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AEBek egin duten gerrarik luzeenetik erretiratzen 
hasi dira. Trumpek Qatarren talibanekin 
lortutako akordioen bideari segida eman dio 
Bidenek, aldaketa gutxirekin. Afganistan 
ahazteko modurik dotoreena da, gehiegi 
nabarmendu gabe, eta batez ere, Vietnam 
gogoan, porrot lotsagarri bat bere gain hartzea 
saihesten saiatzeko. Askok uste du erretiratzeak 
Afganistango gobernu txotxongiloaren 
kolapsoa ekarriko duela, 2001eko inbasioaren 
aurretik zegoen egoerara itzuliz. Yankiek, 
beharbada, alde egingo dute, baina “esku-hartze 
humanitarioaren” ondorioak luzerako geratuko 
dira. Ehunka mila afganiar hil dituzte –gutxienez 
300.000, benetako zifra ez da inoiz ezagutuko–, 
milaka erbesteratu, mutilatu eta torturatuak, 
kalte psikologikoak... alferrikako gerra batean. 

  p. BroNsteiN / Getty imaGes    

  aXier lopeZ
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david beriain eta roberto 
fraile kazetariak hil 
dituzte burkina fason. 
zelako hipokresia, 
informatzeko bizitza 
arriskuan jartzen 
duten kazetarien lanari 
jaramonik egiten ez dioten 
hedabideena. omenaldi 
onena litzateke kazetari 
horien guztien lanaren 
aldeko apustua egitea

@unaiberoiz

hedabide handiek 
berriemaileen toki asko 
itxi dituzte. askotan 
kolaboratzaileekin egiten 
da lan hori, eta horiek 
ez dituzte berriemaile 
bereziek zituzten 
baldintzak: ekonomikoak, 
segurtasunezkoak...

mikel reparaz
berria

Munduko Merkataritza Erakundearen bileran txertoen patenteak baliogabetze-
ko aukera bultza zezala eskatu zioten Europar Batasunari. Munduko herrial-
derik gehienek eskatu dute COVID-19aren aurkako txertoen patenteak aldi 

baterako indargabetzea. Duela gutxi 175 Nobel saridun eta gobernuburu ohi batu 
ziren adarrikapenera.

388 europarlamentarik eta Europako estatuetako parlamentarik eta 34 nazioar-
teko erakundek egin zuten eskaera oraingoan. Europar Batasunari eskatu zioten 
COVID-19aren aurkako txertoen patenteak aldi baterako bertan behera uztea defen-
datu zezala Munduko Merkataritza Erakundearen bileran.

“Patenteak etetea da une honetan eskura dugun aukerarik eraginkorrena eta 
errealena. Ezin dugu pertsonen bizitzak galtzen jarraitu enpresen interesak babes-
teagatik; gobernuak behartuta daude pertsonak defendatzera eta bizitzak salbatzera. 
Hori eskatzen diegu gaur EBri eta estatuei”, adierazi zuen Vanessa Lópezek, erakunde 
sinatzaileetako bat den Right To Health elkartearen zuzendariak. Gogoratu beharra 
dago txertoa produzitzen ari diren Mendebaldeko enpresek milioika eurotako lagun-
tzak jaso zituztela txertoaren ikerketarako.

Urrian Indiak eta Hego Afrikak egin zuten aldi baterako patenteak indargabetze-
ko eta jakintza partekatzeko proposamena. Aukera hori aldekoak irabazten joan da 
ordutik hona.

UDAN, TxERTOA ADIN NAGUSIKO GUZTIENTZAT
Bestalde, Emmanuel Macron Frantziako Estatuko presidenteak jakinarazi duenez, 
maiatzaren 15etik aurrera 50 urtetik gorakoek eta ekainaren 15etik aurrera adin 
nagusiko guztiek eskatu ahalko dute koronabirusaren aurkako txertoa Frantziako 
Estatuan, eta beraz, Ipar Euskal Herrian.

  arGia

Txertoen patenteak 
baliogabetzeko 
eskatu dute berriz

euskal herriko 
informatzaile grafikoen 
elkartea: informazio 
askea zabaltzeko 
lanean aritzea erabaki 
duten profesionalek 
hartzen dituzten 
konpromiso pertsonal 
zein profesionalak 
azpimarratu nahi ditugu

@garigaraialde

besteek begiratzen ez 
zuten lekuetan egon 
beharra zegoela uste 
zuten eta beren poltsikotik 
ordaintzen zuten

Jon Sistiaga
onda vasca
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fRANKISMOAREN BIKTIMAK
giza eskubideen aldeko elkarteak eta frankismoaren biktimak nazio 
batuen Erakundearengana zuzendu dira, salatzeko Espainiako Estatuan 
oraindik inpunitateak jarraitzen duela eta ikerketa judizialik ez dela egin 
1936ko eta horren osteko diktadurako krimenak argitu eta erreparatzeko. 
40 urteren ondoren, “ezinbesteko” jotzen dute Espainiako Estatuak 
aitortzea giza eskubideen urraketa larriak jasan zituztenek eskubidea 
dutela babes judizial bat izateko. 2021/04/29

“inPunitatEaK amaitu bEhar du”

Dolua

2020ko udazkenean gertaera tragiko bat gertatu zen: zutabe 
hauek sinatzen dituenak 40 urte bete zituen –zeozer aurre-
ratu nuen, herabe, 40 urteak bete aurretik egin beharreko 

gauzen zerrendarekin; eta zin degizuet 40ak bete ondoren ez 
dudala zerrenda horretako gauza bakar bat ere egin, zutabe 
friboloak idazteaz aparte–. Pentsa zenbateraino izan zen tragi-
ko, ezen ez bainaiz horri buruz idaztera ausartu urte erdi pasa 
den arte. Eta tragikoa izan da, ez hainbeste maila pertsonalean, 
nahiko ondo erori zaizkit 40 urteak, are pixka batean gaztetu 
ere egin naiz –pentsa, bizikleta estatiko bat erosi dut–; ezpada 
maila biologikoan. Estatistikak-eta begiratuta, gizabanakoaren 
bizitzaren batez bestekoa 80 urteen bueltan kokatzen dute gaur 
egun, gizonezkoengan beti lehentxeago –zalantzarik ez daukat: 
maskulinitate kaltegarri baten ondorioz; ea ideia noizbait ga-
ratzen dudan–. 40 urteak lirateke, beraz, bizitzaren erdia, edo 
erdigunea, batzuek deitzen diote bizitzaren floria: adin bat non 
lortuko zenukeen ezaugarri positibo guztien oreka –jakindu-
ria, egonarria– eta ezaugarri negatiboen nolabaiteko absentzia 
–gero eta ohikoagoak diren ajeak gorabehera–. Nik nahiago dut 
erabili “adin ertaina”, aseptikoagoa, distintzio ukitu bat emateaz 
gain, hobekien lotzen baitzaio nire izaerari. Dena delakoarekin, 
Stefan Zweigek idatzi zuen bizitzaren lehen erdia dela igoera, eta 
bigarrena jaitsiera. Presta gaitezen, hartara, datorkigunerako.

Eta, tira, horiek buruan dituzula, irakurtzen duzu Judith But-
ler, doluaz esaten dituenak: dolua egiten dela jasan dugun ga-
lerak betirako aldatu gaituela onartzen denean; bizitza gisa 
kontsideratua izateko bizitza horren dolua egin behar dela; eta 
bizitza guztiek merezi dutela dolu bat, ez dagoela dolurik merezi 
ez duen bizitzarik. Nire bizitzaren lehen erdiaren dolua egin du-
dala esango nuke, orduan; eta orain aurretik daukadan perspek-
tiba egiten zaidala osotoro erakargarria. 
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Espainiako Bankuak mezu zinikoa 
zabaldu du: Espainiako Estatuko 
gazteen –30 urtetik beherakoen– 

etorkizunaz kezkatuta omen dago, lan-
gabezia eta prekarietatea utzi baitiete 
ondare gisa. Bankuak dio damututa da-
goela, pandemiak okertu egin dituela-
ko lehendik txarrak ziren baldintzak. 
Ondorioz, lana aurkitzeko, etxebizitza 
eskuratzeko eta familiengandik eman-
tzipatzeko zailtasunak dituzte.

Zinikoa benetan. Gazteen etorkizu-
naz kexatzen den bitartean, bere eremua 
den bankuen sektorean gertatzen dena 
ezkutatzen duelako. Espainiako Esta-
tuko bankuak, hamabi urtetan 100.000 
lanpostu kendu eta milioi askoko ira-
baziak pilatu ditu, eta orain, milaka su-
kurtsal itxiz, saiatzen ari da beste ban-
kuetan 18.000 lanpostu baino gehiago 
kentzen. Halaber, esaten ez duena da 
banku horiek diru-kutxa publikoetako 
milaka milioi eurorekin erreskatatu di-
tuztela, 40.000 milioirekin zehazki.

Isilik dago, baita ere, bankuak arma-
gintzarekin egiten ari diren negozioaren 
aurrean, akziodun nagusietakoak baiti-
ra. Datu ofizialen arabera, industria ho-
rrek 2020an munduko errekorra ondu 
zuen, nahiz eta pandemia betean egon: 
ia bi bilioi dolar xahutu ziren armetan, 
aurreko urtean baino %2,6 gehiago. Es-
painiako Estatuak 17.400 milioi gasta-
tu zituen, eta aurtengo aurrekontuek 
21.600 milioitik gorako gastu militarra 
aurreikusten dute. Frantziako Estatuko 
gastu militarra ere ez zen nolanahikoa 
izan iaz: 50.100 milioi euro.

Gazteen egoerarekin halako kezka ba-
dute, bankuek beren esku dituzten milaka 
etxebizitzetara sarbidea eman diezaieke-
te, hipotekak nabarmen murriztu, exeku-
tiboen milioi askoko bonuak kendu, erres-
katearen dirua itzuli eta beren  irabaziak 
enplegu duina sustatzera bideratu.

Zalantzarik gabe, egungo sistema ka-
pitalista sostengatzen dutenen kexu zini-
koak baino ez dira. 

Haserre dago Florentino Pérez Real Madrileko presidentea, Europako futbol 
talde aberatsenak bilduko lituzkeen Superligaren proiektuak porrot egin 
duelako aurkeztu eta bizpahiru egunera. Haserre daude Bilboko Udala, Biz-

kaiko Diputazioa eta Eusko Jaurlaritza, UEFAk erabaki duelako 2021ean Euroko-
pa –eta bide batez Espainiako selekzioa– Bilbora ez eramatea, euskal erakundeek 
proiektuaren alde lan eskerga egin dutenean, eta 1,2 milioi euro “inbertitu”. Zaleak 
har ditzaketen estadioak nahi ditu UEFAk, eta Bilbok bizi duen osasun-egoerak ha-
lakorik bermatzen ez duela argudiatuta, bolante-kolpea jo du.

“UEFAk sekula ez du hain oldarkor jokatu”, salatu du Pérezek: “JP Morgan [fi-
nantza-enpresa] bidelagun genuela talde asko zulotik atera zitezkeen. Futbolak 
bizi duen egoera ekonomikoaren aurka borrokatzea dugu helburu”. Urkulluk, 
bestalde, UEFAren erabakiak “kutsu politikoa” izan dezakeela adierazi du. Futbola, 
ekonomia eta politika.

Bilbok Eurokopa hartzeko asmoak protestak eragin ditu kaleetan, hitzordua 
gerturatu ahala orduan eta jendetsuagoak, instituzioek ohiko bozgorailuak ba-
liatu dituzten arren txapelketa jasotzeak ekarriko lizkigukeen onurak haizatzeko. 
Superligaren mehatxuak, bestalde, erakutsi du negozioaren izenean zaleak baz-
terrean uztea bi ahoko ezpata izan daitekeela, ez soilik haiek direlako, zuzenean 
ala zeharka, negozioa elikatzen dutenak, baita 48 orduan gisa horretako proiektu 
handiustekoak sastatu ditzaketela demostratu dutelako ere. 

Etorriko dira berriak, halere. Florentino Pérezek lanean segiko dutela adierazi 
du, Txapeldunen Liga “zaharkitua” dagoelako –“final laurdenetatik aurrera soilik 
du interesa”–, telebista audientziek –ez soilik Europakoek– erakusten duten mo-
duan. Hura ezagututa ez da zalantzarik saiatu, saiatuko dela Superliga sortzen.

