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donostian eman du eguna 
onintza irureta kazetariak. 
antolaketa lanetan aritu diren 
carmen altuna eta Flo rodríguez 
da costarekin aritu da antolaketaz, 
alegia, mugimendu feministaren 
aurtengo leloa izan den horretaz.
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Azken asteotan ikusten ari gara hondakinen kudeaketa esku 
pribatutan uzteak eta haren kontrol zorrotza bermatu behar 
duen botere pubilkoaren utzikeriak osatutako bikoteak 
zer ondorio dakarren. Zaldibar erakusten ari zaigu honen 
alderik gordinena, baina bata bestearen atzetik agertzen ari 
zaizkigu beste kasu batzuk agerian utzi dutenak negozioa, 
ingurumenaren zaintza eta herritarron osasuna esaldi berean 
egoki jokatzea ia ezinezkoa dela. Berrerabiltzeko asmoz 
herritarrek emandako arropa mordoak Ziordiako pabiloi 
bateko bazterretan amaitu du. Legez kanpoko isurketa egiten 
harrapatu duten enpresa bat Ekotrade da. Izen egokiagorik...

   Gurelur       axier lopez

EkologiarEn 
salEroskEta
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espainiar polizia gure etxera 
etorri da. semea dute orain 
jomugan. mende bete. lau 
belaunaldi jarraian. aitatxi, 
aita, anaia, semea eta bostok.  
semeak komisaldegira 
joan beharko du 
inauterietan moxaurrez 
jantzita ibiltzeagatik 
iruñeko karriketan. 
poliziak 14 urteko haurra 
furgonetarekin harrapatu, 
atxilotu eta ospitalera 
eraman behar izan zuen 
pelbisean fisura eraginda. 
zazpi gazte komisaldegira 
deituz estali nahi dute dena

@gaizkaranguren

zaldibar auzian hainbat 
hedabidek egindako lana 
urkulluren kontrako 
higatze-kanpainarekin lotu 
du ortuzarrek: kazetaritza 
profesioarekiko eta kazetari 
profesionalekiko errespetu 
falta iruditzen zait

@ibanarregi

Astekari hau jasotzen duzunerako egoera bestelakoa izango da beharbada, 
kopuruetan behintzat bai, egunetik egunera aldatzen baitu panorama ko-
ronabirusaren krisiak. Lerro hauek idazteko unean (martxoaren 9 goiza), 

albistea da, batetik, herriko bi ikastetxeak ixtea erabaki dutela Arabar Errioxako 
Bastidan, koronabirusagatik. Haur batek positibo eman du koronabirusaren test 
medikuan, eta beste eskolako haurrekin ere harremanetan egon denez, bi esko-
lak ixtea erabaki dute hamalau egunez gutxienez. Eta bestetik, Hezkuntza Sailak 
erabaki du Gasteizko hezkuntza zentro guztiak ixtea: haur eskolak, eskolak, insti-
tutuak eta unibertsitateak itxita egongo dira hilaren 23ra arte. Tartean da Odon de 
Apraiz ikastetxea (argazkian); bi irakasle koronabirusarekin kutsatu dira bertan.

Uneotan bost dira Euskal Herrian birus honen eraginez hildako pertsonak, guz-
tiak 80 urtetik gorakoak eta beste gaixotasun batzuen eraginez. 109 kutsatu daude 
Euskal Herrian eta kasuen kopurua azkar ari da hazten.

Gaizki eta BeranDu
Gasteizen, osasun langileen artean hedatu zen izurritea. Txagorritxu ospitaleko 
lehen kutsatuarekin harremanetan egon ziren langileak berrogeialdian jarri zi-
tuzten, baita Olarizuko anbulatorioko langile guztiak ere. Osakidetzak protokoloa 
“gaizki eta berandu” ezarri zuela salatu dute sindikatuek.

Bestalde, izuak hartu du Italia eta herrialdea fisikoki banatu du koronabirusak. 
Lombardia eta beste hamalau probintzia isolatu ditu Italiako Gobernuak koro-
nabirusaren hedapena geldiarazteko helburuz. Hamasei milioi pertsona baino 
gehiagok dute herrialdeko iparraldetik irtetzeko debekua. 366 hildako eta 7.000 
kutsatutik gora daude Italian momentu honetan, Txinako mugetatik kanpo koro-
nabirusa gehien hedatu den herrialdean.

Azkenik, ekonomian nabarmen ari da eragiten hau guztia eta munduko burtse-
tan galera handiak nozitu dituzte, koronabirusarengatik.

  arGia

Ikastetxeak 
ixten hasi dira 
koronabirusagatik

ostalaritzako langileek 
pairatzen dugun 
prekarietateaz gain, 
beldurgarria da jasaten 
dugun tratua eta 
despertsonalizazioa. 
zerbitzu bat eskaini 
beharrean morrontza 
egoeran gaudela dirudi. 
egundokoak entzuten 
ditugu astebururo

@ulaaiar
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huManitatearen une GorenaK ez hanKa ez buru

aritz GalarraGa

  adur larrea
www.adurlarrea.com

“GurE arroPak GarbitzEaGatik aMiantoz 
Gaixotu dirEnEn aitortza ExiJitzEn duGu”
CaF-eko enpresa BatzorDea
amiantoaren ondorioz 50 langile hil dira caF enpresan azken urteetan, baina 
gehiago direla dio enpresa batzordeak, esaterako zaintza lan aitortu gabea egiten 
zutenak: “amiantoak emakume aurpegia ere badu”. askotan, familiak “epai prozesu 
amaigabe eta sufrimendu luzera kondenatzen dituzte”. hiru emakume nabarmendu 
dituzte: Vicenta burguete, Puri Muñoz eta Maria dolores sabino. horietako bi hilda 
daude, euren senidearen buzoa garbitzen aritzeagatik. besteak beste, caFi eskatu 
diote emakume horien kasuak laneko gaixotasuntzat hartzeko. 2020/03/06

Printzesa hiria

Marina Garcesekin behin bakarrik egon naiz. Egon, diot, 
ze ikusi, gurutzatu, are agurtu, egon ginen aldi harta-
tik, maiz xamar egin izan dut, ia bizilagunak baikara, 

edo baikinen, jada ezin jakin. Interbiu bat egitea onartu zidan, 
zer eta, beste pertsona bat nintzela uste izan zuelako, AS hain 
zuzen, nire lagun minenetako baten neska-laguna, era berean 
Garcesen lagun baten laguna dena. Nahasmendua probestu ge-
nuen halere, azkar ibili ginen; ez da beti gertatzen. Antisistema 
gisa etiketatu duten filosofoak kokakola bat hartu zuen orduko 
hartan. Nik Vichy.

Bartzelonan bizi –oroi, bizilagunak ginen ia, edo gara, ezin 
jakin jada–, Zaragozako unibertsitatean egiten zuen lan garai 
hartan, egin zuen urte luzetan. Hor ez nintzen hain azkar ibili, ez 
nion galdetu etengabeko joan-etorri horiez, eskerrak aipatzen 
dituen Ciutat Princesa liburuan –biografia politiko moduko bat, 
bizitza baten gertakizunen zerrendatze hutsetik askoz harago 
doana; adibidez ez du esaten aitak Bartzelonako kanodromora 
eramaten zituela–. Aipatzen du ahizparen kasua, zeina urtez 
luzez bizi izan den Holandan. Eta konparatzen berearekin, eten-
gabeko sartu-irtenean: “Badira hobeto itzultzea helburu duten 
joateko manerak; eta sekula bertan erabat egon gabe geratze-
koak, nik denbora askoan egin bezala”. Ihes egitea erraza baita. 
Erronka litzateke nola itzuli amore eman gabe.

Izan ere, zer da hiri bat? Garcesen hitzetan, heldu, iritsi, arri-
batzen direnen lekua da hiria, ezezagunen artean bizitza berriz 
hasteko. Gustuko dut hiri suerte hori, gustuko dut Garces eta 
konpainiak hiria pentsatzeko duten modu hori, berradiskide-
tzen naute hamalau urte luzez –eta ze luze batzuetan, oh mama– 
abaro izan dudan hiriarekin. Gogoan dut garai batean liburu bat 
oparitzen nuela, Odio Barcelona. Gaur egunean ez harritu Ciutat 
Princesa-ren ale batekin ikusten banauzue. 
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analisia

Kapitalismoaren “birfundazioaz” li-
buru berriak sortzen diren bitar-
tean, kapitalismo horren kudea-

tzaileek 2019 urteak eman diena azaldu 
digute. Irabazi handiak izan dituzte en-
presentzat eta, batez ere, zuzendaritza-
ko buruentzat; irabazi globalak murriztu 
badira ere, haiek jarraitu dute soldata 
eta osagarri eskandalagarriak poltsiko-
ratzen. 

Ibex espainiar indizeko 35 enpresa 
kotizatuek 507.822 milioi euroko sal-
mentak izan dituzte eta 27.054 milioi 
irabazi, aurreko urtean baino %35,9 gu-
txiago. Enpresa horietako zuzendaritza-
ko kideek 696 milioi euro jaso dituzte 
soldata eta osagarrien bidez, horietatik 
323 milioi administrazio kontseilukoen 
poltsikora joan dira –iaz baino %7,75 
gehiago– eta beste 372,7 milioi goi zu-
zendaritzakoenera. Madrilgo burtsako 
etengabeko merkatuko 79 enpresen 
irabaziak gehituz gero, 2019ko mozkin 
osoa –EAEko zenbait enpresa barne– 
30.205 milioikoa da.

Enpresa handietako presidente ba-
tzuek kobratzen dutenaren adibide 
bi: 2019an, Iberdrolako Jose Ignacio 
Sánchez Galánek 10,43 milioi euro jaso 
zituen, eta Santander Taldeko Ana Boti-
nek 9,95 milioi. Finantza-eskandalu hori 
handitzen ari den bitartean, gutxieneko 
soldata 950 eurokoa da, gutxieneko pen-
tsioek ez dituzte 650 euro gainditzen, 
eta langabezia, prekarietatea eta gizar-
te-bazterketa areagotzen ari dira. Hori 
da sistema kapitalistak sortzen duena, 
“Mateo efektua” deritzona: “Gehien due-
nari, gehiago emango zaio, eta gutxien 
duenari, kendu egingo zaio, gehien due-
nari emateko”.

Kapitalismoa birsortzea ez da sistema 
berri bat sortzea, baizik eta “merkatu-
ko gehiegikeriak” ezabatzeko formula 
kosmetikoak bilatzea, bizirik iraun eta 
iraultza sozial erradikalenak saihesteko. 
Kapitalismoa beti izango da injustizia, 
desberdintasun eta bazterketa soziala-
ren sortzaile. 

mateo efektua

Zaldibargo zabortegia bi langile jan dituen munstro kutsakor bat baino as-
koz gehiago da. Zaldibargo zabortegia mundu bat da. Zaldibargo zabortegia 
hautu batzuen emaitza da. Bizitza zentroan eman beharrean, zaborra –hots, 

etenik gabeko kontsumoa– zentroan ematen duen eredua da. Sistema bat ez da ez 
lurretik loratzen, ez eta zerutik erortzen ere. Sistema bat erabakitzen da, gauza-
tzen da eta akuilatzen da. Eta botere politikoen lekua ez da ttipia horretan. Eraba-
ki, gauzatze zein akuilatze horien berri jakiten ari gara poliki-poliki euskarazko 
komunikabide batzuek bideratu ikerketa kazetaritzari esker.

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak eginen dira apirilaren 5ean. Ipar 
Euskal Herriko herriko etxe eta elkargorakoak berriz martxoaren 15 eta 22an. 
Lapurdi, Behe Nafarroa zein Zuberoan bozkatzen dugunok zehazki badakigu 
zein hautagaik duen trantsizio ekologikorako konpromisoa hartu. Eta hori bezain 
garrantzitsua: badakigu zein hautagaik ez duen horren aldeko engaiamendua 
hartu. Gauzatu beharreko neurri batzuk dituzte hitzen gibelean. Besteak beste: 
“Hondakinen murrizketaren eta ekonomia zirkularraren alde egitea” eta “kli-
ma aldaketari aurre egiteko herri mailako plan bat” gauzatzea. Izenpetutakoa 
gauzatzen ez duena presionatzeko karta gehiago ukanen ditugu esku artean, eta 
nola ez izenpetu ez dutenak akuilatzeko ere. Herri presiorik gabe nekez bidera-
tuko delako trantsizio ekologikoa –eta horretarako beharrezkoa den trantsizio 
ekonomikoa–. Bizi! talde ekologista dabil hautagaiak engaiamenduak hartzera 
bultzatze lanean. 

Interesgarria lirateke ikustea EAEko hautagaietan zeinek izenpetuko lukeen 
Metamorfosi ekologikoaren aldeko ituna –eta zeinek ez lukeen izenpetuko–. Dena 
dela, ez da misterio handi bat: zabortegiak eta erraustegiak trantsizio ekologi-
koaren antonimo dira. Interesgarria litzateke entzutea EAEko hautagaitza bakoi-
tzak ere zerekin mamitzen duen trantsizio ekologikoaren oskolaren barnekoa. 
Gaiak egon behar du plaza publikoan. Gaia egon behar da kanpainan. Oihana 
gordetzen duen zuhaitza delako Zaldibarrekoa. Gero, bakoitzak hauta dezala, 
arazoan gelditu nahi duen ala aterabideen bidea hartu nahi duen. 

  JenoFa berhoKoiriGoin

bizi!

Trantsizio ekologikoak 
egon behar du kanpainan
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krisi huManitarioa GrEziako MuGan
GREZIA. Otsailaren 27an Siriako Armadak 30etik gora soldatu turkiar hil zituen Idliben, 
eta erasoaren ondotik Turkiak mugak zabaldu zizkien errefuxiatuei, Europari presio 
egiteko. Ordutik, egoera asko belztu da Turkia eta Grezia arteko mugan. Milaka dira bi 
mugen artean harrapatuta geratu direnak, eta Greziako Poliziak indarkeriaz oztopatzen 
die bidea. Hori gutxi balitz, errefuxiatuei eraso egiten die eskuin muturreko jendeak. Mi-
gratzaile batzuek hondartzan kanpatu behar izan dute (argazkian), Moriako kanpalekua 
gainezka baitago eta faxistek irlako beste puntuetara igarobideak blokatzen dituzte.
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ingurumena

100.000
metro koadroko azaleran lizentziarik gabe zuhaitzak moztu 
eta lurra txikitu zuen iaz higertoki enpresak, Jaizkibel-aiako 
harria korridorean egin nahi duen mega-outleterako. 
hondarribiko abotsanitz alderdiak azaleratu zuen 
arau-haustea eta orain isuna jasoko du enpresak, baina 
isunik txikiena ezarri dio hondarribiko alkateak (EaJ):

500 euro baino ez.

  lander arbelaitz Mitxelena

Amiantoa aurkitu 
dute Zaldibarren 
aritu ziren zenbait 
suhiltzaileren 
jantzietan  

kezkatuta
“Oso haserre eta kezkatuta gaude”. 
Hala adierazi digu bere izena se-
kretupean gordetzeko eskatu duen 
suhiltzaileak. Otsailaren 6an Verter 
Recycling enpresak kudeatzen duen 
zabortegira bidali zuten. Sustantzia 
toxikoei aurre egiteko ongi prestatu 
gabe aritu zirela dio, eta orain gutxi 
jakin dutela, bertan izan ziren Biz-
kaiko hiru suhiltzaileren jantzietan 
amianto arrastoak aurkitu dituztela. 

amiantoa... eta zer GeHiaGo?
“Ezin duzu imajinatu ze kaka pila ze-
goen han. Panorama beldurgarria zen, 
eta kiratsa izugarria. Zabortegi horre-
tan ez dago amiantoa bakarrik, han 
hondakin arriskutsu piloa dago”, dio.

60 Guztira
“Maskarila ziztrinik ere ez genuen! 
Izugarrizko esfortzu fisikoa egin ge-
nuen, ahotik edozer sartu zitzaigun”. 
Lau bat orduz egon zen zabortegian 
elkarrizketatu dugun suhiltzailea. 
Bizkaitik Derioko, Iurretako, Basauri-
ko eta Artazako suhiltzaileak joan zi-
ren, Bizkaiko Aldundiak bidalita. Gi-
puzkoako Aldundiak ere bidali zituen 
lehen txandan Eibar eta Oñatitik. 
Guztira 60 bat lagun aritu ziren lehen 
egun hartan ongi prestatu gabe.

irph. Europako auzitegiak ebatsi du hi-
poteka Maileguen Erreferentzia indizeen 
gehiegikeria kasuak Espainiako auzite-
giek epaitu behar dituztela. kasuak bana-
ka aztertu beharko dira, kaltetuak hipo-
teken klausulak ulertzeko gai ziren ala ez 
aztertzeko.

pentsio erreforma. haserrea areagotu 
du erreforma Frantziako legebiltzarraren 
bozketarik gabe pasarazteak. konstituzio-
ko 49.3 artikulua aktibatzeko erabakia har-
tu du Edouard Philippe Frantziako lehen 
ministroak, modu horretan legebiltzarre-
ko eztabaidak eta bozketa saihestuz.

arrazakeria futbolean. iñaki Williams bil-
boko athleticeko aurrelariak adierazi du irain 
arrazistak berriro jasoz gero, jokalari guztiek 
zelaitik alde egingo dutela, partidua bertan 
behera utzita. “Eta berdin zaigu partida gal-
dutzat ematen badigute ere, arrazakeriaren 
aurkako ostikada izango litzatekeelako”.
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T edros Adhanom Ghebreyesus Mun-
duko Osasun Erakundearen bu-
ruak martxo hasieran Covid-19a-

ren arriskuez ohartarazten ari zela, esan 
zuen: “Estigma arriskutsuagoa da birusa 
bera baino”. Izurria zure gain eramatea-
gatik edo zurekin eraman ote dezakezu-
lako susmagarria izateagatik edo ustez 
izurria ekarri duen giza taldekoa izatea-
gatik ingurukoek ezarri dizuten marka, 
aparte edukitzea komeni den etsaiaren 
arrastoa, horra estigma.

Ukrainan otsai laren 19an Novi 
Sanzhary herrixkako jendeek harrika 
hartu zuten Txinatik etxeratu ostean be-
rrogeialdirako 70 jende zekartzan auto-
busa, ordu luzez aritu behar izan zuen 
poliziak egurra partitzen, azkenean gai-
xo susmagarriok beren hotelean sartzea 
lortu arte. 

paGaBuruak eta sorGin-eHiza
The Guardian-eko kazetariak bildu zuen 
Novi Sanzharyko jendeen haserrea: “Ez 
al zeukaten hau baino leku egokiagorik 

herritarrak arriskuan jarri barik isola-
tzeko?” zioen batek. Beste batek iradoki 
zuen horrelako jendeak Txernobyl ingu-
rura eramatea, edo Kieveko legebiltza-
rrera, erabakia hartu zuten politikarien 
tartera. Batek Volodymyr Zelensky lehen-
dakariari eskatzen zion susmagarriak 
etxean hartzea: “Zuk hamar hartzen badi-
tuzu, nik etxean bi hartuko ditut”.

Koronabirusak ez ditu jendeak soilik 
gaixotzen, gizartearen jendetasuna ere 
gaixotu dezake, Italiatik Ugo Bardi klima 
eta krisietan adituak ohartarazi duenez. 
Bardik Cassandra’s Legacy (Cassandraren 
herentzia) blogean alderatu ditu Italian 
Covid-19 zabaltzearekin ikusi diren zen-
bait erreakzio XVII. mendean Milanen 
izurri beltzarekin ikusi zen sorgin ehi-
zarekin. 1629-1631 urteetan izurriteak 
jota Milango biztanleen erdia hil zenean, 
jendeak etsipenaren atzaparretan erorita 
sinetsi zuen errudunak izendatzen zituen 
zurrumurrua: pertsona gaizto batzuk ari 
zirela izurria zabaltzen koipe edo ukendu 
pozoitu batez igurtziz herriko ate, mara-

tila, helduleku eta abarrak, haiek ukitzen 
zituzten guztiak heriotzara kondenatuz.

Paranoia haren zorabioan, zenbait 
ustezko errudun karriketan lintxatu zi-
tuzten. Beste batzuk salatu zituzten, tor-
turatu eta bortxatu ustezko krimenak 
aitortzera. Ondoren iritsiko ziren epai-
ketak, funtsean ez zirenak sorgin-ehizak 
baizik. Horietako batzuk exekutatu zi-
tuzten plazan harrizko zutabe bat altxa-
tu zuten zigorraren oroigarri, “Lotsaizu-
naren Zutabea”.

“Gauza batzuk beti errepikatu izan 
dira –dio Bardik–, internet edo ezta he-
dabide inprimaturik egon aurretik ere. 
Baina gaur egun webak abiada sinestezi-
nean zabaldu ditzazke gorrotoa eta fake 
news-ak. Italiara duela egun gutxi iritsi da 
Covid-19 izurritea eta dagoeneko hedabi-
de sozialak ari dira gainez egiten gorroto 
uhin batean, gaurko untore (‘igurtzitzaile’ 
esango genuke euskaraz) berriak erru-
dun jarriz –berdeak, gobernua, komu-
nistak, etorkinak, afrikarrak eta oro har 
‘buonisti’ edo jende onberak– ez omen 

“koronabirusak mundua lurralde ezezagun batera 
eraman du” esan zuen Munduko osasun Erakundearen 
zuzendari nagusiak covid-19ak zuzenean eragindako 
heriotzek 3.000ko langa gainditu zutenean. Planetako 
agintariak alor bat baino gehiagotan aurkitu dira 
bide-orri garbirik gabe izurria lehertu zenetik. 2008ko 
finantz-ekaitzak ekarritako krisi ekonomikoaren neurriko 
beste baten aurrean ote gauden zalantza piztu du.

  pello zubiria KaMino

Covid-19 izurriak 
Txina paralizaTu 
eTa mundua lurralde 
ezezagunera 
eraman du
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dutelako ezer egiten pandemiaren zabal-
tzeari aurre egiteko”.

Mundu osoan zehar diaspora txinata-
rra markatzea izan bada erreakzio ohiko 
bat, eritasun berria azaldu den Txinan 
bertan ere paranoia eta histeria hedatu 
dira. Batzuetan agintariek birusa hesi-
tzeko ezarritako debeku eta arauek be-
rek bultzatuta gainera. Gaixotu itxurako 
jendeen kontrako erreakzioetatik hara-
go, berrogeialdi eta isolatze aginduak 
zorrotz segitu nahian herri eta herrixka 
askotan errepideak eta trafikoa barri-
kadaz etetera iritsi dira. Herrialdearen 
eskualde zabalak paralizatzeraino.

munDuko ekonomia 
Shock eGoeran
Txinaren paralisiak munduan eragin de-
zake beste alboko kalte bat inork joan 
den urtatsez imajinatuko ez zukeena: 
sakonera handiko krisi ekonomiko bat, 
oraindik 2008ko shock-aren ondorioak 
gainditu gabeak direnean. Neoliberalen 
eguneroko ogietako bat den The Econo-

mist-ek otsail erditsutan titulatu zuenez, 
“Koronabirusak munduko ekonomia de-
sorganizatu du”. Aldizkariak azaldu due-
nez, gaur Mendebaldeko multinazional 
handiek menpekotasun askoz handia-
goa daukate Txinako fabrikekiko, 2003an 
SRAS birusaren piztualdia suertatu ze-
nean baino; segurtasunezko alternatiba-
rik gabe aurkitu ditu eta “epidemia honek 
eten lezake multinazionalen eta Txinaren 
arteko maitasun ipuina”.

