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Biji Kurdistan

Plastikoa

Sortzen dugun zaborra gure gor-
putzen eta ekintzen luzapena da. 
Behin begi-bistatik kenduta, gure-

kin zerikusirik ez duen zerbait bezala 
ikusi nahi dugu baina ez, ezin dugu pega-
tutako txiklea hain erraz gainetik kendu.

Alarma ugari daude piztuta. Batzuk 
ezin ditugu ekidin, hainbat ez ditugu 
ikusten, zenbait ez ditugu ikusi ere egin 
nahi. Halere, egunerokotasunaren tes-
tuinguru bizi horretan sentitzen/esa-
ten/egiten ditugun horien presentziak 
markatzen du oraina eta etorkizuna zer-
tzelatu dezakegu.

Hiruzpalau egunetan plastikoz be-
tetako zakar poltsa botatzea eredu ba-
ten kirats usainaren adierazgarri dela 
deritzot. Zer ari gara egiten madalena 
zorroaren barruan madalena solteak 
plastikozko poltsatan sartzen/erosten/
kontsumitzen? Zeinen eta zeren bizka-
rrera ari gara hori guztia eraikitzen? 
Nahikoa al da birziklatzearekin?

Galderek zabaltzen dute bidea eta, 
erantzun zehatza bilatu baino, etxekook 
presentziak bizitzea erabaki genuen: 
plastikoa garrantzirik gabeko euska-
rri elementua izatetik kontuan hartzen 
genuen objektua izatera pasatzea. Eta 
beraz, gure hautua plastikoa zuen gau-
za berririk ez erostea izan zen. Lehen 
hurbilpen gisa zazpi egunez plastikoa 

zuten produkturik ez erosteko erronka 
jarri genion gure buruari. Erosketara 
etxeko oihalezko poltsekin ateratzen gi-
nen, bertan fruta eta barazkiak sartze-
ko; isuriak izan zitezkeen jakietarako, 
tuper zaharrak; beirazko ontziak, aldiz, 
lekaleen ale solteak, granelean erositako 
txokolate hautsa eta zerealak jasotze-
ko; jogurten potoak ekidin genituen... 
Tarteka zailtasunak eta azalpen ugari 
eman behar izan genituen. Asko ibiltzen 
ginen herrian oinez alde batetik bestera 
gure erabakia kontuan hartzen zuten 
elementuen bila; beraz, askotarikoak 
ziren erosketak egiteko lekuak. Egune-
rokoaren erritmoa lasaitzeko ere balio 
izan digu, eta kartoiaren erabilpena ia 
erdira murriztu zen etxean.

Egunerokotasunera bueltatzean, lan-
ketarekin sortutako erreferentzia ga-
rrantzitsuenak mantendu ditugu eta, 
zero plastikoaren erronka mantentzea 
ezinezkoa dela jakin arren, elementu 
horrekin dugun erlazioa desberdina da 
orain, eta izugarri murriztu dugu ha-
ren erabilpena. Birziklatzea garrantzi-
tsua da baina zabor gutxiago sortuko 
bagenu arazoaren errora joko genukeela 
iruditzen zaigu etxekooi. Gure bizipena 
zuekin konpartitu nahi genuen, eta plas-
tikoarekin duzuen erlazioarekin zuen 
erronka bizitzera animatu ere bai. 

Biolentzia betikotzen denean ikus-
lea immunizatzen da, txerto bat jar-
tzea modukoa da. Ural mendietatik 

haragoko errealitateei europar institu-
zioek eta hiritarrek ez ikusiarena egi-
ten diete, eraginkortasun txundigarriaz. 
Ehunka ekintzaile kurdu, zaila zenbat 
esatea, gose greban daude. Muturrerai-
no eramandako gose grebak dira, eta 
hiltzen ari dira. Beste batzuek beren gor-
putzei su emanda egiten duten aldarria: 
azken 20 urteak kartzelan daramatzan 
Abdullah Öcalan PKKren buruaren era-
bateko isolamendua amaitzea.

Europak alde batera begiratzen du 
Turkiak kurduak erailtzen dituen ba-

koitzean, Afrin militarki okupatzen 
duenean edo parlamentuan kurduera 
hitzegiteagatik hogei urtetako kartzela 
zigorrak ezartzen dituenean. Europak 
PKK zerrenda terroristetan manten-
tzen du eta ez du Turkia Europar Bata-
sunean (EB) sartzeko prozesua eteten. 
Asiarako pasabide estrategiko garran-
tzizkoegia da. Ordainetan, Turkiak EBri 
migratzaileak blokeatzeko lan zikinak 
egiten dizkio, adibidez. 

Baina tira, “Espainiako hauteskun-
deen parte-hartze maila handiak” be-
zalako adierazpenek Europan demo-
krazia osasuntsua dela erakusten omen 
dute… 