“Ez dugu onartuko Bilborekin eta euskal erakundeekin jolastea”, zioten Eusko 
Jaurlaritzak, Bizkaiko Diputazioak eta Bilboko Udalak, apirilaren 21ean plazaratu-
tako ohar bateratuan. “Inork ez du zalantzan jarriko hiri, lurralde edo herri bezala 
nazioarteko kirol, kultura eta gizarte ekitaldiak, erakusketak edo kongresuak era-
kartzeko gaitasuna”. Eurokopak eskuetatik ihes egin die, baina horretarako zein 
“gaitasun” daukagun ikusita ez da zalantzarik saiatu, saiatuko direla beste ekitaldi 
handiren bat “erakartzen”. 

  joN torNer ZaBala
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Superliga, Eurokopa... 
Etorriko dira berriak

Bankuen 
kexu zinikoak
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KalEaK hartu dituztE langilEEK
EUSKAL HERRIA. Iazko konfinamenduak Maiatzaren Lehenaren mobilizazioak 
eragotzi ostean, aurten langileek kaleak hartu dituzte, baina Euskal Autonomia Er-
kidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen manifestatzeko eskubidea ez dela nahiko 
arrazoi itxiera perimetrala urratzeko, sindikatuen haserrea piztuz. Hala ere, mobi-
lizazioak jendetsuak izan dira. Aldaketa garaia dela azpimarratu du ELAk, eta greba 
orokorra deitzeko unea dela adierazi du LABek. Argazkian, Iruñea.

EK
in

Kl
iK

lurzaindia

hektarea lur erosi ditu lurzaindiak, 
kriaxera tokiko ahate arrazaren 

hazkuntzan dabiltzan Sabrina larzabal eta Julen 
Perezen proiektua laguntzeko, lohitzunen. hektarea 
horiek ordaintzeko 75.000 euro bildu behar ditu orain. 
laborantzarako lurrak espekulaziotik babesteko eta laborariak 
instalatzen laguntzeko sortu zen lurzaindia 2013an.

  aXier lopeZ

Espainiako Enpresaburu Elkarteen 
Konfederaziotik atera da Glovo multi-
nazionala. Horrez gain, langileak au-
tonomo faltsu gisa kontratatzeagatik 
ikertuak diren beste enpresa batzue-
tako nagusiekin batera haien interesak 
defendatzeko taldea sortuko du.

Glovok autonomo 
faltsuen patronala 
sortuko du, Espainiako 
CEOE utzita

ARRAZOIA, RIDER LEGEA
Rider Legea delakoaren atzean dago 
martxoaren 10ean sinatutako akor-
dioa, Espainiako Lan eta Gizarte Eko-
nomia Ministerioaren, CCOO eta UGT 
sindikatuen eta CEOE eta Cepyme en-
presaburuen elkarteen artekoa. Akor-
dio horretan jasota dago autonomoen 
iruzurrezko erabilera ekiditeko nahia, 
Auzitegi Gorenak zentzu horretan 
emandako epaia oinarri hartuta. Epai-
tegiak mota horretako enpresen me-
zulariak autonomo faltsutzat jo zituen. 
Hori ikusita, CEOE uztea erabaki du 
Glovok.

PATRONAL BERRIA
Glovo, gainera, banaketa-konpainien 
patronala ordezkatzeko enpresa-talde 
berri bat sortzen ari da. Horien partai-
de dira banaketa zerbitzuak eskaintze-
ko langileak autonomo gisa erabiltzen 
dituzten beste enpresa batzuk, tartean 
autonomo faltsuak erabiltzeagatik 
ikertuak diren Deliveroo, Stuart eta 
Uber Eats.

atxiloketak. apirilaren 27an hamar 
gazte atxilotu zituzten iruñerrian eta 
deklaratu ostean aske utzi zituzten. 
Espainiako Poliziaren txosten batean 
haietako hiruri “talde kriminala” osatzea 
egozten diete, “Etaren zatiketa baten 
ondorengoa” litzatekeena.

klima aldaketa. Klimak lurraren ardatza 
lekualdatu du. Poloetako izotza urtzeak 
lurreko ur masaren birbanaketa ekarri 
du eta ondorioz, lurraren pisua lekualda-
tu denez, ardatza ekialdera mugitu da. 
nekazaritzarako lurpeko ura kopuru izu-
garritan ponpatzeak ere izan du eragina.

presoak. lorentxa beyrie kanbotarra as-
katu dute. 2001eko abenduan atxilotu 
zuen polizia frantsesak eta hogei urte 
kartzelan eman ostean aske geratu da, 
zigor osoa beteta. hainbat aldiz eskatu 
du baldintzapeko askatasuna baina aldi-
ro ukatu diote, azkena 2019an.

15
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andaluzian conil de la Fronterako kostaldearen 65.000 hektarea uretan 
arrantza mugatu nahian ari dira arrantzaleak eta ekologistak, arrainik eta 
urpeko landarerik gabe geratzen ari den itsasoa berpizteko, kontra dauzkaten 
arren aisialdiko yate eta ontzi txikien jabeak. Plana aurrera aterako balitz, 
conilen errepika daiteke ingalaterrako lyme bayn erakutsitakoa: ahitzeraino 
hustutako itsasoak aukera txiki bat aski duela bere bizinahia erakusteko.

Ehundik gora autoz osatutako ka-
rabanak kolapsatu zuen Cadiz 
hiriko erdigunea martxoaren 
21ean, Espainiako Gobernuak 

inguruan ezarri nahi duen Mar de Ga-
des itsas erreserbaren kontrako pro-
testan. Aisialdirako beren yate, kanoa 
eta txalupetatik arrantzan jarraitzeko 
eskubidea aldarrikatzen zuten. Flota 
industrialak ia desagertzeraino urritu-
tako arrainei orain arerio berriok atera 
zaizkie, agi denean.
 Mar de Gades bataiatu dute urte lu-
zez ekologistek eta arrantza artisanala 
egiten duten profesionalek, Conil de la 
Fronterako kofradian biltzen direnek, 
landutako erreserba proiektua: 35 ki-
lometroko kosta Cadiz hiriburutik ger-
tu Sancti Petritik hasita Trafalgarreko 
puntara arte, Espainiari dagozkion 12 
milia zabal hartuta, 65.000 hektarea 
itsaso, non arrantza zorrotz arautua ge-
ratuko den. 
 Conilgo portuak 54 bapore profesio-
nal dauzka, 200 langile ingururekin. 
Arrantzale txikiok ordezkatzen dituen 
kofradia 2009an hasi zen lantzen erre-
serba asmoa, AEBetan eta Europako 
ereduetatik abiatuta. Ecologistas en Ac-
ción (Ekologistak Martxan, Hego Euskal 
Herrian) mugimenduak lagundu zien 
zehazten bai erreserbaren mugak eta 
bai hura kudeatzeko proposamenak. 
Asmoak, ordea, ez zuen aurrera egiten 
Espainiako administrazioaren bulegoe-
tan eta beharrezkoa izan zen Munduko 

Naturaren Funtsa (WWF ingelesezko 
sigletan) gobernuz kanpoko erakunde 
indartsuak esku hartzea politikari eta 
burokratek atera irekitzeko. Azkenean, 
otsailean Madrilgo Nekazaritza, Arran-
tza eta Elikadura ministerioak sarbi-
dea eman dio proiektuari eta interesa 
dutenek alegazioak egin ditzaten epea 
zabaldu. 
 Orduan mobilizatu dira aipatu aisial-
diko arrantzale amateurrak, oso uga-
riak inguru hiper-turistifikatu honetan: 
Sancti Petri, Chiclana, Barbate, Conil… 
denbora-pasazko 1.670 ontzi, handi eta 
txiki. Erreserbaren kontrako elkartean 
4.000 lagun daude, 20.000 sinadura 
bildu dituzte. Ez da jakin arrantza in-
dustrialean ari diren bapore handiek 
ezer esan dutenik, hauek ziurrena oku-
patuta daudelako Mediterraneoko beste 
arrantzagune aberatsagoetan Europar 
Batasunak ezarri nahi dituen muga eta 
arauak borrokatzen.

Mar de Gades erreserbaren sustatzai-
leek uste dute arrantzarik gabeko eremu 
babestuek ahalbideratuko dutela berri-
ro ugaltzea azken hamarkadetan urritu 
diren arrainak eta hemendik inguru oso-
ra hedatuko dela oparotasuna. Arrain, 
itsaski eta moluskuez gain, itsas hon-
doko landare eta koralak suntsitzetik 
salbatu eta berriz indartzea ere espero 
dute, tartean Astroides calycularis ko-
ral laranja-kolorea. Horretarako, 65.000 
hektarea horietatik urrundu nahi dituz-
te arrasteko bapore handiak, baina zo-

rrotz kontrolatu beharko dute aisialdia-
ren aitzakian egiten den arrantza ere, 
urpekari furtiboena barne.

Turismoaren industriaren eta den-
bora-pasako sasi-arrantzaleen presioari 
eusteko gai izango ote da Madrilgo minis-
terioa? Honek Mar de Gadesen sustatzai-
leei aurreratu die erreserbaren aldeko 
babes gehiago bildu beharko dituztela: 
“Itsas erreserbak kontsentsuz erabaki-
tzen dira”. Ez da seinalerik onena.

SUNTSIKETA DEBEKATU
Biodibertsitatearen inguruko albisteen 
artean oihartzun txikia eduki ohi dute 
planetako itsasoen bizigabetzeari bu-
ruzkoek. Balea eta gainerako ugaztunak 
batetik, arrainak bestetik, izugarri urri-
tu dira kopuruz eta beste hainbeste txi-
kiagotu tamainaz. Gizakiok –tartean ba-
lea espezie bat suntsiketara kondenatu 
genuen euskaldunok– aspalditik buru-
tutako ehiza eta arrantzaren ondorioak 
dira, Callum Robertsek The Unnatural 
History of the Sea liburu mardulean eta 
beste hainbat liburu eta filmetan era-
kutsiak.
 Hondamendiaren pena kontsolatzeko 
balio dezake, baina baita borrokatzeko 
behar den itxaropenari eusteko ere, ja-
betzeak nola babeslekuetan erakusten 
duen itsasoak bere biziberritzeko irrika 
eta indarra. Etsenplu bikaina dago Inga-
laterrako Lyme Bayko itsas parkean.

Ingalaterrako hego-mendebaldean, 
Plymouth inguruan, Jurassic Coast ize-

Itsasoa akItuta dago 
baIna bIzIberrItu nahI du 
AndAluziAko Conilen bezAlA 
ingAlAterrAko lyme bAyn
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Jasangarriak
Arinak eta erresistenteak

Kalitate handiko eguzki-lenteak

nez ere ezagutzen dute Lyme Bay in-
guruko itsas hegia, paleontologoek hor 
aurkitu dituzten arrasto bereziengatik. 
Biodibertsitate oso handiko gunea da, 
arrainez oso aberats izateaz gain, bere 
hondoan espezie oso bereziak dauzka-
na, landareak bezala koralak. Ekologis-
tek 1990eko hamarkadan indartu zituz-
ten inguru hori babesteko kanpainak.
 Betidanik fama eduki dute Lyme Bay-
ko itsaskiek, bereziki bieira edo erro-
mes-maskorrek. Hauek itsaspeko zorua 
hondeatzen duten karramarroz –erres-
tan eramandako salabardo metalikoz– 
biltzen dira, baina 1980 ingurua arte 
bertako arrantzaleek erabilitako eki-
poek hondarra baizik arakatzeko inda-
rrik ez zuten. Bieirak urritu eta teknolo-
gia aurreratu, 1990eko hamarkadarako 
badiako hondoa ez koral eta ez landare 

uzten ari ziren, ekologistek urpean har-
tutako irudiek erakutsi zutenez. 2005 
urterako, gainera, Ingalaterrako beste 
portuetako bapore handiak ere etorriak 
ziren bieiratara, Lyme Bayko hondoak 
are gehiago harrotzera.
 2008an, egoeraren larria ikusita, az-
kenean Londresko Gobernuak Lyme Bay 
“area babestu” deklaratu zuen, draga 
eta bestelako karramarro bidezko hon-
deatzeak debekatuz 16.000 hektarea-
tan; gaur 23.000 hektarea dauzka zo-
rrotz araututa. Baina errazagoa denez 
jarduera bat debekatzea haren ordez-
ko kudeaketa antolatzea baino, tirabi-
raz betetako bidea egin behar izan dute 
Lyme Bayn inplikatutako jendeek, gaur 
daukan orekara iritsi arte.