Gail Tverberg ekonomialari eta arris-
kuen eta ziurgabetasunen neurketan adi-
tuak, Our Finite World (Gure mundu mu-
gatua) blogeko “Txinaren hiru hilabeteko 
geldialdiak mundu osoko ekonomia nola 
kaltetu dezakeen” artikuluan azaldu due-
nez, munduko ekonomia oso ezberdin 
bihurtu daiteke Covid-19aren eraginez.

Lau puntuotan zehazten ditu bereha-
lako ondorioak. Bat, lehengaien prezioek 
behera egin dezakete Txinaren eskaria 
ahultzeagatik. Zehazki petrolioa gogor 
merketu daiteke, beharbada upeleko 30 
edo 35 dolar artio,  Txinaren eraginaz 

gain, bidai luzeak asko urrituko direla-
ko, Covid-19az kutsatzearen beldurrez. 
Bi, Mendebaldeko enpresa handi askok, 
Apple berak esaterako, haien hornidu-
ra katea eteten ikusiko dute. Ez dute ja-
kingo noiz zerbitzatu ahalko dituzten 
produktuak, ezta egin ahal izango duten 
ere. Hiru, zorrengatiko kiebrak ugaritu 
daitezke, batik bat Txinan baina mundu 
osora zabalduz. Lau, munduko ekonomia 
atzeraldian sartu daiteke, hartatik berriro 
ateratzeko aukera errazik gabe.

Birus berriak ez dauka ezta mundu-
ko beste herrialdeak zuzenean harrapa-
tu beharrik ere arazoa sortzeko. AEBak, 
Europa eta munduko gainerako herrial-
deak Txinak funtzionatzen jarraitzearen 
oso mende daude. Munduko ekonomiak 
arrautza gehiegi jarri ditu saski bakar ba-
tean eta orain saskia ez da lanean ari es-
pero bezala.

Gaur egun Txinak ekoizten duenez 
munduko merkatuek behar duten edozer, 
munduko gainerako guztiak bat-batean 
ohartuko dira hornidura kate luzeok ez 

italian lonbardiako hainbat 
udalerritan jendeari eskatu zaio 

ahal duen heinean etxean geratzea. 
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zirela hain ideia ona. Arrapalada han-
dia hasiko da hornidura kateetan huts 
egindako osagaien lekua hartzeko, baina 
produktu asko ez dira hain eskuraga-
rri suertatuko aurrerantzean. “Laster 
–dio Tverbergek– ohartu beharko dugu 
zenbateraino geunden Txinaren mende 
edozer gauza eskuratzeko, oinetakoak 
bezala automobilak edo altzariak edo 
elektronika. Munduko karbono dioxido 
isurketak nabarmen jaitsiko dira Txina-
ren arazoengatik, baina horrekin batera 
iritsiko diren arazoak gainditu ahal izan-
go ote ditu munduko ekonomiak?”.

Tverbergen analisiek baino oihartzun 
handiagoa izango dute, ziur, hark baino 
jarraitzaile-parrokia zabalagoa daukan 
Nouriel Roubini ekonomista izarrare-
nek, 2008ko krisitzarraz aurretik ohar-
tarazten bakarretakoa izateagatik baita 
famatua. Roubinik Der Spiegel aldizkari 
alemanari esan dio: “Krisi hau uholdea 
legez zabalduko da eta hondamendi iza-
ten amaituko du”. 

Koronabirusa politiKoa ere bada
Roubiniren kalkuluetan epidemiaren 
eraginak arras murriztuko dio hazkun-
de tasa Txinari, urte osoan gehienez ere 
%4ra iritsiz, menturaz %2,5 baizik ez: 
birusaren aurretik 2020rako espero 
zuten %6ra iristeko, datozen bederatzi 

hilabeteetan %8 hazi beharko dute eta 
hori ezinezkoa da. “Txinarentzako %2,5 
edo %4 esatea atzeraldia esatea da, eta 
honek mundu osoarentzako shock-a 
esan nahi du”. Zenbaterainokoa? Rou-
biniren arabera munduko burtsek %30 
edo %40 gal dezakete aurten, horregatik 
aholkatzen die inbertsiogileei: dirutan 
eduki zuen aurrezkiak edo bestela Ale-
maniako bonoak bezalako zor publikoe-
tan sartu. Aurrezkiak dauzkatenentzako 
ari da, prefosta.

Ustez Hubei probintziako saguzarren 
edo pangolinen –edo granja industria-
letako txerrien– birus xume bat zena 
mundu osoa astinduko duen pandemia 
bihurtzen baldin bada, osasun, gizatasun 
eta diru arazoekin batera arazo politi-
koak ere eragitera deituta dago. Txinan 
bertan, hasteko. Roubiniren iritzian, “pa-
gaburu bat beharko du Txinako gober-
nuak”. Horregatik aurreikusten du ez 
gerra aitortu eta erabateko bat baina bai 
borroka edo tirabirak gogortzea Pekingo 
gobernuak, izan Taiwan, Hong Kong edo 
baita Vietnamen ere, AEBen armadare-
kin ere tentsioa gogortzearekin batera.

Aseguruen alorrean arriskuak kalku-
latzen espezialista den Gail Tverbergek 
bestelako lanjer batzuk ere ikusten ditu 
Txinarentzako: “Geldialdiak luze irauten 
badu, orduan oso posible da lider berri 

batek hartzea agintea Txinan, hori gu-
txienez. Eta ekonomia barruan aldaketa 
handiak gerta daitezke. Esate baterako, 
ekonomia berriro abian jartzeko gai di-
ren Txinako probintziak saiatuko dira 
berriro martxan jartzen, gehiago kal-
tetutako probintziak atzean utzita. Ho-
rrela gertatuko balitz, Txinako gobernu 
batekin bakarrik ez, administrazio bat 
baino gehiagorekin negoziatu beharko 
litzateke aurrerantzean”.

Eta AEBetan, izurrite hau ez ote da 
justu Donald Trumpek bigarrenez lehen-
dakari izateko behar zuen bultzada? Al-
derantzizkoa uste du Nouriel Roubinik: 
“Trump saiatuko da krisiari etekina ate-
ratzen, ziur. Baina dena aldatuko da ko-
ronabirusa AEBetan zabaltzen denean. 
Ezin diozu horri hesirik eraiki. Begira, 
New Yorken bizi naiz eta han birusa 
iritsi aurretik ere jendea gutxitua zen 
jatetxeetan, zineetan edo antzokietan. 
Iristen baldin bada, orduan izorratuta 
gaude. Trump hilda dago, jar ezazu nire 
hitzetan”.

Covid-19 izeneKo munizioa 
Eta ezinegon eta gerren eragilez gain, 
Covid-19a bera aurretik martxan dagoen 
gerra baten osagai baldin bada, zer? Hari 
horri oratu zaio zenbait aztertzaile, kon-
tutan edukitzeko argudioak emanaz.

sun txunlan txinako osasun 
ministrordea Wuhanen 
militarrez inguratua, 
epidemiaren hasieran. 

erromako san paolo 
estadioa desinfektatzen 
martxoaren 4an. 
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Raul Zibechi idazle urugaitarrak Gara 
egunkarian idatzi duenez, “pentsatu behar 
dugu epidemia gerra armatzat ari direla 
erabiltzen  Txinaren kontra eta munduko 
herrien kontra, hedabideen bonbardaketa 
izugarri batekin, gripe gogor bat edukitze 
hutsagatik jende sail osoak hesituz sal-
buespenezko egoera gisako batean”. Ezker 
latino-amerikarraren erreferenteetako bat 
den Zibechirentzako, birusaren larritasu-
na ukatu barik, neurriz gaineko erreak-
zioak eduki dituzte munduko hedabide 
nagusiek, eritasunaren ondorioak noraino 
iritsiko diren jakin gabe ere.

Zibechik –Covid-19aren jatorria inon-
go konspirazioetan kokatu barik– egoki 

nabarmentzen du nola hedabideok ka-
sik oharkabean utzi dugun hilabeteotan 
askoz hilgarriagoa suertatu den ‘denge’ 
gaixotasuna, soilik Brasilen bi urtetan 
786 jende hil dituena. Kazetariok zer 
pentsatua badaukagu gaixotasunen ar-
tean egiten dugun diskriminazioaz eta 
baita epidemia baten furia baretu ostean 
haren balantzerik egin gabe ahazteko 
dugun ohitura tamalgarriaz. Esate bate-
rako, zer gertatu zen 2009an munduan 
zabaldu zen H1N1 gripe-birus harekin? 
Hilabete batzuetan zalaparta eragin os-
tean, hildakoen balantzeei jarraipenik 
ez genien egin eta horrela aurki daiteke 
orduan gaitzaz okupatu zen bat orain ha-

rrituta, 11 urte geroago  jakitean Asiatik 
ez baina Ipar Amerikatik munduan ba-
rrena zabaldutako H1N1 hark hil zitue-
la… 150.000 eta 500.000 jende artean.

Covid-19aren kasuan, dio Zibechik, 
Txinaren etsaiak saiatzen ari dira alde 
batetik, abagune hau baliatzen produk-
zio industrialaren atal osoak handik ate-
ratzeko eta bestetik, Pekingo gobernua 
uzkaldu eta Xin Jinping agintetik kentze-
ko. Baina, gainera, munduko beste gizar-
teetan ere potentziek epidemia darabilte 
“ingeniaritza sozialeko laborategi bat 
bailitzan, azpiratutako jendeen erresi-
lientzia bortxatuz beldurrezko kanpaina 
errukigabe batekin”. 

ukrainan novi sanzhary herrian 
berrogeialdian atxikitzeko 
jendeak zekartzan autobusa 
erasotu zuten lekuko herritarrek. 
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marga Bajo
ezberdinak migratzaileak berdinak

boluntariotzan ezagutu dugu, migratzaileei etxebizitza 
bilatzeko lanean, besteak beste. ahalegin horren atzean, familia 
historia jakin bat du Margak, gurasoen ibili zehatz bat, zainetan 

daraman gogo bat, gaurgero iloben odolean korri bizi-bizi 
dabilena, gizartearen gezurrak bistara ekartzen dizkiguna.

aTzerrira joan beharrik 
gabe ekarri didaTe 

mundua migraTzaileek

 Miel a. elustondo     zaldi ero

“Gasteiztarra, betikoa”, Gasteizen 
esan ohi denez. Alabaina, 
Santanderren (Espainia) jaioa…
Baina jaio eta hilabetera Gasteizen nin-
tzen! Aitaren ibiliaren gorabeherak izan 
ziren horiek… Jose Ignazio Bajo nuen 
aita, familia erdi aberats bateko semea. 
Etxeko ardi galdua, nolabait esatearren. 
Bere senide guztiek ikasketak zituzten. 
Gure aitak, berriz, antzerkia zuen zale-
tasuna; itsua, gainera. Eta beti esaten 
dudana, bi pertsona ezagutu ditut ondo 
baino hobeto errezitatzen zutenak: bata 
zen Lola Flores, bestea gure aita. Gogora-
tzen naiz, ni neska koxkorra, aita errezi-
tatzen eta ni negar malkotan. Ikaragarria 
zen errezitatzen. 15 urterekin, etxetik 

alde egin eta Madrilera joan zen, antzer-
kia egitera. Eta hantxe ibili zen, batzue-
kin eta besteekin, komediak-eta egiten. 
Ezin bizian, baina egin nahi zuena egi-
ten, gustatzen zitzaiona egiten: antzer-
kia. Madrilera aita, eta hura eskandalua 
etxean! Okerrena, amama; haserre han-
diena, berak. Eta harexen izena daramat: 
Margarita! 

Gasteiza itzuli zen aita, noizbait.
Bai. 20 urtetsu zituela, lagun baten ez-
kontzara Gasteiza etorri, ama ezagutu 
–arkakusoak baino behartsuagoa ama, 
Orbea fabrikan lanean ari zena ordura-
ko–, eta flashak jo zituen: maitemindu 
ziren, eta ezkondu! Etxean inor ez zen 

gure gurasoen ezkontzara joan. Hala 
ere, aitaitak esan omen zion gure aitari: 
“Zentzatzen bahaiz, mandatu-mutil lana 
inguratuko diat Santanderren, Hispa-
no-americano banketxean”. Aitaita ondo 
bizi zen, bazuen dirurik, merkataritza 
irakasle, harremanak ere bai banketxe 
hartan… Aitak baietz, onartu egin zion. 
Eta hantxe jaio nintzen ni Santanderren, 
zazpiki. 

Jaio eta hilabetera, Gasteizen zinen.
Bai, bada! Gasteiz da nire ilusio handia. 
Euskalduna naiz gauza guztien gainetik. 
Nire frustrazio handiena, berriz, euska-
raz behar bezala hitz egiteko gauza ez 
izatea. Errioxakoa nuen ama, aita gas-
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teiztarra, baina ez zen euskalduna. So-
zialismoaren aldeko kristauak taldean 
sartu zen eta, gero, Jose Angel Cuerda-
rekin batera ibili zen EAJn. Hamalau 
urte egin zituen Madrileko senatuan. 
Cuerda, gure aita… inork ez zuen zain 
abertzalerik hemen. Orain, berriz, inor 
baino abertzaleago dira denak. Zain 
abertzalerik ez zutela esan dut, baina 
izpiren bat edo zer edo zer bazuten. 
Esaterako, urtsulatarrak ikastetxean 
sartu ninduten ni, etxe ondoko esko-
lara. Behin, kantu eder bat ikasi nuela 
esanez sartu nintzen etxera. Cara al 
Sol zen. Kantatzen hasi eta: “Hori ez da 
etxe honetan kantatzen!”, aitak. Baina 
etxe ondoan genituen urtsulatarrak, 
eta haraxe ni! Bestalde, nik euskaraz 
ikas nezan gogotik saiatu zen gure 
aita, baina beti bazen tartean endre-
doren bat, eta ezin! 

Euskaraz ez ikasia duzu zulatzen 
zaituen arantza.
Arantza horixe! Saiatu naiz, gogotik, 
baina ez dut hitz egiterik lortu. Gaitz 
erdi, euskaldun eta militante 
ditut seme-alaba guztiok, 
eta nik lortu ez nuena 
lortu du nire suhi Se-
negalekoak ere, eta 
harro nago! Eus-
kalduna suhia, eta 
euskaldunak iloba 
senegaldarrak ere! 
Euskara dute lehen 
hizkuntza. Hizkuntz 
gimnastika bikaina 
egina dute. Ni, aldiz, 
makurra naiz hizkuntze-
tan. Frantsesez ere, ulertu 
bai, irakurri ere bai, baina hizketan 
hasi, eta motz!

migratzaile eta errefuxiatuak 
laguntzen ezagutu zaitugu, 
boluntario.
Gurean hurkoari edota auzoari lagun-
tzea ez da gauza berria. Horixe eraku-
tsi zidaten etxean. Orain, berriz, kon-
tra egiten dit amak. Ez du ulertzen ni, 
erretiratu eta gero, zeregin horietan 
ibiltzea: “Interes gutxiko jarduerak” 
esaten die berak. Nik, aldiz, bidea be-
raiek erakutsi zidatela esaten diot. 
Aitak jendeari laguntzeko borondate 
handia zuen, nahiz sasoi hartan ez ze-
goen oraingo egunean bezainbat mi-
gratzaile. Gogoan dut, esate baterako, 
egun batean antzerki konpainia ba-
teko kideak etorri zirela gure etxera. 

Goian zerua, behean lurra, besterik ez 
zeukaten. Aitak esan zigun etxean har-
tuko genituela egun batzuetan, baina 
bi urte ere eman zituzten gurekin: bi 
haur ere ekarri zituzten mundura gure 
etxean!

Hortik zure boluntariotza.
Bai, nonbait. Gurean bost ginen seni-
deok, baina etxean jende gehiago ze-
goen beti. Amak familia handia zuen, 
Errioxakoa zen, esan dizut, eta aitak 
handik Gasteiza ekarri zuen amaren 
familia osoa. Lehenengo, etxean har-
tu genituen, eta, gero, Errekaleorren 
jarri ziren. “Mundu Berria” izena zuen 
auzoak; apaiz baten asmakizuna izan 
zen Errekaleor. Askotan esaten nion 
amari: “Autobusa hartu eta Mundura 
noa, amama ikustera”. Amama, amaren 
aldekoa, errioxarra, harako Mundu Be-
rri hartan Errekaleorren. Aitaren alde-
ko amama, aldiz, Posta kalean bizi zen, 
atiko zoragarrian.  Kontraste horien 
ondorio eta emaitza nauzu, hein bate-
ko akrata, nahas-mahas bat. Hargatik 

ez naute ulertzen! Inori laguntze-
ko gogoak eraman ninduen 

Zuzenbidea ikastera. Idea-
lizatua nuen lanbidea, 

penalista izan nahi 
nuen, jendeari lagun-
du, oroz gain. Intsu-
misioaz hizketan hasi 
zirenean ere, esate 
baterako, han ginen 

senargaia eta biok. 
Gasteizen mugimen-

duarekin bat egiten lehe-
netakoak izan ginen.

Nola egin zenuten bat 
intsumisioarekin?
Bilbon ikasten ari ginela, batzar bat 
egin zen. Hara joan, batzuek eta bes-
teek esan zituztenak aditu, eta nire 
senargaiak baietz, intsumisioari lotu-
ko zitzaiola, mugimendu harekin bat 
egingo zuela. Espainiako armadaren 
deia jaso eta bere burua intsumiso 
aurkeztera joan zenean, esaterako, 
hantxe abiatu zen, beldurrak airean, 
artean hura zer izango zen inork ez ze-
kien-eta. 1980a zen urtea [urtarrilak 
10]. Etxetik irten, eta, Ramiro Maeztu 
kalean, Lovaina plazan, bere ondo-on-
doan, ETAko batek Velasco komandan-
tea hil zuen [Jesús Velasco Zuazola, 
Arabako miñoigo burua]. Nire senar-
gaiari buruan sartu zitzaion tiro za-
parradaren hotsa. Hori, eta mutilaren 

‘Migratzaile horiek 
gauzak guri kentzera 

datoz’. Hori dioenak ez 
du baloratzen kanpotik 

datozenek irakasten 
digutena”

16 І MarGa baJo

GASTEIZ

“Oraindik orain, migratzaile gazte 
batekin ibili naiz Gasteizko par-
te zaharrean, harentzako aterpe 
edo logela bila. Ikusi nuena ez 
esatekoa da. Jendea pilatuta, la-
bezomorroak… Logelarik eskaini 
zigutenean, berriz, ez kontraturik 
ez erroldarik ziguten eskaintzen, 
eta Diru-Sarrerak Bermatzeko 
Errenta jasotzekotan, beharrez-
koak dituzu horiek. Orduantxe 
ikusi nuen oro ez dela urre, ez on-
tasun, ez elkartasun. Migratzai-
leen artean ere eguneroko ogia 
dituzu mafiak”.

“BIZIlAGuN” ASTEro

“CEARek ‘Bizilagun’ antolatu 
ohi du, urtean behin egiten den 
bazkaria, hango eta hemengoak 
bilduz. Guk lursail bat dugu Fo-
rondan, eta haraxe jotzen dugu 
asteburuetan. Dozena bat lagun 
baino gehiago biltzen gara, ba-
tzuk Eritreakoak, besteak pakis-
tandarrak… Ez dira eskutsik etor-
tzeko gauza. Nork bere estiloko 
jana ekarri ohi du. Diferente jaten 
dugu beti! Janariaren bidez lan-
tzen dugu inklusioa. Urtean behin 
ez ezik, astero dugu ‘Bizilagun’ 
gurean. Irekiak ditugu ateak”.

Azken hitza
BoluNTArIo

“Orduz lehen jubilatu nintzen eta, 
orain, boluntariotzan buru-bela-
rri sartuta nago. Gazte ikusten dut 
neure burua, sasoiko, halako eta 
halako proiektuetan laguntzeko 
gauza. Sare askorekin kolabora-
tzen dut, baina Arteale Funda-
zioan besterik ez dut boluntario 
izena emanda”.
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Margarita Bajo Lopez (Santander, 
Espainia, 1957). Erbestean jaioa-
gatik ere, txistua baino azkarrago 
zen gasteizen. ramon Bajo ibañez 
(gasteiz, 1836–iruñea, 1915) peda-
gogo argiaren biloba, Jose ignazio 
Bajo Fanlo arabar senatariaren ala-
ba. Hurkoari laguntzeko tirria josi 
zioten etxean, gurasoen ibili eta 
historia zaila bitarte. Zuzenbidea 
ikasi zuen, babesgabeak helburu, 
baina ez zuen abokatu lanik egin 
luzaro, haurrak bata bestearen on-
doren etorri baitzitzaizkion. Justi-
zia Administrazioan jardun zuen la-
nean, jendearen zerbitzuko lehen, 
boluntariotzan orain, premian dau-
denei laguntzen beti: migratzai-
le eta errefuxiatuei eta, oroz gain, 
emakumezkoei.

Martxoak 15, 2020

margarita 
Bajo 
lopez
santanter, 1957

orroa, “Gora ETA militarra!”. Gero, haren 
ihesa. Nire senargaiak bertatik bertara 
ikusi zuen hildakoa. “Nik ez dut horre-
lakorik nahi!”, esan zion bere buruari. 
Gobernu zibilera joan eta intsumisioa 
aurkeztu zuenean, “Zergatik ez duzu sol-
dadu izan nahi?”, galdetu zioten. Eta mu-
tilaren erantzuna: “Inoiz ez dudalako ar-
marik hartuko”. “Zoaz hemendik!”, esan 
zioten. Eta harrezkero ez zuen berririk 
izan, ez hots egin zioten, ez ezer. Hilketa 
hark betiko markatu zuen.

latza… 
Eta hau eta hura, beti saiatu gara lagun-
tzen eta lanean, era batera zein beste-
ra, nahiz eta ez jardun erakunde baten 
barruan. Abokatu kolegioan lan egin 
nuen, eta behin eta berriz eta askotan 
heltzen zitzaizkidan istorio-historiak. 
Ezta imana izanda ere! Etortzen zen bat, 

eta halako gertatu garratz bat kontatzen 
zidan. Laster erabakitzen nuen hark ofi-
zioko abokatua behar zuela. Hasten gi-
nen hizketan, hartzen genuen kafe bat, 
enpatizatzen genuen, bat egiten genuen 
eta sartua nintzen haren bizian; hein ba-
tean, bederen. Eta, horrela, bata bestea-
ren atzetik etortzen zitzaizkidan kasuak! 
Nik uste aitaren zainetatik datorkidala 
lagundu nahi hori. Ez niri bakarrik, or-
dea: ni boluntariotzan ari naiz, eta nire 
bi alaba ere bai. Haiek CEARen, hala ere.

