
5 urterekin hasi zinen errugbian jokatzen, 
1988an emakumeen munduko Lehen 
errugbi kopa irabazi zenuen blackFerns 
taldearekin eta netball eta errugbi kiro-
len ordezkari nazionala ere izan zara. 
Errugbia Zeelanda Berriko kulturaren 
parte da eta bertako herritar izanik poz 
izugarria da kirol honetan jokatzea eta 
arrakastatsua izatea. 70eko hamarka-
dan jaio nintzen eta nire garaian neskek 
kirol hau praktikatzea ez zen ohikoa, 
hala ere, aitak mutilen talde batean nire 
izena eman zuen eta ez nintzen txarra. 
Baina neskatoa nintzela ohartzean be-
rehala bota ninduten taldetik eta hel-
duxeago izan arte ez nuen berriro klub 
batean parte hartzeko aukerarik izan. 
Pixkanaka nabarmentzen eta emaitza 
onak lortzen hasi nintzen eta arrakas-
tarekin batera ametsak izaten hasi ere; 
gure nazioa ordezkatzea ametsa egia 
bihurtzea izan zen.

zein da emakumeen kirolaren egoera 
zeelanda berrian?
Zeelanda Berria, beste hainbat herrial-
de bezala, irekia eta inklusiboa dela si-

nesten dut. Ez daukagu estereotipoen 
aurka borrokatu beharrik, inork ez du 
esaten emakumeek ezin dutenik kiro-
lean parte hartu. Alderantziz, emaku-
meak kirolean parte hartzera animatu 
ohi dira. Eta emakume kirolari mires-
garriak ditugu, oso konpetitiboak eta 
arrakastatsuak, harro nago daukagun 
mailaz. Esango nuke Zeelanda Berriko 
emakumeek abantaila dugula horretan.

datorren emakumeen munduko errugbi 
kopa zuen herrialdean jokatzeko deia 
egin duzu. 
Zeelanda Berria Munduko Kopako ira-
bazle bost aldiz izan ondoren, bada 
garaia. Nik txapelketa jokatzen nue-
nean familiaren eta komunitate osoa-
ren sekulako babesa jaso nuen beti, 
baina ezin zuten inoiz partiduak ikus-
tera joan atzerrira, ezin zuten bidaia 
ordaindu. Edozein kirolarirentzat oso 
pozgarria da etxean jokatzea senide, 
lagun eta herriaren aurrean. Gainera 
merezi duen aitorpena emango lioke 
emakumeen errugbiari: egindako la-
nari errespetua adierazteko eta gure 

txapelketa profesional propioa izatea 
zein garrantzitsua den erakusteko mo-
dua litzateke.

nazioarteko partiduetan, zeelanda berri-
ko jokalariek haka dantza deigarria egin 
ohi duzue.
Haka indigenen tradiziotik dator eta jo-
koarekiko konpromisoa, erronka eta el-
karrenganako errespetua adierazteko 
dantza da. Indigenen errugbi txapelketa 
batera joaten bazara, haka bi taldeek 
aldi berean egiten dutela ikusiko duzu. 
Lehiaketarako prestatzeko eta boterea 
erakusteko errituala da. Errugbi taldeek 
bereganatu dute eta indigenen herriari 
ohore egiteko modu bat da. Gure kul-
turaren eta hizkuntzaren zati bat mun-
duari erakusteko balio du.

2015ean politikara egin zenuen salto. 
zerk bultzatuta?
Politikari lotuta egon naiz beti, batez 
ere nire komunitateari eta gizartea-
ri; ezin naiz injustizien aurrean isilik 
eta ezer egin gabe geratu. Horregatik, 
nahiz eta kirolean erabat zentraturik 

Zeelanda Berriko errugbi izarra, LgBTI kolektiboaren borrokan liderra eta 
herrialdeko komunitate indigenaren defendatzaile sutsua da Louisa Wall 
maoria (1972). parlamentari dihardu, britainiarren kolonizazioak utzitako 
ondorioei aurre egitea helburu.