Gobernuaz eta lekuko agintariez gain, 
Lyme Bayko Arrantza eta Kontserbazio 

erreserbaren martxa berria antolatzeko 
prozesuan parte hartu dute Blue Marine 
Foundation erakunde ekologistak eta 
bertako arrantzale eta ofizialeek. Egin-
dako bidea eta itsas hegi horrek duen 
aurpegi berria erakusten ditu Lyme Bay: 
the road to recovery (“Lyme Bay: berres-
kurapena arteko bidea”) dokumentalak. 
 Filmean zientzialariek aitortzen dute 
erreserba abian jarri ondorengo urtee-
tan oso ezkor zirela emaitzez, hilabeteak 
etorri eta hilabeteak joan, itsas hondoak 
basamortu itxurako harritza jarraitzen 
zuelako; baina laugarren urtetik aurrera 
hasi zela aldaketa gauzatzen mirari ba-
ten gisa, landare eta koral berriak erne 
eta handituz estreina, ur horietan mas-
kor, itsaski eta arrainak ugarituz, eta az-
kenerako, erreserbatik inguruko uretara 
bizi berria irradiatzen hasiz. 

IZURDEA JAUZIKA   
LYME BAY BADIAN, 
NEGUAN ARRANTZAN ETA 
UDAN BISITARIEI ITSASOA 
ERAKUSTEN ARITZEN DEN 
BAPORE TXIKIAREN AURREAN. 
ARGAZKIA: NICK’S MACKEREL 
FISHING.
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Marta Barba
sustraiak eskuetan

baratzean ere, 
kontroletIk Ihes egIten 
duena InteresgarrIa da

Nola gogoratzen duzu zure 
haurtzaroa?
Ni familia kristau katoliko batetik nator. 
Oso familista, gainera. Ahizpa eta gura-
soekin batera 14 pisuko bloke batean bizi 
ginen, Bellvitgen, Hospitalet del Llobrega-
teko auzo batean. Hormigoia normala zen 
niretzat. Baina aldi berean, gurasoek bes-
te bi familiarekin batera etxe bat zuten Gi-
rona aldean, lau etxeko herri batean. Uda-
tan han egoten ginen hiru familiak, komun 
bera partekatzen. Eta asko joaten ginen 
mendira. Beti jendea gogoratzen dut ingu-
ruan. Hormigoia, mendia eta jendea. 

Behin hazita soziologia ikastea 
erabaki zenuen. Bartzelonan hasi eta 
Euskal Herrian bukatu… 

Nerabezaroan kezka politiko handiak ni-
tuen, baina nire inguruan ez nuen aurki-
tzen non garaturik. Soziologia ikastea era-
baki nuen, eta bertan nire kritikotasuna 
elikatzen joan nintzen. Gogoan dut Marx 
ikasi genuenean iluminazioa izan nue-
la! Baina ikasten hasi bezain laster, lehen 
udara hartan, mendi aterpe batean egon 
nintzen lanean, 2.000 metrotara bi hila-
betez. Handik itzultzean ezin izan nuen 
bizitza utzi nuen lekutik segi. Bat-batean 
Plaça Catalunya izugarria eta arraroa egin 
zitzaidan, esaterako. Hango lurpeko me-
tro eta tren bidegurutze haiek… Ordura 
arte normala zena arroztu egin zitzaidan. 
Eta erabaki nuen hiritik atera nahi nuela, 
eta bide batez, Kataluniatik ere bai. Or-
duan Bilbora etortzea erabaki nuen.

Bilbora etortzean zein lotura eten 
zenuen eta zein lotura berri eraiki?
Ordura arteko Marta hartara lotzen nin-
duten hari asko eten nituen. Nire bizitzan 
erabaki handiak eta txikiak hartzen hasi 
nintzen. Non egin erosketak, zer erosi… 
Eta euskaltegian eta militantzian sartu 
nintzen buru belarri. AHTaren kontra-
ko borrokan, frackingaren aurkakoan, 
Izar Beltz ateneo libertarioan, jantoki be-
ganoan… Bigarren urtean lagun batek 
eta biok etxe bat okupatu nahi genuela 
pentsatu genuen. Hortik aurrera hainbat 
etxetan bizi izan nintzen, okupatzen edo 
lagapenean, Galdakaon lehenik, Orozkon 
gero… Etxea non, gu han. Eta etxez etxeko 
ibilbide hartan ezagutu nuen baratza eta 
autogestioaren arteko harremana. Hortik 

zirimiri pixka bat dabil, orain bai, orain ez, baina tenperatura atsegina dago 
eta kanpoan egin dugu elkarrizketa. aulkiak igo ditugu etxe ataritik goiko 
zelaiko mahaira. argik ere gurekin egon nahi izan du. bukatu dugunerako 

ez du euririk izpirik ari. zakurrak aldamenean darrai. baina nire ingurura 
begiratzeko, sailkatzeko eta ulertzeko moduan zerbait aldatu da. Etorri naizen 

bideko landareak ez dira bueltan naraman bideko berberak.
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sortu zen nire baitan bizimodu jakin 
bat garatzeko etxe batean finkatzeko 
proiektua.

Hortik etxe hau?
Halaxe da. Bizkaian nahi nuen nik, bai-
na hara non, Urumea bailaran bukatu 
dudan. Doktoretza egiteko beka eman 
zidatenean Arratian nengoen. Inguru-
ko jendea landa eremuan bizimodua 
eraikitzeko gogoz zebilen, baina ez 
guztiz nik nahi nuen moduan. Auto-
gestioarekin eta baratzarekin batera 
familia edo bikote egitura tradiziona-
lak zalantzan jarriko zituen bizimodu 
bat nahi nuen. Orduan, AHTaren aur-
kako borrokatik ezagututako Ainara-
rekin etorri nintzen bailara honetara 
bizitzera. Trantsizioa izan zen. Pix-
kanaka, lau emakume elkartu ginen, 
etxe bila hasi, eta hau okupatu genuen. 
Orain sei urte daramatzat bailara ho-
netan, eta etxeko harremanez gain 
sare bat eraikitzen ari naiz. Errotzen.

Nola bukatzen du batek tomateei 
buruzko antropologia tesi bat 
egiten?
Nire bizitza baserriari lotuta ikusten 
nuen, eta horra gerturatu nahi nuen 
ikerketaren bidez ere, beharbada orain 
baino modu idealizatuago batean. 
Abiapuntua nire proiektu pertsona-
lean zegoen. Baserriaz, baratzeko lanaz 
pentsatu nahi nuen. Olatz González 
Abrisketa nire tesi zuzenda-
riaren lagun bat transge-
nikoei buruzko ikerketa 
bat egiten ari zen, eta 
horren harira haziez 
hizketan hasi ginen. 
Gaiak asko motiba-
tu ninduenez, master 
amaierako lana ez ezik 
tesia hazien inguruan 
egitea erabaki nuen.

Proiektu oso orokor ba-
tetik baino, labore batetik abia-
tzea komeni zitzaidan. Kasu konkretu 
bat hartu eta hura aztertu, hortik ondo-
rio orokorragoak ateratzeko. Garai har-
tan Marc Badal ikerlari eta kideak aipa-
tu zidan erdi umorez erdi serio Euskal 
Herrian sekulako obsesioa dagoela to-
mateekin, eta antropologikoki azaldu 
beharra zegoela zergatik den hain ga-
rrantzitsua tomatea hemen, hain zuzen 
ere hemen gaizki ematen bada! Horrela 
hasi nintzen tomateei begira, eta eza-
gutu nituen Aretxabaletako Larrosa 
barietatearen kasua, alde batetik, eta 

Jack Monsantoren Euskal Tomatea-re-
na bestetik. Eta bi barietateen arteko 
kontrastea egitea pentsatu nuen.

Jack eta Aretxabaletako Larrosa. 
Aurkeztuko zeniguke bakoitza? 
Aretxabaletako Larrosa bertako barie-
tatea dela esaten da. 40 urte darama-
tza hemen. Bere haziak jaso eta berriz 
landatu daitezke, beraz, baratzezainari 
autonomia ematen dio. Jack barietatea, 
berriz, hibridoa da. Horrek esan nahi 
du hazi horiek sortzeko bi parental ez-
berdin gurutzatu behar direla. Horre-
tarako, parental horiek eduki behar 
dira, hasteko, eta gurutzatzen jakin, 
bigarrenik, eta ez da erraza. Gainera, 
parentalak zeintzuk diren ere Monsan-
tok soilik daki. Ondorioz, hazi horiek 
lortzeko urtero erosi behar ditu bara-
tzezainak. Tomate honek 30 urte da-
ramatza hemen eta Euskal Tomatea 
etiketadun tomate bat erosten badugu, 
ziurrenik mota honetakoa izango da, 
gehien saltzen dena delako.

Barietate bakoitzaren historia eta 
barietateen inguruko istorioak 
bildu dituzu zure ikerketan. 
Halako zerbait. Aretxabaletako La-
rrosa, esaterako, barietate bilakatu 
da kasualitate asko gertatu direlako 
bata bestearen atzetik. Kepa izenda-
tu dudan baten eskutara iritsi zela ne-

kien nik. Hark kontatu zigun Peiok 
eman ziola, eta Peiok berriz 

Goiko baserritik heldu zi-
tzaiola… Ordura arte to-

mate mota hau ez zen 
barietatea izan. Beste 
asko bezala,  bara-
tzez baratze ibili izan 
zen, eta batetik beste-
ra pasatzen norberak 

bere zena jartzen zion 
eta kito. Bertako barieta-

te gehienek ez dute izenik, 
edo izen asko dituzte. Ez daude 

erregistratuta. Aretxabaletako Larrosa, 
izen hori eduki aurretik, bertako toma-
te mota bat zen. Baratzeko beste mo-
tengandik bereizteko moduko ezauga-
rriak zituen. Baina ez zen barietate gisa 
ulertzen. Momentu jakin batean, ordea, 
Kepak tomate klase hori barietate be-
zala ulertzen du, eta gauzak aldatu egi-
ten dira. Une horretatik aurrera tomate 
mota hori gordetzeko eta zaintzeko in-
tentzioa dago. Ez da tomate bat beste 
norbaiti ematen diozuna ona delako, 
berak ere bere baratzean tomate onak 

Jack tomatearekin 
urtero ari zara 

berdina ereiten. Hazia 
erosi, eta hazia erein. 

Baina hazi berbera da. Ez 
dago garapenik. Ez du 

kontroletik eskapatzeko 
aukerarik ematen”

Herrialde Katalanetan hazia izanik, 
Urumea bailarara aldatu, eta bertan 
bota ditu erroak. Soziologian lizen-
tziatu ondoren (2012) Ikasketa Fe-
ministetan masterra egin (2014) eta 
antropologiaren adarretik bukatu 
berri du tesia (2021). Bioaniztasu-
nean eragiten duten prozesu sozia-
lak eta kulturalak aztertu ditu, bi to-
mate barietateren kasu azterketatik 
abiatuz. Tomate haziek iraganeko 
tomateei eta etorkizunekoei buruz 
hitz egiteaz gain, gure kulturari bu-
ruz ere hitz egiten digutelako.

Marta 
Barba 
Gassó

hospitalet del llobregat, 
herrialde katalanak, 1988
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EKOLOGIA ETA 
fEMINISMOA

“Niretzat behar beharrezkoa da 
feminismoa eta ekologiaren begi-
radak gurutzatzea. Transespezie 
kontzeptua ulertzeko, adibidez. Es-
peziearen nozioa problematizatu 
behar dugu natura-kultura dikoto-
mia desegiteko. Espeziea Mendebal-
deko botanika modernoak eraikita-
ko kontzeptua da. Ez dugu zertan 
naturari espezieen filtrotik begira-
tu. Bi izaki espezie berekoak edo 
bi espezietakoak dira genetikaren 
eta elkarrekiko ugalkortasunaren 
arabera. Baina ahaidetasuna pen-
tsatzeko modu gehiago egon litez-
ke. Beste modu batera ulertuta, guk 
ezin dugu ez bizi eta ez ugaldu beste 
animalia batzuk gabe. Gure hestee-
tako bakterietatik hasita. Ahaide-
tasuna, bizitza sortu ezezik bizitza 
sostengatzen duen harreman gisa 
uler daiteke. Espezieak hain modu 
zurrunean isolatzea abstrakzioa da, 
baina ez da errealitatea. Mundua 
pentsatzeko, antolatzeko eta uler-
tzeko modu gehiago daude, eta hor-
tik munduan egoteko modu berriak 
–eta beharrezkoak– sor daitezke”.