Errefuxiatuari laguntzeko Espainiako 
batzordea, CEAr.
Bai, bada! Eta etxera jendea ekartzen ari 
dira beti. “Ama, familia bat etorri da ha-
lako lekutik. Axola zaizu etxera bazkal-
tzera ekartzen baditugu?”. Beti ari dira 
horretan, eta ontzat hartu izan dugu 
beti jarrera hori, modurik naturalenean. 
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Bai gurean, bai gure gurasoen etxean 
ere. Eta horrelaxe egin dut bidea: lehe-
nengo, familia bat ezagutu; haien bidez, 
beste bat; haien bitartez, hirugarrena… 
bukaerarik gabeko katean. Inoiz inore-
kin kafe bat hartu eta bihotza betean 
hitz eginez gero, zaila da aterik ixtea, 
pertsona hura ahaztea, ezertan ez la-
guntzea. Barruak ez dit inor bazterrean 
uztea agintzen, are gutxiago emakumea 
baldin bada. Egia esan, errefuxiatuetan, 
harreman gehiago ditut emakumezkoen 
artean. Zuzenbidea ikasi nuen, baina 
iruditzen zait distira intelektualik ez du-
dala. Aldiz, jendearekiko harremanetan 
badut abileziarik. Eguneroko lan txikia 
gustatzen zait.

Etxean etxekoak hartu zenituzten 
gurasoenean, CEAren lanean bi 
alaba. Zu zeu, munduan batekoak 
eta bestekoak laguntzen, ezusteak 
gorabehera.
Kar, kar… Bai, jakinaren gainean ari zara. 
Behin, goizeko ordu batean, alabak mo-
rroi bat ikusi zuen etxeko bebarruan, 
etzanda. Etxera sartu eta horixe lehe-
nengo gauza: “Morroi bat etzanda dago 
hor, bebarruan”. Jaitsi ginen, eta gure 
etxera sartu genuen. Gero, abentura txi-
ki bat izan genuen morroi harekin, baina 
hori besterik da. Esan nahi dut, premian 
dagoenari lagundu, ahal den guztietan. 
Migratzaileei buruzko diskurtso gaizto 
hori! “Migratzaile horiek guri kentzera 
datoz”. Hori dioenak ez du baloratzen 
kanpotik datozenek irakasten digute-
na. “Ezberdinak” jakituria ekarriko dizu. 
Ikasketa. Badakit askok bestela esaten 
duela, baina haiengandik ikasten duda-
nak balio handia du niretzat. 

Zer ikasi duzu, adibidez?
Gauza asko. Esate baterako, inor ez epai-
tzen. Ez ditugu ezagutzen, ez dakigu zer-

tan diren beren ohiturak, beren legeak… 
Ez gaude inor epaitzeko moduan. Ni ez, 
behintzat. Ezberdinak omen dira. Zertan 
dira ezberdin? Hemendik ordu erdira 
edo hiru ordu laurdenera jaio direla, ho-
rixe da ezberdintasun bakarra. Haien-
gandik ikasi dudana… Esate baterako, 
adinekoak errespetatzen. Harrituta 
nago ze errespetu dioten adinekoari. Se-
negalera joan nintzen lehenbiziko aldian 
jabetu nintzen horretaz. Arreta eman 
zidan. Ni neu adineko ikusten ninduten, 
eta sekulako errespetua erakutsi zida-
ten. Adinekoa autoritatea da han, hemen 
ez bezala. Gauza horiek ikusi eta nire 
onetik ateratzen nau gezurrak!

Gezurrak? Zertaz ari zara, zehatz?
Diskurtso ustel horretaz, gezur horretaz: 
kanpotik etorri den jendea lapurretan 
ari zaigula, gure lepotik gizentzen ari 
direla, anbulatorioak betetzen dizkigu-
tela… Gezur hutsa da, gezur eta diskur-

tso interesatua. Kanpokoek, migratzaile 
diren horiek, aberastasuna dakarkigu-
te, eta, gainera, gaztetasuna. Bestalde, 
niri, eta askori, mundua ekarri digute 
migratzaileek. Esaterako, oso bidaiari 
txikia naiz. Suedian izana naiz, lagun bat 
tarteko. Senegalen, alabarekin. Argen-
tinan, senar albaitariarekin, behi afera 
batzuen aldera. Bidaiatzean, helburu ja-
kin bat ibili dut beti. Aldiz, nire lagun 
asko, bidaiariak omen, joaten dira, egi-
ten dute bidaia handi bat, eta inor eza-
gutu ez dutela itzultzen zaizkit! Postalak 
osatzen dituzte, besterik ez. Nik, aldiz, 
Fidelen [Castro] ondoan borroka egin-
dako bat ezagutu nuen Gasteizen bertan. 
Hau, hori eta hura kontatu zizkigun, bai-
ta zergatik hil beharko zuen erbestean 
ere. Ez naiz atzerrira askorik joan, baina 
nik esango nuke atzerrira joan beharrik 
gabe ekarri didatela mundua migratzai-
leek. Aberastasun handia da hori, diruz 
ordaintzerik ez dagoena. 
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KarMelo landa 
HiStoriALAriA

Estatua, estatusa, 
estatutua

K omunitate baten egoera politikoa 
identifikatzeko hiru kontzeptu 
dira: estatua, estatusa eta estatu-

tua. Bada hiru horien artean gradazioa. 
Esan dezagun estatua dela, giza-ko-
munitateetan, autogobernuaren goren 
gradua, gizatalde propioa eta honen 
baliabideak bere kabuz, kanpokoen es-
ku-hartzerik gabe, baliatzeko ahalmena 
ematen duena. Horregatik, hain zuzen 
ere, estatu propioa, beregaina, indepen-
dentea nahi izaten dute giza-komunita-
te autodefinituek, nortasun propioaren 
jabe errekonozitu izan eta kolektibitate 
propioa modu egokian antolatzeko ahal-
men nahikoa eskaintzen diena. 

Estatu propioa lortzea ez da, nolanahi 
ere, erraza gertatzen sarri askotan, ba-
tez ere jadanik estatu diren komunitate 
handiago eta indartsuagoen itzalpean 
aurkitzen diren giza-komunitateentzat. 
Halakoetan ez da, agian, beste biderik 
ikusten estatus berezia lortzen ahale-
gintzea baino. Estatu gradutik estatus 
gradura bada, beraz, de-gradazio bat, 
gradu-jaitsiera.  

Horren adibide argia eskaintzen du, 
nazioarteko politikan, Palestinak; estatu 
independentea aldarrikatu zuen 1988 
urtean, eta urtea amaitu aurretik, na-
zioarteko komunitatean estatu ugarik 
onartu egin zuen estatu jaioberria; es-
tatu ugarik bai, baina ez Israelek, pa-
lestinarrak azpiratuta mantentzen di-

tuen estatu sionistak, hain zuzen ere. 
Horregatik, estatus apalagoa onartzera 
behartu zuten 1993. urtean, Nazio Agin-
te Palestinarra deitua.

Nazio Batuen Erakundean ere, estatu 
independentetzat onartu ordez, esta-
tus berezia eskaini zioten Palestinari, 
ez gainontzeko estatu independenteen 
mailakoa, maila apalagokoa baizik. Bai-
na Palestinaren egoera ez zen estatus 
horretan ere egonkortu, hortik estatu-
tu are degradatuagoa eskaintzen baitio 
gaur egun Israeleko estatu sionistak. 

Goitik beherako bidean, beraz. Edo-
nola ere, inor gutxik ukatzen dio gaurko 
munduan Palestinari estatu beregaina 
izateko legitimitatea eta are premia la-
rria.  Duen egoera tamalgarritik irten eta 
bere giza-komunitate propioa antolatu 
ahal izateko, estatu osoa, betea, indepen-

dentea behar du Palestinak.  Ez estatus, 
ez estatutu.

  Mutatis mutandis, egoera desberdi-
nak kontuan izanda ere, beste horren-
beste gertatzen zaigu euskal herritarroi, 
ene aburuz. Estatu propioa behar dugu, 
ez estatus, ez estatutu. Estatu beregaina, 
independentea, horixe behar du, gaur, 
Pirinioetako alde bietan aspalditik kan-
tan eta dantzan dabilen herri honek, 
hori besterik egiteko ahalmenik onartu 
ez baitigute gaur arte,  gainean jarri zaiz-
kigun bi estatuek. Gaur, XXI. mendean, 
bada garaia gure elea hartu eta gure es-
tatua izateko.

Agian norbaitek argudiatuko du es-
tatu propioa lortzeko bidean, gradazioa 
behetik gora egin behar dugula, txikitik 
handira, estatututik estatusera eta az-
kenean estatu independentea izatera. 
Horrela argudiatzen duenak, historiaren 
berezko aurrerabidean edo progresioan 
sinesten du, beharbada. Tamalez, bizi-
tzaren arlo guztietan ari gara ikusten, 
azkenaldian, berezko aurrerabidearena 
aurreiritzi erratua dela, historiak ez due-
la berez aurrera egiten, ez bazaio zentzu 
horretan indar handiz bultzatzen. Eta 
gu, bulkada hori emateko prest gaude? 
Horretarako, helburua, estatu indepen-
dentea, erakargarri azaldu behar dugu, 
zehatz eta sinesgarri, komunitatearen 
aurrean; horren aldeko indar erraldoia 
bildu, eta abiatu.  

bizitzaren arlo guztietan ari 
gara ikusten, azkenaldian, 
berezko aurrerabidearena 

aurreiritzi erratua dela, 
historiak ez duela berez 
aurrera egiten, ez bazaio 

zentzu horretan indar 
handiz bultzatzen
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Hau guztia horren latz, triste, 
arriskutsu eta mingarria ez balitz

Oraingo artikulu hau lanari eskaini 
behar nion. Berreskurapen ekono-
mikoak gora egiten duen heinean, 

zelan galtzen diren abiadura berean lan-
gileon osasuna eta bizitza. Inoren ardura 
barik, inorentzat dirua egitera behartu-
ta gauden momentutik, izaera lapurtu 
eta pertsonak baliabide (giza baliabide) 
bihurtzen gaituztenez gero. Beste tresna 
bat baino ez gara, erosi, erabili, apurtu 
eta bota egiten dena. Gero eta merkeago. 
Gero eta prekarioago. 

Hau idazten ari naizen momentuan 
hamabost lagun hil dizkigute honezke-
ro. Dizkigute, bai, ardura eta arduradun 
zehatzak badaudelako heriotza horien 
guztien atzean. Enpresarietatik baino ha-
rago doazen erantzule zuzenak, Zaldiba-
rren agerian geratu den bezala. Hama-
bost langile –baliteke idazkia eskuetara 
heltzen zaizuenerako, gehiago izatea– eta 
istripuetan besterik ez, lan gaixotasunen 
kontagailua erraldoi bezain kontrolagai-
tza baita. Heriotzaren arrazoia ez delako, 
adibidez, “amianto” idazten, “pleurako 
mesotelioma” baino. Eta, era berean, he-
mendik urteetara, Bizkaiko txoko horre-
tan, paperek ez dute ekarriko “kutsadura”, 
bestelako gaixotasun eta afekzio batzuk 
baino. Nori eskatu kontuak orduan? 

Hildako horiek ez dira aintzat har-
tzekoak, langileak edo herritar xumeak 
direnez gero. Zoru etiko horren altu eta 
aratz-garbia daukan gobernu honentzat 
garrantzitsuena ez da zer, baizik eta nor. 
Eta zergatietara sartuz gero, zail egiten 
zait diru gosea baino arrazoi zikinagorik 
begitantzea. 

Auzoko tabernatik irten eta twitterre-
ko tabernara salto egin zuten kritiken 
aurrean, isilunea. Herritarroi destaina. 
Esku beltzak eta balizko kanpainak, bik-
timismoaren karta jokatzeko. Gero, bes-
te lan istripu guztiekin bezala egin eta 
ezbehar atalean sartu; norbait bentana-
tik bota eta norberak ez, baizik eta gra-
bitateak hil duela esatea lakoa. Azkenik, 
txakurrak ez du txakurrik jaten, baina 
norbaitek ordaindu behar badu, adostu-
ko dugu zelan egotzi zuei marroia auzi-
tegietan, lagunok. Ez dira komunikazio 
arazoak, norbera ere erruduna dela da-
kienaren irtenbide tamalgarriak baino.

Autokritika eskatu zaio gobernuari. 
Labur gelditu dira, nire ustez. Krimenez 
ari gara, iragarritako heriotzez eta po-
zoindutako hainbat herritarri bizi ur-
teak laburtzeaz. Enpresa horrek egin du 
egin duena, egiten utzi diotelako. Area-
go, erraztu egin diotelako, batza alai eta 

konplizean. Zakarrek diru asko eman 
dezakete, New Yorkeko gangsterrek ere 
ondo dakitenez. Han ere publiko-priba-
tu lankidetza sobera ezaguna da.  

Autokritika norbaiti eskatzekotan, 
niri neuri, behintzat, ez zaizkit burutik 
aldentzen bere momentuan zaborren 
kudeaketa berriari kontra egin zioten bi-
zilagun anonimo guztiak. Oraindik ikus-
ten ditut, lohietako poltsak hortik zehar 
eskegita, protestaka, zergatik eta gauzak 
hobeto egin nahi zirelako. Bada, Zaldi-
barren gertatu dena da “defendatu” ze-
nuten eredua, ez besterik. Nire herrian 
horri oso termino itsusiz deitu izan zaio 
betidanik. Nork bere hautu politikoak 
badauzka, baina nork bere burua ere 
izan beharko luke hausnartzeko eta in-
teres ilunen defentsa itsuan ez jausteko. 

Eurak, bien bitartean: “Tira aurrera! 
Ez kezkatu eta segi!”.  Inoiz ezer gertatu 
behar ez balitz bezala edo, edozer ger-
tatzen zela ere, estali ahal izango balute 
legez. Harik eta zaborrak hainbeste-
ko kaka azalarazten hasi eta gobernua 
inoiz bizi duen krisi zikinetako batean 
murgildu arte. Justizia poetikoaz ber-
ba egin genezake, hori guztia horren 
latz, triste, arriskutsu eta mingarria ez 
balitz.  

sonia González 
iDAZLEA EtA ABAr antton olariaGa
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dieGo pallés

Castillo suárez
iDAZLEA

Argazkiez

Ekofaxismoaren 
alternatiba

Txernobyli buruzko telesailaren 
zenbait meme ikusi nituen Zaldi-
barko krisia zela-eta, orain dela 

aste batzuk. Umore beltza baino, kri-
tika politikoa zen xedea. Gobernuaren 
jarrera, arduradunen ustelkeria, ezaxo-
la zabortegiko eta larrialdi zerbitzue-
tako langileen osasunarekin, ingurune 
pozoitua eta, oro har, hasieratik ustela 
zen modelo baten kolapsoa: denak lar 
ezagunak ziren jende askorentzat. Iaz, 
pantailetan jende askok drama haren 
irudikapena larritasun handiz ikusten 
zuen bitartean, beharbada lasaitasun 
sentimendu bat ere sentitu zuen, gurean 
horrelako hondamendirik sor dezakeen 
sistema arrotza zaigulakoan.

Zer aldatu da 80ko hamarkadatik 
hona? Hango zein hemengo agintariek 
krisi ekologiko eta sozialetan sakon-
tzeko errezetak jarraitzen dituzte zin-
tzo-zintzo. Merkatuen eta eliteen me-
sedeko logikek oraindik menperatzen 
dituzte naturarekiko harremanak. Sis-
temak ekonomiaren eta kontsumoaren 
hazkunde mugagabea behar izaten ja-
rraitzen du, eta horretarako, lehengaiak 
ahalik eta merkeen lortzeko beharra du 
(horrek, gehienetan, ahalik eta kutsako-
rren esan nahi izaten du).

Gero eta gehiago onartzen ari da, or-
dea, garapenaren ideologiak iraungitze 
data jartzen diola egungo zibilizazioari, 

ez dagoela hainbesteko zaborra eta ku-
tsadura sortzen jarraitzerik, ez dagoela 
mineral eta erregairik hutsetik sortze-
rik. Baina premiazkoa da ikertzea zein 
ondorio politiko ere ekar diezaguke 
egungo egoerak. Krisi sozial eta ekologi-
koen aurrean modelo aldaketa sakonen 
bat proposatu ordez soluzio teknouto-
piko edo egin ezinetan ari direnak ez 
dituzte soilik arazoa areagotuko eta in-
darrak xahutuko, jendearen etsipena eta 
bazterkeria ere sustatuko dituzte. Eta 
erreakzionarioak bazterkeriak sortuak 
direla onartzen badugu, arazo ekologiko 
eta sozialak izateaz gain, askatasun- eta 
duintasun-arazo larriak edukiko ditugu.

Edukiko? Dagoeneko ikusten ditugu 
jendearen etsipena hurkoaren aurkako 
gorrotoa sustatzeko bideratzen duten 
ideologiak indartzen. Krisi ekologikoei 
ez-ikusiarena egiten diote eskuin mutu-
rreko talde askok, baina gero eta gehia-
gok onartzen dute arazoa existitzen 
dela, eta autoritarismoa logika ekologis-
ta batean oinarritzen saiatzen ari dira.

Egungo agintarien jardun antisoziala 
eta antiekologikoaren ondorioz, ez da 
sen ona halabeharrez inposatuko. Alter-
natiba ekofaxistak ez du kolapsoa eki-
dingo, ez gaitu gizakion existentzia inoiz 
ez bezala kolokan jarri gaituen zerumu-
gatik aldenduko. Baina bitartean nagusi-
tu egin daiteke. 

Ez naiz argazki zalea. Tarteka sake-
lako telefonoa hustu egiten dut eta 
mezu eta elkarrizketekin batera ar-

gazkiak ezabatzen ditut. Nolanahi ere, 
badira bi memorian uzten ditudanak 
beti. Batean gure aita agertzen da, bere 
tailerrean, Jose Ramón Anda eskultorea 
eta Alain Anda iloba arrimuan dituela. 
Eskultura baten inguruan daude, gure 
etxean denbora luzez egon zena kon-
pontzeko. Argazki hura atera nuenean ez 
nintzen jabetzen zeinen arrasto sakona 
utziko zidan aitak, ironiarako dugun joe-
ra arriskutsua barne. 

Beste argazkian Oskar Alegria zinegi-
le eta bere aita Jesús Alegria daude. Ve-
neziako Zinemaldian daude biak. Traje 
eta korbatarekin Jesús, amerikana eta 
ator zuriarekin Oskar. Zumiriki mustu 
zuten eguna zen. Gustatzen zait argaz-
kia nabariak direlako aitaren harrota-
suna eta semearen esker ona. Nor eta 
zer garen ez baitugu guk erabakitzen 
gehienetan, kontrakoa dirudien arren. 
Herentzian inguruari erreparatzeko mo-
dua jaso dugu aitengandik. Eta horrek 
egiten gaitu heterodoxo eta, batzuetan, 
ulergaitz. 
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Joxerra aizpurua    
inDuStriA ingEniAriA

Kontraesanetan

L                        an egiten dudan enpresari maiz 
egokitu zaio Enpresa Garapenerako 
Euskal Agentzia den SPRIn diru-la-

guntzak eskatzea, bai beretzat, baita be-
zeroentzat ere.

Eskaerak beti edo ia beti euskaraz 
aurkeztu izan ditugunez, gauza bitxi 
asko gertatu izan zaigu. Adibidez, due-
la hamar edo hamabost urte, SPRIko 
teknikariren batek adierazi zigun gure 
proiektuak itzulpen zerbitzura bidaltzen 
zituztela, eta horrek atzerapenak sortu 
zitzakeela ebazpenen garaian. Urteek 
aurrera egin ahala, SPRItik eskertu izan 
digute proiektuak euskaraz aurkeztu 
izana, baina baita aitortu ere, oso espe-
zie arraro batekoak izaten segitzen du-
gula, hain zuzen horregatik.

Gero eta gehiago dira SPRIn euska-
ra ulertzen duten teknikariak, eta be-
raz, gero eta normalagoa beharko luke 
proiektuak euskaraz aurkeztea, baina 
benetan espezie arraroa gara, nonbait.

Izan ere, aurten hainbat proiektutan 
laguntzaile gisa egokitu zaigu azaltzea 
eta hara non, nire harridurarako, proiek-

tu liderrak enpresa euskaldunak izanik 
ere proiektuak gaztelaniaz idatzi diren. 
Enpresa liderrei adierazi izan diegu, 
proiektuak euskara ez den beste hizkun-
tzetan idaztean, ez garela ongi ari euska-
raren defentsan, baina horren aitorpena 
jaso ondoren hurrengorako utzi izan da 
euskararena.

Begien bistakoa da industriaren alo-
rrean euskara ulertzen eta ezagutzen 
duten pertsonak gero eta gehiago dire-
la, baina gauza “serioei” buruz hitz egin 
behar dugunean gaztelaniara, frantsese-
ra edo ingelesera jotzen dugu berehala. 

Ildo horretan, lorpen gisa hartzen dut 
hainbat bilera teknikotan bakoitza nahi 
duen hizkuntzan aritzea, hau da, nirea 
euskaraz esaten dut eta beste batek gaz-
telaniaz erantzun, eta hari, hirugarren 
batek, berriro ere euskaraz, adibidez.

Egoera hori gaztelaniaz idatzi diren 
proiektuen segimendu bileretan poza-
rren bizi izan dudala aitortzen badut ere,  
euskararen normalizaziorako bidean 
urrats asko emateke daude oraindik. 
Laguntza deialdietan oso normala da 
puntutxo batzuk ematea ingurugiroaren 
errespetua, genero ikuspegia edo euska-
raren inguruko enpresa politika azaltzen 
dituzten idazkiengatik, baina horiek jus-
tifikatzeko idazten ditugun lerroak erda-
raz baldin badaude, zertan ari gara? 

Azken 20 urteotan enpresetan lagun-
dutako euskara planak milaka onura-
dun izan ditu. Ezin uka horiek beharrez-
koak direnik, baina orain norberaren 
euskararen kontzientzia astindu beha-
rra dago. Ea aurten burutu behar den 
Euskaraldiak ohitura aldaketa eragiten 
laguntzen digun.  

Gero eta gehiago dira sPrin 
euskara ulertzen duten 

teknikariak, eta beraz, gero 
eta normalagoa beharko 
luke proiektuak euskaraz 
aurkeztea, baina benetan 

espezie arraroa gara
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Hiltzen banaiz 
borrokan egingo 
dut, eta ez gerra 

zikinak balaz josita”

   ibai trebiño

bost urtez habanako bake negoziazioetan 
kolonbiako gerrillaren ordezkari izan ondoren, 
Jesus Santrich (toluviejo, 1966) Farc-EP-bigarren 
Marquetalia gerrilla berrien komandantea da, 
baita bake prozesuaren porrotaren isla ere.

akordioa sinatu ondoren, santrich urtebete 
baino gehiago egon zen kartzelan narkotrafikoa 
egotzita. kolonbiako hainbat erakunde politikok 
eta sozialek "muntaia eskandalagarritzat" jo 
zuten prozesu judiziala. azken helburua gerrillari 
eta parlamentari ohia aEbetara estraditatzea 
zen. askatu ondoren, bizitza politikoa garatzeko 
"berme eskasak” zituela dio santrichek eta 
horregatik kolonbia ekialdeko mendietara jo zuen 
babes bila, ivan Marquez eta El Paisa bezalako 
komandante garrantzitsu batzuekin batera, 
gerrilla borroka fase berri bat berrantolatzeko.

Jesus santrich dagoen lekuraino heltzea 
lortu du ARGIAk kolonbiako gerrilla berriaren 
zuzendaritzako kidearekin hitz egiteko.

