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irabaziak. Aitzindari izatea lortu duen 
Pfizerrek diru sarrera handiagoak eduki 
ditu petrolioa gainezka daukan Kuwai-
tek edo Malaysiak baino; 2019an ete-
kin handienak lortu zituzten munduko 
30 konpainien artean egon zen Pfizer, 
52.000 milioi dolarreko diru-sarrerak, 
16.000 milioiko etekinak. 

Big Pharma-k hainbeste aberastea 
lortu du Munduko Merkataritza Erakun-
deak patente eta jabego intelektualari 
buruzko itunekin beren botiken gainean 
hogei urterako aitortzen dien mono-
polioari esker. Botika berrien prezioak 
garestitu ditzakete nahieran eta horiek 
osasungintza publikoan nagusitzea lor-
tzen dute, mediku eta gainerako pro-
fesionalen gain daukaten eragin izuga-
rriarekin. “Alabaina –dio Global Justice 
Nowko zuzendariak– sistema monopo-
lista hau eragozpen bihurtu da epe lu-
zeko ikerketa sustatzeko. Beharrezko 
botika berrien ikerketa Big Pharma-k 
egiten du diru publikoa era masiboan 
injektatuta, baina gero jabego intelek-
tuala eta kudeaketaren monopolioa bere 
eskuetan atxikitzen ditu eta jarraitzen 
du etekin izugarriak ematen dizkion 
bere benetako negozioan, enpresa be-

rriak erosiz eta akzioen prezioak goian 
mantenduz. Big Pharma-k bere ikerketa 
zentratzen du batik bat tratamendu be-
rriak pagatzeko dirua daukaten jendeen 
gaixotasun kronikoetan. Gizartea uzten 
dute pagatzeko dirurik ez daukaten jen-
deen gaixotasunentzako sendagairik 
gabe edo, antibiotikoak bezala, premia 
handiz behar ditugun botika berririk 
gabe. Sistema hau gaur egun Big Phar-
ma-ren pentsaerak muinean itsatsita 
dauka”.

JUSTIZIA vERSUS 
GLOBALIZAZIOAREN KEZKA
Eta oligopolioak jotako doinuan egiten 
dute dantza gainerako arizaleek, izan 
agintari politiko, ikerlari edo uniber-
tsitarioek. Oxfordeko Unibertsitateak 
garatu duen txertoa hasiera batean es-
klusibitaterik eta royalty-rik gabekoa 
izatekoa zen. Oxforden barruan ikerketa 
zeraman Jenner Institutuko zuzenda-
riak erantzun zien horretaz galdezka ari 
ziren kazetariei: “Niri dagokidanez, ez 
dut uste pandemia garai batean lizen-
tzia esklusiboa izan beharko lukeenik”. 
Laster, ordea, AstraZeneca konpainia-
rekin egin zuten tratua eta kontua era-

bat aldatu zen: esklusibitatean oinarritu 
da ituna eta, konpainiak dioen arren ez 
duela etekinik eramango, ez du erakutsi 
ez kontratuaren xehetasunik eta ezta 
txertoa lortzeko ikerlanen kalkulu zeha-
tzik ere. 

Global Justice Nowko zuzendariaren 
ustean, koronabirusak ematen digu au-
kera “reseteatzeko” botikak ekoizteko 
sistema hori, etenaz mundu mailako pa-
tente arauak, Hego Afrikak eta Indiak 
eskatzen duten moduan, edo gutxienez 
hitzartuz open source (iturri irekiak) 
gisako itun bat koronabirusari buruzko 
ikerketa medikuei dagokienean. Horre-
lako soluzioen gainean posible genuke 
botikak sortu eta partitzea baita pan-
demiaz haragoko eritasunetarako ere. 
“Ospitale eta klinikak –dio Deardenek– 
aginte publikoak kontrolatuta egotea 
normaltzat jotzen baldin badugu, zerga-
tik ez dute egon behar berdin horietan 
erabiltzen diren botikek? Gure osasun 

EZ dA nAhikOA iZAnGO...
Multinazionalek borondatez emango 
dituzten txertoekin herrialde txiroek 

ez dute aski edukiko ezta arriskurik 
handienean ari diren profesionalentzat ere.
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zerbitzuak merkatuen esku ez uzteko 
bezain garrantzitsuak baldin badira, on-
dorioztatu behar dugu gu sendatuko 
gaituzten botiken ikerketa eta garape-
nak pakete berean joan behar duela”.