BARIETATEAK ETA 
BIOANIZTASUNAREN 

KONTROLA
Zer da barietatea? Zer da bertakoa 
eta zer ez? Barietateak egon egon 
dira nekazaritza dagoenetik. Baina 
ez dira barietate gisa ulertu. Bioa-
niztasuna beti egon da, baina ez da 
bioaniztasunaz hitz egin orain dela 
ehun urtera arte, bioaniztasuna gal-
tzen hasten garen arte. Barietatee-
kin gauza bera. Barietate ezberdinak 
landatzen ziren. Moten arteko al-
deak ezagutzen ziren. Mota hobeak 
ala kaxkarragoak bereizten ziren... 
Baina aldaerak ez ziren egun bezain 
zehatz mugatzen. Biologia, genetika 
eta botanika bizitza kontzeptualki 
kolonizatzen hasi ziren, taxonomiak 
egiten, banaketak egiten… hobe-
kuntzarako eta produktibitatera-
ko. Mundua barietateka sailkatzea, 
mundua ulertzeko ez ezik mundua 
kontrolatzeko modu bat ere bada”.
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izan ditzan. Tomate mota bera da babestu 
nahi dena, bere horretan birsortuz. Iden-
titatea ematen zaio tomate mota horri. 

Hala, Kepak tomate hau Miren eta Teo-
ri ematen die. Hauek ekologikoan sartu 
berri diren nekazariak dira, eta tomate 
hau haien estandarte bihurtuko da. Mes-
fidantza handia zegoen garai hartan ne-
kazaritza ekologikoarekiko, eta zerbait 
bereizgarria behar zuten, beste produk-
tuekiko desberdina izango zena eta izena 
emango ziena. Eta Aretxabaletako Larro-
sa horixe bilakatu zen. Eurek jarri zioten 
tomateari izena eta tomateak eman zien 
izena beraiei. Eta hori izan zen barietatea 
sortzeko abiapuntua.

Garai hartan nekazaritza ekologiko-
rako elkarteak sortzen hasi ziren, eta 
barietateekin sekulako lana egin zuten. 
Izan ere, tomate barietateak, oro har, ne-
kazaritza konbentzionalerako molda-
tuta zeuden, eta barietate desberdinak 
behar ziren ekologikoan landu ahal iza-
teko. Horietako bat Aretxabaletako La-
rrosa izan zen. Hor sortu zen gaur egun 
Aretxabaletako Larrosa bezala ezagu-
tzen duguna. Izendatzeaz gain, izena for-
ma jakin bati lotu zitzaion. 

Bertako barietateak ere berezkoak 
baino, eraikiak dira, beraz?
Ez eta bai. Bertako barietatea da edo-
zein baratzetan urtetan zehar mantendu 
den tomate barietate oro. Bertakoa da 
egokitua dagoelako lur batera, ekosis-
tema batera, egiteko modu batzuetara 
eta kultura batera. Muga gisa belaunaldi 

bat edo bi jarri ohi dira. 30 edo 60 urte 
aski dira errotu dela esateko. Kontua da 
bertako barietateak mantentzeko estra-
tegia bat barietate horiek identifikatzea 
eta zabaltzea dela. Bertakotasuna beste 
modu batera ulertzean datza marketina. 
Ez da egokitua egotearekin lotzen. Leku 
bati loturiko izaera bat ematen zaio. Mar-
ka bat. Bertakoa. Horregatik dago jauzi 
bat izenik gabeko barietateetatik izenak 
dituztenetara. Gaur egungo neoliberalis-
moan bizirauteko estrategia bat da izenik 
gabeko tomate mota bat bertako barieta-
te izendun bilakatzea. 

Kontua da bertako barietateak maiz 
ez direla oso homogeneoak izaten. Han 
eta hemen hazi izan direnez, mugitu egin 
dira, eta ez dira oso modu kontrolatuan 
ugaldu. Baina une jakin batean, barietatea 
erregistratu egiten da. Izan ere, bertako 
barietateen kasuan, erregistratuta ez ba-
dago –salbuespenak salbuespen– ezin da 
merkaturatu. Eta behin erregistratzen de-
nean, barietatearen ezaugarriak zehazten 
dira. Tomate mota hau halakoa da. Horrek 
berak homogeneizazio prozesua jartzen 
du martxan. Barietatearen ezaugarri gisa 
definitu diren horiek dituzten tomateak 
lortzen saiatuko dira nekazariak. Pixkana-
ka, barietatea bera homogeneizatzen da. 
Azken batean barietate bat ez da abiapun-
tua, baizik eta prozesuaren emaitza.

Zein da orduan bertako tomate honen 
eta Jackaren arteko diferentzia?
Euskal Tomatea zigiluarekin sei barieta-
te ezberdin ekoizten dira, baina gehien 
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gehienak Jack barietatekoak 
dira. Azken 30 urteotan, euskal 
tomategintza sektorea barieta-
te honekin batera eta barietate 
honi esker garatu da. Esplota-
zioak barietate honen ekoizpe-
nera egokitzen joan dira. Kontua 
da Jackarekin urtero ari zarela 
berdina ereiten. Hazia erosi, eta 
hazia erein. Baina hazi berbe-
ra da. Ez dago garapenik. Ez du 
kontroletik eskapatzeko aukera-
rik ematen. Kontrola beti dago, 
barietate guztiekin, nekazari-
tza kontrola delako berez. Lan-
dare bat edo beste aukeratzen 
duzu hazitarako. Urtetik urtera 
erabakiak hartzen dituzu. Hau edo hori 
landatu. Honi edo hari toki hau edo hura 
eman. Kontua da zer irizpideren arabe-
ra kontrolatzen dugun. Eta gerta daiteke 
urte batean zerbait ezberdina ateratzea, 
sorpresaz, eta baliteke horri segida ema-
tea… Baratzean ere, kontroletik ihes egi-
ten duena interesgarria da.

Bioaniztasunari aukerak ematea beha-
rrezkoa da. Aniztasuna gakoa da aldakor-
tasunari aurre egiteko. Europako tomate 
hazi banku handienetakoa Andaluzian 
dago eta Bayer-ena da. Ahal bezainbat ba-
rietate behar dituzte haiek nahi dituzten 
haziak sortzeko! Aniztasuna ezinbesteko 

abiapuntua da. Kontua da pribatizatuta 
dagoen, ala gure esku dagoen.

Euskal Tomatearen identitatea 
kolonialismoarekin lotuta dagoela 
azpimarratzen duzu.
Egonaldi bat egin nuen Perun. Han Jack 
tomatearen moduko haziak ekoizten zi-
tuzten finka batean egon nintzen. To-
mateak jatorriz Andeetakoak dira, lan-
dare basati gisa. Gero etxekotu ziren 
Perun ala Mexikon –ez dago argi batean, 
bestean ala bietan batera gertatu zen–. 
Handik Europara heldu zirenean, non-
bait ez ziren oso preziatuak. Gerora hasi 
ziren balioa hartzen. Kontua da gaur 

egun Perun ekoizten diren to-
mate gehienak Pera tomateak 
direla. Batzuk kontserbarako 
eta beste batzuk jateko. Eta oso 
txarrak dira! Tomatea bertakoa 
izanda, eta lur horiek tomate 
barietateen jatorria izanda, to-
mate txarrenak ekoizten dituz-
te bertan. Azken 40 urteetan, 
AEBetatik eta merkatu globali-
zatutik inposatu zaie barietate 
hori ekoiztea, batez ere espor-
taziorako.

Eta zer gertatzen da orain? 
Han ekologikoan ekoizten du-
tenek hazi barietateak hemen-
dik jasotzen dituztela. Eta bat 

batean, entsaladarako tomateari, alegia, 
tomate gozoenari, tomate espainiarra 
deitzen zaiola. Historia kolonialaren pa-
radoxa. Baina hortik harago doa. Hazien 
ekoizpenerako eskulan handia behar da, 
eta ez da kasualitatea halako lana Perun 
eginaraztea. Haziak ekoizteko kimiko 
mordoa erabiltzen da. Produktu horiek 
inguruko lurretara doaz, eta bertako 
jendeak jaten ditu –guk ez–. Ingurumen 
kostuen esternalizazioa gertatzen da. 
Tomateen historia koloniala bada berez, 
Jackarena are gehiago. Eta hazi horieta-
tik sortzen dugu gaur egun Euskal Toma-
tea deitzen duguna. 
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asier Blas meNDoZa
EHU-KO IRAKASLEAUkrainako antzezlekua

Bi segmentu soziopolitiko nagusiren 
artean egon da zatituta Ukraina 
independentea: nazionalista etni-

koa (mendebaldar zalea) eta ekialdeko 
eslaviarren anaitasun zalea (errusiar 
zalea). Bi ikuskeren arteko entente oli-
garkikoa izan zen Leonid Kutxma pre-
sidentearen agintaldiak (1994-2005) 
gorpuztu zuena, alderdi komunista oso 
indartsua zen garaian.

Kutxmaren erretiro iragarpenarekin 
batera, AEBek herrialde postsobietarre-
tan zuen eragina zabaltzeko estrategia 
jarri zuen martxan koloretako iraultzak 
bultzatuz. Ondorioz, mendebaldar za-
leek ententea hautsi eta bi segmentue-
tako oligarkien arteko konfrontazioa 
eragin zuten, ukrainar komunistak asko 
ahulduz. 2004ko Iraultza laranjaren os-
tean, lehenik mendebaldar zaleek gober-
natu zuten eta ondoren errusiar zaleek, 
azken hauen kontrako Maidaneko estatu 
kolpea gertatu zen arte 2014an. Ordu-
tik, Ukrainako Gobernu berriak eskuin 
muturreko sinbologia eta kontakizuna 
hauspotu eta boteretik kanporatutako 
segmentuaren jazarpen politiko, ekono-
miko eta kulturala hasi zuen, geroz eta 
bortitzago, aitzakia gisa erabiliz Errusia-
ren esku hartzea Ukrainako gatazkan eta 
ekialdeko gerra. 

Ukrainako gatazkak bost urte bete 
ondoren, herrialdeak zulo beltzetik ate-
ra ezinik zegoen: ekonomia hondoratuta 
zegoen, gerrak jarraitzen zuen eta po-
litika liberalen eta antidemokratikoen 
zirimiria amaigabea zen. Horrekin  guz-
tiarekin amaituko zuela hitz eman zuen 

Volodimir Zelenskik 2019 an Ukrainako 
presidente hautatua izan zenean. 

Zelenskik bi segmentu politikoetatik 
babes pragmatikoa jaso zuen, bakea lor-
tzeko eta ekonomia hobetzeko esperan-
tzarekin. Baina estatu kolpearen osteko 
erregimenak ideologia oso zurruna du, 
politikak ñabartzeko edozein saiakera 
bertan behera gelditzen da mugimen-
du ultraeskuindarrek, estatuko hainbat 
aparatuk eta Amerikako Estatu Batuek 
egiten duten presioagatik.

Zelenskik ez du lortu aurrerapausorik 
bake bidean, ezta ere arlo ekonomikoan. 
Ondorioz, herritarren artean bere babe-
sak behera egin du nabarmen eta une 
honetan inkestek bere alderdia bigarren 
bezala kokatzen dute errusiar zaleen al-

derdiaren ostean. Errealitate honen au-
rrean, bere posizioa berrindartzeko har-
tu duen bidea izan da neurri liberalak 
eta antidemokratikoak hartzea –besteak 
beste, Auzitegi Konstituzionaleko presi-
dentea legez kontra kargugabetu du eta 
hiru telebista kate itxi ditu–, muturreko 
nazionalismoa besarkatzea, eta ekialde-
ko gerran tentsioa areagotzea tropa eta 
armamentu mugimenduekin gerrarako 
prest dagoela ohartaraziz. Aste batzuk 
geroago errusiar erantzuna etorri zen, 
ariketa militar masibo batzuk antolatuz 
Ukrainako muga egiten duten errusiar 
estatuko lurraldeetan. Beste behin, erru-
siar esku hartze militar bat desiratzen 
duten ustezko analisten eta iritzi-emai-
leen legioak huts egin du, Errusiak ari-
ketak bukatu eta armada kuarteletara 
erretiratzen hasi delako. 