FARC-EP-Bigarren Marquetaliako zuzendaritzako kidea 
JEsus santrich
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FArCek berriz armak hartuko ditu. 
Bakearen ametsarenak egin du 
Kolonbian?
Nik Kolonbian bakea lortzeko aukeran 
sinesten dut oraindik ere, eta kolektibo 
farianoak ere bai. Hori lortzeko ari gara 
borrokan. 

Sustrai historikoak dituen ikuskera 
da. Justizia soziala ardatz hartuta, adis-
kidetze nazionala lortzeko konfiantza 
osoa dugu FARC-EP-Bigarren Marque-
talian. Bakea eskubide gorena da, eta, 
hori konkistatu ezean, ezinezkoa izan-
go da pertsonen gainerako oinarrizko 
eskubideak erabat bermatzea.

Habanako Akordioak interesgarria 
zirudien. Areago, gerrillaren 
beraren gustukoa zen. Zer gertatu 
da? 
Zehaztapena behar du.  Habanako 
Akordioa, jatorrizkoa, bi ordezkaritzen 
artean negoziatu zuten, eta ez batek 
bakarrik. Hau da, Ivan Marquezek gi-
datutako bake ordezkaritzak eraldake-
ta politiko, ekonomiko eta sozialetan 
arreta jarri zuen kolonbiarren bizimo-

dua hobetzeko. Horren adibidea da 
Nekazal Erreforma Integrala. Baina 
guztiz bestelakoa izan zen gatazkaren 
amaierari buruzko negoziazioa. Hiru-
garren puntuak jaso zuen “behin betiko 
aldebiko su-etena”, hau da, alde batetik, 
gobernuaren eta FARC-EPren arteko 
armagabetze prozesua, eta, bestetik, 
FARC-EP bizitza zibilera itzultzea.

Alderdi horiek modu integralean 
eta aldi berean konpondu behar ziren, 
baina hirugarren puntu horretarako 
Batzorde Teknikoa sortu zuten, Kolon-
biako armadako goi mailako militarrek 
eta FARCen ordezkari Carlos Antonio 
Lozadak osatuta.

Orduan armak uzteari buruzko pun-
tua elkarrizketen testuinguru oroko-
rretik atera zen eta modu konparti-
mentatuan maneiatu zuten, erabateko 
sekretismoarekin, trukeak eta iritziak 
eragotziz eta beste arloetan adosten ari 
ginen kontuekiko loturak hautsiz. Jato-
rrizko ordezkaritzan geundenok ez ge-
nuen aukerarik izan militarren eta go-
bernuaren ordezkaritzaren eta Lozada 
jaunaren taldearen artean gertatzen ari 

zena aztertzeko; haiek nahi izan zute-
na sinatu zuten, kontu horretan nego-
ziatzeko aukerarik gabe geratu ginen. 
Armak emateko FARCen konpromisoa 
lotu zuenean, ordutik aurrera harroa 
eta intrantsigentea izan zen gobernua-
ren jarrera.

Zehazki, zer aldaketa izan du 
Habanan lortutako akordioak, 
azkenean Bogotan lortutakoarekin 
alderatuta?
Oso nekeza litzateke aldaketak eta 
urraketak xehatzen hastea. Egunero 
estatuak aldebakartasunez, adostuta-
koa aldatzen edo urratzen baitu, lehen 
bezalaxe gaur egun ere bai.

Pare bat kasu jarriko dizut. Funtsez-
koena eta garrantzitsuena: bizitzeko 
eskubidea. Ez da bermatu. Ezkutaezi-
nak dira lider sozialen edo bergizarte-
ratu diren ehunka lagunen hilketak az-
ken hiru urteetan. Bakerako Jurisdikzio 
Bereziaren arloan adostutakoari egin 
zaizkion aldaketak ere aipa ditzakegu, 
hasieratik etsaiaren zuzenbide penala 
inposatu zuten esparru horretan.

Ju
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FArCeko buruzagi 
ohiak izan ziren 
aurpegirik 
ezagunenak armak 
berriro hartzeko 
erabakian. gerrillara 
itzultzea iragarri 
zuten unea ilustratu 
du Juan ruizek.

El PAISA, IvAN mArquEZ 
ETA JESuS SANTrICH
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Tamalez, oro har, akordioaren inple-
mentazioari dagokionez, gobernuak 
ez du sinatutakoa bete arlo askotan. 
Horren ondorioz, segurtasun juridi-
korik eza, segurtasun pertsonalik eza, 
segurtasun sozio-ekonomikorik eza eta 
krisi sakona sortu dira, eta, traizioa-
ren bitartez, Bake Akordioa amildegitik 
behera bota du. Kolonbiako Gobernuak 
printzipio unibertsalak zapaldu ditu, 
hala nola Pacta Sunt Servanda [itunak 
behartzen du] eta fede onarena.

Akordioak sinatzeak eta haien 
inplementazioak haustura handia 
eragin du FArC-EPko komandante 
nagusietako batzuen artean, 
Ivan marquez edo Timochenko, 
esaterako.
Gerrillako borrokalariek ez zuten par-
te hartu armak entregatzeko eraba-
kian, ez baitzitzaien inoiz galdetu, ezta 
FARC-EPren Hamargarren Konferen-
tzian ere. Konferentzia hura arrapasta-
ka eman zuten amaitutzat akordioaren 
sakoneko arazoak eztabaidatu gabe.

Horretan Timochenkok erantzuki-
zun handia dauka, baita Idazkaritzako 
eta Estatu Nagusi Zentraleko kideen 
zati batek ere, salbuespen bakan ba-
tzuk tarteko. Horiek, zoritxarrez, ez zu-
ten FARC gidatzeko gaitasunik izan, ez 
gerra egoeran ezta bakerako ere.

urtarrilean rodrigo londoño 
Timochenko hiltzen saiatu 
zaretela egotzi dizuete Kolonbiako 
polizia-iturriek eta FArC alderdiko 
iturri ofizialek.
Batzuetan pentsatzen dut adierazpen 
batzuk presaka egiten direla, stablish-
mentaren kontra ez egiteko gogoak 
presionatuta. Neurri batean ezjakinta-
sunaren emaitza dira. Hori da ustezko 
atentatuaren gainean dudan irizpidea; 
FARC-EP–Bigarren Marquetaliatik ez 
dago inolako asmorik La Rosako [FARC, 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común alderdiaz ari da] edo beste edo-
zein  alderdi politikoren buruzagi edo 
militanteen aurka fisikoki eta moralki 
atentatuak egiteko. Hori eztabaidaezi-
na da. Desadostasun ideologikoak iza-
nez gero, maila ideologikoan jorratu 
behar ditugu eta ez bestela.

Bestalde, Timochenko hiltzen saia-
tzea leporatu dieten bi lagun horien 
kasua ikertzea mereziko luke. Zenbait 
inkoherentzia dago. Biak hil dituzte, 
eta argi dago ez direla inongo konfron-
taziotan hil, bertsio ofizialak dioen be-

zala, baizik eta torturatu eta hil egin 
dituztela garai eta leku ezberdinetan.

Hitz egin dezagun 2018ko apirileko 
zure atxiloketaz, Nolakoa izan zen?
Au r re i ku s  z i t e ke e n  z e r b a i t  z e n . 
Washingtonen interes eta kapritxoen 
menpe dagoen prozesu baten erdian 
gaudela jakitun izanik. Egia esan, ez 
ninduten harritu nire kontrako salake-
tek, ezta estraditatzeko eta politikoki 
eta moralki suntsitzeko asmoak ere. 
Are gehiago, FARCen barruan oharta-
razi eta publikoki salatu nuen egoera 
hori, Habanan negoziatzen ari ginela, 
baita gero Kolonbian, akordioa inple-
mentatzen hasi zenean ere.

Mesfidantza gorabehera, itunduta-
koa aurrera ateratzeko borrokan ja-
rraitu nuen, baita, testigantza faltsue-
tan oinarrituta eta nire aurkako gerra 
mediatiko baten erdian atxilotu nindu-
tenean ere. Ez zen eta ez da inoiz fro-
garik izango, nik horrelako gauzetan ez 
dudalako sekulan parte hartu.

Nolakoa izan zen espetxeko garaia?
Gobernuaren aldetik, isolamendua eta 
etsaitasuna. Nire jarrera beti erresisten-
tziazkoa izan zen, zintzotasunez azken 
ondorioetaraino joatea, iparramerika-
rrek eta kolonbiar lekaioek nahi zutena 
egin ez zezaten. Lankideen eta lagunen 
baldintzarik gabeko elkartasuna izan 
zen giltzarria nire askatasuna lortzeko.

armak emateko 
Farcen 
konpromisoa lotu 
zuenean, ordutik 
aurrera harroa eta 
intrantsigentea izan 
zen gobernuaren 
jarrera”

“Gerrillako 
borrokalariek ez 
zuten parte hartu 
armak entregatzeko 
erabakian, ez 
baitzitzaien inoiz 
galdetu”

Juan Manuel Santos eta raul Castro orduko Kolonbiako eta Kubako presidenteak eta rodrigo 
Londoño "timochenko" Kolonbiako indar Armatu iraultzaileetako (FArC) buruzagi nagusia izandakoa. 
2015eko irailaren 23an, Habanan (Kuba), bake akordioei buruzko bilera baten ostean. 
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Behin espetxetik aterata, ihes 
egitea erabaki zenuen. Kongresuko 
Ganberako kide zaren aldetik, 
bizitza politikoan eskubide osoz 
parte hartzeko bermerik ez zenuen 
ikusten?
Ez zen bermerik eta horregatik hartu 
dut erabakia, ez ihes egiteko, baizik eta 
klandestinitatean erresistentzian ari-
tzeko, non nire herrialdearen etorkizu-
naren alde borroka dezakedan jazarpen 
judiziala eta eguneroko heriotza-meha-
txuak gainean izan gabe. Hemen arris-
kuak daude, baina hiltzen banaiz, bo-
rrokan egingo dut, eta ez gupidagabeki 
balaz josita, armarik gabe, Kolonbiako 
kasta boteretsuek bultzatzen duten ge-
rra zikinean.

2019ko abuztuan, zuk eta FArCeko 
beste komandante ohi batzuek 
armak berriz hartzeko erabakia 
iragarri zenuten. Bake prozesuaren 
porrota baieztatuta al dago? 
Bake prozesuaren porrota estatuaren 
gaiztakeriaren ondorioa da. Inplementa-
zioaren krisiak berretsi du. Egunerokoan 
agerikoa da, agintari komunitarioen eta 
borrokalari ohien hilketak kasu. Ez ge-
nuen bakea sinatu handik hiru urtera 
700 lider sozial eta gure 200 bat gerri-
llari baino gehiago hil ditzaten.

Estatuak ez du bere betebeharrik 
garrantzitsuena bete: bere herritarren 
bizitza bermatzea.

FArC-EP-Bigarren marquetalia 
erakundearen sorrerako agirian 
deigarria da "oligarkiaren aurkako 
gerrara" deitu izana, helburu 
militarren aurkako gerrari 
lehentasuna kenduz. Zergatik 
irizpide hori?
Habanako Bake Akordioari Kolonbia-
ko Estatuak egindako traizioari eran-
tzuteko hartu ditugu berriz armak. 
Gatazkaren arrazoi historikoek bere 
horretan darraitela salatu dugu, horiek 
baitira benetako bakea lortzeko gaindi-
tu behar diren baldintzak. Agerian utzi 
nahi dugu matxinada ez dela porrot 
egin duen edo garaitu duten bandera 
bat. Manuel Marulanda eta Bolivarren 
legatuarekin aurrera jarraitzeko inda-
rra du, behetik eta behekoekin lan egi-
nez. Beraz, plan estrategikoa, funtsean, 
Kolonbia Berriaren aldeko Kanpaina 
Bolivariarra bera da, baina badira al-
daera batzuk,  gerra inposatzen dute-
nei non jo behar diegun definitzeko or-
duan selektiboagoak eta zuzenagoak 
izateko. Hor zehaztu dugu helburua ez 
dela ez soldadua, ez polizia, ez ofiziala, 
ezta ofizialordea ere. Baina, kasu, eran-
tsi diogu "herri-interesei errespetua 
adierazteko" irizpidea. Kontua ez da 
orain estatuko aparatu armatuei erre-
presio organo gisa nahi dutena egiteko 
bidea libre uztea. Defentsarako ekintza 
oro zilegi da.

Helburua oligarkia dela diogunean, 
oligarkia baztertzaile, ustel, mafioso eta 
bortitz horri begira esaten dugu, zeinak 
uste baitu herrialdeari etorkizuneko 
ateak trabatzen jarrai dezakeela.

Modalitate operatibo berri bat eza-
rriko dugu, batez ere erasoei erantzun-
go diona. Erabaki baten ondorio da: ez 
dugu jarraituko klase bereko anai-arre-
ben artean elkar hiltzen. Oligarkiak ez 
ditu inoiz bere seme-alabak bidaltzen 
gerran bularra jartzera. Biktimak po-
breen artean geratzen dira. Horra gure 
deia, baita herri mina duten segurtasun 
indarretako kideei ere: elkarrekin ibil 
gaitezen haien aldarrikapen eta zorio-
naren alde.

m-19ko gerrillak 1970 eta 1980ko 
hamarkadetan egin zuenaren 
moduko matxinada armatua?
Iruditzen zait matxinadarako gure plan-
teamendua ez dela aldatu; bere funtsa 
eta izana herri mobilizazioa eta eralda-
ketarako gaitasuna dira oraindik. Zehatz
-mehatz esan dugu gertatzen ari dena 
ez dela gure kapritxo baten ondorio. Po-
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Ez genuen bakea 
sinatu handik hiru 
urtera 700 lider sozial 
eta gure 200 bat 
gerrillari baino gehiago 
hil ditzaten.

“Garai honetan 
estrategiaren helburuak 
herri-mugimenduaren 
batasuna izan 
behar du, bakea 
justizia sozialarekin, 
demokraziarekin eta 
subiranotasunarekin 
konkistatzeko”
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litika neoliberalak, ustelkeria eta gerra 
sustatzen dituen erregimenak bi bideren 
aurrean jarri gaitu: elkarrizketa politi-
koaren bitartez prozesu konstituziogile 
ireki bati ekin ala aldaketa horiek, lehe-
nago edo geroago, inkonformismoaren 
eztandak konkistatuko ditu matxinada-
ren bitartez.

Azaldu zertan datzan erakunde 
berriaren jardun politiko-militarra.
Altxamendu armatuari eustea erregime-
na basati eta bortitz aritzearen ondorio 
da. Horrek defentsarako eta matxinada 
armaturako eskubide legitimoak geure 
gain hartzera behartzen gaitu. Horrega-
tik, gure armada, milizia eta alderdiaren 
egiturak klandestinitatean berreraiki-
tzeko prozesuak estrategia bat behar du, 
indarra hedatu behar dugu, operazio eta 
taktikak zehaztu... Horren funtsa borro-
ka moduen konbinazioaren taktika da, 
gerrilla mugikorren bidezko gerra eta 
herriaren altxamenduaren kontzepzio 
matxinoa, bakea justizia sozialarekin ba-
tera inposatzeko edo hitzartzeko asmoz.

Horrekin batera, uste osoa dugu bi-
tartekoak dauzkagula irtenbide itundua 
bilatzen jarraitzeko; bazterkeria, mise-
ria eta desberdintasun izugarriak gain-
dituko dituen prozesu eratzaile irekia 
bultzatzeko, estatuaren demokratiza-
ziorantz.

Deigarria da Askapen Nazionalerako 
Armadara, Kolonbiako eta 
Amerikako talde armaturik 
zaharrenera, hurbiltzeko saiakera. 
Zer nolako aliantzak planteatzen 
dituzue ElNrekin?
Gure batasun-ikuspegia da. Ez da kontu 
taktikoa, estrategikoa baizik, sakonekoa, 
funtsezkoa. Hori gabe ez dugu posible 
ikusten botere alternatibaren eraikun-
tzan aurrera egitea. Ez da soilik arlo mi-
litarreko kontu bat, nagusiki afera politi-
koa da. Kontzientziak esnatzeko borroka 
garai honetan estrategiaren helburuak 
herri-mugimenduaren batasuna izan 
behar du, bakea justizia sozialarekin, de-
mokraziarekin eta subiranotasunarekin 
konkistatzeko. Horretarako masak akti-

batu behar ditugu, era guztietako bide 
matxinatuen bidez, armen monopolioa 
eta estatuaren boterea lehiatzeko.

Zer iritzi duzu azken gertakari 
politikoez, bereziki Kolonbiako 
lanuzte Nazionalaren barruan izan 
diren mobilizazio handiez?
Mobilizazioei dagokienez, Ekuadorko 
indigenen protesta masiboak aurrekari 
izan ziren. Txilen antzeko zerbait ger-
tatu zen, neurri neoliberalen aurkako 
altxamendu herrikoi jendetsua hasi zen.

Kolonbiaren kasuan, kalera atera den 
jendeak Habanako Akordioa betetzea 
eskatu du, herri mugimenduaren aurka-
ko sarraskiak bertan behera utz ditzate-
la, ordezkapen akordioak bete ditzatela 
–laborantza bidegabeak– eta  indigene-
kin eta ikasleekin hartutako konpromi-
soak bete ditzatela. Akordio zaharrak 
dira, baina sekula gauzatzen ez diren 
promesen bitartez egindakoak.

Agerikoa da eltze-jotzeek eta sare so-
zialek protesta hauetan pisua izan dutela. 
eta horrekin sintonian jarri behar dugu. 

nazioartea І 29

2019ko maiatzaren 30ean Jesus Santrich espetxetik irten zen eta harrera egin zioten FArC aldediko Bogotako egoitzan. Polemika piztu zen Espainiako eta 
Kolonbiako hedabideetan berarekin batera agertutako pertsona baten kamisetan EtAren anagrama eramateagatik.
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“antolatu indarrak, batu borroka feministara”, dio leloak. 
Euskal herriko txoko guztietan lehen lerroan izan dira mugimenduak 
azpimarratu nahi izan dituen bi mezuak: gizarte indibidualista eta 
likidoan kolektiboki antolatzeko premia dago; eta M8 ez da festa 
eguna, feminismo erradikala aldarrikatzeko borroka eguna baizik. 
donostiako antolatzaileen begietatik kontatu dugu M8a.

  onintza irureta azKune

Donostian gaude, Gros auzoan. 
10:50ean geratu gara ARGIAko 
bi kazetari Carmen Altuna Az-
peitiarekin. Berandu dator. Ha-

lako batean agertu da, eta ez dator baka-
rrik. Erosketa-gurditxoan musika ekipoa 
sartu dute eta hamar bat lagun etorri dira 
bandera moreak eskuetan dituztela. Eman 
beharreko pausoak errepasatzen ari dira: 
Gros auzoan bueltaxka zaratatsua, ondoren 
Kursaal aurrean pentsionistekin elkartu, eta 
12:00etarako Alderdi Ederrera. 

Aurtengo M8an, antolatzeko beharrari 
garrantzi handia eman diote. Hala adiera-
zi dute arratsaldeko manifestazioaren bu-
kaerako hitz-hartzean: “Auto-antolaketa-
ren beharra azpimarratzen jarraituko dugu. 
Neoliberalismoak dena zipriztintzen duen 
mundu honetan, indibidualismo basati eta 
atomizatua sustatzen duen mundu honetan, 
komunitate feminista konprometitua eraiki 
behar dugu, sare sozialek eragiten duten pa-
sibotasuna gaindituz”.

Carmen Altunak 26 urte ditu eta bada-
ki zer den antolaketa lanetan aritzea. Gros 
auzoan, M8ko lantaldean aritu da lanean 
eta Donostiako Asanblada Orokorrean ere 
parte hartu du. M8a prestatzen noiz hasi 
ziren galdetu eta kazetaria harritu egin da 
erantzunarekin: urtarrilaren 30eko greba 
igaro ondoren. Hain denbora gutxi? Donos-
tiarraren erantzuna azkarra izan da: “M8 ez 
da urteko hitzordu bakarra, U30 greba oro-
korrean parte hartu genuen eta hartarako 

martxoak 8
Borrokarako eta 
antolaketarako deia entzun da

Donostia. Argazkia: DAni BLAnCo
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Donostia. Argazkia: DAni BLAnCoBilbo. Argazkia: ECuADor EtXEA

iruñea. Argazkia: EKinKLiK
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ere lanean aritu ginen. Azaroan Euskal 
Herriko V. Jardunaldi Feministak izan 
ziren eta han atera ziren gaiak jorratzen 
aritu gara. Azaroaren 25a ere lantzen 
dugu. Urteak hainbat hitzordu izaten 
ditu, batzuk jakinekoak, eta beste ba-
tzuk, inprobisatu beharrekoak. M8 egu-
nero da guretzat”. 

Urteko hitzordu nagusiak gerturatzen 
diren heinean, astero egiten dituzte bi-
lerak. Altunak ez du ukatu nekatuta ez 
daudenik, baina pozik dago antolake-
tarako dagoen jendearekin. Gutxi go-
rabehera 17 urtetik hasi eta 35 urtera 
bitarteko emakumeak elkartu ohi dira 

urteko hitzordu garrantzitsuak presta-
tzeko. Laguntza eskatutakoan pentsio-
nistak beti daude prest. Gehien huts 
egiten dutenak tarteko adinekoak dira: 
“Denbora dugunok gabiltza antolake-
ta lanetan, eta nork du bada denbora 
horrelakoetan aritzeko?”. Aurtengo le-
loaren lehen zatia gogorarazi diogu Al-
tunari: “Antolatu indarrak”. Azken bi 
greba feministak eta gero, mugimendu 
feministak kalera ateratako emakume 
andana balioan jartzeaz gain, egunero 
militatzeko jendea behar dela azpima-
rratu duela esan diogu. Altunak sarea 
jarri du fokuan. Hiriburuetako eta hirie-

tako auzoetan taldeak daude, era berean 
hiri mailako talde orokorrek funtziona-
tzen dute, eta azken urteetan herrietan 
ere indartsu dabiltza. Euskal Herriko 
sarea nahi baino solteago dagoela uste 
du Altunak eta horrexen falta sumatzen 
du: “Bateren batek edo bestek esango 
dizu: ‘Leloa pentsatu duzue? Manifesta-
zio amaierako mezua prestatu duzue?’. 
Prestatzeaz gain adostu behar da, Do-
nostian, Bilbon, Gasteizen...”. 

Poz-pozik hartu du parte Altunak 
M8aren antolaketan, feminismoan kon-
tzientzia osoz militatzen duelako eta 
bere bizitza ez duelako ulertzen mugi-
mendu horretatik kanpo. Lanerako bel-
durrik ez du, mugimenduko beste as-
kok bezala, baina onartzen du ardura 
lanak hartzea kosta egiten dela. Izan ere, 
aurten beste bi emakumerekin batera, 
bozeramaile lanak egin ditu eta aitortu 
du jendeak nekez nahi izaten duela jen-
daurrean kolektibo osoaren izenean hitz 
egitea. 

Alderdi Ederretik abiatu eta Aska-
tasunaren Hiribidetik barrena Buleba-
rrean bukatu dugu eguerdiko juntadizoa. 
Elkarrizketaren zati handiena lurrean 
eserita egin dugu, bozgorailua eta gure 
inguruko emakumeak bero-bero oihuka 
ari diren bitartean. 

