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Zaila da Ameriketako herrialde bat 
ez irudikatzea –izan Arkansas, 
Honduras edo Ekuador– ez bada 

kartografoek gugan marraztu duten kon-
tinente erraldoi baten “probintzia” gisa. 
Beste hainbat lekutan bezala, iparralde 
aberatsa eta hegoalde pobre eta “atze-
ratua” irudikatzen ditugu, eta hegoalde 
atzeratu horretatik ailegatzen zaizkigun 
berriak ere anekdotikoak izaten dira: 
katastrofeak ez direnean, gure betaurre-
koekin begiratzen ditugun gertakizun 
politikoak (hauteskundeak, estatu kol-
peak, matxinadak…).

Azpiratuekin sinpatiak sentituta ere, 
gure buruek kolonizatuta jarraitzen 
dute eta mundu haietako errealitatea 
oso urruti geratzen da. Egun bakar batez 
berdindu dezakegu distantzia geogra-
fikoa bidaia komertzial edo turistikoen 
bidez, baina horrek areagotu baino ez du 
egiten distantzia, hurbiltasunaren estal-
pean. Bestalde, gero eta sarriagoak dira 
gure artean herrialde haietatik lanera 
eta bizitzera etorritakoak; garbi dago 
zein maila sozialetan geratzen diren lan-
gile eta etorkin horiek.

Ekuador izan liteke aurrekoaren adi-
bide garbia: lurraldea txiki samarra da 
(Frantziaren azalera erdikoa eta 17 mi-
lioi eta erdi biztanlekoa), mugako dituen 
iparraldeko Kolonbiarekin (lau aldiz 

zabalagoa eta biztanlerian hirukoizten 
duena) edo hegoaldeko Perurekin kon-
paratzen badugu (bost aldiz zabalagoa 
eta bikoitza biztanlerian). Gainera, bere 
historian, iparreko eta hegoko “erral-
doi” horien aurka definitu behar izan du 
bere burua: “Kolonbia Handia” Ekuador 
bereganatzen saiatu zen, eta Perurekin 
etengabe izan dira gerrak eta liskar te-
rritorialak, XIX. mende hasieran esta-
tuok sortu zirenetik; azkena XX. mende-
ko 90eko hamarkadan.

Noiz edo noiz hango berriren bat 
isurtzen da geure informatiboetan: pan-
demiaren irudi beldurgarriak Guaya-
quilen, esaterako, edo sarraski gertatu 
berriak hango kartzelatan. Titulu gehia-
go eragiten dute Mexiko DF, New York 
edo Buenos Aires bezalako megapoliek, 
baina perspektiba beretsutik irakurtzen 
ditugu.

ARAUZ-LASSO LEHIA
Apirilaren 11n egingo da hauteskun-
deen bigarren erronda, Andrés Arauz 
(36 urte) eta Guillermo Lasso (66 urte) 
nor baino nor. Arauz, Rafael Correaren 
oinordekoa da (2007-2017 bitartean 
presidentea; Herritarren Iraultzaren 
Mugimenduaren bultzatzailea), eta Las-
so, eskuindar petoa (bankaria, Nazioar-
teko Diru Funtsaren morroia, OPUSekoa, 
Guayas-Guayaquil eskualdeko goberna-
dore ohia, Ekonomia ministro izandakoa 
eskuindarrekin). Bigarren erronda ho-
rretara ailegatzeko Lassok, Yaku Pérez 
indigenarekin lehiatu behar izan zuen, 

biak oso pareko botoetan, baina Pére-
zek iruzurra salatu zuen. Salaketa hori 
20.000 akta faltsutuen froga gisa aurkez-
tu zen tribunaletan, baina ez zen onar-
tua izan… Martxo bukaerako eztabaida 
publikoan Arauzek berak onartu zuen 
iruzurra Lassori ondorengoa aurpegira-
tu zionean: “Beste batekin beharko nuke 
une honetan eztabaidatzen, ez zurekin”.