Pfizer izan zen iazko maiatzean pa-
tenterik gabeko ikerketa eta produkzio 
itun bat sortzeko proposamen berrioi 
farmaziako oligopoliotik erantzuten 
lehena, bere buruzagi exekutibo nagu-
sia den Albert Bourlaren ahotik: “Garai 
hauetan horrelakorik aipatzea zentzu-
rik gabea da… eta baita arriskutsua ere”. 
2021ean Pfizerrek COVID-19arentzako 
txertoarekin 13.000 milioi dolarreko 
salmentak egitea espero duela jakinda, 
ulertzen zaio.

Lortuko ote du arrakastarik herrialde 
txiroek eta herri mugimenduek paten-
teak askatzeko daramaten kanpainak? 
Irakurleak ez du baikor izateko motibo 
handirik edukiko, ikusita pandemiaren 
logikak berak nola ahuldu eta askotan 
lurperatu ere egin dituen globalizazio 
neoliberalaren kontrako mugimenduak. 
Baina orduan… herrialde aberatsetan 
nola edo hala 2021ean zehar popula-
zioaren zati oso handi bat txertatu arren 
ez ote du COVID-19ak kontrol barik ja-
rraituko munduaren eremu oso zaba-
letan?

Aberatsoi interesatzen zaigu, nonbait, 
mundu guztia immunizatzea. Eta hor 
sartzen da jokoan Bill eta Melinda Gate-

sen fundazioak txertoak unibertsaliza-
tzeko sortutako Gavi deitutako aliantza 
publiko-pribatua, Munduko Merkatari-
tza Erakundearen patente sistema ukitu 
gabe irtenbide bat lantzeko.

Gaviko zuzendaritzatik Rafael Vi-
lasanjuanek esan duenez, oker daude 
Ipar eta Mendebaldean beraiek txerta-
tuz gero salbo egongo direla uste dute-
nak: immunitatea mundu osora heda-
tzen ez bada pandemia ez da amaituko, 
birusak erresistentziak garatuko ditu 
aldaera berriak sortuz. Hau jada jen-
deon osasun arazo izatetik iragan da 
mundu mailako segurtasun arazo izate-
ra: “Pandemia geldiarazi gabe, globali-
zazioa ezinezkoa da”. 

ALbERt bOURLA
Pfizer konpainiako zuzendari 

nagusia: argi eta garbi esan dio ezetz 
txertoen patentea libre uzteari.
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 Miel a. elustonDo    zalDi ero

Marta C. dehesa
kultur abOkatu aktibista

SegurtaSun 
juridikorik gabe gaude 

Sortzaileok, 
linbo batean

nekatuta zaudela esanez etorri 
zatzaizkit...
Guztiz akituta. Inguruan ez dut beste-
rik ikusten, jendea nekatuta eta akituta 
dagoela, alegia. Kultur arloan lan egiten 
dugunok, berriz, nekatuta gaude fisiko-
ki, eta akituta mentalki eta emozional-
ki. Arrazoiak bistakoak dira eta, lehena, 
ziurgabetasuna da. Oso urte latza izan 
da, baina gure egoera latza da aspaldi-
danik. Era guztietako ziurgabetasuna 
bizi izan dugu: laborala, pertsonala, eta 
kulturala. Ez dakigu zer gertatuko den 
gure sektorean, baina uste dut, kulturari 
zer balio ematen dioten ikusita, amilde-
giaren ertz-ertzean gaudela, edo jarri 
gaituztela. Ez da, bakarrik, nola kudea-
tzen ari diren kultura, baizik gizarteak 
ere nola kontsideratzen duen gure lana. 

Eta, bestalde, bada joera bat ahal duenak 
ahal duena egiteko.