Helmugan, Bulebarrean, Flo Rodrí-
guez da Costa aurkeztu digu Altunak. 
Feminista honek ere 26 urte ditu eta Do-
nostiako Asanblada Orokorrean aritu da 
lanean. Bera ere bozeramailea da. 10-15 
laguneko taldea osatu dutela esan digu. 
Bi greben ondoren mugimendu feminis-
tak mahai gaineratu duen beste gai bat 
aipatu diogu, alegia, kalera ateratzen ari 
den emakume multzo handiak zenba-
teraino barneratu duen feminismoaren 
diskurtsoa. Ideologizazio maila kaska-
rreko gazteak ezagutu ditu Rodríguezek 
eta azpimarratu du, hain zuzen, bilerak 
baliatzen dituztela formaziorako, M8ra-
ko egindakoak eta urtean zehar egiten 
diren beste hainbat. Feminismo erradi-
kalaren aldeko apustuan atzerapausorik 
emateko asmorik ez dute. “Anti-” guztiak 
zerrendatzen hasi da: feminismo anti-
kapitalista, antikolonialista, antifaxista, 
antiarrazista, antikapazitista, eta anties-
pezista aldarrikatzen dute.

Bazkalondoren hitz  egin  dugu 
Rodríguezekin. Akordatzerako egune-
ko ekintza jendetsuenaren ordua iri-
tsi da, manifestazioa. Donostiarrek eta 
inguruko herrietakoek bat egin dute, 
Altunak aipatutako sarea egiazko gor-
putzez osatu da.
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gasteiz. Argazkia: HALA BEDi
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badaKite zer den antolaKeta 
eta borroKa
Manifestazioaren amaieran, Bulebarre-
ko oholtzan dira Altuna eta Rodríguez 
antolatzaileak. Haiek baino lehen, or-
dea, Aitziberrek eta Marijosek hitz egin-
go dute. Ez dira gure solaskideak bezain 
gazteak, eta ez dira antolaketa taldekoak 
ere. Alabaina, aurtengo leloaren bi zu-
tabe garrantzitsuenak oso ondo ezagu-
tzen dituzte: badakite zer den antolake-
ta, baita borroka ere.

Aitziberrek hartu du hitza. Azken 
urtebetean jendaurrean hitz egitera 
ohitu da. Gipuzkoako zahar egoitzeta-
ko langilea da eta 237 greba egun egin 
dituzte. M8 bezperatan, Donostiako 
Emakumeen Etxean itxialdia egin dute, 
erakunde publikoek, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak eta patronalek propaganda 
feminista egiten duten bitartean, ema-
kumeen lan eta bizi baldintzak sistema-
tikoki prekarizatzen dituztela salatzeko. 
Badakite zergatik ez dieten jaramonik 
egiten: “Sistema irauli nahi dugulako”. 
Erresidentzietako grebalariek ez dute 
hotel berririk nahi, ezta erraustegirik 
eta futbol zelairik ere, zaintza eta duin-
tasuna nahi dituzte.

Mari Jose garbitzailea da eta egune-
ro 6:00etan ateratzen da etxetik. Lehe-
nengo bulego bat garbituko du, ondoren 
banku bat, arraroa da norbaitek egun 
onak ematea lantoki horietan. Etxerako 
bidean duen ezkaratze bat ere garbituko 
du. Batzuetan denbora gehiago pasa-
tzen du garbitu behar duen toki batetik 
bestera joaten, garbiketa lanetan baino. 

Bankuan, esate baterako, 45 minutu-
ko lanaldia du. Eguerdian etxean egiten 
du lan, familiari bazkaria zerbitzatzen, 
ordain ekonomikorik gabe, jakina. Arra-
tsaldean, lau orduz aritzen da eskola 
batean. 20:30ak jotzen dizkio etxean 
sartzerako. Dozena erdi bat lan kateatu 
behar izaten ditu zortzi orduko lanal-
dira iristeko. Dozena bat ordu etxetik 
kanpora egunero. Pribilegiatua dela dio, 
zortzi orduko lanaldira heltzen delako. 
Emakume garbitzaileen %80k lanaldi 
partzialak ditu.

Antolaketa eta borroka. Aitziberren 
eta Mari Joseren ondoren, Altuna eta 
Rodríguezen hitz-hartzeak. Azken txan-
pan, indarraldiaren erakusgarri: “Gero 
eta gehiago gara, eta gero eta antolatua-
goak gaude”. 

“ipar Euskal herria feminismotik saretu” 
lema hautatu zuen aurtengo emaku-
meen nazioarteko borroka eguna kari 
lapurdi, nafarroa beherea eta zuberoa 
biltzen dituen asanblada feministak: as-
teburu guztian zehar sentitutako gogoa 
eta manifestazioaren ondotik egindako 
asanbladan aho batez baieztaturikoa. an-
tolakuntzaren nekeari gailendu zitzaion 
asteburuko momentu kolektiboetan ja-
sotako indarra eta aitzina egiteko gogoz 
dira antolatzaileak. “babes gune bat ukai-
teko”, “ahalduntze pertsonalaz gain, ko-
lektiboki ere ahalduntzeko”, “elkarrekin 
gogoetatzeko eta formatzeko”, “hitzordu 
feministak antolatzeko”, “ahizpatasun eta 
laguntasun giro horretan segitzeko”, “pla-

zer bat delako”… asanbladan plazaratu-
riko arrazoiak anitzak dira, baina guztiak 
zentzu berera doaz: elkartzen segitzeko 
beharra sendi dute. ipar Euskal herriko 
lau haizeetatik etorritako hogeita bost 
bat emakume aritu ziren ordu pare batez 
haien gogoen eta gogoeten partekatzen, 
baionako udaletxearen plazan.

aurten sekula baino hitzordu gehia-
go burutu dituzte ipar Euskal herrian. 
Mauletik irisarrira, itsasutik baigorrira 
zein hendaiatik baionara ala azkainera, 
hamar bat hitzordu zituzten finkaturik. 
nafarroa beherean antolaturiko bizikle-
taldi feminista izan daiteke agian na-
barmentzekoen artean, azken urteetan 
hitzordu feminista guti antolatu direla-

ko baserri munduan. asanbladan behin 
baino gehiagotan deitoratua izan zen 
gisara, baserri munduan ere kontzien-
tzia feminista zabaltzeko behar handia 
sendi dute eta aldarri feminista berta-
ratu izanaz poz-pozik agertu ziren bar-
nealdeko feministak. irisarri, ortzaize, 
arrosa eta baigorrin, herriz herri mezua 
zabaltzen aritu ziren, plaza bakoitzean 
banderola bat zintzilikatuz.

baionako karriketan larunbat gauean 
buruturiko gaueko manifestazio ez-mis-
toa ere baikorki baloratu zuten antola-
tzaileek: “kopuruz asko ez baginen ere, 
oihuz eta determinazioz beterik indartsu 
atera ginen karrikara”. lehena izan zuten 
eta errepikatzeko gogoarekin daude.

   JenoFa berhoKoiriGoin

Baionatik

“ipar Euskal herria feminismotik saretu” 
leloa aukeraturik, hainbat ekimenen 
bidez aritu dira helburu horren 
plazaratzen ipar Euskal herriko asanblada 
feministako kideak. 350 lagun batu ziren 
baionan buruturiko manifestazioan.

Saretzeko gogoa 
baieztatu da 
asanblada feministan



Martxoak 15, 2020

34 І inGuruMena

zaldibar argitu plataforma

Ez alarmistak izateko diote 
baina alarma kalean dago, 

eta beren gezurretatik sortu da”

Noiz eta nola sortu duzue plataforma?
J. lazkano: Zabortegiaren inguruko he-
rrietan, ezbeharra gertatu berritan, lehen 
boteak independenteak izan ziren. Bilera 
irekiak deitu ziren herrietan eta otsaila-
ren 10en Eibarren, Ermuan eta Zaldiba-
rren manifestazioak antolatu ziren. Hor 
konturatu ginen herriak koordinatzen 
hastea garrantzitsua zela. Gerora, elkarre-
kin antolatu genuen 15eko manifestazioa 
eta hortik aurrera, herrietako plataforma 
guztien koordinazioa sortu genuen.

Nongo jendea batu zarete?
J. Bergara: Zaldibar, Elgeta, Mallabia, 
Markina-Xemein, Ermua eta Eibarko jen-
dea. Horrez gain, Zallan ere mugimendua 
dago, Joaquinen familia hangoa baita.

Herriz herri lantzen ari zareten –eta 
beraz, itxirik ez dagoen– hamaika 
puntuko aldarrikapen zerrenda 
ikusteko aukera izan dugu. Hasteko, 
Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran 
ahalik eta azkarren aurkitzea eskatzen 
duzue, senideei babesa adieraziz eta 
erakunde publikoak interpelatuz. Ba al 
duzue harremanik senideekin?

J. Bergara: Plataformako kide da senide 
bat eta berak egiten du kontaktua fami-
liekin. Gure aldetik indarrak jartzen ari 
gara erakundeak presionatzen bilakete-
kin zorroztasunez jarrai dezaten, ez bai-
takigu zertan ari diren. Horretara ahalik 
eta baliabide gehien bidera dezatela es-
katzen dugu.

Senide hauek, batez ere Beltranenak, 
oso haserre mintzatu dira 
Jaurlaritzaz. Nola ikusten dituzue 
zuek agintari politikoak?
J. Bergara: Ikusten dugu higiene demo-
kratiko hutsagatik hemen dimisio ba-
tzuk behar direla, erantzukizunak hartu 
behar dituztela, eta horren ordez, nor-
maltasuna antzezteko jarrera hartu due-
la Jaurlaritzak. Inprobisatzen aritu dira 
modu txarrean, hasieratik gaia ezkutatu 
nahi izan dute eta egun, oraindik, azalpe-
nak oso justuak izaten ari dira.

2.0 krisi baten aurrean gaude. 
Bataila komunikatiboa indartsua 
izaten ari da.
J. lazkano: Sare sozialekin obsesiona-
tuta ikusten ditugu, asko kritikatzen 

baitute Twitter baina gero beraiek eran-
tzunak hortik ematen ari dira. Lotsaga-
rria da.
J. Bergara: Jaurlaritzak sortu duen erre-
latoa da ez izateko alarmistak, konpon-
duko dutela arazoa. Hori sinetsi nahi 
duenak hitz horietan aurkituko zuen 
heldulekua. Gure herrietan, ordea, ko-
munikabideetatik aparte ez da bataila 
dialektiko hori ikusten, jendeak bere 
gorputzean sentitu baitu kutsadura. Gu-
rasoak kezkatuta ibili dira ea haurrek 
parkean lasai jolas dezaketen, haurdun 
dauden emakumeak ea herritik joan 
behar diren, kirola ea lasai egin daite-
keen... Adibide gisa,  urtegira dagoen 5 
kilometroko bidean jende asko ibiltzen 
zen oinez lehen, orain ez dabil inor.
J. lazkano: Herritarrak ukitu ditu gaiak, 
oso begi bistakoa izan da. Beren gestioa 
goraipatzen dute, baina denok sentitu 
dugu gertatu dena. Eta ez da batere nor-
mala. Alarmistak ez izateko diote, baina 
alarma hori kalean badago. Eta beren 
gezurretatik sortu da. Dena ongi dagoela 
esanez ibili dira, eta astebetera datuek 
kontrakoa erakutsi dute. Mesfidantza 
handia dago politikari hauekiko.

  lander arbelaitz Mitxelena      dani blanCo

zaldibarko zabortegi amildutik metro gutxira batu gara 
Janire lazkano (Elgeta, 1989) eta Jokin bergararekin (Eibar, 1994). 
zaldibar argitu plataforma sortu berriko kideak dira, eta eskualde 

hau astindu duen ezbeharretik abiatuta, egoera nola ikusten 
duten eta zer eskatzen duten galdetu diegu.
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Zabortegiarekin loturiko eskaera 
zehatzak dituzue: urteotan zer 
gertatu izan den, zergatik ez dituzten 
irregulartasunak zigortu galdetzen 
duzue; gaur egun bertan zer dagoen 
zehaztasunez jakin nahi duzue eta 
eroritako zaborrarekin zer egin 
erabakitzeko prozesuan herritarren 
partaidetza bermatzeko eskatzen 
duzue.
J. lazkano: Konfiantza falta hain da han-
dia, ez dugula sinesten diotena. Diote 
zabortegian dagoen hondakin toxiko ba-
karra amiantoa dela, baina garraiolarien 
testigantzek hori ezbaian jartzen dute. 
Hondakinen karakterizazioa egiteko es-
katzen dugu ikusteko zer dagoen hor 
eta nola kudeatu behar den. Azterketa 
hori ez dugu nahi instituzioek bakarrik 
egitea, prozesua eragile sozial eta sin-
dikalekin partekatua izatea nahi dugu, 
eta herritarren partaidetza nahi dugu 
soluzioan ere. Hala ere, ikusi dugu jada 
hasi direla lurrak desjabetzen. Ez dute 
ingurumen planen beharrik, eta larrial-
di horrengatik ez dituzte protokoloak 
betetzen. Salbuespen egoera deklaratu 
balute bezala ari dira jokatzen, lege oro 

gaindituz beren hitzetan "interes kolek-
tiboagatik". Hilabete pasa da ordea.
J. Bergara: Zabortegiari garrantzia 
ematen diogu oso jende gutxik zekiela-
ko zabortegi hori existitzen zenik, nahiz 
eta kamioiak gora eta behera ibili. Za-
bortegi hori inolako galdeketarik 
eta informaziorik eman gabe 
zabaldu zuten. Inguruan 
bizi garen herritarron 
osasunari kalte egin 
diezaieken substan-
tzia piloa botatzen 
zituzten, eta ez ge-
nekien ezer ere. 
Prozesu herrita-
rra eskatzen dugu 
osasun publikoari 
dagokion kontuetan 
erabakiak demokra-
tikoa izan behar duela 
aldarrikatzeko. 50.000 la-
gunen bizitzak daude jokoan. 
Gainera, Jaurlaritzaren isiltasunari 
Eibar, Ermua eta Zaldibarko Udalena 
gehitu zaio. Denak bi alderdi berberek 
kudeatzen dituzte. Akusazio partiku-
lar gisa aurkeztuko dira, baina beraiek 

ere badute erantzukizun zuzena hori 
kudeatu izan zen moduan eta horren 
kontrol faltan.

Neurketak sistematikoki egiteko 
eta informazioa garden emateko 

eskatzen duzue. Jaurlaritzak 
dio, ordea, datuak garden 

ematen dituela.
J. lazkano: Ez bada-

kigu zer dagoen za-
bortegian,  osasu-
n a r e n  i n g u r u a n 
kezka izango dugu. 
Ez dakigu bertatik 
zer aterako den, 
edozein gas adibi-
dez. Beraiek ere ai-

tortzen dute suteak 
errepika daitezkeela, 

hor metanoa baitago 
eta su har dezake. Ez dute 

ziurtasunik transmititzen, hi-
potesiez mintzo baitira. Zabortegia-

ren behealdean dagoen lixibiatuak bil-
tzeko tankea suposatzen da ez dagoela 
apurtuta, baina ez dute segurtasunez 
esaten. Jendea lasaitu nahi baduzu, hori 

Gure herrietan ez 
da bataila dialektikoa 
ikusten, jendeak bere 

gorputzean sentitu 
baitu kutsadura”
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frogatu egin behar duzu. Ezin duzu hi-
potesiez hitz egin eta jendeari lasaitze-
ko esan.
J. Bergara: Ikerketa agentzia indepen-
dente batek egiteko eskatzen dugu dio-
xinak aztertu dituen CSIC agentziak ez 
duelako hori egiteko Europako homo-
logaziorik. Emotikonoen bidez infor-
matzen digute airearen kalitatea, datu 
zehatz guztiak eman gabe. Diote gaur 
egun dioxinarik eta furanorik ez da-
goela eta airearen kalitatea ona dela, 
baina ez dute esaten zehazki zein di-
ren analitiken emaitzak. Horrek beldu-
rra sortzen du, jendea ez baita inozoa. 
Sinesgarritasuna irabazi nahi badute, 
eurek finantzatu behar lukete agentzia 
independente baten ikerketa, eragile so-
zial, sindikal eta instituzioek adostutako 
agentzia izan behar luke eta hortik egin 
neurketa guztiak.

Agentzia independentea 
diozuenean, zaila dirudi erakunde 
publikoek beren ikerketa propioak 
zalantzan jarriko dituen ikerketak 
finantzatzea. Erraustegiaren Aurkako 
mugimenduak, adibidez, berak 
finantzatu du Zubieta inguruko 
kutsadura neurketa independentea.
J. lazkano: Hor dago gakoa, ea ikerke-
tarik baden beren datuen aurka egiten 
duenik, ala emaitzak berak diren. Elge-
tan airearen azterketak egin dituztela 
esan zuten, baina inork ez daki ez noiz, 
ez non, ez nork hartu zituen laginak.
J. Bergara: Kuriosoa da, zientziaren ar-
gudioa erabiltzen dute herritarrak lasai-
tzeko, eta zientzia eskatzen diezunean, 
beldurra dute datu guztiak erakusteko 
edo beste agentzia bati ikerketa eska-
tzeko. Hor sortzen da galdera nagusia. 
Gainera, herrietara Eusko Jaurlaritzako 
teknikariak etorri direnean, oso azalpen 
teknizistak eman dituzte, mezua publiko 
orokorraren eguneroko bizitzan zentra-
tu beharrean, beren txostenetako datu 
eta markoan oinarrituz. Adibidez, Eiba-
rrera eta Ermura etorri zirenean, jen-
deak galdetzen zuen ea amianto fibrak 
arnasten ari garen edo osasunari nola 
eragingo dion honek guztiak. Teknika-
riek etengabe ihes egiten zieten galderei 
eta ez zuten erantzuten, teknizismo ilun 
eta barrokoak baliatuz.

Planteatu al duzue ikerketa 
independentea zuek finantzatzea?
J. lazkano: Pentsatu beharko da, baina 
hasten ari gara. Baliabide ekonomikoak 
mugatuak ditugu.

Erantzukizunen fasean, Iñaki Arriola 
Ingurumen sailburuaren dimisioa 
eskatzen duzue. Zergatik?
J. Bergara: Arriolaren figurak kontu ho-
netan karga sinbolikoa du. Eibarko al-
kate izan zen 15-16 urtez. Bere Inguru-
men sailburu aldia da zabortegiak diru 
gehien fakturatu duen epea. Hau guztia 
ahalbidetu duen sare klientelarraren 
buru politikoa bera da. Jaurlaritzak ere 
hartu behar ditu erantzukizunak bere 
gain, eta uste dugu Arriolak ezin duela 
jarraitu kargu publikoan. Dimisio gehia-
go eskatuko bagenitu indarra galduko 
luke eskaerak, eta horregatik fokalizatu-
ko dugu bere gain.

“Hondakinen kudeaketa zuzen, 
publiko eta zentzuzkoa" eskatzen 
duzue, "egungo ereduaren 
birplanteamendu sakon eta 
zabala”. Jakitun izango zarete bere 
garaian gehiago birziklatzeko 
proposamenak indarrean jarri zirela 
eta jasan zuten boikota oso handia 
izan zela. Gai honetan sartzeko prest 
zaudete beraz?
J. lazkano: Gu plataforma gisa ez gara 
eredu zehatz baten inguruko eztabai-
dan sartuko, jo dezagun atez atekoa bai 
ala ez, baizik eta bereizte tasak handi-
tu behar direla jarriko dugu mahai gai-
nean. Oso-oso erraz gainera. Hondaki-
nak kudeatzeko sistemak birplanteatu 
egin behar dira, elkarrekin kontsentsua-
tu behar dira, sortzen diren hondakinak 
murriztu egin behar dira, berrerabilpe-
nean lan egin behar dugu, eta sortzen 
diren hondakinak birziklatzeko bai edo 
bai erabakiak hartu behar dira, bai uda-
lek, baita herritarrek ere. Gipuzkoako 
hainbat herritan erakutsi da posible 
dela, ez gara hil, %70eko bereizketa ta-
sekin jarraitzen dugu, eta beste herriek 
ere horretara joan behar dute. Sistema 
konkretuez baino, bilketen emaitzez 
hitz egin nahi dugu. Horrez gain, ardu-
raz jokatzeko eskatzen zaigu herrita-
rroi, eta guk erantzuten dugu institu-
zioek ere arduraz jokatu behar dutela 
kontroletan.
J. Bergara: Plataforma anitza garenez, 
gure helburua da ahalik eta adostasun 
zabalena lortzea eta gaurko ereduaren 
birplanteamendu sakona egitea. Guk 
eztabaida zabaldu nahi dugu. Zaborra 
gainera erori zaigu eredu kapitalista 
honengatik. Horrekin lotuta, ezin dugu 
zaborra esku pribatuetan utzi, ezin da 
negozioa egiteko esparrua izan. Bere ga-
raian, EAJk Bergarako leihoak zabor pol-

tsekin nola bete zituen oroitzen dut, eta 
orain natura jarri zaie aurka. Beraien-
tzat gai oso deserosoa da eta min handia 
egiten die.

Paroa deitu duzue martxoaren 
12rako Eibarren, Ermuan, 
Zaldibarren, Elgetan eta mallabian 
12:00etatik 15:00etara. Zergatik?
J. lazkano: Borroka egiteko eta hase-
rrea adierazteko beste modu bat dela-
ko. Era askotako ekintzak egin ditugu, 
eta “kito” esateko momentua dela uste 
dugu. Hilabete daramagu horrela eta ez 
da asko aurreratu. Gure aldarrikapenak 
herritarrekin kontrastatu eta aurrera 
eraman nahi ditugu.
J. Bergara: Ikusi dugu gertaera hau pix-
kana albistegietako 40. minutura joaten 
ari dela, eta normaltasun hori eteteko, 
oraindik ez dela ia ezer argitu esateko 
eta egoera tenkatzeko egin dugu deial-
dia. Mobilizazioetan ere beste jauzi bat 
eman nahi dugu. Herrietan goizean mo-
bilizazioak eta arratsaldean Eibar-Er-
mua batzen dituen biribilgunetik mani-
festazioa egingo ditugu. Dei egiten diegu 
Euskal Herriko beste herri eta hirietan, 
hondakinen kudeaketa birplanteatzen 
ari diren guztiei, elkarretaratzeak anto-
latzeko. ELA, LAB, CCOO, Steilas eta ESK 
sindikatuen babesa daukagu gainera.