Louisa Wall
“Datozen hamar urteetan Zeelanda 
Berriaren erabateko deskolonizazioa 
lortzeko esperantza daukat”

 amaia zabala tolosa
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egon, karrera bat ere atera nuen eta po-
litika sozialari buruzko masterrarekin 
amaitu nituen ikasketak. Gure sistema 
politikoko erronka askotan parte har-
tua nintzen, unibertsitatean ere elkarte 
politiko askotan inplikatu nintzen eta 
pertsona publikoa izanik jendeak asko 
jotzen zuen nigana gai politikoen ingu-
ruko kezka eta kexekin. Eta azkenean 
esan nuen, gure familientzat soluzioak 
nahi baditut, ez da nahiko sistema pu-
blikoko parte izatearekin, sistema po-
litiko hau sortzen parte hartu beharra 
dago. Eta hori parlamentuan gauzatzen 
da, beraz zerbait aldatu nahi bada ber-
tan egon beharra dago.

eta parlamentari egin zinen.
Alderdi Laboristarekin bat egin nuen 
[Gobernuan gaur egun], niretzat beti 
izan da batasunaren alderdia, maori 

eta indigenen komunitatearekin elkar-
bizitza sustatzeko pausoa eman duen 
eta berdintasun harremana izan duen 
alderdia. Behin parlamentuan sartuta, 
erronkaz beteriko lana da, multidimen-
tsionala. Alde batetik hautesleen bule-
goan egiten dudan lana eta bestetik par-
lamentukoa. Manwreawko herritarrek 
aukeratu ninduten parlamentuan haien 
ordezkari izateko, beraz herri hone-
tan dut hautesleen bulegoa, eta astean 
behin haietaz arduratzen naiz bertan. 
Zoritxarrez, jendea krisian dagoenean 
soilik hurbiltzen da, kexak, kezkak eta 
arazoak planteatzeko edo denbora lu-
zez itxaroten ari diren zerbait eskatze-
ko. Nire esku dagoen guztia egiten dut 
beraiekin elkarlanean konponbideak 
bilatzeko. Une honetan esaterako, zabor 
bilketari lotutako arazo handi bat dut 
eskuartean.

 » “Onartezina da Pazifikoan 
LGTBI izateagatik 
norbait kriminalizatzea, 
baina horiek ez dira 
gure legeak, Britainia 
Handiko legeak dira, 
haien kolonizaziotik jaso 
ditugun legeak, eta bada 
horiek aldatzeko garaia”

AMAIA ZABALA TOLOSA
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eta horrela al da zeelanda berriko komu-
nitate guztietan? herritarrek parlamen-
tuko ordezkariarekin kontaktu zuzena 
dute?
Bai, parlamentariak astean egun finko 
bat du herritarrekin elkartzeko; bizila-
gunek hitzordua eskatzen dute. Bereha-
lako zerbitzua behar duten kasuetan, 
hauetan bulegoko gainontzeko langi-
leak arduratzen dira.

2012ko zure ekimenari esker, zeelanda 
berria sexu berekoen arteko ezkontzak 
onartzen lehena izan zen ozeanian eta 
hamahirugarrena munduan. 
Une egokia zen, AEBetan hauteskun-
deak ziren eta Barack Obamak apustu 
bera egin zuen. Horri esker eztabaidagai 
bihurtu zen alde guztietan. Frantzia, In-
galaterra, Irlanda eta munduko hainbat 
lekutan hasiak ziren legeztatzeko pro-
zesuarekin eta argi neukan Zeelanda 
Berria prest zegoela eta ez zuela beldu-
rrik izan behar eztabaida honetan sar-
tzeko. Legeztatze prozesuaren lidergoa 
nire gain hartzea eta borroka hau ira-
baztea erabaki nuen; hasi nintzen arau-
dia aztertzen eta egunkarietara iritzi-ar-
tikulua bidali nuen. Gaia pil-pilean jarri 
zen hedabideetan.

eta zuk giza eskubideen urraketa zela ze-
nioen…
Hala da, urraketa argia, gobernua herri-
tarren zati bat diskriminatzen ari zelako. 
Gobernuak ez dira erakunde erlijiosoak, 
herritarren interesak eta eskubideak ba-
bestuta daudela bermatu behar duten 

erakundeak baizik. Transexualen kasuan 
adibidez, gutxiengoa dira eta gizartetik 
baztertuta daude, jarrera aldatu behar 
dugu, gizarteak ezin ditu diskriminatu, 
eta gobernuari dagokio bereziki haiek 
babestea. Onartezina da Pazifikoan 
LGTBI izateagatik norbait kriminaliza-
tzea, baina horiek ez dira gure legeak, 
Britainia Handiko legeak dira, haien 
kolonizaziotik jaso ditugun legeak, eta 
bada horiek aldatzeko garaia.