Nabarmena zen Yaku bezalako batek 
ez zuela lekurik lehia presidentzialean, 
ez oraingoan behintzat. Berak gidatzen 
duen Pachacutik mugimenduak boto nu-
loa eskatu du hauteskunde hauetan, boz-
ketan parte hartzeko era gisa; horrela, 
boto nuloak bi alderdi nagusien botoak 
baino gehiago balira, hauteskundeak 
errepikatu beharko lirateke. Ia ezinez-
koa da halako zerbait gertatzea, baina 
Pérezek hirugarren bide gisa definitu du 
mugimendua.

Baina hauteskunde hauek hango 
errealitatearen oso zeharkako adierazle 
bat baino ez dira, eta nahikoa da kandi-
datuen diskurtsoak entzutea antzema-
teko “errealitate paraleloa” marrazten 
dutela, egitate gordinegia promesa han-
patu eta esperantza faltsuekin estaltze-
ko. Nahikoa genuke azken hilabeteeta-
ko berriak zerrendatzea errealitatearen 
ezaugarri askoz ere sinesgarriago bate-
kin tupust egiteko: pandemia uzten ari 
den arrastoa, esaterako, Guayaquil eta 
Quito hiri nagusietan hildakoak kalee-
tan; ospitale publikoak bitartekorik gabe 
eta pribatuak ateak ixten. Edo hiri nagu-
sietako kartzeletan orain hilabete izan-

tieM
po

 M
iN

ero

Estraktibismoaren etekinen ehuneko txikia geratzen 
da lurraldean –eta horren parte handiena maila 

guztietako jauntxo eta agintarien eskuetan–; gehiengo 
handia atzerriko ustiatzaileek eramaten dute.

 juAn gorostidi berrondo

apirilaren 11n egingo 
diren presidentetzarako 
hauteskundeen bigarren 
erronda dela-eta, behe 
mailako titularren 
bat eskainiko zaio 
Mendebaldeko albistegietan 
ekuadorreko errepublikari 
–azkenak 2019ko matxinadari 
eman zitzaizkion–. hautagai 
batek ala besteak irabazi, 
markatuegiak datoz 
kartak oraingoan ere joko 
horretan. azpiratutako 
gehiengoarentzat ez 
dago esperantzarako tarte 
handirik.  
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dako matxinada sinkronizatuak, non 80 
preso erail zituzten, kartzeletako egoera 
izugarria agerian utziz.

Pobreziak eta desberdintasunak goia 
jo dute azken hilabeteetan: datu ofi-
zialek diote “pobreak” eta “muturreko 
pobreak” %34tik %47ra pasa direla ur-
tebetean. “Pobreek” pare bat dolar edo 
gutxiago dute egunean bizitzeko, eta 
“muturreko pobreek” bakarra. Batez 
besteko zenbaki horiez gain (%47ko 
pobrezia, alegia) kontuan hartu behar 
da %70 dela pobre landa ingurue-
tan, non %2ak baino ez duen “enple-
gu osoa”. Enplegu oso bat da, hizkera 
ofizialean, bere lanagatik gutxieneko 
soldata legala, –400 dolarretan ezarria– 
gainditzen duena.

Bestalde –horra agintarien jarioa 
ulertzeko gakoetako bat– Ekuadorrek 
2008an onartu zuen, eskubideen ai-
tortzari dagokionez, munduan egon li-
tekeen konstituziorik aurrerakoiena. 
Onartzen dira jendearen eskubideak eta 
naturarenak ere (10. artikulua); uraren 
zentraltasuna 12. artikuluan dago onar-
tuta, baita elikagai-subiranotasuna ere, 
esaterako. Sustantzia kutsagarriak es-
preski debekatuak dira (15. artikulua), 
eta presoen, gutxiengoen eta gainontze-
ko kolektibo zaurgarrienen eskubideak 
modu zehatzean defenditzen dira. Indi-
genen inguruan dio, “lur komunen jabe-
tza preskribaezina gordetzea, besteren-
du ezinak izango baitira, enbargaezinak 
eta zatiezinak. Lur horiek ez dute tasa 
eta zergarik ordaindu beharko”. Gainera, 
“kultura, tradizioa, istorio eta asmoen 
duintasuna eta aniztasuna bermatzea 
hezkuntza publikoan eta hedabideetan; 
bitartekoak sortzea komunikazio sozia-
la beren hizkuntzetan egin ahal izate-

ko, eta gainerako hedabideetara sartzea 
inolako bereizkeriarik gabe” (4. kapi-
tulua). Hezkuntza elebiduna etab. Pa-
radisuko arautegia dirudi, hitzez-hitz, 
lerroz-lerro.