Aurrera begira, indartsu al zaudete 
borroka luze baterako?
J. lazkano: Gustatuko litzaiguke be-
rehala konponduko balitz guztia, baina 
horrek esan nahi luke konpondu dela, 
langileak aurkitu dituztela, erantzuki-
zunak beren gain hartu dituztela, he-
rritarrekin parte hartze prozesuak ire-
ki direla... Ez dugu uste epe laburrean 
gertatuko direnik. Helburuak finkatu 
ditugunez, horiek lortzeko amaiera arte 
egingo dugu lan.
J. Bergara: Badirudi bide judizialetik 
luzatu nahiko dutela kontua, bospasei 
urtez, eta beraz, hor presente egon nahi 
dugu. Ahalik eta eragile gehien batu eta 
denok estrategia bateratu batekin pro-
zesu horretan parte hartu. Horrez gain, 
pentsatu behar dugu nola mantendu 
gaia bizirik, ez dadin izan haserrealdiko 
kontua. Gero hauteskunde kanpaina da-
tor, gero gobernu berria... lehentasuna 
du larritasuna adierazteak, eta aurrera 
begira herriz herriko plataformen in-
darren arabera ariko gara. Orain adibi-
dez, banderolak atera ditugu herriotan 
leihoetan jarriz, begi bistan jartzeko he-
men ez dagoela normaltasunik. 
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Iazko maiatza zen. Rosario Palo-
mino Bartzelonako El Clot auzoko 
merkatu batera joan zen butifarra 

jana zegoelako. Txartelak erosteko 
ilaran saltzaileari galdera bat egin 
zion katalanez, ahal duen guztietan 
hitz egiten duen hizkuntza berean. 
Saltzaileak gaztelaniaz erantzun 
zion. Ilarako batek kargu hartu zion 
saltzaileari: “Zergatik egin diozu 
gaztelaniaz, berak katalanez egin 
badizu?”. Beste pare bat galdera egin 
Palominok eta saltzaileak berriz ere 
gaztelaniaz, eta ilarakoak berriz ere 
kargu hartu zion. Saltzaileak gaz-
telaniaz jarraitu zuen. Palominok 
dio saltzailea blokeatuta geratu zela 
lehen kargu hartzetik. Tirabira sor-
tzetik urrun, barrez hasi ziren eta 
Palominok hala bota zion: “Ez alda-
tu hizkuntzaz!”. 

Gertaera eta gero Palomino sal-
tzaileari kargu hartu zion erosleare-

kin eta haren senarrarekin hasi zen 
hizketan. Kolonbiarrak ziren, emaz-
teak ondo egiten zuen katalanez eta 
senarra ikasten ari zen. Biek aitortu 
zioten Palominori gauza bera ger-
tatzen zitzaiela: haien itxura fisi-
koagatik gaztelaniaz egiten zioten, 
nahiz eta haiek katalanari eutsi. Pe-
ruarrak argazkia atera eta Twiterrez 
zabaltzea proposatu zien, katalan 
hiztunei eskatzeko ez aldatzeko hiz-
kuntza. Horixe da No em canviïs la 
llengua kanpainaran abiapuntua.

Twiterrez bidalitako mezu hura 
izan zen hasiera.
Bai, hala da. Dena dela kanpaina-
ko esaldia motzagoa da. 30 urte 
daramatzat hemen eta beti esaldi 
bat esaten diet gaztelaniaz egiten 
didatenei: “Ez aldatu hizkuntzaz, 
bestela ez dut inoiz ikasiko”. Hiru-
ron argazkiarekin bidalitako txioak 

rosario palomino, peruko katalana

  onintza irureta azKune       Jordi borràs

rosario Palomino liman (Peru) 
jaio zen eta 30 urtetik gora 
daramatza bartzelonan bizitzen. 
katalanez erraz egiten du, eta hala 
ere, katalan hiztunek gaztelaniaz 
egiten diote, kanpotar itxura 
duelako. badaki errespetuaren 
izenean egiten diotela gaztelaniaz, 
baina bera diskriminatua sentitzen 
da. katalan hiztun autoktonoei 
kanpaina luzatu die: No em canviïs 
la llengua (Ez aldatu hizkuntzaz).

Kanpotarrari 
gaztelaniaz egiten 
badiogu, esaten 
ari gatzaizkio 
katalanak ez duela 
garrantzirik”
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hainbeste bertxio izan zituen, eraba-
ki bainuen No em canviïs la llengua [@
CanviisEm] kontua irekitzea. Ni beza-
la zebiltzanei dei egin nahi nien, haien 
gertaerak kontatzeko eta kanpainare-
kin bat egiteko. Erantzuna sendotu aha-
la interneten plataforma gehiago ireki 
nituen: Instagram, Facebook, Telegram, 
eta jendeak grabatutako bideoak. 

Nori egiten diote gaztelaniaz?
Atzerritar itxura dugun guztiekin egiten 
dute, izan latinoamerikarrak, beltzak, 
asiarrak... Hizketan doinu berezia due-
nari ere gauza bera egiten diote. Eta 
badakit holandarrak edo alemaniarrak 
ere horrela dabiltzala. Azken horiek 
ez dute kanpotar tankerarik, eta agian 
doinuan ere ez diete antzeman, baina 
haien izena jakin dutenean edo pasa-
portea begiratu dietenean automatiko-
ki gaztelaniaz egin diete. Ezagutu ditut 
errusiarrak eta errumaniarrak, haien 
lehen hizkuntza ez da gaztelania, eta 
batzuek gaztelaniaz hitz egiteko zailta-
sunak dituzte. 

Beraz, kontua ez da itxura fisikoa 
soilik. 
Beste toki batean jaio denaren arrasto-
ren bat baldin badago, autoktonoak au-
tomatikoki gaztelaniara pasatzen dira. 

Zergatik?
Bi arrazoi daude. Batetik, hezurretaraino 
sartu diete errespetuagatik aldatu behar 
dutela hizkuntza, eta bestetik, haiek uste 
dute herritar orok gaztelania dakiela. 
Katalanak atseginak dira, eta besteen 
bizimodua errazten saiatzen direnez, 
uste dute gaztelaniaz eginda laguntzen 
digutela. 

Zuek nola bizi duzue jarrera hori? 
Etorri berriak eta hemen urte asko da-
ramatzagunok diskriminaziotzat har-
tzen dugu hizkuntza aldatzea, ia erre-
fusatuak sentitzen gara. Niri bertakoen 
eta kanpotik datozenen arteko zubiak 
egitea gustatzen zait. Bertakoek ez dute 
nahita hartzen jarrera hori. Jende asko-
ri esan diogu nola sentitzen garen eta 
gaizki sentitu dira, ez dira konturatu min 
egiten ari direnik eta eskerrak eman diz-
kigute gure sentimenduak azaltzeagatik. 

Jende batek interesa du azpimarra-
tzeko katalanek kanpotarrak diskrimi-
natzen dituztela, baina faltsua da ideia 
hori. Niri eta ni bezalako beste askori 
eskerrak eman dizkigute hizkuntza ikas-
teagatik eta hona egokitzeagatik.  

Hainbat hizkuntzari gertatzen zaio 
gauza bera. Zuenean katalana da 
hizkuntza menderatua eta gaztelania 

menperatzailea.
Arrazoi nagusia hori da, jakina. Kata-
luniaren historia berrikusi besterik ez 
dago. Hiru mendetako kolonizazioa. Es-
painiaren kolonia ohi batean jaiotakoa 
naiz.  Pare-parekoak dira bi adibideak. 

Etorri berriak uler dezake hizkuntza 
komuna gaztelania dela.
Gaztelaniara aldatzen garen bakoitzean 
katalana arrisku bizian jartzen dugu. 
Alemaniara, Ingalaterrara edo Frantzia-
ra joaten bagara eta hizkuntza ez bada-
kigu, pentsatzen dugu esnatu eta hiz-
kuntza ikasten hasiko garela, ezta? Hona 
edo Euskal Herrira iritsi eta jasotzen 
duten mezua bada katalana edo euska-
ra beharrezkoak direla, esnatuko dira 
eta ikasiko dute. Alabaina, gaztelaniaz 
egiten badiegu mezua bestelakoa da: ez 
zaitez saiatu ere egin hizkuntza ikasten, 
gaztelaniarekin nahikoa duzu.

Batzuek diote katalanek hizkuntza 
aldatzen dutela Generalitateak bere lana 
ondo egiten ez duelako, eta beste ba-
tzuek diote estaturik ez dugulako gaude-
la horrela. Sentitzen dut, baina ez nago 
ados. Denok dugu ardura, katalan hiz-
tun bakoitzak ere bai. Behetik gora egin 
behar da lan. Generalitateak milioiak 
gastatuko ditu eta ez du funtzionatuko, 
estatua izango dugu eta ez du funtzio-

“Kanpainan ‘autoktono’ hitza era-
bili dut. Bertako katalan hiztunei 
hitz egin nahi nien eta hitz bat 
behar nuen haiek definitzeko. Ba-
tzuek nire asmoa desitxuratu dute 
autoktono hitza erabili dudalako. 
Jaio den toki berean bizitzen jarrai-
tzen duena da autoktonoa. Katalan 
aurpegia ez daukatenei katalanez 
egiteko eskatu dugu eta batzuek 
arrazista deitu digute. non dago 
arrazismoa? Arazoa ez da gu des-
berdinak garela adieraztea, baizik 
eta itxuragatik desberdin tratatzea”. 

Nor da 
arrazista?
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natuko. Hamar milioi katalan hiztunok 
jabetu behar dugu hizkuntza zaintzen 
ez badugu desagertu egingo dela. Guk 
gaztelaniara jauzi egiten badugu, kanpo-
tarrari esaten ari gatzaizkio gure hizkun-
tzak ez duela garrantzirik.

Ciudadanos alderdiak salaketa jarri 
dizue kanpainarengatik.
Ciudadanosek lan ikaragarria egin du. 
Hizkuntza eta kultura menperatuari 
egunero esan dio hizkuntza eta kultura 
babesten baditu xenofoboa, arrazista eta 
supremazista dela. Azkenean, hiztunak 
atzera egiten du, gatazka saihestu nahi 
du, eta hizkuntza aldatzen du. 

Euskal abizena duen [Maite Pagazaur-
tundua] Europako parlamentuko ordez-
kari batek Europako parlamentuan eta 
Espainiako Arartekoaren aurrean salatu 
gaitu kanpaina xenofoboa eta arrazista 
egin dugulako.

Hasteko, ez da Generalitatearen kan-
paina, pribatua da, eta ez gaitu inork di-
ruz laguntzen. Ikertu nahi banaute, he-
men nago, ez naiz ezkutatuko. Kanpaina 
katalan hiztunei zuzendu diegu. Beste 
kontu bat da hainbat herritarrek gazte-
laniaz hitz egitea nahi izatea. Iruditzen 
zaien moduan egin dezatela. Hala ere, 
%93k katalana ulertzen du, nik uste 
dut katalanez egiten jarraitu dezakegu-
la inolako arazorik gabe. Nik katalanez 
eta besteak gaztelaniaz. Guk ez dugu 

esan gaztelania hiztunek guri gaztela-
niaz ez egiteko, baizik eta gurekin ari-
tzerakoan katalanetik gaztelaniara ez 
aldatzeko gure itxura fisikoagatik, jada 
katalan hiztunak baikara!. Gure diskur-
tsoa, esan dutenarekin alderatuta, oso 
desberdina da.

Ciudadanos zauria egiten ari da 
hizkuntza kontuetan?
Jaio zenetik. Mundua kolore bakarrekoa 
ikusten dute, haientzat ederra litzateke 
euskara, katalana, galegoa... desagertu-
ko balira. Zergatik egin dute gogor gure 
kanpainaren aurka? Beraien diskurtsoa 
deseraiki dugulako. Haiek edozein auke-
ra baliatzen dute esateko katalan hiztu-
nak arrazistak, xenofoboak eta klasistak 
direla. Diskurtsoa erori zaie zeren atze-
rritarrak hasi dira esaten etorkin senti-
tzetik nazio katalanaren kide sentitzera 

pasatzen ari direla. Ni neu harro nago 
Perun jaio naizelako eta harro nago ka-
talan sentitzen naizelako. 

Euskal Herrian ez litzaiguke gaizki 
etorriko zurea bezalako kanpaina 
bat.
Hemengo euskaldun bati bota nion 
amua, baina ez zen ezer atera. Ni prest 
zuei laguntzeko. Ez egon zuen gober-
nuak dirutza gastatu zain, behetik gora 
egin behar da. Faxismoari zutik egin 
behar zaio borroka, pixka bat makurtu-
ta zaudela antzematen badu gogorrago 
joko zaitu. Horregatik esan nion Ciuda-
danoseko hari aurrean ninduela, egiteko 
galderak, erantzungo nituela. Francoren 
garaia bizi izan zutenak ditut gogoan. 
Ezin dugu gutxiagotasun konplexua 
errepikatu. Gazteek “nahikoa da!” esan 
behar dute. 

nazioartea І 39

rosario Palominoren aita Cusco hi-
rian jaio zen eta 10 bat urterekin 
emigratu zuen familiarekin Limara. 
Han kitxua galdu zuen. Palominok 
azpimarratu duen moduan, “base-
rritarren eta behartsuen hizkuntza 
da, gutxiespenarekin lotuta beti 
ere”. gorde zuen gutxia ez zion ala-
bari irakatsi. Palominoren amak ez 
zekien kitxua. gure elkarrizketa-
tuak dio bakeak egin dituela bere 
sustraiekin eta egunen batean 
kitxua ikastea espero duela, “nire 
ama hizkuntza beharko lukeena”. 

Biografia 
linguistiko eria
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Koloreen sasoia da. Landareak, loal-
diari bizkar eman, eta urte berri-
rako soineko berria janztera doaz. 

Nonahi lehertzen da haritza (Quercus 
robur) puntta berrien hostozko gona 
fosforitoz. Mimosa pinpirinak (Acacia 
dealbata) beilegia dakar goiko mutu-
rretik hasi eta beheko barrenerainoko 
soineko luze horia. Horia kadmioarena-
ren tankerakoagoa du oteak (Ulex spp.); 
ikusgarria otadietan. Aurten berandu 
samar loratu da, eta aurreratu egin diren 
magnolia hosto-erorkorrak (Magnolia x 
soulangeana, Magnolia loebneri, Magno-
lia stellata, Magnolia liliiflora, eta abar) 
ia pare-parean jarri zaizkie zuri ezin zu-
riagotik hasi eta gorrindol bizienaren 
arteko kolore ñabardura guztietako lore-
tzar sorta ikaragarriak erakutsiz. 

Bai, urte bakoitza berea da, berezia... 
Urtero aldatu egiten da lorez eta hos-
to berriz osatutako soinekoen erakus-
taldiaren hurrenkera. Mimosa bera ur-
teberriaren sarrera loratuta agurtzen 
ezagutu izan dut. Haritza, ordea, ez dut 

ikusi aurten arte otsailari ongi-etorria 
emateko hostoz jantzita. Dena dela, ur-
tero-urtero udaberriaren etorrerak us-
tekabean harrapatzen nau. Aurten, be-
gira, udaberria otsailarekin etorri zen, 
eta arrats apal gorri bat jokatuko nuke 
apirilarekin bateratsu joango dela. Bai, 
udaberriaren agurrak ere ezustean ha-
rrapatzen nau, jeneralean. Asteak dira 
udaberria badoala esan eta esan ari na-
tzaiela ingurukoei; batek baino gehia-
gok esango du, “hemen da hau berriz ere 
bere erretolikarekin”. 

Orain goza dezagun udaberria. Lan-
dareak eta horien bizkar bizi garen 
animaliak abian gara, ziztu bizian. He-
gaztien olgeta zaratatsua entzun beste-
rik ez dago; gure etxeko urubi sendiak 
egunero du kantu probasaioa. Erlasta-
rrak etengabeko sartu-aterean ari dira 
atariko paradisuko hegaztiaren (Stre-
litzia reginae) lore hori laranjatuetan, 
nektarretan. Larreak ederki berritzen 
ari dira. Txikori-belarraren (Taraxacum 
officinale) lehen loreak ireki dira, bakoi-

tza eguzki bana. Tarteka, han-hemen, 
apiaza edo urre-botoia (Ranunculus ac-
ris) azaldu da, ohi bezala multzoka, kua-
drillan, bost petalo hori bizizko lore luze 
ugari belar gainera altxeaz.

Lehengo mendearen azken hiru ha-
markadetan eraikitako lorategietan ohi-
koa den forsitiak (Forsythia viridissima) 
udaberriaren amaierari abiatzeko seina-
lea ematen dio bere hori urrezko eskan-
daluzko loretzarekin. 

Udaberriaren emana loretza horiak 
abiatzen du, horitzak. Txekor jaio be-
rria behiaren oritzak abiatzen duen era 
berean. 

Margoen hurrenkeran, uda giroa 
agurtzera gero etorriko dira loretza zu-
riak, ondoren gorriztak, urdinak... Zuri-
tzak, gorritzak eta urdintzak. 

udaberriaren 
horitza

JaKoba erreKondo
JAKoBA@BiZiBArAtZEA.EuS

apiaza edo urre-botoia. 
udaberriaren emana loretza 
horiak abiatzen du, horitzak.



700 bat errota martxan egon ziren 
garai batean Gipuzkoan, baina gaur 
egun era tradizionalean lan egiten 

duen errota gutxi gelditzen da, hogei bat 
inguru edo”. Oiartzungo Ihurrita Errota 
da martxan dirauen horietako bat, Alex 
Roteta Yurrita Errota Sustatzeko Elkar-
teko kideak azaldu digunez. Errotako 
etxean jaio zen Roteta, eta txikitatik eza-
gutu du bertako funtzionamendua, ai-
tonak xehetzen baitzuen bertan pentsu 
almazenerako. “Etxerako eta inguruko 
baserrietarako egiten zuen lan: Oiar-
tzun, Errenteria, Pasaia, Lezo… jende 
asko etortzen zen inguruetatik pentsu 
bila hona”, dio. 1499ko dokumentu zaha-
rretan jada agertzen da Ihurritako erro-
taren, kanalaren eta presaren aipamena, 
baina Rotetak dio lehenagotik ere mar-
txan zela uste dutela. 

2015etiK, Kultur ondare babestu
XX. mendean jarduera nahiko intentsiboa 
izan zuen errotak baina XXI. mendean sar-
tzearekin gurasoak jubilatu ziren eta bes-
telako planteamendua dute orain: “Lehen 
eguneko 24 orduetan egiten zuen lan, eta 
orain berriz, errota jada ez du beharrak 
mugitzen, kulturak baizik”. 2015eko aza-
roan kultura ondare izendatu zuen Eus-
ko Jaurlaritzak Ugaldetxo auzoko errota, 
monumentu sailkapenarekin. “Arto irin 
kilo gutxi ehotzen dira orain urtean zehar, 
baina kantitatez asko ez bada ere, kultu-
ralki eta sinbolikoki eragin handia duela 
uste dugu”, dio Rotetak. 

Errotari balioa emateko sortu zuten 
duela bi urte Yurrita Errota Sustatzeko 
Elkartea Rotetak eta etxekoek. Oiartzun 
inguruan errota ezagutarazteko eta zein 
funtzio eta balio duen erakusteko hainbat 
ekimen antolatu dituzte geroztik. “Per-
tsona elikatzeko darabilgu gaur egun 
errota, irina egiteko, eta bereziki herrita-
rrekin, ekoizle txikiekin, elkarteekin eta 
zenbait talogilerekin dugu tratua”. 

eKoizpen eta Kontsumo 
jasangarrien alde
Ihurritako ondare material eta ez ma-
terialaren balioa ezagutarazteaz gain, 
jasangarritasunari lotutako beste hain-
bat helburu ere badituzte elkarteko ki-

deek. Izan ere, ekoizpen eta kontsumo 
eredu erantzule baten alde egiten dute, 
eta errotarako arto mota jakin batzuk 
soilik erabiltzeko hautua egina dute: “Ez 
da garai batean bezala arto industrialik 
erabiltzen, bertako arto ekoizpen txikien 
aldeko apustua egin dugu”. 

Arto gorriarekin hasi dira irina egiten. 
Behe Nafarroako zenbait ekoizle txikiri 
hartzen diete artoa zuzenean, eta mo-
mentuz 200 bat kilo irin soilik ekoitzi ba-
dituzte ere, poliki-poliki horri heldu nahi 
diotela azaldu digute. “Dena den, ez diogu 
kantitateari garrantzia handiegirik ema-
ten, garrantzia gehiago du jakiteak zein 
artorekin egiten dugun lan, jatorria zein 
den, nork egin duen eta nola”. 
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Garazi zabaleta
@tiriKitrAnn

ihurrita Errota
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gipuzKoaKo erroten galerari 
iraun dion ondarea
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indarKeria matxista eta hedabideaK

koMunitatEa42 І 

aGenDa

Kontzientzia izatea ondo dago, pau-
so bat da. Baina noraino dauzkagu 
sartuta gure buruetan hitz egite-

ko moldeak? Zenbateraino eragiten du 
kazetariaren lanak, esaten edo idazten 
dugunak, jendartearen diskurtsoan? 
Nahikoa erreparatzen al diogu egiteko 
moduari? Egiten dugun hizkuntzaren 
erabilerak ba ote du eraginik entzule-i-
kusle-irakurleengan? 

Antxeta irratiak indarkeria matxis-
ta euren “etxean”, irrati komunitarioan 
nola lantzen duten aztertu du. Orain ur-
tebete egin zioten galdera beren buruei: 
“Kontzientzia badugu, baina nola era-
giten dugu guk indarkeria matxistaren 
aurrean?”, azaldu digu Aitziber Zapirain, 
irrati libreko kideak.

Indarkeria matxistaren aurkako egi-
tasmoa garatzen urte batzuk daramatza-
te jada Bidasoaldeko irratian. Elkarriz-
keta sortak egiten dituzte urtero, gaia 
josten duten hariei tiraka: indarkeria 
fisikoa, indarkeria sinbolikoa, indarkeria 
hezkuntzan... Baina beharra ikusi zuten 
barrura begirako lanketa egiteko. 

orain arteKoaK
Hala Bedi irratiko kideekin, Arrosa Sare-
ko koordinatzailearekin eta ZebraBidea 
magazineko gidariarekin egin dituzte 
elkarrizketak eta bidelagun duten Ame-

lia Barquin adituaren hitzak ere azpima-
rratu ditu Zapirainek: “Formazio beha-
rra dago, baita esperientziak, zalantzak 
eta kezkak planteatzeko espazio baten 
beharra ere”. 

Irratian gidoia aurrean izan edo ez, 
inprobisazioari tarte zabala ematen zaio, 
baina hala dio kazetariak: “Ongi komuni-
katzen jakin behar dugu. Esaten duguna 
edo esan nahi duguna nola esan behar 
dugun asmatuz”. Gogoetaren beharra 
ikusi zuten. Irratietatik hasi eta prentsa 
idatzi eta telebistaraino.

Irrati libreetan hasitako bidea da eta 
orain gainontzeko komunikabide he-
rritarretara zabaldu nahi dute. “Oro-
korrean euskal hedabide herritarretan 
nola komunikatzen den begiratzen ari 
gara. Ez da soilik nola komunikatzen 
den, baita zer komunikatzen den ere. 
Nor den informazio iturri, nori ematen 
zaion ikusgarritasuna, zein pertsona 
eta zein ereduri... Beraz, Argiarekin bil-
duta gaiarekiko bere lan eredua ezagu-
tu nahi dugu”.

Prozesua bukatutakoan elkarrizketa 
guztiak argitara emango dituzte. Beste 
ezer diseinatu gabe badago ere, gusta-
tuko litzaieke hemendik aurrerako kez-
kak eta zalantzak partekatzeko plaza bat 
sortzea, “deus astuna izan gabe, konfian-
tzazko espazio bat, elkar elikatzeko”. 

  itsaso zubiria etxeberria

Esateko moduak eta moduak daude

zuloan 
liburuaz hitzaldia

liburuaren egile urko apaolaza arituko 
da, ahtrik Ez nafar koordinakundeak 
antolatuta, AlTAVoz eguna-ren baitan.

  Martxoak 14 16:00etan 
 iruñea Plazara!  (kale nagusia 31)

berdea da more berria 
liburu aurkezpena

liburuaren egile onintza irureta eta 
Gipuzkoako zaharren egoitzetako 

aitziber aranberri grebalaria arituko dira 
mahai-inguruan.

