 8tik 17ra
bitartean Europako bihotzean, salatzeko Abdullah Öcallan preso isolatuaren
egoera eta Turkiak abiatu duen erasoaldia Afrinen –Siriako kantoi kurdu
autonomoan–. Zenbait euskaldunok parte hartu genuen ekimenean
elkartasuna adierazteko eta herri kurduaren izaera hobeto ezagutzeko
aukera izan genuen.

Testua eta argazkia:

Aitor Aspuru Saez

Euskal Herriko lau internazionalista
hasieratik egon baziren ere, gu hilaren
12an heldu ginen Herri Kurduaren Askatasunaren Aldeko Ibilaldira. Gauez
Frankfurten (Alemania) lurra hartu,
eta berehala bi kurduk jaso gintuzten.
Batek, gizon bibotedun eta erretzaile
amorratuak, azaldu zigun hamasei urtez
egon zela gerrillan. Gidatzen zuen modu
eroagatik, sinesgarria zen erabat.
Gaueko ordu txikitan Suitzako muga
eta kontrolak gainditu ostean, herritxo
batean egin genuen geldialdia. Beste
bi burkide kurduren etxean sartu eta
Ekialde Hurbileko derrigorrezko abegikortasuna zer den probatu genuen
lehenengoz. Nahiz eta bi ordu besterik
ez izan atsedena hartzeko, kurduak tematu ziren eta gaueko hiruetan gosaldu genuen. 40 minutuz lo egin ostean,
gure gidariek Alemaniarako bidea hartu zuten. Bi orduren buruan, helmugan
geunden.
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Herri kurduaren alaitasuna
Azkenean, ibilaldira batu ginen. Harritu gintuen lehenengo gauza izan zen,
gerran egon arren –Afrinen sekulako
sarraskiak egiten ari dira Turkiako Armada eta talde jihadistak–, kurduak
dantzan eta abesten ikustea. Are gehiago, 30 segundoko etenaldia gertatzen
zen bakoitzean, handik eta hemendik
ikusten genituen kurduak eskutik lotuta, abesten, leloak oihukatzen edota
casteller modukoak eraikitzen. Ospakizunak otsailaren 15ean baino ez ziren
geratu, Abdullah Öcallan buruzagiaren
atxiloketaren urteurrenean. Egun horretan ez dute dantzarik egiten eta askok barauari ekiten diote.
Efemeridea albo batera utzita, badirudi hainbat urtez zapalkuntza, bortizkeria
eta gerra jasan ostean Turkian, Sirian,
Iraken eta Iranen, kurduek alai egiten
diotela aurre tragediari. Talde zalapartatsuena osatzen bazuten ere, kurduak

ez zeuden bakarrik. PYDko –Siriako alderdi kurdu hegemonikoa– diasporako
gazteekin 100 internazionalista baino
gehiago geunden, baita MLKP Turkiako alderdi komunistako erresistenteak
ere. Guztira, 500 lagun inguru ginen eta
filosofia kurduari jarraiki, pankartaren
atzean emakumezkoak jartzen ziren, gizonezkook amaieran kokatzeko.

Ibilaldia Suitzan
Bi ilarek osatutako zutabean aurrera
egiten genuen; gure zarataren, paisaia
lasaiaren eta Porsche eta auto garestien
arteko kontrastea bistakoa zen. Kurduen
autodefentsarako YPG eta emakumeen
autodefentsarako YPJ taldeen ikur berdeek apurtzen zuten tokiko armonia. Entzuten ziren leloak hainbat hizkuntzatan
zabaltzen ziren; kurdueraz, frantsesez,
gazteleraz, norvegiarrez... Oihu guztiek
Abdullah Öcallan PKK-ko sortzailearen
askatasuna eskatu eta Afringo erresis2018/03/18 | ARGIA
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tentzia goraipatzen zuten turkiarren eta
islamisten inbasioren kontra.

Konfederalismo demokratikoa
Internazionaliston artean arrunta zen
entzutea gaztelera, gehiengoa Espainiako Estatukoa baitzen; kataluniarrak,
madrildarrak, aragoiarrak, kanariarrak,
euskaldunak... Baina gauero, ibilaldia
bukatu eta babeslekura helduta, Babelgo dorrea pizten zen.
Kurduek konfederalismo demokratikoaren irizpideak barneratzea nahi
zuten eta horretarako komunetan
nahasturik banatu gintuzten. Ekialde
Hurbilean bezala, denok elkarlanean
aritu behar genuen, baina asiriarren,
arabiarren, zirkasiarren edo iazidien ordez, Europako kultura eta jatorri askotako ekintzaileok eztabaidatzen genuen:
italiarrek, suediarrek, alemaniarrek...
Helburua zen komunak koordinatzea,
egunoroko lan politikoak eta arruntak
ARGIA | 2018/03/18

antolatzea eta kritika eta autokritika
bideratzea. Hau da, kurduek praktikara
eramaten ari diren maoismo eta sozialismo libertarioaren uztarketa bitxi hori
bizitzea.
Gure etxea lehenengo egunetan Gerra Hotzeko bunkerra izan zen. Berez,
Frantzia eta Alemania zeharkatzea zen
hasierako asmoa, baina iazko martxan
turkiarrekin izandako liskarrak aintzat
hartuta eta egoera politikoa pil-pilean
zegoenez, antolatzaileek herri neutralera jo zuten segurtasuna bermatzeko.
Edonola ere, kurduen talde batek babes
lanak egiten zituen, faxista turkiarren
balizko erasoez babesteko.

Protestak
Lehenengo egunak Alpeen magalean
eman ostean, otsailaren 15ean eta 16an
Genevara hurbildu ginen. Han Saleh
Muslim PYDko lehendakariarekin topo
egin genuen. Nazio Batuen egoitzara

zihoan Afrini buruzko txostena aurkeztera, turkiarrek eta jihadistek 200 zibil
baino gehiago hil baitituzte bonbardaketetan. Prentsa agerraldia egin zuen gure
artean, hainbat boluntariok giza-hesia
osatzen zuten bitartean; Turkiak milioi
bat euro eskaini du Muslim harrapatzeagatik. 18an Pragan atxilotu zuten turkiarren aginduz eta 27an Txekiako epaitegiak libre utzi zuen berriz ere.
Guk ere Genevako Nazio Batuen aurrean protesta egin genuen; salatzeko
Afringo sarraskien kasuan erakundearen utzikeria eta Alemania, armak Turkiari salduz, gerraren kontura sekulako
negozioa egiten ari dela.
Gero hiriko zinema batera jo genuen
eta zuzeneko telebista saio batean parte
hartu genuen. Dilek Öcallan mintzatu
zen, HDP alderdi kurduko legebiltzarkidea Turkian eta Abdullah Öcallanen iloba. Nabarmendu zuen Turkiaren asmoa
dela Afrinen mugimendu kurduaren au37
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AFRIN: KURDUAK INPERIALISMOAREN KOLPE-ZAKUA
Urtarrilaren 20an Turkiako armadak eta
hainbat talde yihadistek Afrin Siriako kantoi kurdu autonomoa inbaditzeari ekin
zioten Errusiaren baimenarekin. Geroztik
200 zibil baino gehiago hil dituzte bonbardaketetan eta ehunka borrokalari zendu
dira bi aldeetan.
Bataila hasi zen Estatu Islamikoaren eta
Siriako gobernuaren aurkako oposizioaren porrota bistakoa zenean. Orduan, zergatik piztu da berriro gudaren sugarra eta,
gainera, kurduen aurka?
Siriako Gerra munduko potentzien eta
Ekialdeko herrialdeen xake partida odoltsu bilakatu da, eta egoera horretan estaturik gabeko herriak dira oro har galtzaile,
kurduak esaterako. Zentzu horretan, kurduek bere biziraupen politikoa bermatzeko hirugarren bidea abiatu zuten Sirian;
Konfederalismo Demokratikoaren alde
egin zuten, lerrokatu gabe Assadekin, ezta
oposizioarekin ere. Horrez gain, bi poten-

rrerapauso guztiak (feminismoa, ekonomia soziala, kulturartekotasuna) zapuztea eta lortutako askatasuna jihadisten
bitartez ezabatzea, Kobanen bezala.
Aretoa emozioz bete zen erresistentziaren alde, eta tanke turkiar zartatuen irudiak jartzen zituzten bakoitzean, algarak eztanda egiten zuen. Giroa borborka
zegoen eta, bat-batean, Siriako PYDko
gazte kurduek aretoa lagatzea erabaki
zuten. Europarrok ez genuen ezer ulertzen, baina, gerora azaldu zigutenez,
hizkuntzaren borroka nonahi dago. Izan
ere, telebista programan parte hartzeari utzi zioten turkiarrez emititzen ari
zelako, kurdu gehienak Turkiaren menpe bizi baitira. Egia esan, poztu gintuen
ikusteak kurduen artean ere eztabaida
sutsuak ematen direla hizkuntza edo
molde politikoen ondorioz.