Esan bezala, 2008an onartu zen kons-
tituzio berri hori Rafael Correaren hau-
teskunde kanpainaren ardatz bihurtuta, 
aurreko 1998koa gainditzeko asmoz. 
Correaren ondorengo hamar urteko pre-
sidentziapean milaka landa-eskola sun-
tsitu ziren eta hasieran alde izan zuen 
mugimendu indigenistak aurre egin 
behar izan zion segidan, estraktibismoa 

eta meategi suntsitzailen ustiaketa ugal-
du baino ez baitzen egin. 1809ko Ekua-
dorren independentziatik hona hogei-
tik gora konstituzio onartu dira. Mundu 
guztia ohituta dago paper bustira eta 

Andrés Arauz correista (behean) eta guillermo 
Lasso eskuindarra (erdian) izango dira lehian 

apirilaren 11ko hauteskundeetan. Lehen 
itzulian Yaku Pérez (goian) aritu zen Lassorekin; 
Pérez zihoan irabazle gutxigatik eta, azkenean, 

Lassori eman zioten bigarren postua. Pérezen 
mugimendua den Pachakutik iruzurra salatu du eta 

bigarren itzuli honetarako boto nuloa eskatu du.  

Yaku pérezek gidatzen 
duen pachacutik 

mugimenduak boto 
nuloa eskatu du 

hauteskunde hauetan, 
bozketan parte 

hartzeko era gisa
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o rain dela urte batzuetako pasadizoa: 
heldu naiz bidaia turistikoan Salva-
dor de Bahiara, Brasilen, eta har-

tu dut txalupa bat Morro de São Paulora, 
Tinharé irlan. Leku paradisiakoa da hura, 
autorik edo beste ibilgailu motordunik ga-
bekoa: bideak hareazkoak, jendea oinez edo 
astoen laguntzarekin; ur garden eta epele-
ko hondartzak, jende atsegina. Kaian ber-
tan hartzen zaituzte maleten garraiolariak, 
ostatu eskaintzan. Bertako faroan aurkitu 
dut behar nuen kontaktua: Iranhildo. Muti-
ko gaztea, aurpegi argikoa, beltza, bertako 
guztiak bezala. Berak erakutsi dit ingurua: 
buztin arrosaren iturriak, basoko ur jauziak, 
inguruko ikuskizunak. Nahi badut, gaueko 
festak ere eskaini dizkit.

Bertako gehienak –Iranhildo kasu– ez 
dira turisten hondartzan edo kaitik hondar-
tzara doan kale apainduan bizi, barrualdean 
eraikitako auzo pobrean baizik. Eta argaz-
kiak bidaltzeko helbidea eskatu diodanean 
–paperean errebelatuak, mugikorrak has-
tapenetan zeuden, artean– ez daukala esan 
dit, bidaltzeko hotelera faborez. Baina egin 
didan keinuagatik eta bideko errotuluak 
seinalatu eta irakurtzeko moduagatik ere, 
irakurtzen eta idazten ez dakiela iruditu 
zait. Eta lotsatu egiten duela horrek.

Kontatu dit maitemindu omen zela behin 
finlandiar gazte batekin eta Finlandia non 
dagoen galdetu. “Baina nola biziko haiz han, 
hitz bakar bat esaten ere jakin gabe, eta ne-
gro bakarra zuri guztien artean?”, bota diot, 
txantxetan. “Bapo bizi haiz hi hemen!”.

Eta Finlandia non dagoen galdetu dida-
nean marraztu dizkiot Amerika eta Afrika 
paper batean, nola edo hala, eta Afrikaren 
gainean Europa. Ezin sinesturik geratu da 
Portugalen txikitasunarekin, Brasil osoa 
baino askoz zabalagoa behar zuenean. Hala 
baitzen Iranhildoren buruan.