zeelanda berriak transgeneroen ebakun-
tza gehiago finantzatu beharko lituzkee-
la esan duzu sarritan.
Ebakuntza hauetan aditua zen zirujau 
bat geneukan herrialdean eta duela lau 
urte jubilatu zen, beraz une honetan ez 
daukagu zirujaurik. Azken hiru urteetan 
ez da hemen ebakuntzarik egin, jendeak 
kanpora bidaiatu beharra dauka eta eba-
kuntza euren poltsikotik ordaindu. Gi-
zonetik emakumerako trantsizioa nahi 
duten 73 lagun eta emakumetik gizo-
nerako trantsizioa nahi duten 21 lagun 
ditugu itxaron zerrendan. Nazio beza-
la gure herritarrak kanpora bidaltzen 
eta babes gabe uzten ari gara, eta gai 
izan beharko ginateke genero-kirurgiak 
gauzatzeko. Dena den, ez dut uste soi-
lik hemengo arazoa denik, premiazko 
elkarrizketa global baten beharra dago 
gai honen inguruan. Haur intersexualen 
kasua esaterako; sexu-organo anbiguoe-
kin jaiotzen dira, 2.000 haurretatik bati 
gertatzen zaio, hortaz Zeelanda Berrian 
urtean 30 haur jaiotzen dira bagina eta 
zakila, biak dituztela. Egun, medikuek 

zuzenean ebakuntza egiten dute eta ba-
tzuetan gurasoek eta bestetan medikuek 
erabakitzen dute umearen generoa, 
gehienetan neska. Baina hori ez da irten-
bidea, medikuek ziurtatu behar lukete bi 
funtzioak ondo daudela, genitalek osa-
sun arazorik ez dutela eta haurra bere 
kabuz erabakitzeko gai den arte itxaron 
beharko litzateke, ebakuntza egiteko. Bi 
urte daramatzagu gai honetan lanean 
Giza Eskubideen Aldeko Batzordean, eta 
duela gutxi Zeelanda Berriko pediatren 
elkartearen babesa lortu dugu.
 Premiazko gaia da: 2011n gober-
nuak egin zuen ikerketa baten arabera, 
LGBI pertsona bazara hiru aldiz aukera 
gehiago dituzu alkohol edo droga-men-
peko izateko, talde diskriminazioa ja-
sateko eta zure buruaz beste egiteko. 
Trans pertsona bazara, lau aldiz aukera 
gehiago dituzu. Munduan 76 herrialde-
tan kriminalak gara LGTBI izateagatik 
eta munduan 13 herrialdetan hil egin 
gaitzakete. Familia eta komunitateekin 
kontzientziazio lana egiten dugu, bai-
ta erlijio komunitatearekin ere, oroko-
rrean erlijio gehienek LGTBI komuni-
tatea babesten ez duten arren. Baina 
bereizketa egin behar da erlijioetako 
buruen eta sinestunen artean, ni neroni 
bataiatua naiz, ofizialki kristaua naiz.

munduan bizi-kalitate eta hezkuntza sis-
tema onenetakoa duen herrialdeen ar-
tean da zeelanda berria, eta ingurumena 
gehien zaintzen duen munduko bosga-
rren herrialdetzat hartzen da. bat zatoz?
Oro har, seme-alabak hezteko leku ezin 
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hobea da hau, baina 90eko hamarkadaz 
geroztik aberatsen eta pobreen arteko 
aldea handitzen ari da, eta nazio txikia 
izanik, guztiontzako bizi-kalitate ona 
bermatzea posible izan beharko genu-
ke. Adibidez, etxe publiko gehiago behar 
ditugu etxegabeentzat. Bestalde, Auc-
kland hirian herrialde osoko herena bizi 
da, populazio berri asko etorri da eta 
hiriko azpiegiturak ez daude prestatuta 
hainbeste jenderentzat. Hainbat herri-
tan aldiz, biztanle oso gutxi bizi dira, 
oreka bilatu beharko genuke.

jacinda ardern lehen ministroak jakina-
razi du haurdun dagoela; haurdun ego-
tea eta ardura postuak izatea bateragarri 
diren seinale.
Emakume bat haurdun izatea munduko 
gauzarik normalena da. Bikotearen era-
bakia da eta gizonek ere hazi ditzakete 
haurrak, mezu hori zabaldu behar da. 
Emakumeek haurra izatea ez da esangu-
ratsua, baina gizonek emaztearen karre-
ra profesionalari lehentasuna ematea 
eta seme-alabak zaintzeko ardura be-
raiek hartzea, hori bai da esanguratsua.