Usteko nuen ahal duenak ahal 
duena egiten duela beti.
Ez. Nork bere aldetik joz gero, ez dago 
onik, galtzaile gertatuko gara denok. 
Kulturgileok, esan nahi dut. Gu pirami-
dearen beheko aldean gaude, gehiago 
galtzeko arrisku gorrian, baina akti-
bismoan ari garenok ere nekatuta gau-
de. Ez dago erraz, ez kulturan ez inon, 
baina ni kulturaz ari naiz, eta kultura 
arloan lan egiten dutenez, izan sor-
tzaile, teknikari, liburuzain, museoko 
langile, biltegiko enplegatu… Kultu-
rak profesional asko biltzen ditu, eta 
mugitzen du diru asko. Kulturak dirua 
sortzen du. 

noren sakelara doa kulturaren 
“diru asko” hori?
Tailerrak gidatu ohi ditut, eta betiko le-
loa da: “Estu eta larri bizi gara, oso pre-
kario”. Eta egia da, bada sare bat, sor-
tzaileena, oso estu bizi direna. Sortzaile 
horiek sormena, talentua, denbora… 
eskaintzen dizkiote gizarteari beren la-
naren bitartez. Kulturaren beheko esta-
mentua osatzen dute, eta prekario bizi 
dira. Alabaina, Barne Produktu Gordinaz 
den bezainbatean, kulturak dirua mugi-
tzen du, hainbat egiturak, enpresak eta 
bestelakok, dirua ibiltzen dute. Espai-
niako Estatuan, adibidez, BPGaren %5 
kulturarena da. Eta, gogoan hartu, gure 
sektorean diru beltza ere ez dela arrotza. 
Dena dela, %5 ez da zenbaki txikia, diru 
inportantea baizik. Espainiako Estatuan, 

abokatu da, baina ezohikoa, kultur arloko aholkularitzan 
espezializaturik ari baita lanean. aldi berean, ilustratzaile eta argazkilari 

ere bada. sortzaile da, hortaz. kultur langiletzat dauka bere burua 
eta, eskubideak eskas edota ezezagunak zaizkion kulturaren langile 
profesionalaren azalean bizi delarik, haren aldeko borroka bizi du.
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turismoa dute diru gehien mugitzen 
duen sektorea: %10. 

kulturak eragiten duen ehunekoa 
aintzat hartzekoa da, zuk diozunez. 
Eta gogoan hartu kulturgile askoren 
dirua ez doala zaku horretara, zeren 
eta erroldak, epigrafeak eta gainera-
koak ez daude eguneratuta, eta, on-
dorioz, sortzaileak, autonomoak, Gi-
zarte Segurantzaren barruan epigrafe 
ezberdinen azpian ageri dira: batzuk, 
turismo barruan; beste batzuk, zer-
bitzuetan… Baina musikari dira, edo 
dantzari, edo itzultzaile, edo idazle, 
edo zernahi.

barkatu etenaraztea: zu zeu zer 
zaitugu?
Kultur abokatua, eta kultur kudea-
tzailea, ilustrazio azoka bat [Mazoka] 
antolatzen baitut. Baina Gizarte Segu-
rantzara joan eta “Ekitaldi kudeaketa”
-ren barruan nago, eta hori Merkatari-
tzari dagokio, eta, beraz, okerra da, nik 
kultura besterik ez baitut antolatzen. 
%5 horri buruz ari nintzen, ordea. 
Etorri da pandemia, eta jipoia jaso 
dugu denok, bai beheko estamentuan 
gaudenok, bai ongi bizi diren kultur 
eragileek ere, zeren eta batzuk bapo 
bizi baitira kulturaren kontura. Ez 
naiz artista ezagunei buruz ari, hain-
bat egituraz baizik, izan argitale-
txeak, izan diskografikoak eta 
beste. Dirua hortxe dabil, 
sortzailearen eskuetara 
heldu gabe, ordea.