Geografia kontu soila ote den galdetu 
nion neure buruari ala beste zerbait, askoz 
ere sakonagoa, askoz ere maltzurragoa. Eta 
bai, erantzun diot, eskolatuak izan arren, 
Iranhildo bezalakoak garela iruditu zait niri 
ere: guk ere askoz handiagoa irudikatzen 
dugula geure lurraldea, geure kontinentea. 
Eta Amerika txiki bat dugula barruan, ma-
petako irudien geruza ahulak apenas es-
taltzen duena: eskasak eta mengelak dira 
guretzat hango jendeak, hango lurraldeak. 
Eta espero dugu haiek ere pentsamendu 
sakon hori ondo barneratua eduki dezaten; 
ez daitezen inoiz jabetu geure ahuldadeaz, 
geure nagusikeria ustelaz.

politikari eta gainontzeko eliteen 
hitz hanpatuen jariora.

MONETAREN DOLARIZAZIOA
Hego eta Ertamerikaz aritzera-
koan, ohikoa dira hango pobre-
ziaz, muturreko ezberdintasunaz 
eta ustelkeriaz entzutea. Ez ziren 
XVI. mendeko kolonialismo eu-
roparrarekin hasi. Aurreko inpe-
rioek (inkak, maiak, aztekak…) 
bide beretik jo zuten gainontzeko 
jendea menperatzeko orduan, bai-
na mugarri izan ziren europarrak. 
Haientzat, Ameriketako lurrak eta 
jendeak –Afrikatik ekarritako es-
klabuez ahaztu gabe– garatzen ari 
ziren kapitalismo izenez ezagu-
tzen dugun sistemaren gauzatzeko 
aberastasun iturri baino ez ziren. 
XIX. mendeko independentziek ez 
zuten funtsean egoera aldatu eta 
XX. mendeko bigarren erdia AEBen 
“atzeko patio” bihurtu ziren he-
goaldeko herrialdeak.

XXI. mendera etorriz eta Ekua-
dorreko kasu partikularrean, bi 
gertakari dira ezinbesteko hango 
gorabeherak ulertzeko. Lehena, au-
rreko mende bukaeran kontrolik 
gabe zabaldu zen krisi ekonomi-
koari lotua da, eta hari erantzunez 
bertako eliteek hartutako neurria: 
ordura arteko moneta nazionala 
ezabatu (“sukrea”, Antonio Sucre, 
Venezuelan jaio eta Kolonbian hil-
dako jeneral libertadorearen oho-
rez sorturikoa), eta AEBetako dola-
rra indarrean jartzea 2.000. urtean. 
Aurreko hilabeteetan hiperinflazio 
prozesua bizi izan zen: aste baka-
rrean 7.000 sukretako dolar baten 
balioa 19.000ra igaro zen. “Feriado 
bancario” ezarri zuen gobernuak 
(Argentinako “korralitoaren” es-
tilokoa), hots, bankuen itxiera eta 
haietatik dirua ateratzeko debe-
kua; baina neurri horrek egoera 
zailtzea baino ez zuen ekarri: mi-
lioika pertsonak ikusi zuen euren 
aurrezki guztiak ezertan geratu 
zirela. Sukrea-dolarra kotizazioa 
28.000koa zen 1999ko abendura-
ko; bankuek hondoa jo zuten eta 
erreskatatu zituzten.

Baina horrelakoetan ohikoa den 
bezala, eliteek gertatu aurretik zu-
ten horren guztiaren berri, eta mi-
lioika dolar bideratu zituzten leku 
seguruagotara. Lau milioi inguru 
ekuadortar (populazioaren laur-

dena ia) ezer gabe geratu eta atze-
rrirako bidea hartu zuen: AEBetara 
eta Kanadara, Kolonbiara eta Vene-
zuelara, Espainiara eta Italiara. Di-
ruaren ihesa ez da geratu geroztik, 
pobreen eta aberatsen arteko arra-
kalak gora egiten jarraitu du. Dibi-
sen lehen iturria petrolioa da, bi-
garrena emigrante pobreek haien 
familiak sostengatzeko atzerritik 
bidaltzen duten dirua.