Waitangi eguna ospatu zen otsailaren 
6an. zein esanahi du egun honek?  
1840an Treaty of Waitangi dokumentua 
sinatu zuten maori eta britainiarrek, 
Zeelanda Berriak gobernu egonkor bat 
izatea helburu. Aurretik maoriak herri 
propioa ginen, 1835ean nazioarteak 
aitortua, baina britainiar eta frantzia-
rrak gure lurren atzetik zebiltzan eta 
britainiarrek maoriak konbentzitu zi-

tuzten, lur hauek legeak behar zituz-
tela esanez, hortik jaio zen akordioa. 
Nire maori eta indigena ikuspegitik, 
ordea, kolonizazioaz hitz egin beharra 
daukat. Akordioaz mintzo dira baina 
argi dago lur hauek bereganatzea zute-
la helburu. Batzuek Waitangi Egunean 
nazioaren sorkuntza ospatzen dute, eta 
guretzat ordea, gure bizimodua uztera 
behartuak izan ginen eguna da. Bri-
tainiarren legeak inposatu zizkiguten 
maoriei, indibidualismoan oinarrituta-
ko sistema kapitalista hain zuzen. Jen-
deak lan egin eta soldata bat jasotzen 
du eta diru horrekin lurrak eta etxeak 
jabetzan hartzen ditu. Maorion sistema 
erabat bestelakoa zen, komunitate ba-
teko parte ginen eta arrantza eta uzta 
komunalki egiten genuen. Hori guztia 
galdu genuen.
 1975ean parte-hartze prozesua dei-
turiko akordioa sinatu genuen, nik 
adiskidetze prozesua deitzen diot, gure 
Treaty of Waitangi. Akordio horri esker, 
aitortza eta ordain ekonomikoa jaso 
ditugu. Hala ere, egun oraindik konpli-
katua da maorien eta Zeelanda Berriko 
Gobernuaren arteko harremana. Dirua 
eta lurrak lapurtu zizkiguten, emaku-
meak bortxatu, indigenak bahitu, tor-
turatu eta kartzelaratu… Ezin dituzu 
lurrak zure egin manta, tabako eta al-
kohol pixka baten truke. Gure historia 
koloniala, munduko edozein lekutan 
bezala, diru-goseagatik eta nagusitasu-
nagatik izan zen. Erabateko giza zapal-
keta izan zen, maoriera hitz egitea ere 
debekatu ziguten.

eta gaur egun ba al dago indigenen hiz-
kuntza babesten duen legerik?
Bai, 1995eko legeari esker, ingelesare-
kin batera Zeelanda Berriko hizkuntza 
ofiziala da eta baita zeinuen hizkuntza 
ere.

eta zein da maori jendearen egoera so-
zio-ekonomikoa?
Aucklanden bizi diren maorien %28 soi-
lik da etxearen jabe, beste guztiak erren-
tan edo gobernuak ezarritako etxebizitza 
publikoetan bizi dira. Eta familia asko 
eta asko oso baldintza txarreko pisue-
tan bizi dira, elektrizitaterik gabe esa-
terako. Desoreka handia dago: laguntza 
ekonomikoak behar dituzten familien 
%60 maoriak dira, eta kartzelako popu-
lazioan gauza bera. Lapurreta koloniala-
ren ondorioak jasaten ari gara oraindik. 
Hirietara etortzera behartuak izan ginen 
familiaren babesik gabe eta jendeak po-
brezian amaitu du. Eta belaunaldiz be-
launaldi errepikatzen da historia.

zeelanda berria herrialde independentea 
da, baina oraindik erresuma batuko erre-
gina duzue, nola likete? 
Kolonizazioaren ondorioa da. Gobernua 
eta parlamentua antolatzeko modua, 
ezarritako legeak… eta teknikoki Zee-
landa Berriko gobernadore orokorra 
Elizabeth II.a da. Oraindik kolonizazioa-
ren aje asko ditugu konpontzeko, tar-
tean errepublika bihurtzea edo bandera 
aldatzea. Datozen hamar urteetan era-
bateko deskolonizazioa lortzeko espe-
rantza daukat. n

Wallek gidatu zuen sexu berekoen arteko 
ezkontza Zeelanda Berrian legeztatzeko 
prozesuaren lidertza. Errugbi izarra ere izan 
da. “Emakume kirolari miresgarriak ditugu, 
oso konpetitiboak eta arrakastatsuak, harro 
nago daukagun mailaz” (Gettyrenak dira 
ezkerreko argazkiak).
Eskuinean, bere bulegoan elkarrizketa 
egiten.
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