Geneva eta Estrasburgo
Otsailaren 16an berriro itzuli ginen Nazio Batuen eraikinera euren pasibotasuna aurpegiratzeko. Kasu horretan, Saleh
Muslim izan genuen berriro gure artean.
Ekitaldia bukatu ahala, autobusetara igo
ginen Estrasburgora joateko. Han, gure
lehen geltokia Kurduen Kultura Zentroa
izan zen; paretak hildako militanteen
argazkiz josita zeuden. Gau horretan fa38

tzia handiekin akordioak lortu zituzten
2016an; Ameriketako Estatu Batuekin Eufrates ibaiaren ekialdean Estatu Islamikoa
garaitzeko, eta errusiarrekin mendebaldean, Afringo kantoi isolatuan inbasio turkiarra ekiditeko.
Hortaz, zergatik okertu da dena orain?
Alde batetik, kurduek bere eragin eremua asko zabaldu dute Siriako ekialdean
(Mambij, Raqqa, Shadadi, Deir Ez Zour)
eta, dagoeneko, borrokalari gehienak arabiarrak dira Siriako Indar Demokratikoetan (kurduek lideratzen duten aliantzan).
Litekeena da AEBek lurralde hori guztia
baliatu nahi izatea, ahal duten neurrian,
Iran eta Errusiaren eragina murrizteko.
AEBek kurduak babesteak izugarri larritu
du Turkia, NATOn AEBek duten bazkide
nagusia Ekialde Hurbilean. Horregatik, turkiarren lehentasuna bilakatu da kurduen
aurka jotzea eta ez Bashar Al Assaden gobernuaren kontra.

Errusiaren estrategia
Turkiarren helburu aldaketa inork baino
hobeto kudeatu dute errusiarrek. Hasteko, Alepoko batailan turkiarrekin adostu
zuten indar yihadistak hiri garrantzitsu
horretatik mugitzea Siriako iparraldera,
kantoi kurduen lotura saihesteko. Kasu
horretan lehenengo aldiz ireki zion Errusiak aire eremua Turkiari. Behin lotura
eragotzi eta gero, errusiarrek kurduekin
akordioa erdietsi zuten Afringo kantoia
defendatzeko. Horrela, guztiek irekita utzi
zuten aukera etorkizunean akordio horiek
handitzeko. Geroztik, Errusiak harremanak sakondu ditu Turkiarekin (aire defentsarako misilak saldu dizkio eta, gainera,
gas hodia erabiliko du bertan, Ukrainaren
gaineko mendekotasuna leuntzeko) eta,
ikusita kurduek ez ziotela Bashar Al Assadi
Afringo kontrol politiko eta militarra ematen, Turkiari erraztasun osoak eman dizkio
kurduen aurka jotzeko.

milia kurduekin egin genuen lo. Gure
kasuan, familiako bi semeak Kurdistanen zeuden egun; horietako bat Afrinera
igarotzen saiatzen ari zen egun horretan
Iraketik, erizain lanak betetzeko.

Eguraldiak hobera egiten ez zuela ikusita, lehenago bukatu zen ekitaldiaren
osteko jaialdia. Bazirudien guztiontzat
etxera itzultzeko unea heldu zela, baina
azken ezustea zain genuen.

Manifestazioa

Raqqako borrokalaria

Larunbatean elur eta euripean hasi zen
Estrasburgon mobilizazioa. Internazionalistok jende uholdearen buruan geunden, Siriako Afrin kantoi kurduaren aurka Turkiako presidente Recep Tayyip
Erdoganek agindutako eraso kriminala
salatzeko, baita Abdullah Öcallanen askatasuna exijitzeko ere. Öcallan duela bi
urte erabat isolatuta bizi da Imrali uharteko espetxean; senideek ere ezin dute
berarekin hitz egin.
Ibilbide luzea osatu genuen eta kale
guztietan Gendarmeria eta CRS poliziak
pilatzen ziren, eraso jihadista baten beldur. Apurka-apurka manifestazioaren
helmugara heldu ginen eta ordezkaritza
guztiek hartu zuten hitza. Euskaldunok
irtenbide politiko baketsua aldarrikatu
genuen, baina hala gertatzen ez den bitartean, herri kurduaren erresistentzia
goraipatu genuen, bereziki, emakume
borrokalariena; Afrinen borrokan hil direnen Sakine Kansiz, Arin Mirkan, Barin
Kobani edota Avesta Xaburren gisara.

Bruselako bidaian Espainiako Estatuko gazte bat elkartu zen ordezkari euskaldunokin. Berarekin hizketan ginela,
jabetu ginen Siriako Raqqan ibilitakoa
zela Estatu Islamikoaren aurka. Ez zen
abenturazalea, ezta militarra ere, historialaria eta ezkerreko militantea baizik.
Egun batzuk lehenago lagun mina galdu
zuen Turkiaren aurka borrokan: Olivier
François Jean Le Clainche, ‘Kendal’. Bretoi independentista zen, euskaraz zekien eta kurduekin Sirian borroka egin
ostean, Afrin defendatzera joan zen eta
han hil zuten otsailaren hasieran. Bidelagun izan genuen milizianoari galdetuta, berak argi zuen Siriako konponbidea
kurduen eta Bashar Al Assaden arteko akordioaren eskutik etorriko zela.
Hala eta guztiz ere, zalantza egiten zuen
Errusiak, Iranek, Turkiak edota Ameriketako Estatu Batuek hori ahalbidetuko
duten, eta erregimenak ulertu ote duen
egoera ez dela itzuliko gerra aurretiko
statu quora. n
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denboraren makina

goebbelsen irrati gudua
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Frantzia, 1939ko abenduaren 16a
(Saxonia). Radio Humanité irratiaren
emankizunak hasi ziren. Frantziarrek ez
zekiten emisioak nondik zetozen, igorleak errepikagailua aldatzen baitzuen
aldiro. Irratiak berak zioen Frantziako Alderdi Komunistaren ahotsa zela,
eta irratiaren izenak berak L’Humanité
egunkari komunista zekarren gogora.
Baina irratia sortzeko agindua Berlindik etorri zen aste batzuk lehenago. Protokoloa Joseph Goebbels (1897-1945)
informazio eta propaganda ministroak
berak sinatu zuen urriaren 30ean.
Irratia arma indartsua zela jabetuta, Goebbels doktoreak etxean probatu zuen lehenik. 1933an diru-laguntza
partida handia bideratu zuen irrati-hargailuen ekoizpenera, produktua askoz
merkeago saltzeko. Gerra pizterako,
zazpi milioi irrati saldu zituzten Alemanian. Irrati uhinen bidez alemaniarren
etxeetan eta buruetan sartu zen propaganda ministroa.
1939 urtearen amaiera, Frantziako
Guduaren atarian, uhinek arerioen lerroa zeharkatzeko garaia zen. Igorgailu
indartsuak instalatu zituzten Kolonian,
Stuttgarten eta Leipzigen eta frantsesezko buletinak ematen hasi ziren.
Alemaniar espioiei buruzko gezurrak
zabaldu zituzten, esaterako, mojaz mo-

Joseph Goebbels Alemaniako informazio eta propaganda ministroak irratia erabili zuen
arma gisa etxean nahiz etsaien lerroez bestaldera.

zorrotuta ezkutatzen zirela. Hala, zenbait kasutan, frantziar soldaduek mojak
bildu eta eskuak eta zintzurra begiratzen zizkieten, gizonezkoak ez zirela
egiaztatzeko. Beste mamu batzuk ere
erabili zituzten estrategiaren lagungarri; jauskariei zeruaren koloreko uniforme urdin argiak eman zizkieten “ikusezinak” izan zitezen.
Espioien errezeloa izurria bezala zabaldu zen eta, alarma faltsuen mehatxuak bultzatuta, milaka eta milaka
frantziarrek etxea utzi zuten leku seguruago baten bila. Goebbelsek “artaldea”
nahi bezala gidatzeko ordua zen.