Monetaren inguruko soberania 
galtzeak estatuari erabateko mo-
rrontza dakarkio, baina ez gara 
hemen ekonomiaren jargoi esote-
rikoetan sartuko. Nahikoa da pen-
tsatzea AEBetako batez besteko 
soldata Ekuadorreko oinarrizkoa-
ren hamar aldiz altuagoa dela (eta 
oso gutxik kobratzen duela “hain-
beste”): bertako ondasun guztiak 
mauka dira Iparraldeko edozeinen-
tzat, baita guretzat ere.

CORREISMOA
Ekonomiatik politikara jauzi egi-
nez –hori posible den neurri txi-
kian– XXI. mendea markatu duen 
fenomenoa “correismoa” izan da. 
Rafael Correa presidentea La-
tinoamerikan zehar zabaldu zen 
gobernu progresisten artean ko-
katu zuten, Bolivian Evo Morales, 
Brasilen Lula Da Silva, Venezuelan 
Hugo Chavez edo Argentinan Nés-
tor Kirchner eta beste hainbaten 
artean osaturiko multzo heteroge-
neoan, “XXI. mendeko sozialismoa” 
izenarekin ezagutzera eman dena.

Correa presidente izan zen ha-
markadan (2007-2017) hainbat al-
daketa gertatu ziren estatuan –ai-
patu dugu konstituzioarena– eta 
jende askoren atxikimendua ere 
lortu zuen. Bere presidenteorde 
izandakoak (Lenin Morenok) ira-
bazi zituen ondorengo hauteskun-
deak, nahiz eta berehala traizioa 
gauzatu eta eskuindarren aldera 
pasa zen haien politika neolibera-
lak gauzatzeko. Oraingoan ere ez 
da harritzekoa izango Correak eza-
rritako hautagaiak, Andrés Arau-
zek, irabaztea datorren astekoak. 
Correismoak jarraitzaile sutsu 
asko ditu, baina baita etsai amorra-
tuak ere, eta ez soilik elite ekono-
mikoetan.

Presidentzia lortu eta berehala 
Txinara jo zuen Correak, haiekin 
kontratuak firmatzera. Eta badaki-

zeiN azalera Du 
portuGalek?
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estatistika ofizialek diote %8 
batek hartzen duela bere bu-
rua indigenatzat Ekuadorren; 

gainontzekoak, zuriak edo mes-
tizoak direla. Baina ez da hori ja-
sotzen den inpresioa hango hiri 
eta bazterretan ibilita. Hiru hiri 
nagusietan ibilia naiz orain gutxi: 
Quiton, Guayaquilen eta Cuencan; 
baita oihanean eta kostaldean ere, 
eta %8 hori zuriena dela iruditu zi-
tzaidan. Zer dela eta desfase hori?

Arrazoia oso sinplea da: men-
deetako arrazismo barneratua. 
Hain da mespretxatua, zokoratua 
eta gaizki tratatua bertako jendea, 
gutxiengo kontziente batek baino 
ez duela bere burua, harrotasunez, 
“indigenatzat”, jatorrizko herritar-
tzat. Gainontzekoek ukatu egiten 
dute, estaltzen saiatzen dira. Eta 
hori da egoera inguruko estatu eta 
lurralde gehienetan: Kolonbian, 
Perun, Bolivian, Venezuelan; baita 
Mexiko eta Erdialdeko Amerikan 
ere. Hainbat lekutan afroamerika-
rrak ere ugariak dira –ekialdeko 
kostaldean, baina baita Pazifiko al-
dean ere eta, zer esanik ez, Brasi-
len, Antilletan edo AEBetan.