Halere, Zelenskiren irudia indartu da. 
Joe Bidenek telefonoz hots egin dio eta 
AEBek gerraontziak bidali ditu Itsaso 
Beltzera. Zelenskik ikasi du Errusiarekin 
gogor agertzeak saria duela Washingto-
nen, eta horretarako Ekialdeko Ukrai-
nako gerran egur gehiago bota behar 
bada, botatzen da; izan ere, Kieveko eta 
Washingtongo gobernuek Errusiatik 
Alemaniara itsasoz doan Nord Stream 
2 gasbidea bukatzear dagoela ikusten 
dute eta dagoeneko ez dakite zer beste 
gatazka sortu edo hauspotu Alemania 
gatibu hartu eta proiektua geratzeko. 
Horregatik Washingtonen eta bere ekial-
deko aliatuen partetik Errusiarekin ten-
tsioa handitzeko dagoen interes berezia 
azkeneko urtean. 

Kieveko eta 
Washingtongo gobernuek 

Errusiatik alemaniara 
itsasoz doan nord Stream 

2 gasbidea bukatzear 
dagoela ikusten dute 

eta dagoeneko ez dakite 
zer beste gatazka sortu 
edo hauspotu alemania 

gatibu hartu eta 
proiektua geratzeko
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Bea salaBerri
IRAKASLEA

Ontasuna, 
hondar artean

Ils construisent. Eta ondotik isilune za-
ratatsua. Erranaldi trinko bezain kar-
gatua da. Eraikitzen ari dira. Etxea 

noski. Denek dakigu zer erran nahi duen 
horrek. Kasurik hoberenean lur puska 
bat jaso dutela eta paisaia ttittakatzen 
jarraikitzen ahalko dutela, sitsen mo-
duan, airoski. Kasurik gehienetan trami-
te luzeetan aritu direla, notariotan, bai-
men eskaeratan, kreditu dosier lotzen, 
hori guzia ondoko bi urteetan gorriak 
ikusteko lanen segitzen eta zuzentzen, 
urteak iragateko hilabetero lansariaren 
parte handiena banketxeari entregatzen 
zorraren tapatzeko. Ondasuna sortzen 
dihardute. Azken finean betikoa den ere-
dura juntatuko dira, etxetxoaren jabe, 
herriaren erdian. XX. mendeko etxetia-
rren ametsa: kausitze soziala etxea ukai-
tea da. Atzoko zutoin. Gaurko ilusio. 

Azkenetarik izanen baitira, segur da. 
Maleruski, hemendik goiti gutxi egiten 
ahalko da holakorik, batere kasik. He-
mendik aitzina ondasuna eginen da bes-
teen hondarren artetik. 

Joanago eta hondar gutxiago dago. 
Eta hor dago koska. 

Etxebizitzaren gaiak eta lurraldearen 
erabilerak zer erran eman du azken as-
teetan. 

Etxedun anitz dira preziorik gore-

nean saltzeaz lotsatzen ez direnak. Eros-
leak trumilka heldu omen dira urtebete 
honetan. Alokairutakoak agortzen dira 
agertu orduko. Lehen presioa kostal-
dean zen, orain erosle guziak elkarren 
arteko lehian dira edozein lekutan. Ez 
da non bizi. 

Egoera sanitarioaren ondorioek eka-
rri dute gaia azalera berriro. Euskal 
Herria ez dela salgai adierazten duten 
pintadak agertu dira berriz. Etxe hutsak 
margo gorriz seinalatzen dira. Etxalde 
elkarteak publikatu ditu prezioen bila-
kaerak sareak sutan jarriz. Monbar os-
tatuan metro koadro gutxiko eta prezio 
ikaragarriko apartamendu egitasmoa 
bada, baita Lohitzunen gaindi milioika 
eurotako egoitzak. Kostaldeko herriek 
biztanleak galtzen dituzte. Bihar esko-
lak, zerbitzuak, komertzioak hestekotan 
egonen dira. 

Higiezin agentziak ados dira: inoiz 
ez bezalako eskaeren lekuko dira eta 
eskaintza tipia dute eskutan. Baiki, az-
ken 50 urteetako problematika da Ipar 
Euskal Herrian, hau zen, adibidez, IK 
erakundearen aldarrikapen ildo nagu-
sietarik bat eta gaur arte beti egon da 
noizean behin aktualitatearen lehen 
planoan, dela egitasmo zehatz batzuen 
inguruko salaketarekin edo epe muga-

tuko dinamiketan. Izan ere, zer egin dai-
teke azalera hain txikian hain garatua 
den joerari buru egiteko? Zer egin sal-
menten frenesiaren kontra? Zer alda 
apartamenduak nahiago direnean aste-
ka alokatu turistei, hemengo langileei 
baino? Ez dakit nehon egonen denez 
Ipar Euskal Herrian bezainbat egitu-
ra eta elkarte, instituzionalak nahiz he-
rrikoiak, etxebizitzaren gaiari buruz 
iharduteko. Bizkitartean, biztanle orok 
segitzen du sufritzen bizitegiaren atxe-
mateko orduan.

Erronkak askotarikoak dira, hala nola 
prezioen kontrola, lurraldearen bipia-
tzearen gelditzea, jendeari hemen bizi-
tzeko aukera ematea, zuzenbide priba-
tuaren eta interes kolektiboaren arteko 
oreka atxematea, sarraskiak saihestea. 
Legeen aterabideak aipatzen dira, beste 
lurralde batzuetan bezala, jabego esku-
bidea baldintza jakinetan izatea, erabat 
zuzenbide pribatuaren kontra etorriko 
litzatekeena, eraikigarriak diren lurren 
mugatzea, artetik prezioen igoera orain-
dik handiagoa eragin lezakeena, jabego 
kolektiboak…  Eta beti galdera bera: ez 
ote da berantegi jada? Mende beteko 
desmasiek itzulirik ote dute? 

Goizero, argi zirrintan, bihotza Aroz-
tegikoekin dut. 
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eDu Zelaieta aNta
IDAZLEA ETA 
IRAKASLEA

Nekazarien haurren lotsa

Seme sinpatikoak

Oraindik orain nekazari familietako 
gazteek beren jatorria aitortu eta 
etxekoaz hitz egiteko lotsa dute. 

Lanbide desberdinak eskolara hur-
biltzeko Ikas2deak proiektuaren bidez, 
urtero EAEko dozena bat ikastetxetara 
joateko aukera dut. Elikaduraz eta ne-
kazaritzaz ari garela, hirian edo herri 
txikian oso desberdina izaten da sortzen 
den ikasleen motibazio eta lotura. 

Araban hainbeste nabaritu ez dudan 
arren, kaxero, borono edo aldeano hitzen 
karga handia da oraindik Bizkaia eta Gi-
puzkoako herri txikietan. Baserriko gaz-
teek eskolan beren bizipen edo gogoak 
isiltzeko erabakia egoera honen isla da. 

Hirietan berriz, erabatekoa da jaten 
dugunarekiko ezezagutza. Bilbo ingu-
ruko gazteek ez dakite Idiazabal gazta 
zein den. Erraza da beraz jabetzen, ger-
tuko, sasoiko, fresko edo kimikorik ga-
beko elikagaiak bereiztea ezinezko dela 
haientzat.

Batak zein besteak badute elkarre-
kiko lotura. Jendarteak ez badio jaten 
duenari garrantzirik ematen, janari ona 
sortzen duenak nekez baloratuko baitu 
bere lana.

Iparraldean aldiz nekazari izatearen 
harrotasuna handitu den irudipena dut. 
Azken hamarkadan nekazariek sortu-
tako hurbileko komertzializazio sareek, 
elikagai eraldaketan izaniko hazkun-
deak eta elikagai osasuntsua jateko jen-

dearen nahiak, sektorea balorizatu eta 
ikusgarri egin baitute. 

Sentsibilitate horren adierazgarri 
da Hendaia bezalako hirian, udalak 20 
hektareako lur saila erosi, hirigintza 
planean nekazaritzarako izendatu eta 
bertatik bertarako elikagai osasuntsuak 
ekoiztera bideratzea.

Gurean berriz, Meatzaldeko udale-
tan ez da oraindik nekazal edo elikadura 
sailik existitzen. Beraz merkatal zentroz 
inguraturik, herritarren janaria aukera-
tu eta eskaintzea supermerkatuen esku 
dago ia osoki. 

Hala ere, bizi dugun estresa, kutsadura 
eta elikagai industrialen ondoriozko gai-
tzen eraginez, hemen ere handitzen ari 
da osasuna eta elikaduraren garrantzia.  

Horrela, gure eskualdeetan gertatzen 
ari den lanaren esklabizazio, prekariza-
zio eta uberizazioaren aurrean, eta au-
rreikusten den koronabirusaren ondo-
riozko hondamendian, nekazaritza izan 
daiteke duintasunez bizi, aberastasuna 
sortu eta sozialki zerbait baliagarria egi-
teko bideetako bat. 

Areago, estrategikoa izan daiteke hi-
rietatik gertu lurra duten eta ekonomi-
koki odolusturik dauden Enkarterri be-
zalako eskualdeetan.

Honetaz guztiaz jabetuz bada garaia 
konplexu zaharrak baztertu eta ditugun 
aukerak baliatzekoa. Nekazari, langile 
eta harro. 

Aita sinpatikoak izeneko zutabe bat 
argitaratu zenuen aldizkari hone-
tan bertan, duela ia hamahiru urte. 

Eta, nolabait, haren segidakoa izan dai-
teke orain idazten hasi zaren beste hau: 
Seme sinpatikoak. Oraingoan, arestiko 
izenburuak agertzen duenez, semearen 
roletik ari zara, eta, orduko hartan be-
zala, zenbaitek sinpatikotzat hartu berri 
zaituzte azkenaldian. Kalean. Paseoan.

Zure aurrean doa ama, artrosiak biga-
rrenez erasandako aldaketan ebakuntza 
egin bitartean, aulki gurpildun batean. 
Aste gutxi batzuetako kontua izaten ari 
da aulkiarena: operazio gelan sartu au-

rretiko proba ohikoak eginak dizkiote 
dagoeneko. Denbora laburra izanagatik 
ere, seme onaren opari soziala jasotze-
ko nahikoa asti egon da. Kontent joaten 
ahal zara etxera –amarenera ez, zurera– 
egindako lan apalaren trukean irabazi-
tako ospeagatik. Aisa sartzen da arnasa 
halakoetan, ongi begiratua denaren biri-
ketako barrunbeetan.

Aita sinpatikoa izan zinen iragan bo-
lada batez, eta seme sinpatikoa omen 
zara orain. Zail gertatzen da, bai eta an-
tipatiko ere, uko egitea kategoria sozial 
ezin atseginago bati. Zenbat txalo eta 
sari, oraindik, gizona izateagatik. 
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Korrikarako eta bizikletan aritze-
ko duen berezko abilidadea ikusi-
ta animatu dute lagunek Juan Miel, 

gaurko gure protagonista, Donostiako 
triatloian izena ematera. Lehorrekoa 
izanik ordea, ez daki nola moldatuko 
den Donostiako badiako ur beti ez bake-
tsuetan. Berezko sasoia nahikoa izango 
zen ala ez, alegia.

Zalantzaz gain, kezka ere etorri zaio 
gogora irteera puntuan, ilaran jarritako 
bizikletak ikusi dituenean. Uretatik ir-
tendakoan, hainbesteren artean, berea 
topatuko ote duen pentsatu du. 

Bozina jo dutenean, murgildu da ure-
tan beste zientoka partaiderekin bate-
ra. Hasieran, hoberenen pare, gainon-
tzekoek sortutako zalaparta eta apar 
artean. Geroxeago, bere tankerako ba-
karren bat soilik aurreraxeago. Ohar-
tzerako, bakar-bakarrik hondartzatik 
urruntzen. Egosgogor erabatekoa iza-
teak lagunduta heldu da nola edo hala 
Santa Klara parean dagoen buiara, eta 
hartu du buelta.

Ordura arte marea behera zihoanak 
lagunduta, larri, baina burutu du ibil-
bide erdia, eta orduantxe konturatu da 
igerian ez dakiela. Hura herioa! Altxa-

tu du burua, eta han urrutian ikusi du 
Hotel Londresen iragarkia. Letra txiki
-txikiak dituela iruditu zaio, baina erdia 
egin duela pentsatuz, saiatu da igerilari 
trebeak bezala burua uretan sartu eta 
berriro erritmoa hartzen. Gero eta saio 
laburragoak egiten ditu, eta Hotel Lon-
dreseko iragarkiaren letrak gero eta txi-
kiagoak iruditzen zaizkio.