“Toki seguruetara iristeko alemaniarrik gabeko bide” jakinak erabiltzeko gomendatu zieten buletinen bidez.
Bide horiek frantziar tropek hornigaiak,
armak eta zaurituak batetik bestera
eramateko erabiltzen zituzten; jende
uholdeak irratiz gidatuta, frantziar ejertzitoaren bideak kolapsatu zituzten eta,
bide batez, alemaniar Panzerrek Parisera iristeko erabiliko zituzten bideak
garbiago geratu ziren.
Gerra irabaztea beste kontu bat izango zen, baina Frantziako fronteko irrati
gudua erraz irabazi zuen propagandaren maisuak. n

Botila batean gordetako mezurik zaharrena

Kym Illman

ARGIA | 2018/03/18

Australiako hego mendebaldeko kostaldean barruan mezu bat zeukan botila
aurkitu zuen Tonya Illmanek joan den
urtarrilaren 21ean, hondartzan paseatzen ari zela. Ontzia ginebra botila holandarra da eta barruko mezuak 1886ko
ekainaren 12ko data du idatzita. Horrenbestez, orain arte aurkitutako mezudun botilarik zaharrena da.

Botiletan gordetako mezuoi erromantizismo kutsua eman ohi diegu, baina
aurkitutako paperak, dataz gain, koordenatu batzuk ditu eta Paula ontzi alemaniarretik bota zutela dio. Alemaniako
Itsas Behatokiak milaka botila bota zituen itsasora 1864tik 1933ra, korronte
ozeanikoak ulertu nahian. Aurkitutako
botila horietako bat da. n
39
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ardogintza kimikoa

Pozoiaren aho sabaia
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Ardo eta sagardo ekologiko eta biodinamikoen beste muturrean daude ardo
industrialak edo kimikoak. Azken hauek
produktu kimiko sintetikoak erabiltzen
dituzte; mahasti eta sagastietan hormonak, ongarriak, pestizidak, herbizidak
eta abar, eta upategietan, antzera.
Produktu kimiko gehienak sintetikoak
dira, hau da, industrietan sortutakoak.
Gutxi batzuk besterik ez dira naturalak.
Produktu kimiko horiek arrastoa uzten
dute bai lurrean, bai ingurumenean, bai
landareetan, bai fruituetan, bai ardoetan, bai sagardoetan. Beraz, argi izan
behar dugu: produktu horietako asko
guregana iristen dira. Honezkero igarri
diozu, gure aho sabaiaren eta berarekin
hertsiki uztartua dagoen garunaren gozamenerako hartzen dugun mama gozoak zure gorputzean ere arrasto ederra
utziko du.
Sagardoak eta ardoak edaten ditugunean, edariaren kalitateari buruzko
iritzia ematean, gero eta ohikoagoa da
azalpen zabal, zehatz eta zorrotzagoak
entzutea. Ikasten ari gara. Edariaren
ezaugarrietatik abiatuta, bere bizitzari buruzko datu harrigarrienetara irits
gaitezke: zein lur eta lurpe motatan bizi
den fruitu arbola, zein aldaerako fruitua
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den, zein eguraldi segidak baldintzatu
duen uzta hori, nola landu den upategian... Horretarako hizkuntza osatzen
ari gara. Sagardo-ardoa edan duen aho
berak esango ditu aho sabaian eta garunean sortu dizkion irudipenak, zirrarak,
usteak eta iritziak.
Edaria hizkuntza bilakatzeko itzultzaile egokia izateari aho sabaia izatea
deitzen zaio gure etxean. Aho sabaia
edo jakintza hori dastamen papiletan
eta sudur mintzean edo pituitarioan datza. Eta, jakintza guztia bezala, landu
eta hezi egin behar da. Eta jantzia izatea
jan hitzetik baletor, edarietan jantzia
izateari edantzia edo nola arraio esan
behar diogu?

Ezker-eskubi, Jérôme Douzelet sukaldaria eta
Gilles-Eric Séralini biologoa. Pestiziden dastaketak
antolatu dituzte, ardoetan topatutako pestiziden
dosiak uretan dastatzera emanaz.

Edantzi edo jantzi izateko asmo horretan, bi lagun frantsesek urrats izugarria egin dute. Jérôme Douzelet sukaldariak eta Gilles-Eric Séralini biologoak
pestiziden dastaketak antolatu dituzte.
Ardoetan topatutako pestiziden dosiak
uretan dastatzera ematen dituzte. Ardogintza kimikoa edo ez ekologikoa, munduko pestizida erabiltzaile handiena
dela diote. Kasu euskal ardogileak eta
sagardogileak! Jantzi eta edantzi ekologikoan. n
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EUSKAL HERRIKO AGENDA
Martxoak 14: Arguedas
Eskola baratzean udaberrirako plangintza osatzeko tailerra. 16:00etan Sancho
Ramirez ikastetxean.

Martxoak 14: Iruñea
Emakume nekazariak eta elikadura burujabetza Nafarroan, generotik begira
hitzaldia. 19:00etan Errotxapean, Ingurumen Heziketarako Museoan.

Martxoaren 16tik 18ra: Etxalar

Ingurumen boluntarioek baso
jangarria jarri dute Sarrigurenen
Garazi Zabaleta
@tirikitrann

2017ko aurrekontu parte-hartzaileetan herritar batek Sarrigurengo (Nafarroa) ubidearen alboko gune naturalean baso jangarria sortzea proposatu
zuen. Momentu hartan proiektuen artean bozkatuena izan ez zenez, atzera
bota zen proposamena. Baso jangarria
sortzearen ideia hor geratu zen, ordea,
eta herriko lorezaintza taldeak erabaki
du orain proiektua berrartu eta beste
modu batean aurrera ateratzea. Martxoaren 10ean ekin diote basoa sortzeari ingurumen boluntariotzako kideek
eta hainbat herritarrek.

Inguruko animalientzat ere
onuragarri
“Aurrekontua lortu ez eta ideia atzera
bota zenean guk pentsatu genuen: zergatik ez dugu ba egingo? Beste modu
batean egiterik egonen da”, azaldu digu
Mikel Etxarte Azkarate Eguesibarko
ingurumen zinegotziak eta proiektuaren bultzatzaileak. Herriko lorezaintza
taldea hasi zen orduan basoa sortzeko
proiektua martxan jartzen, beraiek eroARGIA | 2018/03/18

si dituzte beharrezko landare, zuhaixka
eta materialak.
Urtez urte, basoa sortzen pixkanaka
joango direla dio Etxartek, eta oraingoa proiektuaren lehen urratsa dela.
“Zuhaixkak non joanen diren lorezaintza
taldeak definitu du: masustak, masusta
gorriak, basaranak, eta zuhaitzen gunea
egonen dira, besteak beste intxaurrondo,
gereziondo aranondoekin”. Baso jangarriaren inguruan ibilbide moduko bat
egitea dute asmo, eta ingurumen boluntariotza taldea eta herritarrak aritu dira
hura sortzeko lanean. “Garrantzitsua da
horrelako guneak egotea hiri inguruetan, jendearentzat ez ezik, fruta horiek
hegazti eta ugaztun askoren elikagaiak
baitira negua pasatzeko”, dio zinegotziak.

Ingurumen boluntarioen balioa
20 pertsona inguruk osatzen dute boluntario lantaldea, gehienak bailarako
herritarrak dira, baina Iruñeko eskualdeko jendea ere badago. Orain arte,
baso jangarriarenaz gain beste bi ekimen egin dituzte boluntarioek: iaz urmaelak naturalizatzen aritu ziren anfibioentzako mikro-hezeguneak eginez,
eta Aterpeak proiektuaren baitan, berriz, hegazti harraparientzako habia-kaxak egiten aritu dira. n

Landare basati jangarrien ikastaroa, Clara Gutierrezen eskutik. Izena eman eta
informazio gehiago jasotzeko:
suakin.elkartea@gmail.com helbidean
edo 609 11 59 56 zenbakian.

Martxoaren 16tik 18ra: Zestoa
Zaldi heziketa naturala. Izena eman eta
informazio gehiago jasotzeko:
655 71 42 63 zenbakian edo
zaldiko@zaldikodomanatural.com helbidean.

Martxoaren 17an Oionen
eta 18an Moreda Araban
Arabako Errioxako
Oliba Olioaren VII. Jaia.