  Martxoak 14 17:00etan 
 altzo batzarremuñon

elkanoren 
mundu biraren 

v. mendeurrena: 
zer dugu oSpatzeko? 

zer dute ezkutatzeko? 
hitzaldia

ArgiAn izenburu bereko erreportajea 
argitaratu zuen axier lopezek emango 

du hitzaldia.

  Martxoak 24 18:30ean 
 zumarraga zelai arizti kultur etxea

  Martxoak 31 19:00etan 
 iruñea kata krak

ez gara neutralak 
liburu aurkezpenak

liburuaren egile Gorka bereziartua 
arituko da.

  apirilak 30 11:30ean 
 leioa unibertsitatean

Aitziber Zapirain zuzenean.
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naGore 
irazustabarrena 
uranGa

Hondamenak 
aldatu ez zuena

denboraren MaKina І 43

Pas-de-Calais departamendua (Fran-
tzia), 1906ko martxoaren 10a. Len-
setik gertu, Courrièresko meatzee-

tan, ikatz-hautsak su hartu eta eztanda 
izugarria eragin zuen goizeko 06:34ean. 
Ordura arteko meatzaritzako istripurik 
larriena izan zen: ofizialki 1.099 hildako 
eragin zituen eztandak, baina ziurrenik 
gehiago izan ziren arauzko kontraturik 
ez zuten langile asko aritzen baitzen 
Compagnie des mines de houille de Cou-
rrières enpresarentzako lanean.

Eta ziurrenik gutxiago izango ziren, 
konpainiak krisia beste modu batera ku-
deatu izan balu. Enpresaren lehentasuna 
meatzea ustiatzen jarraitzea izan zen, 
hau da, meatzearen azpiegiturak zain-
tzeaz arduratu ziren, langileez kezkatu 
gabe. Erreskate lanak hirugarren egu-
nean eten zituzten; hainbat hobi horma-
tu zituzten sutea itzaltzeko eta egitura 
sendotzeko, oraindik bizirik zeudenei 
irtenbidea eragotziz; aireztatze fluxua 
aldatu zuten, eta barruan zeuden mea-
tzariak eta erreskate taldeak aire fresko-
rik gabe utzi zituzten.

Eta, hala ere, martxoaren 30ean, istri-
pua gertatu eta 20 egunera, 13 meatza-
rik onik ateratzea lortu zuten. Inork ez 
zien lagundu; alderantziz, oztopoak bes-
terik ez zituzten topatu. Meatzeko gale-
rietan atzera eta aurrera, kilometroak 
eta kilometroak ibilita, eta hildakoen jan 
eta edanari esker iraun zuten bizirik.

Protestak berehala piztu eta zabaldu 
ziren. Courrièresko meatzariak abiatu-
tako greba estatu osora eta Belgikako 
zenbait meatzetara zabaldu zen. Protes-
taldiaren une gorenean 60.000 meatzari 
zeuden greban. Baina sindikatuen ar-
teko barne gatazkek ahuldu zuten mu-
gimendua eta akabera George Clemen-
ceauk –orduan barne ministro zenak eta 
aurrerago lehen ministro izango zenak– 
eman zion,  meatzarien aurka 30.000 
militar mobilizatuta.

Courrièresko hondamena meatza-
riak erreskatatzeko talde profesional 
antolatuen jatorritzat jotzen da. Baina, 

bestela, ezer gutxi aldatu zen Courriè-
resko naiz beste meatzetako langileen 
segurtasun baldintzetan. 1942ko apiri-
laren 26an Txinako Benxihu ikatz-mea-
tzean gertatutako istripuak Courriè-
resko marka beltza hautsi zuen: 1.549 
meatzari hil ziren.

Eta ezer gutxi aldatu zen 20 egunez 
meatzean egon ondoren bizirik irtenda-
ko bi meatzarirentzat. Txinakoa gertatu 
zenean oraindik Courrièresko zuloan la-
nean ari ziren biak, istripuaren ondoren 
beste 42 eta 45 urtez jardun baitzuten 
bertan, beste erremediorik, beste bizibi-
derik ez zutelako. 

Ponpeia Proiektu Handia 2014-2020
2014an Ponpeia Proiektu Handia jarri 
zen abian, 2.000 urtetan lurrikarak, hi-
gadura, espoliazioa –eta askotan ahaz-
ten edota propio ezkutatzen den arren, 
Bigarren Mundu Gerrako aliatuen bon-
bardaketa– jasan dituen aztarnategia 
berreskuratzeko.
 Sei urteko proiektua aurten amaituko 
dute. Guztira, 45 eraikin zaharberritu 
dituzte, eta Regio V eremua, orain arte 

ikertu gabea, induskatzen hasi dira. Be-
rritutako eraikinen artean, Amoran-
teen etxean egindako lana nabarmen-
tzen da, 80ko hamarkadan lurrikara 
batek kalte handiak eragin baitzizkion. 
 Regio V eremu berrian, aldiz, Leda 
eta beltxargaren freskoa (ezkerre-
ko argazkian) eta balkoien kalezuloa 
aurkitzea izan dira berririk aipaga-
rrienak 
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Gogoratzen Euskal herriko 
haurrak Etb1en euskaraz ematen 
zituzten marrazki bizidunei 
pegatuta geratzen ziren garaiaz? 
agian ez, aspaldiko kontuak 
baitira horiek honezkero: 
urtetan egindako murrizketen 
erruz, apenas ikusten den gaur 
egun marrazkirik, telesailik edo 
pelikularik euskaraz bikoiztuta. 
noiz eta ikus-entzunezkoek 
gizartean duten eragina 
izugarri handitu den garaian. 
urte eta erdi daramate greban 
bieuse elkartean bildu diren 
bikoiztaileek, lan baldintza 
itogarrien aurrean planto egitea 
erabaki zutenetik. Gauzak 
puntu honetara nola iritsi diren 
esplikatu digute.

  GorKa bereziartua Mitxelena

xabier Alkizak One Piece anime 
telesaileko Monkey D. Luffy per-
tsonaiaren aurpegia dauka bere 

Twitterreko kontuan. Bikoiztaile eus-
kaldunak biltzen dituen Bieuse elkarte-
ko kidea da, berak jartzen zion ahotsa 
deabruaren fruitua jan ondoren go-
mazko gorputza geratu zitzaion mutil 
gazte irribarretsu horri. Kontatu digu-
nez, telesaila 2007. urtean hasi ziren 
emititzen ETB1en. Emaitza ez zen no-
lanahikoa izan: informatiboek baino 
audientzia hobeak ematen zituen. Bazi-
rudien Dragoi Bola amaitu zenetik eus-
karazko telebistak lortu gabeko zerbait 
lor zezakeela berriro ere: marrazki bi-
zidun japoniarren zaleak ohitzea euren 
pertsonaia gogokoenak euskaraz hiz-
ketan entzutera. Baina 156 kapituluren 
ondoren, telebista autonomikoko ardu-
radunek ez zuten One Piece bikoizten 
jarraitu nahi izan. Kasu partikular ho-
rrek ilustra dezake euskarazko bikoiz-
ketan azken hamarkadetan gertatzen 
ari dena. Alegia, berdin duela zer egiten 
den, nola egiten den eta zenbat jendek 
ikusten duen, erabakiak beste irizpide 
batzuen arabera hartzen direlako. He-
zur haragizko Xabier Alkizak hala uste 
du behintzat. Donostiako Egia auzoko 
taberna batean egin dugu hitzordua be-
rarekin, dagoeneko urte eta erdira iri-
tsi den bikoiztaile euskaldunen greba 

zertan den jakin nahian. Luffy bezain 
irribarretsu ez, baina aho bizarrik gabe 
aritu da elkarrizketak iraun duen ordu 
osoan zehar. One Piece bertan behera 
uzteari buruz eman duen azalpena da 
horren erakusgarri: “Oso serie korala 
zelako eten zuten, jende askok parte 
hartzen zuelako. Nahiz eta telebista ia 
edukirik gabe zegoen, egiten zen apur 
hori ere gehiegi iruditzen zitzaien. Nahi 
dutena da Go!azen estiloa, tipo bat har-
tu dohainik jarriko dena kamera au-
rrean edo Klaudioren programara joan-
go dena dohainik hitz egitera”. 

Urtetik urtera okerragoak ziren lan 
baldintzek probokatu zuten bikoiz-
taileek planto egitea 2018ko irailean. 
Euskal Aktoreen Batasunaren (EAB) 
Jokulariak aldizkarian argitaratutako 
ohar batean esplikatu zutenez, “luze ze-
torren egoera kaskar baten okertzeak 
ekarri zuen lanbidean genbiltzan per-
tsona batzuk ‘nahikoa da’ esatera bul-
tza gintuen azken tanta. ETBren lana 
esleitzen duen Mixer enpresak lehiake-
ta publikoa lortzeko salneurriak bota 
(ETBren aginduz omen) eta hurrengo 
egunean langileoi beherapenak ezar-
tzera etorri zitzaigun. Azken sei urte 
hauetan %37 batzen dute jaitsierek”. 
Telesail honen aurreko denboraldiak 
ikusi behar dira, ordea, kale itsu hone-
tara nola iritsi den jakiteko.

Planifikatutako 
abandonu 
baten historia

Euskarazko bikoizkEta
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planifiKatutaKo  
desinbertsioa
Euskarazko bikoizketako lan-baldintzen 
historia txikia osatu du Alkizak elka-
rrizketa hasi eta berehala, azalduz nola 
1980ko hamarkadan, ETB hasi zenean, 
indarrean zegoen Espainiako Estatuko 
hitzarmen bat bikoiztaileen lana erre-
gulatzen zuena; eta nola hori bertan 
behera geratu zen eskumenak autono-
mia erkidegoetara pasatzean. “Hor hasi 
zen ETBn dena maldan behera. Ez ETBn 
bakarrik, ia estatu guztian izan zen osti-
kada. Lan asko zegoen zentroetan, Ma-
drilen eta Bartzelonan, mantendu egin 
zen hitzarmen hartan markatzen zena. 
Baina gainontzean, barra librea ezarri 
zen. Hemen bezala Mediterraneo aldean 
ere, telebista autonomikoak zeuden to-
kietan, erakunde publikoetatik bultza 
zuten prekarizatzea eta intrusismoa”. 

Sektoreko baldintzak deserregula-
tzeaz gain, 1990eko hamarkadaren 
erdialdera izandako bilera-txanda “fa-
matu” bat aipatu du Alkizak, euskaraz-
ko bikoizketak zeuzkan aurrekontuak 
argaltzen hasteko inflexio-puntu gisa. 
“Hor erabaki zen, baina ezin zen moz-
tu kolpean. 2000tik aurrera joan ziren 
murrizten, urtero gutxitzen zituzten or-
duak eta gero, gainera, agindutakoak ez 
zituzten betetzen. Nola enpresak lotuta 
dauzkaten, esaten zieten ‘emango dizut 
datorren urtean’ edo ‘epaitegira joan zai-
tezke, zuk ikusiko duzu’”. 

Sistema bat ezarri zen bikoizketak 
nork egingo zituen esleitzeko, Alkiza-
ren arabera Espainiako Estatu osoan ba-
karra dena: ETBk lehiaketa ateratzeaz 
gain, Aldi Baterako Enpresa Elkarte bat 
bultza zuten interesatzen zitzaizkien 
bi enpresaren artean. “Eta horri gutxi 
gorabehera jartzen dizkiote lehiaketa-
ren betebeharrak ad hoc, bera bakarrik 
izan dadin bete ahal dituena erkidegoan. 
Bide batez, enpresa helduta daukate be-
raiek nahi dutenerako. Azken bi lehiake-
tak beti izan dira produktuen prezioak 
jaitsiz. Baloratu dute produktua merkea 
izatea. Orduan, enpresariak egin du bere 
eskaintza eta hurrengo egunean etorri 
da guregana eta esan digu: ‘Bueno, %13 
jaisten dizuet’”.

Funtzionatzeko modu hori hori mar-
txan jarri zenean Bingen Zupiria zen 
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EiTBko zuzendaria, alegia, gaur egun 
Eusko Jaurlaritzan Kultura eta Hizkun-
tza Politikako sailaren burua den pertso-
na. Horregatik, Bieuseko kideak ez dau-
ka esperantza handirik instituzioekin 
hitz eginda euren egoera onbideratzeko: 
“Nola Bingen bera den egoeraren erantzu-
lea, eta nola ez daukan inolako asmorik 
momentuz aldatzeko, instituzioekin egin 
genitzakeenak egintzat eman genituen”. 

Kantitatean eta Kalitatean 
sumatzen den galera
“Elkarte bat sortu eta baldintza duinak 
aldarrikatuz gogor egin dugu lan, er-
kidegoko hitzarmen bat lortu eta lan-
gileek eta enpresak ere hein batean, 
ETBren murrizketa politiketatik kanpo 
mantentzeko”, irakur zitekeen Jokula-
riak aldizkarian Bieusek argitaratuta-
ko idatzian. “Eta erraza izan zitekeen, 
baldin eta lan gatazka guztietan gertatu 
ohi denez, inolako elkartasunik gabeko 
zenbaitek lanean jarraitu izan ez balute. 
Inolako lotsarik gabe lanbidea txikitu 
eta, enpresa bakar horren, lan baldin-
tzak guztiz kaskartu dituen enpresa ho-
rren defendatzaile bihurtu den dozena 
eta erdi eskas elementuri esker”. Izan 
ere, EAEko agintariek sektorea argaltze-
ko emandako urratsez gain, beste ara-
zo bati ere egin behar izan diote aurre 
Bieusen bildutako bikoiztaileek: greba 

hasi zutenetik, beste pertsona batzuk 
ari dira telebistan haiek egiten zituzten 
bikoizketak egiten. 

“Guk lan egiteari utzi eta lehenbiziko 
bost edo sei hilabeteetan, ETBko ma-
rrazki bizidunen ahotsetan emakumez-
koak lau neskaren artean egin dituzte, 
denak. Den-denak”, esplikatu du Alki-
zak. “Nik galdetzen diot nire buruari, nik 
erantzuten diot nire buruari eta hemen 
dagoen hirugarrena ere ni naiz. Fro-
gak dauzkagu grabatuta. Eta hori ETBk 
onartu egiten du, ez zaiolako inporta. 
Zer gertatzen da? ETB3k %0ko audien-
tzia ematen duela. Ez dago produkturik, 
ez daude behar bezala eginak, asperga-
rriak dira... Baina ez dio inori axola, ze-
ren axola behar dionari, Kultura eta Hiz-
kuntza politika Sailari, ez zaio inporta”. 

Euskarazko merkaturik ez egotea 
seinalatu du arazotzat, Alkizaren ustez 
konpetentzia badagoen lekuetan gu-
txieneko batzuk betetzea ezinbestekoa 
delako: “Merkatuari kaka bat ematen 
badiozu produktu bezala, esaten dizu 
joateko pikutara. Aldiz, ETBri ematen 
badiozu hirugarren mailako produk-
tu bat, esaten dizu: ‘Jaitsi prezioa pixka 
bat eta ekarri’”. Salatu duenez, bikoiztai-
le lana egiteko ia edonor hartzen dute 
gaur egun, lehenesten dena merke egi-
tea delako. “Horrek ekarri du askotan 
lanak desastre bat izatea. Lanean ari 

direnek ez dute onartu nahi, baina ari ez 
garenok onartzen dugu lasai ederrean. 
Zeren gurea, azkenean, aktuazio bat da 
eta egun txarrak izaten dira. Eta hor ge-
ratzen da, betiko grabatuta. Gauzak ez 
dira egin behar bezala”. Egiteko modu 
horren erakusgarri, lanbidean izan duen 
momenturik tristeenetakotzat du bilera 
batean Asier Larrinaga EiTBko Euskara 
Zerbitzuko buruak honakoa esan zion 
eguna: “Zuek txorizoak egin behar di-
tuzue”. Mespretxatu egin da euskarazko 
bikoizketa Alkizaren ustez, produkzioa-
ren kate osoan: itzultzaileen lana zan-
patua, presaka lan egitera behartutako 
audio teknikariak, gutxi ordaindutako 
bikoiztaileak... 

Kontrapuntua, politika kulturalez 
aritzean beste askotan gertatzen den 
bezala, Katalunian dago. Ez bakarrik bi-
koizten den ordu kopurua mantendu du-
telako –1.000 ordu inguru urtean, EAEn 
gaur egun egiten diren 120 orduen al-
dean– baizik eta hamarkada ugaritan 
mantendu delako apustu hori, horri es-
ker katalanezko bideoteka oparoa osa-
tuz. “Kristoren ondarea daukate”, dio 
Alkizak, Kataluniako kasuaren beste be-
rezitasun batzuk esplikatu aurretik: “In-
dustria gaztelaniazko zinema bikoiztera 
Bartzelonara joan da eta han egon da 
profesional talde oso on bat. Eta gazte-
laniaz bikoiztetik katalanera pasatzean, 
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EuSKArAZKo BIKoIZKETA GAlZorIAN. urte eta erdi daramate euskarazko bikoiztaileek greban, 
sektorean egin den desinbertsioaren aurka. Argazkian, Xabier Alkiza (ezkerrean) eta 
Jose Kruz gurrutxaga Bieuseko kideak iazko ekainean Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldian.
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ez dute egin berdin, egin dute hobeto, 
beraien hizkuntza sentitzen dutelako. 
Gaztelaniaz ari diren ahots oso poten-
teak Bartzelonan ari dira lanean eta 
katalanez ari dira. Zaindu dute beraien 
produktua, gauzak ondo egin dituzte eta 
etenik gabe”.

desagertzen utziKo dute  
eusKarazKo biKoizKeta?
Bitartean, euskarazko bikoizketa azken 
hamarkadetako momenturik zimele-
nean dago. Urte eta erdi greban pasa on-
doren, lan hitzarmen kolektiboa lortzea 
eta Zineuskadiren bidez bikoizten diren 
pelikulen bidez berriz eragiten saiatzea 
dira Bieusek egoera aldatzeko dauzkan 
bi lan ildo nagusiak. Erakundeetan gil-
tza duten pertsonen jarreraz aparte, 
euskalgintzak ere ez du auzi honetan 
askorik bultza, alor horretako eragileen 
eta instituzio publikoen artean nagusi 
den adostasun-giroa tarteko. Alkizak 
dioenez, Soziolinguistika Klusterrari 
proposamen bat egin zioten: aztertzea 
zer-nolako inpaktua daukan euskararen 
erabileran gaur egungo haur eta gazteek 
kontsumitzen dituzten ikus-entzunez-
ko ia guztiak erdaraz izateak. Azkeneko 
ondorioa hori baita: euskara eskolan ba-
karrik entzuten duten milaka eta milaka 
haur eta gazte, pantaila baten aurrean 
jartzen direnean hizkuntza horretan ia 

erreferenterik aurkitzen ez dutenak. 
Gero heldu bihurtuko direnak, euskaraz 
telesailik eta pelikularik apenas ikusi 
gabe, ikus-entzunezkoek geroz eta ga-
rrantzi handiagoa duten mundu batean. 

Invictus izan zen Alkizak bikoiztu 
zuen irudi errealeko azken filma, Clint 
Eastwoodek 2009. urtean zuzendua. 
1980ko hamarkadan jaiotako jendeari 
dagoeneko ahazten ari zaio zer zen 
euskaraz bikoiztutako peliku-
la bat ikustea. 1990ekoan 
edo ondoren jaiotakoek, 
agian, ez dakite zer den 
ere. Bikoizketa ia ze-
rora gutxitu duten 
erabakiak protesta 
handirik eragin ez ze-
zaten erabilitako argu-
dioek ere –azpidatziak 
edo bertako produkzioa 
gehiago sustatu behar zi-
rela, adibidez– ez dute prak-
tikan ondorio handirik ekarri, 
ez da ikusten beste ildo horietan po-
litika eraginkorrik. Xahuketa bai: Bieu-
seko kideak gogora ekarri du azken ha-
markadetan ikus-entzunezkoei lotutako 
azpiegituretan zenbat diru gastatu du-
ten instituzioek, Oiartzungo Zinealdean, 
Zuatzuko poligonoan dagoen PI@-n edo 
duela ez asko Tabakaleran ireki duten 
2deo-n esaterako, lehendik ere bazeu-

den –eta asko erabiltzen ez diren– insta-
lazioak ahaztu gabe, Miramongoak kasu, 
Gipuzkoatik atera gabe aurki daitezkeen 
adibide batzuk bakarrik aipatzearren. 
“Hemen kristoren etxeak pagatu dira 
eta gero ez daukagu jateko. Azpiegitura 
soberan dago, behar dena ekoizteko di-
rua eta lehengaia da”. 

Bistan denez, Alkiza ez da oso baiko-
rra: “Ez nuke esango ez denik galduko”, 

adierazi du, euskarazko bikoiz-
ketaren etorkizunaz galde-

tu diogunean. “Oso larri 
gaude, ez dago hainbes-
te denboran irauterik”. 
Eta indarrak akituta 
oraingo profesiona-
len belaunaldia behar 
bezalako transmisio-
rik egin gabe erretira-

tuko balitz? Zerotik hasi 
beharko dute bihar edo 

etzi ikus-entzunezko lanen 
bat euskaraz bikoiztu nahi du-

tenek? Edozein modutara bikoiztuko 
da euskarak publiko urria duelako? “He-
men egon da ikasketa bat eta hobetzen 
joateko gogo bat, gauzak beste modu 
batean egiteko”, esplikatu du Bieuse-
ko kideak, urtetan egindako ibilbidea 
errepasatuz. “Penagarria da”, esan du 
egungo egoerak etsita, elkarrizketaren 
amaiera aldera. 

Bingen Zupiria da 
egoera honen erantzulea 

eta ez dauka inolako 
asmorik aldatzeko”

xabier alkiza 
(bieuse)
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 liburua

Eusko Jaurlaritzak arte eszenikoe-
tan generoaren egoera ezagutzeko 
enkargua egin zion Eneritz Artetxe-

ri. Berak datuak bildu eta 22 sortzaileri 
elkarrizketa egin zien. Honatx emaitza: 
kultur sorkuntzan diharduten emakume 
euskaldunen egoera. 

Hego Euskal Herriko antzerkiaren 
munduari ikuspegi feministatik begira-
tu dio Artetxek, berriki Lorea Agirrek 
eta Idurre Eskisabelek euskarari, Eider 
Rodriguezek euskal emakume idazleei 
eta Uxue Alberdik emakume bertsolariei 
egin bezala. 

Silvia Federici eta Angela Davisen 
laguntzarekin ezarri du markoa: hete-
ropatriarkatu kapitalistan bizi gara eta 
horren isla topa dezakegu arte eszeni-
koetan. Euskal emakume sortzaileek za-

palkuntza hirukoitza jasaten dute, baina, 
zapalkuntzarekin batera eraldaketarako 
aukera dagoela dio. 

Bertsolaritzan legez, ikasketetan 
emakumeak gehiengoa diren arren, pro-
fesionalizatzean gizonezkoak dira nagu-
si. Honez gain, estereotipoak eta genero 
rolak betetzen dira lanpostuetan, izan 
ere, gidoilari, zuzendari eta eszenografo 
gehienak gizonezkoak dira, argi diseina-
tzaile guztiak gizonak eta jantzigintzan 
denak emakumeak. 