Argitaletxeak eta 
diskografikoak 
aipatu dituzu, 
baina, haiek esan 
dutenez, pandemia 
honek egoera gorrian 
jarri ditu.
Behar bada ez direlako beren 
buruei eusteko gauza. Hori beste-
lako afera bat da, nola egin behar du-
gun lan guk, sortzaileok, eta nola egin 
behar duten lan argitaletxeek. Zenbait 
proiektu mantentzerik ez dago. Oro 
har, jendeak badaki proiektu bati bi 
urtean eutsiz gero, bidea egingo due-
la. Bost urtean eutsiz gero, orduan eta 
segurtasun handiagoa, nahiz geroa-
go ere gerta daitezkeen katastrofeak. 
Gure sektoreari dagokigunez, ordea, 
egunean egunekoarekin bizi gara, hala 
txikiok, nola handiak. Ez denak, baina 
bai bat baino gehiago.

Zergatik gertatzen da egunean 
egunekoarekin bizitze hori?
Kulturgintzan ez dagoelako epe er-
taineko bisiorik. Batzuk berrogeitaka 
liburu argitaratzen tematuta bizi dira, 
diru-laguntza jaso eta urtea igaro ahal 
izateko, ondoko urtean jokaldi ber-
dina egiteko. Gurpil zoro hori, alegia. 
Baina gauza ez da horrela, argitale-
txeek proiekzio handieneko liburuak 
argitaratu behar dituzte, bidea egingo 
dutenak, atzerriko hizkuntzetara itzu-
liko direnak. Epe motzeko bisioak ez 
garamatza inora. Egiaz editatu behar 
da. Inprimatzea eta argitaratzea ez 
da aski. Bisioa behar da. Bestalde, 
jendeak ez dio kulturari garrantzirik 
ematen, eta horrek ere ez du batere 
laguntzen.

baina diskurtsoak besterik dio, 
kultura gauza premiazkoa dugula, 
beharrezkoa.
Bai, diskurtsoa bai, baina diskurtsoa-
ren araberako politikarik ez da egiten, 
hitzetan esaten dena ez da errealita-
te normatibora ekartzen, eta horrela 
alferrik da. Badago soluziorik, jaki-
na, baina ez da epe motzekoa. Aldiz, 
zer nahi dute politikariek? Argazkia. 
Lau urte, edo bi, justifikatzeko balioko 
dion irudia. Politikariak hazia erein 
behar du, jakinda beste batek, hemen-

dik hamar edo hamabost urtera, ja-
soko duela uzta. Horretan ez 

dira saiatzen politikariak, 
ez kultur arduradunak. 

Zer diozu Europatik 
etortzekoak diren 
funtsen gainean? 
helduko ote dira 
kulturara?

Horretaz den bezain-
batean, oso momentu 

gozoan gaude, europar 
agendan kultura ageri de-

lako: proiektuak ondo egiteko 
garaian gaude. Bestalde, Unescoren 
garapen jasangarriko helburuen agen-
dan ere bitarteko garrantzizkotzat 
jotzen da kultura, gizarteari emozio-
nalki eusteko, eta, hori ez ezik, baita, 
adibidez, pobreziaren kontra borro-
katzeko tresna izateko ere. Kultura ez 
da, bakarrik, ondo pasatzeko gauza. 
Hori ere bada, baina, ororen gaine-
tik, osasuna bezain inportante kon-
tsideratu beharko genuke. Kultura, 
alegia. Borroka egin behar dugu gure 
gobernu eta administrazioek lan egin 

Hobe dugu klase 
kontzientzia eduki; 

sortzaileok langile gara, 
eta langileok batera 
jokatu behar dugu, 

batak besteari lehia 
egin gabe”

Marta 
C. dehesa

amurriO, 1976

Marta C. Dehesa Zuzenbide ikaske-
tak egina, sindikatu bateko abokatu 
izan zen zenbait urtez, bere gisako 
kultur aholkularitza sortu zuen arte. 
Abokatu ezohikoa da: aktibista, sor-
tzaile eta kultur eragile da, eta Ma-
zoka marrazki azokaren kudeatzai-
le. Komunikazio grafikoa du pasio, 
argazkilari eta marrazkilari da, eta, 
ororen gainetik, langile kontzien-
tziaduna: “Ez alferrik naiz langile ba-
ten alaba”, esan ohi duenez. Kultur 
arloko langileei zuzendutako pres-
takuntza ikastaro eta tailerrak ere 
gidatzen ditu, aktibismoa hauspo-
tuz, sortzaileen batasuna errebindi-
katuz, konformagaitza izanez.