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

Bizi Baratzea buletina
jasotzeko, eman izena
Zure e-postan 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
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komunitatea

feminismoa

Nola eragin
du greba
feministak
ARGIAn?
Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria

“Gune hau bat greba feministarekin”.
Horixe martxoaren 8 honetan Euskal
Herriko beste hainbat gune publiko
eta lantokitan bezala, ARGIAren atean
irakur zitekeen mezua. Barrura sartu
eta normalean hamabostetik gora lagun egoten diren aulkien erdiak baino
gehiago hutsik. Sei lagun kazetari lanetan, eta hiru etxetik, zaintza eta kazetari
-lana uztartu nahian.
Kazetaritza lana soilik aipatu dut, administraritza eta komertzial lanak geldirik egon baitira greba egunean. Usainduko duzu zergatik, ezta? ARGIAren
ekonomiak %100 emakume aurpegia du.
Eta kontrara, aldiz, erredakzioan bertan emakumeen lanuzteak ez du berebiziko eraginik izan; erredakzioko bi
emakumeek greba egin dute, ARGIAn
greba aktiboa deitzen zaiona, Barakaldo
eta Bilboko mobilizazioetan parte hartu
dute, eta etxe honetako kazetariek greba guztietan bezalaxe bertatik jarraipena egin dute.
Baina greba honen bidez ikustaraztea
lortu nahi zen elementu batek ARGIAko lana ere aldrebestu du. Hiru erredaktore geratu dira etxean bertatik lan
egiteko asmoz zaintza-lanekin uztar42

Martxoaren 8an horrelaxe zegoen ARGIAren Lasarteko egoitza.

tuz, normalean ordu horietan beraien
haurren zaintzaz arduratzen diren emakumeak gelditu eta kalera atera direlako. Zer eragin izan du horrek? Haur
txikia duenak denbora gutxiago eskaini
ahal izan diola ordenagailuaren aurrean
lan egiteari, editore lanetan zebilenak
eguerdiko tartean ezin izan duela lanarekin jarraitu haurren jangela-zerbitzua
geldirik zegoelako... Eta ohiko erritmoaren martxa aldatu da.
Administraritza eta komertzial lanak
%100ean gelditu direla esan dugu. Egun
batez. Eta ez dakit ARGIArentzat zer
izan daitekeen jardun hori 24 orduz geldirik egotea. Agian ez du zifretan eragin
izugarririk izango egun batek. Baina zer
gertatuko litzateke astebetez geldirik
egongo balira emakume horiek?
ARGIAn langileek asanbladan erabakitzen dute enpresa bezala greba egin
edo ez, eta asanbladak erabakitakoa
betetzeak ez du zigor ekonomikorik
eragiten. Gainerako grebetan bezala
oraingoan ere, langile guztiek egun hori
normal kobratuko dute, langile bakoitzak egun horretan greba feministari
bere ekarpena modu ezberdinean egin
bazion ere. n

AGENDA
Zuloan liburuaren aurkezpen
hitzaldiak. ARGIAko Urko
Apaolaza AHTko obretako lan
baldintzez mintzatuko da.
• Martxoaren 23an, Urretxun.
18:30ean Urretxu-Zumarragako
Gaztetxean.
• Apirilaren 12an, Donostian.
17:30ean ELAren Amara Berriko
egoitzan. Igor San Josek Anoetako
obrez ere hitz egingo du.

Euskararen
biziberritze-prozesuaren balioak
mahai-ingurua.
• Martxoaren 15ean, Andoaingo Martin
Ugalde Kultur Parkean, 19:00etan. Joanmari
Larrarte (Elkar), Leire Cancio (Elhuyar), Abel
Ariznabarreta (Ikastolen Elkartea), Gorka
Espiau (Agirre Lehendakaria Center) eta
Bego Zuza (ARGIA).
• Martxoaren 20an, Bilboko Bizkaia
Aretoan18:00etan. Juan Jose Ibarretxe
(Agirre Lehendakaria Center), Joanmari
Larrarte (Elkar), Leire Cancio (Elhuyar),
Abel Ariznabarreta (Ikastolen Elkartea)
eta Bego Zuza (ARGIA).
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Egin ARGIAkoa!
Eman eta jaso
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Maider Oleaga
zine zuzendaria

“Muga asko
gainditu zituen
Elbira Zipitriak,
eta nik ere bai,
haren historia
kontatzeko”

44
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Ideia batzuen atzetik bide luzea egin behar izaten da maiz; eta beste
batzuetan, ideiak berak dira zu aurkitzen zaituztenak. Halako zerbait
gertatu zitzaion Maider Oleaga zinegileari (1976, Bilbo). Geroztik, sei urte
eta zientoka lan-ordu joan dira, baina azkenean amaitu du Muga deitzen
da Pausoa filma. Hezkuntzan zein politikan aitzindari izan zen Elbira Zipitria
ezagutzeko egin duen bidea kontatu du lan horretan.
Zazpi urteren ondoren Mexikotik itzuli
zenean, lagun batek bota zion galdera:
ba omen zuen etxe bat Donostiako Parte Zaharrean, konfiantzazko norbaiti
alokatu nahi ziona, eta ea hartuko zuen
berak. Etxea ikusi eta berehala eman
zion baiezkoa. Bazekien aurrez Elbira
Zipitria delako batena izan zela, baina
ez zion garrantzirik eman. Zipitria nor
izan zen jakin zuen gero, baita etxe hori
bera eskola klandestino gisa erabili zutela ere. Ezin izan zion tentazioari eutsi:
berak kontatu beharreko historia zuen
hor, parez pare. Sei urte eman ditu lan
horretan. Bitartean, beste bi proiektutan ere murgildu da: ETBk eskatutako
Iragan gunea Berlin zuzendu zuen, eta
dena du prest Kuartango herrian egindako western bat ardatz izango duen
Kuart Walley filmari ekiteko.

Zerk ekarri zintuen dokumentalgintzara?
Ni fikzioan hasi nintzen. Ikus-entzunezkoak ikasi nituen Iruñean eta zine zuzendaritza Madrilen. Fikziozko zuzendari gisa izan nintzen hezia, eta gero,
Mexikon, egin nituen lan batzuk zuzendari gisa ere. Baina ez nituen lan-tresnak
menperatzen: kamerak, post-produkzioa… Zinemara modu artisauago batean
hurbiltzeko beharra sentitu nuen. Film
labur bat egin nuen Bolivian lan horiek
guztiak nire gain hartuta, eta horrek zerbait aldatu zuen nigan. Oraindik badut
fikziora itzultzeko gogoa, baina aurrez
dokumentalarekin eta errealitatearekin
harreman handiagoa nahi nuen izan. Zinemarekin dudan erlazioan sakontzeko
bidea izan dira dokumental hauek.
Nire irakasle izan zirenek Elbira Ziptriarekin ikasi zuten, eta gehiago edo gutxiago,
eman ziguten haren berri. Baina han edo
hemen galdetuz gero, inor gutxik daki
nor izan zen.
Egin zuen lan guztia kontuan hartuta,
ez da batere ezaguna. Ia zazpi urte dira
ikertzen hasi nintzela, eta interneten
ez zegoen ia ezer. Liburu bakanen bat
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	testua eta Argazkia:

Lander Arretxea
@larretxea

dago, bat hil zenean egin ziotena, eta pedagogiaz ari diren beste batzuk. Baina
haren bizitzaz, ez dago ia ezer. Lehenengo bi edo hiru urteetan ikertzen aritu
nintzen, eta oso saturatuta bukatu nuen
prozesu hori. Bera bizi izan zen garaia
eta egin zituen gauza guztiak ulertzeko,
asko arakatu behar nuen. Hizkuntza,
politika, hezkuntza… Mila alor landu
zituen. Horrek eraman nau jende asko
ezagutzera: haren lagunak, ikasleak…
Neurri handi batean, Elbiraren munduan sentitu naiz.