“Inork ez al du nire bizikleta eraman-
go behintzat beste sastarren bat niretzat 
utzita, ezta?”. Horretan, haren zain as-
pertzen hasiak ziren antolatzaileak hur-
bildu zaizkio, ea proba utzi eta txalupara 

igo nahi duen galdezka. “Erretiratu! Hau 
dena egin eta gero, erretiratu!”.

Pixkanaka, hasi dira hoteleko iragar-
kiaren letrak handitzen. Txikituta dago, 
baina lehorretik aupaka ari diren an-
drearen eta semearen oihuak entzuten 
hasi da.

Nahi orduko ez bada ere, iritsi da bi-
zikleta utzi zuen tokira eta, jakina, be-
rea bakarrik bertan. Hura ere bere zain. 
Hura lasaitua!

Erositako prezioan saldu dizuet Juan 
Mielen istorioa. Berak kontatu zigun 
afaloste batean. Bakarren batek esan-
go du bizi dugun egoera ilun hau ez 
dela kontu arinetan ibiltzeko garaia eta 
errealitateari ihes egiten ari naizela. 
Bai, hala da. Aspalditxoan, lagun artean 
gaudenean, gaixotasuna, txertoa, ku-
tsatuak, konfinamendua… hil kanpaiak 
nonahi, tanatorioko berriketak, apaiz 
bakarreko hileta elizkizun tristeak. 
Nazkatu naiz. Egoerak min egiten dit, 
eta, bai, ihes egin nahi dut. 

Oharra: Juan Mielek, behin bizikleta 
hartu zuenean, zituenak eta ez zituenak 
eman, eta lehen berrogeien barruan bu-
katu zuen triatloia. Urari ihes egiteaga-
tik, edozer gauza. 

Erositako prezioan

hil kanpaiak nonahi, 
tanatorioko berriketak, 
apaiz bakarreko hileta 

elizkizun tristeak. 
nazkatu naiz. Egoerak 

min egiten dit, eta, bai, 
ihes egin nahi dut
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  XaBier letoNa Biteri

Nafarroan jarri zen 1998an Espainiako Estatuko lehen parke eolikoa, Iruñeko 
hego-mendebaldean dagoen Erreniega mendikatean. Abian zen handik aurrera 
lehertu arte handituko zen energia berriztagarrien lehen burbuila. Geometrian 
ezinezkoa bada ere, erpin zorrotz eta kontrajarrien bueltan egituratuta dator 
burbuila: etorkizunerako ezinbesteko energia, natur guneen txikizioa eta negozioa. 
Nafarroan aurkezten ari diren dozenaka proiektu dira horren lekuko.

Energia berriztagarrien eztanda Nafarroan

TXIKIZIOA 
eguzkia eta haizearen izenean
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a tera Iruñetik, Bideko Autobidea 
hartu eta Erreniega zeharkatzen 
ari naiz egun eguzkitsu bikai-
nean. Irratiak dio duela 90 urte 

errepublika aldarrikatu zela Eibarren. 
Monarkia zaharkituaren eta inposatua-
ren aurrean, errepublika, herritarren 
eskubideak babesteko sortu zen erre-
gimen politikoa. Riegoren himnoaren 
doinuen ferekan iritsi naiz Erreniega-
ko hegoaldean patxada ezin ederragoan 
zain den Adios herrixkara. COVID-19ko 
garai ilun hauetako hiritar askoren ame-
tsa dut aurrez aurre.

Ezker eskuin, koltzak eta gariak sasoi 
honetan horiz eta berdez janzten duten 
paisaia barreiatzen da. Solaria energia 
konpainiak lur sail eder horien gainean 
eraiki nahi du 300 hektareako poligono 
fotovoltaikoa, hau da, herriaren iparral-
dera 600 bat futbol zelai dena eguzki 
plakaz beteta. Bestela esanda, herria-

ren lur guztien %40 eta ereingarria den 
%95 plakez estalia. Konpainia honek 
iragarri du maiatzaren 7an jarriko duela 
Trillon (Guadalajara, Espainia) Euro-
pako parke fotovoltaiko handienaren 
lehen harria. Zalantza barik, eskubideen 
balizko errepublika horrek izango luke 
lanik bertako herritar eta natur guneen 
defentsan.

Une honetan 62 proiektu eoliko eta 
fotovoltaiko daude Nafarroako Gober-
nuan tramitazio prozesuan, horietatik 
hamahiru alegazio fasean. 35 eolikoak 
dira eta 27 fotovoltaikoak. Gaur egun, 
49 parke fotovoltaiko daude lurraldean, 
horietatik 30 Erriberan, gehienak 2005 
eta 2010 artean eraikiak. Lasterketa ez 
da berria, beraz, duela ia bi hamarkada 
hasi zen eta orduko “eguzki ortuak” la-
tifundio bihurtu nahi dituzte. Energia 
kopuruari dagokionez, guztien artean 
142 megawatt-eko (MW) indarra dute, 

eta 2030erako Nafarroako Gobernuaren 
energia planak 1.439 MW aurreikusten 
ditu, hots, gaur egungo eguzki poligo-
noak bider hamar. Eólica Navarra, Rios 
Renobables, EDPR, Solaria, Gesnamur, 
Grupo Ehnol, Syder y Solarig eta ATI Pe-
ralta dira proiektuon atzean diren en-
presetako batzuk.

Proiektu fotovoltaikoen artean Erre-
niegako hegoaldekoa da garrantzitsuena. 
Solariak han eraiki nahi ditu Serena Solar 
1, 2, 3, 4, 5 eta 6 poligonoak, bakoitza 50 
MWekoa. Adios, Muruzabal eta Utergari 
eragingo liekete gehien, 550 hektareako 
lurrak hartuz. Egiazki, 4,95 MWeko po-
tentziakoak lirateke, 50etik gora pasa-
tuz gero proiektuak Madrilen tramitatu 
behar baitira eta orduan prozesua ko-
rapilatu eta zaildu egiten delako. Horre-
gatik, kopuru horretatik beherako parke 
ugari jartzen dira, baina horietako askok 
parke bakarra osatzen dute. 

 Erreniegako poligono eolikoa.  / dani blanco
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Galar, Zizur eta Beriaingo zendeetan 
ere lau poligono handi aurreikusten di-
tuzte, guztira 400 MW indarrekoak. Fon-
tellas, Corella, Tutera, Cortes, Cascante, 
Hiriberri, Arguedas, Oibar, Mendigorria 
eta Azkoien dira eragindako beste he-
rrietako batzuk.

Adioseko iturri nagusiaren ondoan 
aritu naiz berriketan Gorka Ederrarekin, 
Erreniega Salba Dezagun 4.0 elkarte-
ko kidearekin. Bideoak egiten ari dira, 
abestiak, hitzaldiak, alderdi politikoekin 
bilerak... “Guk ahal den guztia egingo 
dugu herriaren izaera defenditzeko, argi 
baitugu honekin aurrera egiten badu-
te Adios goitik behera aldatuko dutela”. 
Herriaren iparraldera joz, proiektuaren 
nondik norakoak erakutsi dizkit mui-
noaren gainetik: “Herriko lagun bate-
kin etorri nintzen eta, hemen bertan, ia 
negarra ateratzen zitzaion hor behean 
jar ditzaketen milaka eguzki plakak iru-
dikatuz”.

ETA TEILATUAK ZER?
Deabruak teilatuan badabiltza, eguzki
-plakak zergatik ez? Faktore askok era-
giten dute poligono hauen bultzadan, 
batez ere trantsizio energetikoari lotu-
takoak eta honek dakarren ufada pu-
bliko-pribatuak. Eta erraztasun tekno-
logikoak ere hor dira, gaur egun duela 
hamar urte baino askoz merkeagoa ate-
ratzen baita halako poligono bat erai-
kitzea, bereziki esparru fotovoltaikoan. 
Beraz, bistan da esparru hori biziki za-
balduko dela, eta kontrol gutxirekin egi-
ten bada, samur aurreikus daiteke dato-
rren txikizioa.

Galdera nagusietakoa orain zera litza-
teke: zergatik ez dira eraikitzen eguzki 
plakak jadanik urbanizatuak dauden es-
pazioetan, teilatu, industria poligono eta 
beste hainbat esparrutan? Hori egin ahal 
izateko, batetik energia ereduaren alda-
keta bultzatu beharko litzateke, egun-
go energia eredu zentralizatutik apurka 
eredu deszentralizatura iraganez. Hau 
da, goi-tentsioko egungo eredutik, behe 
tentsioko eredu batera, besteak beste, 
elektrizitate garraioan energia askoz gu-
txiago galtzeko eta natur espazioak ba-
besteko. Ez da ahaztu behar, haize errota 
eta eguzki plaken guneen eraikuntzaz 
gain, mendietan pista handiak egitea ere 
ezinbestekoa dela, baita goi-tentsioko li-
nea erraldoiak eraikitzea ere, parkeetan 
sortutako elektrizitatea azpiestazioetara 
garraiatzeko.

Arazoa ez da Nafarroakoa bakarrik, 
mundu osoko fenomenoa da. Espainia-

ko Estatuko Jasangarritasunaren Beha-
tokiak egindako ikerketaren arabera, 
estatuko teilatuetako 17.603 hektarea-
tan jarritako “eguzki parkeak” –milaka 
instalazio txikiz eratutakoa– 7,5 milioi 
pertsonaren elektrizitate beharra ase-
ko luke, hau da, biztanleriaren seirena-
ren beharra. Legediak badu garrantzirik 
bultzada honetan, baina kontraesanak 
ere bai. Sustrai Erakuntza Fundazioak 
iragan urtarrilean argitaratu zuen ener-

gia berriztagarriek Nafarroan bizi du-
ten eztanda berriari buruzko argitalpen 
interesgarria, eta hartan zehazten dira 
aipatzen ari garen datu ugari.

Nafarroan laster onartuko da Aldaketa 
Klimatikoaren eta Trantsizio Energeti-
koaren Foru Legea eta 26. artikuluak lehe-
nesten du eguzki plakak teilatuetan eta 
hiriguneetan ezartzea. Nafarroako 2030 
Plan Energetikoa izeneko plangintzak ba-
bestu egiten ditu nekazaritzarako balio 
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Haize Berriak plataformak parkeen moratoria eskatu du; argazkian, Esteribarreko Ilurdotz herriko taldea.

Energia kontsumoa nafarroan sektoreka (2019)

Garraioa
industria
etxea, saltokiak eta zerbitzuak

Nekazaritza
administrazioa eta zerbitzu publikoak

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

1999
2001

2003
2005

2009
2013

2017
2007

2011
2015

2019

h
a

izE bErria
K

Iturria: Nafarroako Balantze Energetikoa 2019. Nafarroako Gobernua / Neurgailua: petrolio tonen baliakidea 



maiatzak 9, 2021

handiko lurrak, hauetan parke eolikoak 
jartzea eragotziz; aitzitik, aipatu trantsi-
ziorako legeak bertan behera uzten ditu 
eragozpen horiek, adibidez bigarren xe-
dapen indargabetzailearekin. Ingurumen 
Kontseilaritzako agintariek landa guneak 
babestearen aldeko adierazpenak egiten 
dituzte, baina Industria Garapenerako 
sailetik oso bestelako giroa bultzatzen da. 
Biak Geroa Bairen menpe dira. Adibidez, 
Manu Ayerdi kontseilari ohiak aurtengo 
urtarrilean idatzitako iritzi artikuluan, 
ezinbestekotzat jotzen zuen energia be-
rriztagarrien bultzada honetan natur kal-
teren bat onartu behar izatea. Zer ote da 
“natur kalteren bat” AHT eta progresoa 
lotzen dituenarentzat?           

NAfARROAK ELEKTRIZITATEA 
ESPORTATZEN DU
Inork ez du zalantzan jartzen etorkizu-
nean energia fosilak desagertu behar 
direla eta haien lekua energia berrizta-
garriek hartu behar dutela. Kontua da 
nola eta zertarako. 2019ko Nafarroako 
Balantze Energetikoaren arabera, he-
rrialdean kontsumitzen den energiaren 
%21ek jatorri elektrikoa du, gainerakoa 
jatorri fosilekoa da, batez ere petrolioa, 
gasa eta ikatza. Eta gehien kontsumitzen 
duten sektoreak garraioa eta industria 
dira; oso atzetik doaz –ikusi erreportaje-
ko taulan– etxe eta saltokien kontsumoa, 
nekazaritza, administrazioa eta zerbitzu 
publikoak. 