Ekuadorren, hamalau naziona-
litate eta hizkuntza aitortzen ditu 
bertako konstituzioak, baina egoe-
ra plurinazional eta eleanitza ez 
da inon ere azaleratzen, ez bada 
mendietako komunitateetan, non 
estatua oso ahula den. “Eskubide 
aitortuen” eta egunerokotasuna-
ren arteko arrakala hain da sakona, 
lege eta deklarazio horien beneta-
ko funtzioa agerian uzteko baino 
ez duela balio.

 Nork ezagutzen eta erabiltzen 
du gure artean kontinentea izen-
datzeko bertako jatorrizkoek au-
keratutako izena, Abya Yala, ale-
gia? “Heldutasunezko Lurraldea” 
esan nahi du horrek, baina Ameri-
ka beste zerbait da: kolono euro-
parrek bortxaz eraikitako ideia eta 
errealitatea; herritar askorentzat 
oraindik ere benetako “amerika-
noak” estatubarruarrak dira.

gu nola dabiltzan txinatarrak munduan 
zehar: likidezia premia larrian dauden 
estatuen zorrak beren kargu hartzen 
haien ondasunen truke: baliabide mi-
neralak, azpiegiturak, kontratu komer-
tzialak… Hori guztia opakotasun eraba-
tekoan eta pizten diren erresistentzia 
guztiak zapalduz. Gogoan ditut aurten-
go hauteskunde kanpainan atzerriko 
ezkertiar baten adierazpenak: “Zer nahi 
dute estraktibismoaren aurkakoek, on-
dasun horiek guztiak lurpean utzi au-
rrerago kapitalistek baliatu ditzaten? 
Hobe dugu geuk aprobetxatzea herria-
ren onerako”.

Gai  hau zabalago tratatu nuen 
2019ko urriko LARRUNen, baina labur-
ki esanda, operazio hauetan oso ehu-
neko txikia geratzen da lurraldean –eta 
horren parte handiena maila guztieta-
ko jauntxo eta agintarien eskuetan–; 
gainontzekoa ustiatzaileen patriketara 
doa, lurren eta populazioaren gehien-
goarentzat hondamendia eta miseria 
utziz. Petrolio eta meatze esplotazio be-
rriak oso denbora laburrean garatzen 
dira egun, eta haien ondorio suntsiga-
rriek ez dute itzulerarik izaten.

Correa inongo disimulurik gabeko 
estraktibista izan zen, eta parean jarri 
zitzaizkion mugimenduen aurkako ol-
dar gupidagabea erakutsi zuen –eragin-
dako heriotzak barne–. Baina hori ez da 
haren alde ilun bakarra: matxista oldar-
korra –“lodikote nazkagarri horietaz” 
aritzen zen publikoki–, arrazista nabar-
mena eta ustela ere bada: saldo bat plei-
tu ditu diru lapurretengatik eta, berta-
ko agintarien tradizio zabalari eutsiz, 

hanka egin zuen atzerrira boterea utzi 
behar izan zuenean. Pobreen artean po-
breentzako laguntza zuzenak ere bul-
tzatu zituen; hori izaten da lehenetako 
neurria bere estiloko agintarien artean: 
arpilatzetik irabazitako zati txiki bat 
haiengan zabaldu atxikimendua iraba-
ziz. Ez daukat ezer limosnen aurka, ez 
bada amarru politiko zikina iruditzen 
zaidala agintari handikien eskuetatik 
datorrenean.

Azken egunetako notizia: Andrés Du-
razno, Llantahuaycoko (Azuay) lurraren 
eta uraren defentsan ekintzailea erail 
dute bere etxean martxoaren 17an.

Ez naiz sartuko etorkizunerako pro-
nostikoetan. Ez litzateke gutxi izango 
ohiko betaurrekoak erantzi eta, modu 
lanbrotsuan bada ere, Ekuadorreko  
jendea aurreiritzi gutxiagorekin begi-
ratzeko eta entzuteko gai izango ba-
gina. 

rafael Correa 
2007tik 2017ra izan 
zen Ekuadorreko 
lehendakari 
–karguan jarraian 
luzeen iraun 
duen mandataria 
da– eta Arauz 
sostengatzen du.

ekuadorreko datu 
ofizialek diote 
“pobreak” eta 

“muturreko pobreak” 
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