Fikzioaren eta errealitatearen arteko
muga fina dela azpimarratu izan duzu.
Oso gai zabala da. Niretzat beti dago fikzioa, baita dokumental batean ere. Nire
pertsonaia dokumentalean sartzearekin
batera, fikzio bat eraiki dut hor. Kasu honetan, Elbira Zipitria pertsonaia historikoa da. Hala ere, nik pertsonarengana
hurbiltzeko izan ditudan errekurtsoak
irudimenezkoak dira: besteen oroitzapenak eta nire harremana jada hilda
dagoen pertsona batekin. Hori forman
ere nabaritzen da. Ez nuen biografia bat
egin nahi: hasieran ikerketa sakona egin
arren, gero liberatu egin nintzen horretaz. Bilaketa ez da izan hainbeste historikoa, pertsonala baizik. Nahi nuen jakin
nolakoa zen emakume hori eta zergatik
gertatu zitzaion gertatu zitzaiona.
Zu zeu ere dokumentalaren parte zara.
Dokumentalak egitean ohikoa da bilaketa batean murgiltzen den zinegilearen
figura. Eroso sentitu zara paper horretan?
Pelikula honetan nahitaezkoa zen ni
agertzea. Orain urte batzuk, lotsagatik
edo, zalantza egin nuen. Baina nire buruarekin zintzoa izanda: ezinbestekoa
zen. Grabatzen hasi ginenean deserosotasunak ahaztu nituen. Egin behar nuen,
eta kito. Hiru astez grabatu genuen nire
etxean, bost laguneko taldean. Hor agertzen den Maider hori pertsonaia da. Ni
naiz, baina ez naiz ni. Pertsonaia bat da,
konflikto bat duena. Eta pelikularen zer45
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bitzura jarri dut. Off-ahotsa ere nik neuk
jarri dut eta hor sentitu naiz biluziago.

Izenburua bera ere prozesuan aldatu
diozu: Muga deitzen da Pausoa izena du
orain.
Proiektua hasi zenean, IRA26-2 jarri
nion izena. Ira zen Elbiraren ezizena,
eta 26-2 da etxearen helbidea. Niretzat
etxeak pisu handia du eta horregatik jarri nion izen hori. Gainera, lehen gidoiak
26 kapitulu zituen. Bertsio berriak egin
ahala, 26 kapituluenak zentzua galdu
du, eta zenbaki hori ere ez da pelikulan agertzen. “Muga deitzen da pausoa”
esaldia Elbira Zipitriaren lagun batek
erabili zuen nirekin hitz egin zuen batean. Pedro Mari Otañoren poema batetik ateratako esaldia omen da. Apuntatu
nuen asko gustatu zitzaidalako, eta gero
muntatzeko garaian, zentzua zuela ikusi
nuen. Uste dut Elbirak muga asko gainditu zituela bere bizitzan, eta nik ere bai
filma egitean: hasteko, enkoadrea bera;
filmean ni agertzea.
Zipitriari buruzko dokumentalarekin ari
zinen bitartean egin duzu Iragan gunea
Berlin filma ere. ETBk eskatuta hurbildu
zara Agirre Lehendakariak Berlinen eman
zituen garaietara. Nola izan bi lanak uztartzea, bat enkarguzkoa, bestea oso pertsonala?
Oso ondo etorri zitzaidan ETBk jarritako enkarguari heltzea. Saturatu xamar
nengoen ordurako Elbirarekin. Urtebete
eman nuen Iragan gunea Berlinen egiten, eta bost hilabete Berlinen bertan.
Uste dut mesede egin diola Muga deitzen da Pausoa-ri ere. Pelikulari ze forma eman oso zaila izan da, eta distantzia
hori hartuta, argiago ikusi dut gero.
Pertsonaia historikoak ezagutzeko gaur
eguneko pertsonetatik hurbiltzeko joera
dago bi filmetan.
Iraganarekiko nire jokabidea eta interesa zein den adierazten du horrek. Egin
behar da ikerketa historiko bat ulertzeko testuinguru haiek, baina uste dut iraganera beti orainetik gerturatu behar
garela. Elbiraren kasuan bereziki ikerketa izan da orainetik, hemendik. Iragana orainera ekartzeak laguntzen digu
gaur egungo gauza asko ulertzen. Gizarteaz, gure identitateaz… Aurrera egiteko ezinbestekoa da. Horregatik saiatzen
naiz alde pertsonaletik hurbiltzen pertsonaia historiko horiengana. Iragan
46

»» “Iragana orainera
ekartzeak laguntzen digu
gaur egungo gauza asko
ulertzen”
»» “Zinema industrialetik
kanpoko lanetan ere fokua
jartzea komeniko litzateke,
baina alde askotatik eragin
behar da horretarako”
»» “Ohitzen bagara zinema
soilik Hollywoodeko
ereduarekin eta
entretenimenduarekin
lotzera, zaila da gero beste
funtzio bat duen zinea
ikusi eta gozatzea”
gunea Berlinen ere bazegoen ahalegin
bat gaur egungo pertsonen bidez Agirre
Lehendakaria nolakoa izan zitekeen irudikatzekoa. Horretan badute lotura.

Zure lanerako hizkuntza zein izan ohi da?
Elbira Zipitriari dagokionean filmak berak eskatu dizu euskaraz egitea?
Madrilen ikasi nuen, eta gero Mexikon
eman ditut zazpi urte. Lan asko egin dut
gaztelaniaz, eta Muga deitzen da Pausoa izan da euskara hutsean egin dudan lehenengoa. Niretzat, euskararekin
harremana asko aldatu da Elbirarekin,
asko hurbildu nau euskarara. Banekien
aurrez ere, baina ez zegoen nire bizitzaren zentroan. Elbiraren munduan sartuta, ulertu nuen, baita nire gorputzak
ere, hautu bat dela, eta zuk erabakitzen
duzula horrela bizi ala ez.
Dokumentalak muntaian egiten direla
esan ohi da. Baina hala bada ere, film batek aurrera egingo duen edo ez finantziazioa bilatzean erabakitzen da askotan,
oraindik muntaia oso urrun dagoenean.
Eroso zaude egiteko modu horrekin?
Hala dela onartu behar da. Batzuetan

sentitzen duzu gezurretan ari zarela;
ideia idazten duzunean badakizulako
erabaki asko daudela oraindik hartzeko.
Baina dosierra irakurtzen duenak ere
badaki hala dela. Ez zait erraza egiten.
Hala ere, uste dut ariketa polita dela,
behartzen zaituelako pelikula irudikatzera. Egia da, baita ere, ideia asko gelditu zaidala kaxoian, eta oraindik ere
gertatuko zait. Baina, uste dut sakon sakonean argi izan behar duzula proiektu
batean sinesten duzula eta aurrera nahi
duzula egin. Konbentzituta ez bazaude, oso zaila izango da bidea egitea. Indar hori behar duzu, prozesua oso zaila
eta luzea izaten delako. Muga deitzen
da Pausoa-ren kasuan, nik banekien, finantziazioarekin edo ez, filma egin nahi
nuela.

Errementarik eta bereziki Handiak arrakasta nabarmena izan dute. Mesede egiten dizue horrek oso bestelako bidea lantzen duzuen zinemagileei ere?
Pozgarria da arrakasta, noski. Baina normalean film ikusgarrienak handiak dira.
Zine mota asko daude, eta publikoak ez
du ezagutzen lanean ari den jende asko.
Gauza asko daude horren atzean. Zinema industrialetik kanpoko lanetan ere
fokua jartzea komeniko litzateke, baina
alde askotatik eragin behar da horretarako. Hezkuntzan, adibidez, zinemak
oso toki txikia du. Ohitzen bagara zinema soilik Hollywoodeko ereduarekin
eta entretenimenduarekin lotzera, zaila da gero beste funtzio bat duen zinea
ikusi eta gozatzea.
Film bati buruzko film bat egitea da zure
hurrengo proiektua: Kuart Walley.
Hori ere kasualitatea izan da. Zoriz joan
nintzen Kuartango herrira, eta han jakin
nuen western bat egin zutela bertan.
Pentsatu nuen hor bazegoela pelikula
bat. Gero, Iragan gunea Berlineko ekoizlea den Mario Madueñok deitu zidan
esanez Madrilgo ekoizle batek jakin
zuela film horren berri, eta nahi zutela zerbait egin. Zuzendari bila ari ziren
eta esan nien baietz. Oraindik hasierako
fasean gaude, baina helburua da kontatzea nola egin zuten Algo más que morir
filma zazpi urtean, modu amateurrean
eta herritarren laguntzarekin, herri
osoa horretarako egokituz… Murgiltze
prozesua martxotik aurrera hasiko da
eta orduan erabakiko dugu nola kontatu
eta irudikatu. Hori izango da erronka. n
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Sahatsa Jauregi

Garai baten ikurrak
‘Bere zure zulo’ serieko lan bat (2016)
Xabier Gantzarain

Assemblagea.