Literaturan moduan, emakume izaera 
gailentzen da. Emakumeak dira sortzaile 
izan aurretik eta ondorioz gizonen be-
giradatik baloratzen da euren lana; gor-
putz eder, desiragarri eta gazteak izan 
daitezen, haien talentua bitxikeriatzat 
hartuz, ikusgarritasun eta aitortza txikia 

emanez, edo haiek bereziki lantzen di-
tuzten antzerki-generoak bigarren mai-
lakotzat joz.

Antzerki-sormen egiturak patriar-
kalak dira: hierarkikoak eta androzen-
trikoak. Hala ere, dramaturgia berriak 
daude, autoretza kolektibodunak eta lan 
egiteko saretzen direnak. Piramidearen 
oinarriei begiratuta andrak dira nagusi, 
gainera gaztetxeak, antzerki jaialdi txi-
kiak eta sorguneak aipatzen ditu beste-
lako ereduen erakusgarri.

Egilearen arabera arazoa boterea 
da: “Oso lan prekarioa da gurea eta ogi 
apurrak partekatzea ez da inoren gustu-
koa izaten”. Kontzientzia hartzearen eta 
praktika feministen beharra aldarrika-
tzen du, diskurtsoaz harago, nork bere 
burua aztertuta. 

Just a little bit harder

  aMaia alvarez uria

karanbola hirukoitza. 
emakumeen presentzia 
euskarazko antzerki 
sorkuntzan
eneritz artetxe aranaz
EhazE, 2019
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 MusiKa

Opus Lirica elkarteak ia sei urte da-
ramatza gogor lanean, Donostiak 
opera denboraldi egonkorra izan 

dezan. Ez dirudi egindako ahaleginak 
behar bezalako emaitzak eman dituenik, 
izan ere, urte hauetan egindako lanaren 
ondoren, elkarteak egindako funtzio ba-
tzuez goza dezakegu, baina opera denbo-
raldi baten ideiak ez du oso argi jarraitzen.

Bestalde, laguntza edo bitarteko eko-
nomiko nahikorik ez dagoenez, urtez 
urte gertatzen diren antzezpenak zuze-
nak izaten dira, baita onak ere, baina beti 
zer edo zer falta zaie benetan nabarme-
nak izateko.

Oraingo honetan Opus Liricak Don Gio-
vanni txukuna eskaini zigun, elementu 
aipagarriekin, baina baita nahiko kritika-
garriak ziren beste batzuekin ere. Gaine-
ra, nahiz eta bertsio honen berezitasun 

batzuk asmo onekoak izan, eskainitako 
bertsioaren listoia goratzeko nahiarekin, 
emaitza lausotu baino ez zuten egin.

Adibidez, agertokian jarritako Tomas 
Murua zarauztarraren eskulturak ele-
mentu apaingarri kontzeptual baliotsuak 
izan litezke, eta ziur asko hala izango dira, 
baina emanaldiaren testuinguruan ez zu-
ten egiazki ezer aportatzen, eta aitortu 
behar da eszenaratzea behar bezala gara-
tzeko traba egiten zutela.

Izan ere, eszenatoki pobreak eta jarri-
tako eskultura-elementuek eraginda, ba-
tzuetan bertsio kontzertu baten aurrean 
geundela ematen zuten, eta ez bertsio 
errepresentatu baten aurrean, eszena-e-
kintza mugatua baitzen.

Dena dela, taldeak egindako ahale-
ginak zorionak merezi ditu. Donostian 
urtean pare bat aldiz kalitate maila onar-

garriarekin egindako operez gozatzeko 
aukera izatea pozgarria da.

Don Giovanni honen gauzarik onena, 
zalantzarik gabe, emakumezko bakarla-
rien interpretazioak izan ziren, bereziki 
Miren Urbietaren jarduna. Izan ere, gri-
pearekin egon arren, Doña Elvira sendoa 
interpretatu zuen, ahotsaren proiekzio 
on batekin eta interpretazio sinesgarri 
eginez.

Ainhoa Garmendiak ere bere kalitate 
ukitua jarri zuen saio honetan. Beti be-
zala, agertokian egoten dakiela erakutsi 
zuen, baita bere ahotsaren kalitatea, bi-
ribiltasuna eta adierazkortasuna ere.

Gainontzeko bakarlarien lana duina 
izan zen, baina bikaintasun momentue-
tara iritsi gabe. Orkestrak eta abesba-
tzak, berriz, taldeari biribiltasuna ema-
tea lortu zuten. 

Ahalegin txalogarriak

  Montserrat auzMendi el solar

mozarten 
Don Giovanni opera
opus lirica orkestra
kursaal auditorioa

otsailak 21 eta 22

zuzendaria: iker sánchez silva. donostia opera abesbatza. zuzendaria: Jagoba Fadrique. 
bakarlariak: Marcelo Guzzo (baritonoa), xavier casademont (baxu-baritonoa), ainhoa Garmendia 
(sopranoa), Francisco corujo (tenorea), Miren urbieta (sopranoa), María Martín (sopranoa). 
Eszena-zuzendaritza: Pablo ramos eta carlos crooke.
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2017ko urtarrilaren 3an, Jone San 
Martinek honako hau esan zuen 
Berria egunkarian: “Gure mugek 

azaleratzen dute gure sormena ere”. 
Edu Zelaietak, aldiz, zera irakurri zuen: 
“Gure sormenak azaleratzen ditu gure 
mugak ere”. 

Egitura eta hitz berberak dituzten bi 
esaldi hauek esanahi ezberdina dute. Ira-
kurketa bihurri baten ondorioz, gogoak 
hitzekin jolasteko asmoa duela ematen 
du. Gaizki begiratutako horiei etekina 
atera nahi die idazle gasteiztarrak, eta 
hori da, hain zuzen, Basque Misreadings 
erakusketaren bidez egin nahi duena: 
gaizki irakurritakoei zentzu bat ematea. 

Hizkiekin, testuekin eta literaturare-
kin, beste mundu batera eraman nahi gai-
tuenarekin elkarlanean, Eneko Ugarte ar-
tista plastikoa dugu. Arabarrak eman dio 
forma erakusketari. Zelaietak aukeratu-
tako eta aldatutako testuak zentzu artisti-

koan berrinterpretatu ditu. Horretarako, 
hainbat disziplina baliatu du: zuri-beltza, 
kromatikoa eta hiru dimentsioko piezak. 
Azkenengo hauek jendeak ukitzeko, sar-
tzeko eta jolasteko artelanak dira. 

Artelan horiei esker, Oihaneder Eus-
kararen Etxeko erakusgela zuria kolo-
reztatu da. Askotariko formak eta ma-
terialak dituzten sorkuntzak jasotzen 
dituzte hormek. Espazio osoan sakaba-
natzen dira artelanak, eta bakoitzak tes-
tu bat darama beheko aldean. 

Hormetatik haratago, lurrean sakaba-
natuta daude Berria egunkariak. Bidexka 
bat irudikatzen dute eta paperez egindako 
antzerki batera eramaten gaituzte. Gelaren 
erdian, hiru dimentsioko kutxa zuri batzuk 
daude. Marrazki urdinak dituzte, baina de-
sordenatuta daudenez ezin da jakin zein 
den artelan horren benetako irudia, gertu-
ratzen direnen eskuek erabakiko dute zein 
den artelan horren benetako itxura. 

Modu anitzetan ulertu daitezkeen 
testu horien lehenengo bi interpreta-
zioek ematen diote norabidea esposi-
zioari. Hala ere, beste bi artistak ere 
parte hartzen dute diziplinarteko saio 
honetan: Ane Gebarak eta Beñat Goi-
tiak. Bi sortzaile gazteek haien ira-
kurketa egiten dute testuen inguruan. 
Ipuin kontalariak, Zelaietaren irakur-
ketaren guztiz kontrakoa egin du, bere 
ahozkotasunerako bertutea erakutsiz. 
Beñatek, aldiz, gitarra doinuen bidez 
helarazi digu bere interpretazio pro-
pioa. 

Beraz, Gasteizko sortzaile hauen hel-
burua irakurritakoak begiratzean go-
goak nora eramaten gaituen erakustea 
da. Inolako zuzenketarik egin gabe ira-
kurritakoari eduki bat egoztea. Haus-
narketarako bide ezberdin bat propo-
satu nahi digute, jarrera kritikoz osatua 
eta umore kutsuarekin. 

Berrirakurtzen basque misreadings 
gasteizko oihaneder 
euskararen etxean
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Bertso-zopa

Gurutzegrama
ebazpenaK

ezker-eskuin:

1. apaiz ortodoxo. hegazti zangaluze. 2. 
alderantzi. 3. ordaintzeko betebehar. haur-oihal. 
4. altxor. 51 erromatar zenbakiz. 5. unibertsitate 
Eskola. besoaren eta besaurrearen arteko 
giltzadura. 6. Gizonezko izena. dozena-erdi 

(alderantziz). 7. berarenak. 8. agortu 
aditzaren infinitiboa. Goiko alde, gailur.

goitik behera:

1. berpiztea. 2. oroz gainetik, ... gainean. 
3. barazki krema. aleak haustu. 
4. noren atzizkia. kalentura. 5. zigarro. 
6. argazkiko abeslaria. norbait 
erortzeko zorian dagoenean esaten den 
hitza. 7. informazio unitate. haur txiki. 
8. ... izan, oso gertu. 9. seriotasunez. 

Maitasuna da hain _____latza
baina lora usaiduna
ene zelako egokiera

hemen _____zaiguna!
asmoa ona neukan aizazu

eta bihotza______
baina ordea buru-argia

zure bekozko iluna
letra hautatu, hitzak______

hain gelditu da txukuna
nire arima bertan utzi dut

ta aizu maite kutuna
“zer ba ez duzu oindik erantzun

bidalitako______?” (bis)

zure alboan boteretsu naiz
nahiz ahul izan______

maitasunean dena eder da
hasierako liluran

dagoeneko ez dakit baina
hasi ala ______dan

nire eskua dauka jatorri
zure postontzia jomugan

hitzak ____onez hautatu ditut
aitorgarriaren mugan

nahiz bolaluma busti egin dudan
sentimenduen________

zuk ez zenuen jakiterik nahi
nik zenbat maite ________. (bis)

Ez du erantzuten denbora joan
ahaztu naiz udako lorez

hementxe nago nire etxean
masailak zuri_______

ongi beharra ta ongi nahia
bilakatu zait ondoez

jada zer egin ere ez dakit
_____beste edo ez

neure buruai hala egin diot
“ez haiz eroriko” ______

nire asmo ona gaizki hartu du
erantzuna baitan gordez

gaizki hartua ta asmo txarra
har dezadan modu____. (bis)

g
ED

A
r.

Eu
S

Osatu Aitor Bizkarrak 2018an Berrizen botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero, 
bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke. 
Gaia: Asmo onez egin dozu baina ez dau ondo hartu.
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N T E P I B O J C U N R F B Z
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U B A U P E R V Z E P K K E N
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Z J U T F A E A R N Z E B U T
E S F G L S A E F N P I Z T N
V R O M G M Z V D Z G H H I I
E R N D P S F U F U C I G A P
G V F Z U L N U N T V M P M I
M U S P Z T C A N C E B J A R
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Sudokua
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esKer-esKuin: 
1. PoPE, iBiS, 2. iruntZi, 3. 
Zor, XAtAr, 4. trESor, Li, 5. 
uE, uKonDo, 6. EnEKo, iES, 7. 
HArEnAK, 8. Agor, tini. 
GoitiK behera:
 1. PiZtuErA, 2. ororEn, 3. 
PurE, EHo, 4. En, SuKAr, 5. 
tXoKor, 6. iZAro, Et, 7. Bit, 
nini, 8. ALDEAn, 9. SErioSKi.
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Zer da Fylab, laborategia?
Osasunari loturiko zentroa da. Hain-
bat espezialista ari gara bertan la-
nean, izan dietetika alorrean, psi-
kologian ala fisioterapian. Ohartzen 
gara, gugana jotzen duten pertsonen 
arazoak lantze bidean, hainbat ada-
rretatik egin daitekeela lanketa. Nire 
esparrura etorrita, adibidez, elikadu-
rarekin loturiko arazo bat oso lotua 
egon daiteke psikologiarekin. Beraz 
elkarlan horrek aukera gehiago es-
kaintzen dizkio datorrenari, landu 
eta konpondu nahi duen hori errotik 
hartu eta modu integralean gaindi-
tzeko. Antsietate kasu asko, adibidez, 
elikadurarekin loturik egon ohi dira. 
Dieta ez egoki batekin. Beraz kasu 
horretan, kotsumitzeko bidea landu 
beharko genuke arazoa duen pertso-
na horrekin. Bestalde, lan paraleloa 
egin beharko luke psikologoarekin. 
Kasu horretan gainera, elikadura la-
guntza faktore bat litzake seguruena, 
iparrorratza lan psikologikoa izanik. 

Zuk nola egiten duzu lana? 
Nolakoa da lehen kontsulta?

Nik heziketatik lantzen dut elika-
dura. Elikadura osasuntsua aldarri-
katzen dut. Helburua izan ohi da, 
etortzen den orori, osasuntsu jatea 
zer den erakustea. Lehen kontsultan 
informazioa atera ohi dut. Bere egu-
nerokotasuna eta ohituren inguruan 
galdetzen diot. Otorduetako ohitu-
rak, noiz eta nola jaten duen, ariketa 
fisikoa egiten ote duen… Informazio 
oro da interesgarri eta garrantzitsua 
dieta osasuntsua izate aldera. Hala 
ere, pertsona bakoitzak bere errit-
moa du, eta hori errespetatzea ezin-
bestekoa da. Zuritik beltzerako alda-
ketek ez dute luze irauten. Nahiago 
dut poliki eta sakon lan egin, emaitza 
azkar eta onak bortxatu baino. Hori 
ez baita epe luzerako izaten. 
 Normalean ez dut kalorien formu-
la erabiltzen, hori baino sinpleagoa 
eta praktikoagoa den formula baizik: 
elikagaiak jan eta ultraprozesatuak 
kendu gure egunerokotasunetik. Ha-
mabost kilo galtzeko premia duena 
etorri daiteke nigana noski, eta bere 
osasuna jokoan badago galduko ditu 
kilo horiek. Elikadura osasuntsuak 

Elikadura osasuntsua defendatzen du Garazi lizarraga 
lertxundik (1989, irun). Gasteizen burutu zituen 
elikadura ikasketak. bi urtez ostalaritzan aritu ostean, 
bere kasa hasi zen elikadurari loturiko “bestelako 
mundu” batean murgiltzen. ordurarte ikusi zuenarekin 
ez baitzuen bat egiten. Jaten denaz gain, nola jaten 
den ere aztertzen du lizarragak. dietista da, baina 
balantza bazter batean du kontsultan. Garrantzia 
kentzen saiatzen dela esan digu, defendatzen duen 
elikadura eredua, zenbakietatik haratago baitoa.

“nire helburua jendeak 
elikadura osasuntsu eta 
orekatua eramaten ikastea da”

  aitziber zapirain      irantzu pastor

utikan Pisu balantza

Garazi Lizarraga Lertxundi

elikadura, bestelako 
ikuspegitik

Familian hazia da Garazi, baina libre. lotu-
rarik gabe, askatasun osoz. ikasketa garaian 
ordea, Gasteizek harrapatu egin zuela ai-
tortu digu. Gutxitan itzultzen omen zen 
etxera. Elikadura ikasketak burutu zituen 
bertan, eta baita master bat ere, haurtzaroa 
eta ariketa fisikoa batzen zituena; “inspira-
zio bila” zebilela erraten du berak. lan ere-
dua eta edukiak ordea, ez zituen atsegin. 
ordenagailua, mahaia eta lau aulki ditu 
kontsultan. baita pantaila erraldoi bat ere. 
www.sinazucar.org atariko argazkiak ikus dai-
tezke bertan. Jaten duguna garela esan digu, 
beraz hobe berehalakoan hainbat elikagai 
gure dietatik kenduko bagenitu. Gehiago 
jakin nahi? sartu www.garazilizarraga.com 
atarian.
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ere pisua apaltzea bila lezake, baina 
behar den erritmoan. Obesitatea edota 
gehiegizko pisua ez baitira osasuntsuak. 

Zure ikuspegitik, zein da dieta 
osasuntsua?
Nik plater nutrizionala erabiltzen dut. 
Garai batean oso modan egon zen pira-
midea ez dut gustuko. Izan ere, piramide 
goialdean jartzen diren goxoki, azukre 
edota alkohola ez daude dieta osasuntsu 
baten barruan. Beraz nire iritziz ez lu-
kete agertu beharko. Horrek ez du esan 
nahi inoiz kontsumitu ezin direnik, bai-
na nik nahiago dut ikusgarritasunik ez 
ematea dieta osasuntsu baten irudite-
gian, berez jendeak jaten dituelako. Uste 
dut osasungintzako profesionalok ez ge-
nituzkeela agerrarazi behar. 
 Plater nutrizionala batez ere bazkari eta 
afarietan zer jan beharko genukeen azal-
tzeko erabiltzen dut. Barazkiak dira dieta 
osasuntsuaren zutabe, eta gainontzeko 
osagarriak ere txertatuak daude noski.

Nola pasa ordea piramidetik 
plater nutrizionalera, “tentazioak” 
ezabatuz?

Nik ez dut inoiz deus kentzen dietatik. 
Nigana datorren pertsonak kendu behar 
ditu halakoak bere dietatik. Berak erabaki 
behar du zer kendu eta noiz arte. Berak 
hartu behar du konpromisoa eta ez nik. 
Bere osasunaren aldeko lana egiten ari da 
azken finean. Berak gozatuko du emaitza-
rekin. Ni bide horretan laguntzeko nago. 
Badago bizkotxo osasuntsu bat etxean egi-
teko aukera, eta aukera hobea da bai, bai-
na ezin dugu ezta ere horretara lerratu. 

Zer jan eta zer ez erabakitzea, hautu 
politikoa dela esango zenuke?
Bai, noski. Baina ez dut uste une haue-
tan nigana etortzen direnek behintzat 
hala pentsatzen dutenik, edo horretaz 
kontziente direnik. Arazoa konpontzera 
etortzen dira gugana. Nik esan diezaie-
ket jaten duguna garela, hala uste baitut, 
baina azken batean nahiko lan izan ohi 
du berak elikadura osasuntsu bat mar-
txan jartzearekin. Ez baita erraza, ohitu-
rak asko aldatzea eskatzen dio jende as-
kori. Kontsumoa ere begiratzeko esaten 
diet. Sasoian sasoikoa jateko adibidez. 
Nik osatzen dizkiedan menuetan, hori 
errespetatzen ahalegintzen naiz. 

Tranpak detektatzen dituzu?
Kar, kar, kar… balantzari garrantzia 
kentzen saiatzen naiz, baina norma-
lean gehiengoak pisuaren jarraipena 
egin nahi izaten du. Hitz egiten has-
ten garenean dena errespetatu dela 
dirudi, egunez eguneko errepasoari 
ekin orduko aldiz, bateko eta besteko 
erorketak eta huts egiteak azaleratzen 
dira. Oztopoak gutxitzen doazen hei-
nean, hilabetera luzatzen dugu kon-
tsulta epea. 

Haur obesitateak kezka piztu ohi 
du.
Kezkagarria baita. Haurrak pisuarekin 
arazoak dituela esanez etortzen dira 
guraso asko. Nik kasu horietan fami-
lia osoa ekarrarazten dut. Gehienetan 
familia osoak ikasi behar baitu osasun-
tsu jaten eta ez haurrak soilik. Gainera 
gaia oso bortitza izan daiteke haurra-
rentzat. Elikadura osasuntsua etxetik 
hasten dela esaten diet. Eta elkarrekin 
sukaldatzera animatzen ditut. Osagai 
ezberdinak erabiliz, modu dibertiga-
rrian eginez, errazagoa izan ohi da txi-
kienak ere dieta egokira bideratzea. 

“BALAntZAri gArrAntZiA KEntZEn SAiAtZEn nAiZ, BAinA norMALEAn gEHiEngoAK PiSuArEn JArrAiPEnA Egin nAHi iZAtEn Du”.
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KroniKA SErioSA EgitEKo

BiDALi ZurE HArriKADAK: berandueGi@arGia.eus

sarean arrantzatua

“Koronabirusari aurre egiteko prest geun-
den, honetarako ez”, adierazi du Eusko 
Jaurlaritzako Osasun sailburuak, Donos-
tiako ospitalea, Basurtukoa eta Gurutze-
takoa kolapsatuta geratu ondoren, mi-
laka eta milaka athleticzale eta realzale 
antsietate atakeekin ingresatu behar izan 
dituztelako. Bilboko eta Donostiako tal-
deak Espainiako errege kopako finalean 
izango direla jakin eta astebetera, zaleak 
hasi dira pentsatzen zer pasako den beren 
talde kuttunak partidua galduz gero. “Bes-

te ekipokoa den koinatuaren adarjotzeak 
mende bat iraun dezake”, konfirmatu dio 
Beranduegiri EHUko Psikologia fakultate-
ko Aintzane Ganbaraondok: “Normala da 
horren aurrean panikoa sentitzea, ez dago 
tratamendu posiblerik”. Bestalde, Eus-
kaltzaindiak arau express bat argitaratu 
du euskal taldeak animatzeko “goazen” 
espresioa ontzat emanez. Zenbait euskal-
tzalek, hala ere, oraindik erdarakadatzat 
jotzen dute eta ordu erdiko protesta egin-
go dute Sevillan partiduaren aurretik. 

Euskal irrati telebatzoki

auzaPEz bat sEkrEtaz Mozorroturik

Grafitigile dislexiko 
magoa

irudia: @mikelotero

Auzapezak kargu erlijiosoak direla 
uste du Hegoaldeko euskaldunen %92k

Osakidetza kolapsatu dute kopako finala 
galtzeko beldurrez paniko atakeak izan 
dituzten athleticzale eta realzaleek 

Era berean, Jean-René Etchegaray “ez-
kerrekoa” izan daitekeela sinetsita bizi 
dira. Horrelako ezjakintasunei aurre 
egiteko, ARGIAk datorren astean argi-
taratuko du Ipar Euskal Herriko politika 
dummientzat gida-liburua, martxoaren 
15ean eta 22an egingo diren herrietako 
hauteskundeetan interesa duten Hego 
Euskal Herriko abertzale eta euskaltza-
leak ez daitezen sentitu Maskaradak 
ikustera joaten diren manexak bezala. 
Liburuak “euskara > hegoaldera” hizte-
gi txiki bat edukiko du, Araba, Bizkaia, 

Gipuzkoa eta Nafarroako euskaldunek 
euren dialektoan uler ditzaten Hiztegi 
Batuan dauden hainbat kontzeptu. Ho-
rri esker jakingo dute, adibidez, “bozak” 
ez direla abesbatzen lehiaketak; “prefe-
ta” ez dela gizakien artean jainkoaren 
irakaspenak zabaltzen dituena, baizik 
eta Macronenak; eta “ekologia” hitzak 
Ingurumena zaintzearekin zerikusia 
duela –beharbada azken hau konpre-
nitzea kostako zaie gehien basque-es-
pañulei, Zaldibarkoa bezalako gauzak 
ikusirik–.  



Mikel Garcia Idiakez

pape niang
Hasiera 
berri bat

*Bidalketa gastuak 4 €

EROSI HEMEN: azoka.argia.eus