Beraz, berriztagarrietatik sortuta-
ko askoz elektrizitate gehiago behar da 
etorkizunerako, baina, Sustrai Erakun-
tzak bere argitarapenean dioen gisan, 
orain dagoen arazorik handiena da nola 
murriztu fosila den beste %80 hori. Gure 
gizartearen prozesu industrial eta eko-
nomikoak fosilaren gainean eraiki dira 
eta oraindik ez daude prestatuak elek-
trizitatez aritzeko. Adierazgarria eta pa-
radoxikoa da, baina Nafarroak 2019an 
sortutako energia elektrikoaren %30 es-
portatu egin zuen. Eta ez Nafarroan ba-
karrik, Espainiako Estatuan ere bertan 
kontsumi daitekeena baino elektrizitate 
gehiago ekoizten da: 2019an 110.000 
MW ekoizteko gaitasuna zuen eta azken 
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Grafikoetan ikus daitekeen bezala, gaur egun arazorik handiena da jatorri fosileko energia kontsumitzen dela batez ere (%80). Beraz, energia berriztagarria 
sortzea garrantzitsua da, baina fosilak murriztean indar gehiago jarri behar da, eta horretarako ezinbestekoa da askoz energia gutxiago kontsumitzea. Zein 
eremuetan? Denetan, baina bereziki garraioan eta industrian, horietan kontsumitzen baita gehien, alde handiarekin gainera. Azken hamarkadako energia 
kontsumoaren bilakaerak, bestalde, erakusten du zein zailtasun handiak izango diren 2030erako CO2 murrizketa helburuak betetzeko.

Sustrai Erakuntzak urtarrilean argitaratu zuen 
liburuxka hau eta beren webgunean eskura daiteke. Handik 

atera ditugu erreportajean aipatzen diren datuetako asko.

Energia iturrien kontsumoa eta bilakaera nafarroan (1999-2019)
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nafarroan 2019an kontsumitutako energiaren izaera

petrolioa eta deribatuak: 832,652 (% 42,49)

Gas naturala: 492,838 (%25,15)

elektrizitatea: 410,269 (%20,94)

ikatza eta kokeak: 99,722 (%5,09)

Biomasa: 73.199 (%3,74)

Bioerregaiak: 42.274 (%2,31)

eguzki termikoa: 2,476 (%0,13)

Biogasa: 1.971 (% 0,10)

Geotermia: 1,204 (%0,06)
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urteetako eskaririk handiena, 2007koa, 
45.450 MWekoa izan zen; harrez gero ez 
da inoiz halako eskari handirik izan.

ERRALDOI BERRIEN ERASOA
1990eko hamarkadan 50 metroko haize 
errotak altxatu zituzten Erreniegako men-
dilerroan. Gaur egun, La Senda izeneko 
poligonoan, Azuelo, Aguilar Kodes, Aras 
eta Vianako lurretan eraiki nahi dituzten 
dorreak lau aldiz handiagoak dira. Nabra-
mind enpresak dioenez, munduan inoiz 
jarri diren garaienak: 200 metroko dorrea 
eta 160 metroko diametroko errotorea, 
zeinarekin haize errotaren garaierak 280 
metro hartuko lukeen.

Lurreko dorre eoliko batek munduan 
duen potentziarik handieneko haize erro-
ta jarri nahi du Siemens Gamesak Alaizko 
mendi lerroan, 5,8 MWko indarrekoa, eta 
haren errotoreak 170 metroko diametroa 
har dezake. Irudikatzea ere ez da samurra 
egiten, eta egungo hegalekin urtero ehun-
ka hegazti hiltzen badituzte, batek daki 
erraldoi berriek zer triskantza ekar deza-
keten tamainako atzaparrekin.

Ez dago guztiz garbi zenbat poligo-
no eoliko aurreikusten diren, baina egun 
Nafarroako Gobernuaren webgunean 28 
proiekturen berri ematen da, eta horieta-
tik hamar alegazioak aurkezteko garaian 
daude. Gaur egun 53 poligono daude, 
gehienak 1998 eta 2006 artean eraikiak. 
Garai haietako aerosorgailuak 1 MW in-
darrekoak ziren eta 30-50 haize errotako 
parkeak eraikitzen ziren. 2006 eta 2020 
artean hamabi bat parke altxa dira, haize 
errota bakoitzak 3 MWtik gorako indarra 
du eta askoz dorre gutxiago jartzen dira 

parke bakoitzean, 6 eta 30 artean, hori 
bai, aurreko paragrafoan azaldu dugun 
bezala, askoz handiagoak. Sustrai Erakun-
tzaren arabera, orain arte dauden parke 
eolikoekin 1.279 MWko indarra batzen 
dute eta egin nahi diren berrien multzoa-
rekin 1.332 MWra heldu nahiko lukete: 
“Hor ikusten da, beraz, –diote aipatutako 
txostenean– urtebetean aurkeztu diren 
proiektuekin 2030erako egindako plan-
gintza beteko litzatekeela, hau da, indar 
eolikoa bikoiztea”.

Proiektu hauetako asko jadanik poligo-
no eolikoz beteta dauden eremuetan erai-
ki nahi dituzte, batez ere Nafarroako er-
dialdean eta Erriberan. Horrez gain, bada 
berrikuntza esanguratsu eta arriskutsua:  
orain arte Iruñetik hegoaldera egin izan 
dira parkeak eta aurrerantzean ateak ire-
kitzen zaizkio Iruñetik iparrera ere eraiki-
tzeari, izango luketen eragin kaltegarria-
gatik orain arte baztertu izan dena. 

Sacyr enpresak Iruñerriko iparraldean 
eraiki nahi duena da poligono handiene-
takoa eta Odieta, Txulapain, Ezkabarte, 
Olaibar, Anue, Esteribar, Eguesibar, Li-
zoain eta Erroibar lirateke eremu kalte-
tuenak. Bost parke aurkeztu dituzte, bai-
na egiazki bi dira, guztira 56 aerosorgailu 
eta haien energia Orkoien eta Cordovilla-
ko gune elektrikoetara eramango lirateke 
goi-tentsioko hainbat linea bidez. Green 
Capital Power enpresak beste bi proiektu 
ditu, bata Urbasako hegoaldean, Estelle-
rriko bailaretan, eta bestea Etxaurin. Aldi 
berean, Nordex Accionak beste proiektu 
txikiago bat du Bortzirietan, Lesakan.

Nafarroako Gobernuaren Ingurumen 
Kontseilaritzak aurkeztu du jada Iruñe-

rriko bost parkeei dagokien lehen ingu-
rumen txostena eta bertan ohartarazten 
zaio enpresari proiektuak ekar ditzakeen 
kalte ugariez (hegaztiak, paisaia, arbolak, 
malda handiak direla, herrietatik gertu...). 
Hona ondorio nagusia: “Azaldutako guz-
tian oinarrituta, beraz, ikusten da parke 
eolikoen eta hauen ebakuazio azpiegitu-
ren eraginak handiak izan daitezkeela eta, 
ondorioz, era esanguratsuan zalantzan jar 
dezaketela ekarritako proiektuen inguru-
men bideragarritasuna”.

HAIZE BERRIAK  
Proiektu hauei aurre egiteko Haize Be-
rriak elkartea sortu zen iaz, Iruñerriko 
inguruetan eratutako taldeak bildu eta 
euren bailara eta herriak poligonoetatik 
babesteko. Finean, eredu berriak propo-
satzen dituzte mehatxu egiten dieten ere-
du zahar eta erraldoien aurrean. Hainbat 
mobilizazio egin dituzte jada herrietan 
eta Foru Gobernuko instituzioen aurrean, 
eta Nafarroako beste talde eta alderdi 
ugarirekin batera, proiektuen moratoria 
eskatzen diote Nafarroako Gobernuari.

Adiosera eguzkiaren epelean lurrera-
tu banintzen, Haize Berriak-eko kideekin 
egindako hitzordura mela-mela iritsi naiz, 
bizikleta gainean zaparradak harrapatuta. 
Arreko gizarte etxean bildu naiz Carmen 
(Txulapain), Gurutze (Antzibar), Fermin 
(Esteribar) eta Manurekin (Ezkabarte). 
“Iluntasun handiarekin iritsi zaizkigu 
proiektuen ingurukoak”, dio Ferminek. 
2020ko otsailean hasi zitzaien heltzen 
informazioa tantaka. Eta Carmenek ideia 
berresten du: “Ez dira argiak izan, ‘hau 
dago’ erran digute, baina asko erran gabe; 

26 І iNGurumeNa

Adioseko lur ereingarrien %95 estaliko lukete eguzki 
panelek. Herrian bildu ginen Gorka Ederra, Salba Dezagun 
Erreniega 4.O plataformako kidearekin. Ondoan, Iberdrolak 
iaz Badajozen (Espainia) egindako Nuñez de Balboa 
poligonoa, Europako handiena. 1.000 hektareako lur eremua 
hartzen du eta 1.430.000 eguzki panelez osatua dago.
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hau da, ez diot gezurrik, baina egia ere 
ez”. Herri txikiak dira, batzuk dozena-
ka biztanlekoak, “horregatik hasi ginen 
batzen, indarra egiteko”, dio Ferminek. 
Olaibar Bizirik taldeak bultzatuta, adibi-
dez, martxoaren 28an herrian kontsulta 
egin zuten, herritarren %50ak parte har-
tu zuen, %90 proiektuen aurka agertuz. 
Maiatzaren 9an hasita, bost asteburutan 
bost mendi ibilaldi ere antolatu dituzte.

Foro Gobernuko Ingurumen Depar-
tamenduko lehen ingurumen txostena 
ere mintzagai da: “Egia esan –dio Guru-
tzek– zorrotza iruditu zait eta ezustekoa 
hartu dut”. “Bai, baina zein da gure bel-
durra –gaineratzen du Manuk–, txosten 
horrek enpresei erbia altxatzea; hau da, 
zer eta non hobetu behar duten jarritako 
ingurumen eragozpenak gainditzeko”. 
Carmen jurista da eta legediaren indar-
gune batzuk aipatzen ditu: “Egungo le-
gedi guztian osagai komuna aurki de-
zakegu, ondorengo belaunaldiei egoera 
ahalik eta ondoen utzi behar zaiela, hori 
etengabe irakasten da irakaskuntzaren 
alor guztietan. Bada, a ze modua hurren-
go belaunaldiei egoera ahalik eta onena 
uzteko!”. Azken finean, bukatzen du Gu-
rutzek, “borroka honek bi fronte ditu: 
bata proiektu hauei aurre egitea, eta 
bestea alternatibak sortzea, eta horre-
gatik eskatzen dugu denbora, moratoria, 
gizartean gaiak eskatzen duen lasaitasu-
narekin hausnartu eta eztabaidatu ahal 
izateko”.

ENPRESEN URREA DANTZAN
Bakoitzak bere zeregina du film hone-
tan eta enpresetako komertzialak lehen 

lerroan agertzen dira. Parke eolikoetako 
lurrak komunalak dira gehienetan edo 
udalen jabetzakoak, baina poligono fo-
tovoltaikoetan lur sail asko pribatuak 
dira. Adiosen gertatzen ari denak agian 
balio dezake beste herri askotako egoe-
ra irudikatzeko.

2020ko uda da, Solariako ordezkaria 
proiektua azaltzen ari zaie udalak ba-
tzarrean bildutako herritarrei. Oraindik 
proiektu zehatzik ez duela dio, baina 
badaezpada kontratuak ekarri ditu ma-
letan, lurren alokairuari ekiteko prest. 
Nahi dituen 300 hektareatik 200 lotuak 
ditu Valle de Odieta enpresa ospetsu eta 
erraldoiak bertan dituen lurrekin. Beste 
100 hektarea 17 herritarren artean ba-
natzen dira, batzuek nahi dute, besteek 
ez, herria erdibanatua dago. Adiosek 
152 biztanle ditu. Solariakoak urrea ate-
ra du mahaiaren gainera: 1.200 euro es-
kaintzen ditu hektareako, ez dago uzta 
hori emango duen laborerik. Eta gaine-
ra, kiroldegia, frontoi estalia, adinekoen 
zaintza zentroa, lanpostuak, taberna... 
“Hau aberastasuna da herriarentzat. Se-
kulako aukera da, eta zuek ez baduzue 
nahi joango gara Uterga eta Muruzaba-
lera eta ezer gabe geratuko zarete”. 