@gantzarain

2007an Arte Ederretan lizentziatu zenetik arte esparruan dihardu lanean gelditu gabe. Okela Sormen Lantegiko kide
da gaur egun Sahatsa Jauregi Azkarate
(Itaparica, Brasil, 1984ko irailaren 25a).
Sari berezia lortu zuen 2013an Gipuzkoako Artista Berrien programan,
Goods. Ondasuna proiektuagatik. “Lan
metodologia zehatz batetik abiatzen
naiz arte jardunean: bildumagilearena. Argazkiz eta objektuz osatzen den
amaiera gabeko atlas batean biltzen ditut, erakargarriak egiten zaizkidan ikur
eta elementuak”.
Gerora azaldu izan du zein den arrazoia: “Bilduma hori fijatzen da pertsoARGIA | 2018/03/18

nak, inguratzen gaituen horrekin, deskuidoz edo borondate artistikorik gabe
behintzat, eratzen dituen ariketa sentsibleetan”. Alegia: zer dio gutaz gure gelak,
gordetzen dugun objektu sortak, inongo
borondate artistikorik gabe baina logika
baten arabera ordenatzen ditugun moduak, zer dio gutaz gure gustu onaren
zentzuak, zer dio gutaz guretzako ona
den gustua barneratzeko jaso dugun heziketaz, zer dio gutaz gure gelak.
2016aren bukaeran jarri zuen erakusketa Carreras Mugica galerian, Bere
zure zulo, eta hangoa da hemen ikusten
duzun lan hau. Urtebete lehenago oso
ezaugarri diferentetako bi ekitalditatik

jaso zuen enkargua: garaikurrak egitea.
“Ni ordurako hasia nintzen erositako
objektuekin lanean, kolekzionatzen nituen objektu-fetitxeekin, eta garaikurren proposamen hau jaso nuenean erabaki nuen logika bera aplikatuko niela
enkargu hauei, hau da, estudioan eskulturak egiten nituen modu berean landuko nituela”. Antolatzaileei ez zitzaizkien
gustatu, antza, garaikurrak, baina artistak garaikurrekin lanean jarraitzea erabaki zuen.
Gustu oneko jotzen ez diren objektu
hauekin artelanak egitean, Nicolas Bourriaudek exforma deitu duen hori agertzen da hemen, garai baten ikur. n
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Ez jo berriro, Sam
Amaia Alvarez Uria

Berriki Nafarroako liburu dendek 2017ko euskarazko liburu onenaren saria eman dioten liburuarekin nator: Caliban eta sorgina. 2004an
ingelesez, 2010ean gaztelaniaz eta iaz heldu
zen euskaraz gure artera Edurne Lazkano eta
Aitor Arrutiren lanari esker.
Liburukote sexya da (ia 500 orrialde ditu),
neuronentzako kitzikagarri, pentsatzeko eta
begirada kritikoa garatzeko aukera ematen
digulako Silvia Federicik lan mardul honetan.
Gaia sorgin-ehiza da, nagusiki Europan gertatu zena, baina Amerikan eta Afrikan ere
aurkitu daitekeena. Erdi Aroaren amaieran
hasi zena, baina egun, oraindik, munduko zenbait lekutan arrastoak utzi dituena. Gainera,
Europako sorgin, Amerikako kolonizatu eta
Afrikako esklaboen arteko konexioak egiten
ditu begirada zabalduz.
Egileak dokumentazio lan izugarria egin
du eta balio handiko ekarpen teorikoa: sorgin-ehiza sozialki, ekonomikoki eta politikoki kokatu du eta historia berrirakurri digu
ikuspegi feminista batetik, generoa, klasea eta
arraza kontuan izanik.
Lehen kapituluak aurrekariak emango
dizkigu Erdi Aroko matxinada giroaren
berri emanez. Bigarren kapituluan kapitalismoaren sorrerari buruz hitz egingo
digu, eta erakutsiko zein mekanismo
jarri ziren martxan sistema feudaletik
sistema kapitalistara pasatzeko eta
sorgin-ehizaren funtzioa zein izan
zen argitzeko. Hirugarren kapituluan gorputzaren desjabetzeari bu48

Caliban eta sorgina
Silvia Federici
Itzultzaileak:
Edurne Lazkano eta Aitor Arruti
Elkar eta Jakin, 2017

Silvia Federici (Parma,
Italia, 1942) idazle, irakasle
eta ekintzaile feminista
italiar-estatubatuarra da.

ruz arituko zaigu, eta sexu politiken sorreraz.
Laugarren kapituluan sorgin-ehiza Europan
nola gertatu zen aletuko du hitz, grafiko eta
irudien laguntzaz. Bosgarren kapituluan,
amaitzeko, “Mundu berri”-ko kolonizazio eta
kristautzea izango ditu hizpide, eta metropoli
eta kolonien arteko urre, zilar, diskurtso eta
irudikapen joan-etorriak agertuko dira.
Lurra, gorputza, harreman sareak eta gizatasuna erauziz eta zigorrak, propaganda eta beldurra hedatuz ordena berria nola ezarri zen
kontatuko digu. Botere harremanak onartzen
ez zituzten erresistentzia taldeak birrindu
zituztela postulatuz, bereziki emakume pobre
zaharrak: “Emakumea zapalduz, klase agintariek proletariotza osoa azpiratu zuten”.
Liburu batzuek, pelikulek bezala, soinu
banda dute, eta honek, niretzat, Reincidentesen La historia se repite du. Liburu
aproposa orain irakurtzeko. Martxoaren
8ko greba mundialaren inguruan. n
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» KONTZERTUa

Edertasun hurbila
Montserrat Auzmendi del Solar

Puccini-ren La Bohème obra guztiz atsegina
da, operazale eta ez hain zaleentzat. Sentimendu gordin eta errealak irudikatzen dira:
bakardadea, maitasuna, elkartasuna, beldurrak… Agertzen diren pertsonaiak ez dira hain
“nobelakoak”, egiazkoak baizik. Horrexegatik
suertatzen da hain hunkigarria. Zaila da negarrik ez egitea istorioaren bukaeran, modu
batean edo bestean denok identifikatzen garelako sentimendu horiekin.
Opus Lirica elkarteak Donostian egindako
produkzioa haratago joan zen. Aurrean aipatutako bertuteei, taula gainean izan genuen
taldearen freskotasuna eta gertutasuna gehitu
zizkien. Iragarri zuten Francisco Corujo tenoreak arazoak zituela eztarriarekin eta, beraz,
ezin izango zuela “dena” eman saio horretan,
axola gutxi ordea. Ahots aldetik guztiz biribil
ez ibili arren, interpretazio adoretsu eta sinesgarria egin zuen, oso “benetakoa”. Eta hori izan
zen publikoarengana iritsi zena.
Baina, guztien artean, aitortu behar da
Ainhoa Garmendia sopranoak bere distira hedatu zuela auditorioan. Adierazkortasuna, samurtasuna, eta teknika fin-fina eskaini zituen.
Lehenengo ekitaldian hain ederra den Si mi
chiamano Mimi ezin gozoagoa egin zuen. Hitz
bakoitzari eman zion inflexio eta tonu egokia Mimiren aurkezpena egiteko. Jakin zuen
pertsonaiari sakontasuna ematen eta urtu
egin zituen entzuleak aria horrekin. Bestalde,
zur eta lur utzi gintuen hirugarren ekitaldiko
Donde lieta uscì ariarekin, adierazkor eta ongi
kantatua.
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Pucciniren
‘La Bohème’
Opus Lirica orkestra
Zuzendaria:
José Rafael Pascual Vilaplana.
Eszena-zuzendaria: Pablo
Ramos. Eszenografia:
Raúl Arraiza eta Koldo Tainta.
Bakarlariak: Ainhoa Garmendia,
Francisco Corujo, Helena
Orcoyen, Andrei Bondarenko,
César San Martín, Alessandro
Trotta
eta Jagoba Fadrique.
Kursaal Auditorioa.
Martxoaren 2a.

Helena Orcoyen sopranoak Musetta bizia
egin zuen. Ahots motzagoa du baina primeran
kolokatzen du eta, horri esker, Quando m’en vo
bals famatua ederki iritsi zitzaigun.
Aipamen berezia merezi du Andrei Bondarenko baritono ukrainarrak, Marcello erakargarria interpretatu zuelako. Ezin hobeki emititzen du ahotsa abeslari honek, eta auditorio
osotik garbitasunez entzuten da.
Opus Lirica orkestra, José Rafael Pascual Vilaplanaren zuzendaritzapean, doitasunez baina
distira berezirik gabe aritu zen. Ongi azpimarratu zituzten ahotsak, halere. Pablo Ramosen
eszena-zuzendaritza eta Raúl Arraizaren eta
Koldo Taintaren eszenografia oso lagungarriak
izan ziren gertutasun-giro berezi hori lortzeko. Disfrutagarria. n

Opus Lirica elkarteak antolatutako Pucciniren ‘La Bohème’-ren pasarte bat.
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zuzeneko emanaldia

NAFARROAKO ZINEMA DOKUMENTALAREN NAZIOARTEKO 12. JAIALDIA

Perfekzioa
ez da ederra
Patxi Larrion

palmaresa
Film Onena: Flores, Jorge Jacome.
Zuzendari Onena: Jean Vigo saria: Elohim, Nathaniel Dorsky.
Film Laburrik Onena: Optimism, Deborah Stratman.
Ikusleen Sari Berezia: Young and Beautiful, Marina Lameiro.
Aipamen berezia: O Peixe, Jonathas de Andrade.
Proiektua (X films): La via flotante, Zazpi t’erdi.

@plarrion
Argazkia: PUNTO DE VISTA

Erbia ez zen ageri. Martxoaren 10ean
amaitu zen Punto de vista, Nafarroako
Zinema Dokumentalaren 12. Nazioarteko Jaialdia. Aurtengoan ere, ia astebetez,
begiraden topaleku bilakatu da Iruñeko Baluarte, eta amaierako ekitaldian
ikusitakoaren arabera, Hiri Buruzagiko
hainbat zoko-mokok ere jaso du so-egileen bisita.
Norberak bere soa. Jaialdian ezer iradoki diguten horiek ekarriko ditugu.
Sail ofizialak ia osorik kapitalizatu zuen
gure ikuspuntua. Hona gure begiradak
ederretsi txatalak: Detroiteko irri odoltsuak, Trinh Min-ha vietmandarraren
atzera begirakoa, O Peixe sarituan enbor
baten lehen planoa ikusi eta “naturarekin bat izan eta arrainak harrapatzea”
esaldia otu zitzaiguneko unea, Yours
Truly-ren egiazaletasuna, eta ezeren
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gainetik zeinen baikor utzi gintuen Optimism filmak, horren gutxirekin horrenbeste kontatzeko abilezia hori.
Norberak bere mugak. Flores ez zitzaigun gustatu eta aitor dezagun, ez gara
Elohim bezalako filmez gozatzeko gauza.
Domaia, ez genuen Young and Beautiful
ikusteko paradarik izan, denetariko iritziak jaso ditugu, ikuslea hotz utzi ez izanaren seinale. Bestalde, Adams Sitney makila eskuan ikusi, bai, ikusi genuen, baina
ez ginen haren oldarren lekuko izan.
Norberak bere egitasmoak. Elias Querejeta Zine Eskola aurkeztu ziguten
jaialdian, ez alferrik bai Punto de vista
bai Uharteko Arte Garaikidearen Zentroa graduondoko horren kidetzat hartu
ditzakegu. Ederregia ote.
Norberak bere ametsak. Bizipoza hedatu zuten Lisa Marrek eta Paolo Da-

vanzok pasa den larunbatean Baluarteko Ganbara aretoan. Echo Park Film
Center-ekoek The sound we see tailerra
zuzendu dute, egitasmoa jaialdiaren ertzetako bat izan da, izan ere, eta aurreko
edizioen moldeari jarraiki, ez dira filmak
izan gure begiraden itu bakarra, ezta Baluarte jokaleku apartekoa. The sound we
see egitasmoaren karietara, 24 lagunek,
postari bat barne, bi astez landu filma
mustu zuten. Estrenaldi mundiala inondik ere, Mursegok eta Harkaitz Canok,
inprobisazioaren mugetan murgildu eta
soinu eta hitza jarri zioten Iruñeko Hiri
Sinfonia filmari. Iragankorra, guztiz iragankorra izan al zen Ganbara aretoan
ikusi genuena? Batzuek bederen manray
moldean gozatu genuen ikuskizunaz.
Erbia ez zen Baluarten ageri, baina
haren arrastoa sumatu genuen. n
2018/03/18 | ARGIA

denbora-pasak

Egilea: Ana Zambrano

Hitz gezidunak 								
Islamari
dagokiona
----------Omen (bizkaieraz)

1

----------Ihesilarien
gordeleku

Suari
dariona
----------Lili

Karta joko
----------Noblezi
titulu

Gaia: Zortzimilakoak
Landa,
salbu
----------Baratze
landare

Bits

2

----------Pausaldi
(alderantziz)

Txalupa
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----------Atzizkia:
joera
...Matute,
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5 Munduko bostgarren
mendirik altuena , 8.515 metro
ditu. Gailurrera iritsi ziren lehen
euskaldunak Kike de Pablo eta
Mari Abrego izan ziren 1984an.

N

Himalaiako mendia, Nepalen,
8.156 metroko altuera du eta
bere izena izpirituaren mendia
esan nahi du. Koke Lasa eta

A

3

4 Tibeteraz Txomolungma,
nepaleraz Sagarmata, mendi hau
munduko altuena da. Nepal eta
Tibeteko mesetaren arteko
mugan dago eta 8.848 metroko
altuera du. 1980ko maiatzean,
J.I. Lorentek zuzendutako euskal
espedizioko Martin Zabaleta,
Pasang Temba sherpa lagun
zuela, izan zen bere gailurrera
iritsi zen lehen euskalduna.

K

1

2 Nepaleko mendi hau izan zen
igotako lehen zortzimilakoa,
1950ean Maurice Herzogek eta
Louis Lachenalek igo zutenean.
Gaur egun, igotzen saiatzeak
duen arriskuagatik da ezaguna,
elur-jausi arriskua oso handia
izaten baita hainbat eremutan.
Hauxe izan zen Alberto Zerain
gasteiztarrak zapaldu zuen
azken zortzimilakoa.

Ebazpenak

Natxo Fernandez izan ziren
gailurrera iritsi ziren lehenengo
euskaldunak 1997an.
K

1 Munduko mendirik
altuenetan seigarrena izan arren
(8.201 metro), zortzimilako
errazena dela esan ohi da. Hauxe
izan zen Juanito Oiarzabalek
zapaldu zuen lehen
zortzimilakoa, 1985eko
maiatzaren 15ean. Juan Jose

Amezgarai, Iñaki Querejeta eta
Mikel Ruiz de Apodaca
alpinisten batera lortu zuen, eta
tontor honetara iritsi ziren lehen
euskaldunak izan ziren.
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Indarkeria matxista | zigor kodea | erasotzailea

Paz Frances Lekunberri. Zigorraz bestelako bideak
Espetxearen abolizionista gisa definitzen du bere burua
Paz Frances Lekunberri legelariak (Iruñea, 1983). Zigor
sistemaren eta patriarkatuaren arteko lotura aztertu zuen
2016an, eta lehena bigarrenaren “irudi eta antzera” sortua
dagoela ondorioztatu zuen. Kezkagarritzat jo du gizartean,
azkenaldian, delitugileentzako espetxealdi luzeak eskatzeko
dagoen joera, eta zenbait alternatiba proposatu ditu.

“‘Espetxe’ eta ‘iraunkor’ hitzek
alarma piztu beharko liokete
gizarte demokratiko bati”
Ane Eslava Serrano
@eslavaane
Argazkiak: Josu santesteban

Justizia
zuzentzailea
helburu
“Kriminologoa naiz eta Zuzenbide Penaleko doktore laguntzailea, NUPen.
Bitartekari gisa dihardut justizia konpontzaileko zerbitzuan: biktima eta
delitugileen arteko elkarguneak egiten ditugu, prozesu penaletan logika
konpontzaileagoetan sinesten dugulako. Bestetik, Salhaketa taldean ere ari
naiz. Presoen eskubideak defendatzen
ditugu eta espetxeaz bestelako neurriak bultzatu”.
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Azkenaldian asko hitz egin da espetxealdi irakunkor berrikusgarriari buruz, eta
horren aldeko sinadura bilketa ere egin
dute. Kezkagarria da?
Bai, oso. Zigorraren logikak gure gizartean errotuta daude, guztiz: institutu
batean gazte batek arazo bat duenean,
hori konpontzeko dugun baliabide bakarra zigorra da. Horregatik, norbaitek
oso garrantzitsuak diren gauzei kalte
egiten dienean –bizitza edo sexu osotasuna, kasurako–, asko kostatzen zaigu
logika horietatik irtetea eta epe luzeko
erantzun integralak topatzea. Adi egon
behar dugu, fenomeno konplexuen aurrean erantzun hutsaletan ez erortzeko.
Zigor horren alde egoteko arrazoietako
bat ezjakintasuna izan liteke?
Gizarteak espetxealdi irakunkor berrikusgarriaren inguruko informazio eskasa du, eta komunikabide handietan ez
dute azaltzen zer esan nahi duen, iritzi
politikoetatik harago. Gizarteak, alde
edo aurka egin ahal izateko, informazioa behar du; eta egiazkoa, ez amarrutsua. Gure gizartearen zeinu negatibo

bat da halako zerbaiten aurrean denok
batera kalera irteten ez garenean. Izan
ere, formakuntza politikoa duen gizarte
demokratiko bati, ‘espetxe’ eta ‘iraunkor’ hitzek alarma piztu beharko liokete.

Zigorraren populismoari buruz hitz egin
da. Ados zaude kontzeptu horrekin?
Bai. PP saiatzen da kasu zehatz batzuei
berehalako erantzuna ematen; eta horri populismo deitzen zaio, eta helburu
elektoralistak ditu. Baina, gainera, zerbait larriagoa egiten du: gizakien eskubideak urratzen ditu. Zintzoa al da
Madrilgo Gobernuan dagoen alderdiak
“La Manada” edo Diana Quer bezalako
kasuen biktimen mina erabiltzea neurri
baten aldeko kanpaina egiteko?
Indarkeria matxistako kasu zehatz batzuen ondorioz, gizarteak kondena gogorragoak aldarrikatzea kezkagarria dela
diozu. Zergatik?
Hor biktimen erabilpena dagoelako.
Gobernuak, eta zehazki PPk, erabiltzen
ditu gizonezkoek sistematikoki bortxatzen dituzten emakumeak, zigor poli2018/03/18 | ARGIA

Indarkeria matxista | zigor kodea | erasotzailea argi-kontra

“Patriarkatua zalantzan jarri behar dugu,
bai eta orain arte izan dugun pribilegio egitura ere.
Eta, zehazki, biktima bat dagoenean,
hari galdetu behar diogu zer behar duen”.

tika zehatz batzuk sortzeko; ondoren,
esaten du zuzenbide penalak emakumeak babesten dituela. Haatik, antidoto horiekin, erantzukizuna soilik errudunengan jartzen dute, eta estaltzen
dute haiek egiten ez dutena: indarkeria
matxista bultzatzen duten botere egiturak suntsitzea. Horregatik esaten dugu
arriskutsua dela feminismoek sistema
penalera jotzea.

Zigorren gogortzea biktimak babesteko
arrazoiarekin justifikatzen dute.
Hala diote batzuek, baina argi utzi behar
dugu ez dagoela inongo erlaziorik biktima babestearen eta zigorraren artean.
Hori falazia bat da. Gizartea babestu
nahi badugu, ahaleginak neurri sozialetara bideratu beharko ditugu. Izan ere,
zuzenbideko estatu sozial eta demokratiko batean, zuzenbide penala azkeneko
ratioa izan beharko luke.
Espainiako Estatuko Zigor Kodea, neurri
hori gabe ere, oso gogorra da.
Bai, neurri hori ezarri aurretik Espainian 40 urte arteko zigorrak zeuden.
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Delitu gutxien egiten diren Europako
herrialdeetako bat da, eta kartzelan pertsona gehien dituenetakoa. Horrek esan
nahi du Zigor Kodean delitu gehiago aurreikusita daudela eta espetxearen erabilera izugarria dela.

Ez dago frogatua, ordea, zigor gogorrek
delinkuentzia tasa murrizten dutenik.
Hala da. Europan ez dago ikerketa askorik; baina AEBetan, adibidez, frogatu
dute heriotza zigorrak eta biziarteko
espetxe zigorrak ez dietela pertsonei
delituak egiteko asmoa kentzen. Ikusi
da delitu larriak egiten direnean, atzetik arrazoi sozialak daudela; egiturazko
arazoak.
Zein beste neurri aplikatu beharko lirateke, orduan, gizartea babesteko?
Lehenik, beharrezkoak diren politika
sozial guztiak ezarri behar dira: oinarrizko errenta, hezkuntzari zuzendutako
laguntzak, berdintasuneko hezkuntza...
Hori baita delitua saihestea, pertsona
guztiei eskubide eta baliabide gehiago
ematea. Horrek huts egiten badu, beste

aukera batzuk bilatu beharko ditugu;
adibidez, administrazio-zigorrak. Eta,
azkenik, horrek guztiak funtzionatzen
ez badu, zuzenbide penalera jo beharko dugu. Hemen, ordea, aurreko guztia
ahazten da: PPren gobernuarekin gizartea pobretu egiten da, desberdintasunak
areagotzen dira eta azkeneko ratiora
goaz, zuzenean. Ordenari buelta ematen
diote, eta hori herrialde faxista baten berezko jokaera da: autoritarismoa.

Indarkeria matxistaren kasuan, zein litzateke bide egokia?
Zerrenda bat egitea ezinezkoa da; baina,
hasteko, prebentzioa ezinbestekoa da.
Patriarkatua zalantzan jarri behar dugu,
bai eta orain arte izan dugun pribilegio
egitura ere. Eta, zehazki, biktima bat dagoenean, hari galdetu behar diogu zer
behar duen. Inork ez dio galdetu Sanferminetan bortxatutako neskari zer behar
duen. Adibidez, 2015ean, Nafarroan,
Delituen Biktimen Arretarako Bulegoa
sortu zuten, hainbat neurri eta baliabide
eskaintzen dituena; eta nik halako urratsak txalotzen ditut. n
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Bidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus
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SAREAN ARRANTZATUA
Elektrista bahimendunak
bakarri

Grafiko honekin esplikatu du EiTBk herritarren boto asmoa.

EiTBren inkesta baten
arabera, EAJk irabaziko ditu
hauteskundeak datozen
50 urteetan
EAJk irabaziko ditu Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako hauteskundeak datozen 50
urteetan eta gainera boto-asmoan gorantz egingo du etengabe, EITBk Gizakerbeltz ikerketa zentroari eskatutako
inkestaren arabera. Kate publikoak iragarri du inkestaren emaitzak esplikatuko dituela datozen aste, hilabete eta
urteetan, informatibo bakoitzean ordu
erdiko tartea eskainiz. “Garrantzitsua
iruditzen zaigu euskal herritarrei esatea

Ekuazio zehatza

zer bozkatu behar duten, ejem, barka,
zer bozkatzeko asmoa agertzen duten
inkesta honetan”, azaldu du Xabat Usabataga informatiboetako aurkezleak. EH
Bilduk salatu du inkestak sukalde-lan
handia zeukala: “Galderetan ez da kontuan hartu gu EAJren alternatiba izan
gaitezkeenik”, adierazi dute ohar batean. Jeltzaleek komunikatuari haserre
erantzun diote eta EH Bilduk zehaztu du
“brometan” esan dutela.

Kupel barruan entzerratu dute txotx garaian
ardoa eskatu duen oiondarra
Hernaniko Itoarte sagardotegiko kupel
baten barrutik ahots bat mintzo zaizuela
sentitzen baduzue, ez zaitezte beldurtu.
Mikel Patat Alanda da, Oiongo gaztea.
Larunbatean sartu zuten bertan, bazkal
orduan Arabar Errioxako ardo botila bat
eskatu zuelako: “Txuletari laguntzeko askoz ere edari aproposagoa da garrafoiko
54

sagardoa baino”, esan zuen ozen. Hitzok
entzutean, Astigarragako mutil batek
lepoan hartu eta kupelera jaurti zuen.
“Ohitua nago Hernaniko kaskoko tabernetan/parrandetan emeak gerritik heldu
eta buruz gaindi altxatzen; patatero ezjakina bi metro gorantz botatzeko ez dut
problemarik izan”, azaldu sagardozaleak.
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ZULOAN
Bidaia bat AHT
eta lan-esplotazioan
barrena
Urko Apaolaza Avila

14 €

// LIBURUAK //

AHTko obren hesi laranja gainditu dugu
Lehen eskuko dokumentazio eta testigantzen bidez
egindako bidaia AHTko lan-esplotazioan barrena.
ARGIA eta Manu Robles-Arangizen elkarlanari esker argitaraturiko liburua.

ESKAERAK

www.argia.eus/denda | & 943 371 545 | azoka@argia.eus

AHTzuloan
@AHTzuloan
www.argia.eus/blogak/zuloan