Udal gobernukoek ere argi ikusten 
dute, udalak diru gehiago izango du eta 
gauza gehiago egiteko aukera. Eskutik 
datoz udal agintariak eta multinaziona-
leko ordezkaria. Baina aurkakoak ere 
sendo daude argudio eta asmoetan: “Ez, 
ez ditugu horiek guztiak behar, herria-
ren egungo izaera hautsiko dute, lurra 
lantzeko eta zaintzeko aukera galduko 
da. Natura, paisaia, lasaitasuna, neka-

zaritza, Donejakue bidea... Horiek dira 
gure balio eta balore handienak, beste 
zerbitzu horietarako hor ditugu Iruñea 
edo Gares, kilometro gutxira”. Solaria-
koak hordago handira: “Pasaiari eragi-
na? Hori gustu kontua da, eguzki pane-
len distirarekin, parkeak ondo politak 
dira”.

Herritik kanpo ere enpresak tematsu 
jarraituko du hurrengo egun eta astee-
tan ere. Oraingoan goi-kargu baten txan-
da da. Bileran oposizio lanetan nabar-
mendu zen herritarretako bati telefonoz 
deitu eta berarekin egon nahi duela jaki-
narazi dio. Iruñean egin dute hitzordua 
eta prausta bota dio: “Nahi duzu gurekin 
lan egin?”. Ezetz herritarrak, moralki 
ezingo lukeela. Eta Solariako agintaria 
temati: “Ez zaitut ulertzen, Nafarroako 
Gobernuan era guztietako erraztasunak 
ditut, alkatetzan ere bai, ezin gaitezke 
akordio batera iritsi zurekin?”.

Badira bi klabe garrantzitsu egin 
beharreko trantsizio energetikoan: bata, 
energia fosilaren ordezkatzea nola egin; 
eta bestea, energiaren kontsumoaren 
ezinbesteko murrizketa, eta beraz, ere-
du sozioekonomikoaren aldaketa. Ara-
zorik handiena da, sektore pribatuek 
gobernuetan eta gizartean hain eragin 
handia duten garaian, energia sorreran 
asko eta batez ere ohiko moldean egiten 
ari dela, baina energia kontsumoaren 
gutxitzean ia ezer ez. Desazkunde hi-
tzak jarraitzen du madarikatu izaten. 
Eta Solariakoen ibilerak ikusita, batek 
pentsatzen du trantsizio energetikoak 
arrakasta izango badu, ez dela bakarrik 
energia berritu behar dena. 

X
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mahai-ingurua gidatu zuen 
Amagoia Eskuderok go-
goratu zuen debate honen 
aurrekaria beste mahai-in-
guru bat izan zela; aurreko 

urtean egin zen Emakumea*, espetxea, 
zaintza hain zuzen: preso egondakoek 
azaldu zuten kartzela zergatik den are 
zanpatzaileagoa emakumeentzat, eta ir-
tenbidea kartzela abolitzea dela. Horrek 
bigarren aztergaia ekarri die Lurgatz tal-
de feministakoei: justizia nola landu? Era-
soen aurrean zer bide hartu?

Espetxe politikaz galdetu zien lehenik 
Eskuderok, eta denak agertu zuten ho-
nekiko aurkakotasuna, ez dituelako le-
gez ezartzen zaizkion “gizakia heztea” eta 
“birgizarteratzea” helburuak betetzen. 
Biurrunek oinarrizko kontraesana bista-
ratu zuen, “ia ezinezkoa da pertsona bat 
hezitzea eta gizarteratzea askatasunik 
gabe. Pertsonaren duintasuna eta mui-
na da, hain zuzen ere, askatasuna. Psi-

kologoek esaten dute 15 urtetik aurrera 
kartzelan egonda pertsona desegituratu 
egiten dela eta duintasuna galtzen due-
la, hain zuzen ere askatasunik gabe bizi 
behar izan duelako eta ez duelako gaita-
sunik ezer erabakitzeko”.

Ugartek sistema geroz eta punitiboa-
goa dela azaldu zuen: “Zigor Kodean al-
daketak ‘titular kolpeka’ egiten dira, al-
bisteen eta presio sozialaren arabera. Ez 
da legislaziorik egiten lasai, erronkei nola 
aurre egin pentsatuta... Zerbait oso dra-
matikoa gertatu da Cuencan? Bada lege 
aldaketa egiten da. Ondorioz, sistema ge-
roz eta punitiboagoa da. Eta gainera ez 
dauka imaginaziorik: zigorren gehiengoa 
espetxeari lotuta dago, ez dagoelako beste 
motatako zigorrik edo erreparazioeta-
ra orientatutako legediarik”. Behin atea 
ixten denean espetxe barruan gertatzen 
diren oinarrizko eskubideen urrakete-
tan inpunitate erabatekoa dagoela azaldu 
zuen: “Horretaz guztiaz eztabaida pausa-

tua eman beharko litzateke, jendeak eza-
gutu behar luke zer den justizia adminis-
trazioa, eta ezagutu beharko luke oso ongi 
zer gertatzen den espetxeetan”.

Biurrunek zera erantzun zion: “Ez dut 
uste gizarteari asko axola zaionik espe-
txeen egoera eta espetxeetan dagoen jen-
dea. Badakit herri honetan kezka berezia 
dagoela preso dauden pertsonekiko, bai-
na batez ere preso dauden batzuekiko, ez 
guztiekiko. Salhaketa aparte uzten dut, 
zeren betidanik egin du lana preso guz-
tiekiko. Baina ez dezagun nahastu gauza 
bat eta bestea. Preso dauden pertsona 
askotaz inor ez da gogoratzen, ardura-

  estitXu eiZaGirre kerejeta      DaNi BlaNCo

martxoaren 24an lurgatz talde feministak Espetxeak 
apurtu! Eta bortxatzaileak...? mahai-ingurua 
antolatu zuen villabonan. bertan mintzatu ziren 
Salhaketa nafarroako libertad Francés lecumberri, 
demokraziarako Epaileak taldeko garbiñe biurrun 
mancisidor, Joxemi zumalabeko ainhoa narbaiza 
eta marta luxán Serrano eta Eh bilduko kide 
izateaz gain genero indarkeria kasuak ere eramaten 
dituen abokatua den larraitz ugarte zubizarreta. 

espetxeen 
transferentziaz, 
espetxeak 
abolitu artean
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tzen eta kezkatzen”. Ugarte, bere txanda 
iritsitakoan, Biurruni zuzendu zitzaion: 
“Oso injustua da Biurrunek hori esatea, 
zeren 2019ko otsailean, EH Bilduk Lege-
biltzarrean 100 neurriko proposamen bat 
aurkeztu zuen, espetxe transferentzia-
ri begira. Bertan esaten duguna ez dago 
lotuta preso politikoen aferarekin”. Ge-
roago, Biurrunek bere hitzartzea baliatu 
zuen Ugarteri erantzuteko: “Injustua ez 
dakit zergatik esan duzun. Esan dut gi-
zarte hau bereziki preso batzuez arduratu 
dela eta ez preso guztiez. Nik ez dakit az-
ken 40 urte hauetan zein tolosar seme-a-
laba egon diren espetxeratuta, ETAren 

inguruko presoak aparte, zeren horiek 
ezagutzen ditut, eta oso ongi dago. Nik 
neuk ere nire buruari horixe bera lepo-
ratzen diot, preso batzuez soilik arduratu 
izana. Uste dut hori ukaezina dela. Eta 
egia da azken urteetan egon dela beste 
kontzientzia bat”.

Francések kartzelen zilegitasuna ja-
rri zuen auzitan: “Salhaketan kartzelaz 
dugun ikuspegia da desagertu beharko 
lukeen instituzio bat dela eta ez duela 
bestelako zilegitasunik erakundeetatik 
ematen zaiona baino. Gizarte eta norba-
nako moduan ez genuke onartu behar 
gure izenean kartzelak egoten jarraitzea. 

Kartzelak espazio totalitarioak dira, giza 
eskubideak sistematikoki urratzen diren 
lekuak. Nahikoa argudio bada, zeren sis-
tematikoki eskubideak urratzen diren 
espaziorik ez litzateke existitu beharko. 
Gainera, kartzelak ez balu eskubiderik 
urratuko ere, uste dugu ez litzatekeela zi-
legi, askatasuna kentzea bera zigorra de-
lako eta tratu inhumano eta degradantea 
delako, pertsonaren duintasunari eraso 
egiten diona zuzenean”. Bergizarteratze-
ko funtzioa bera ere kuestionatu zuen: 
“Nola bergizarteratu daiteke bazterke-
riatik? Eta gainera nola nahi izan liteke 
pertsona bat bergizarteratzea pertsona 
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hori baztertzen duen gizartean?”. Enfasia 
“delitu” hitzean jarri beharrean, oinarrian 
dauden gatazka sozialak konpontzen jarri 
behar dela defendatu zuen: “Kartzelan da-
goen jendearen profila aztertzen badugu, 
ondorioztatu daiteke kartzela eta sistema 
penal osoa pertsona batzuei zuzenduta 
dagoela: politika kriminala, polizien, fis-
kalen eta epaileen begiradak zuzenduta 
daude kolektibo jakinetara, eta esaten da 
pertsona hauek egin dutela gaizki dagoen 
zerbait, ‘delitu’ bat. Hizkuntzak indar han-
dia du eta gauza bati ‘delitu’ esaten ba-
diogu askoz larriagoa dirudi, besteena 
den zerbait eta horren aurka borrokatu 
egin behar den eta zigortu behar den zer-
bait. Baina ahazten edo ezkutatzen zaigu 
delituaren atzean dagoen errealitatea: 
gatazka sozialak. Ez dago beste ezertxo 
ere delituen atzean. Kartzelan dauden 
pertsona gehienak kondena betetzen ari 
dira hain oinarrizkoa eta sinplea den ga-
tazka sozial honekin zerikusia duen zer-
baitengatik: pobrezia eta desberdinkeria 
sozialak. Mahai-inguru honetako gaira 
etorrita, kartzeletan dauden pertsonen 
%14-15 ari dira kondena betetzen lotura 
dutelako gatazka sozial hauekin: matxis-
moa, genero indarkeria, eta orokorrean 
patriarkatua. Guretzat oso garrantzitsua 
da begia oinarrian dagoen gatazkan jar-
tzea, eta ez hainbeste “delitu” hitzean, hitz 
hori baita sistemak ikustea nahi duena, 
gainerakoaz itsutzeko. Hortik, apustu egi-
ten dugu zigorraren kultura abolitzearen 
alde, ulertzen dugulako erabat patriar-
kala den sistema penalari eustea ez dela 
egokia edozein arazori erantzuteko, baina 
are gutxiago emakumeen kontrako egitu-

razko indarkeriari erantzuteko. Guretzat 
kartzela ez da zilegi inolako pertsonaren-
tzat eta inolako deliturentzat”.

KARTZELA, ZIGOR IZARRA
Ugartek gogora ekarri zuen Aznar pre-
sidenteak egin zuen aldaketa: “2003an 
Aznarrek Zigor Kodean oso erreforma 
indartsuak egin zituen, eskuinaren agen-
da jarraituta, zailtzeko jendea espetxetik 
ateratzea eta zailtzeko erregimen ireki 
batean egotea. Erregimen itxia, bigarren 
gradua deritzona, ohiko bihurtu zen”.

Biurrunen arabera, “1995eko Zigor 
Kodean kartzela zigorrak erreserbatu-
ta daude delitu larrientzat. Delitu arinei 
ez dagokie espetxe zigorrik, beste zigor 
batzuk baizik: isunak, gizartearentzat la-
nak egitea… Baina Espainiako Estatuan 
gertatzen ari dena da, horren larriak ez 
diren delituen kasu batzuk espetxe zigo-
rrarekin zigortzen ari direla. Adibidez, 
Pablo Hasélen kasua. Askotan egiten dira 
gauzak gaizki, oso larriki urratzen dira 
arauak eta beste pertsonen eskubideak 
eta kalte handia egiten zaie besteei. Baina 
hori ordaintzeko, egindako kaltea arintze-
ko, leuntzeko, ez al dago beste biderik?”.

Francések ere berretsi zuen Espainiako 
Zigor Kodean dagoen zigor izarra kartze-
la dela: “Zigor Kode osoa dago zuzendua 
pertsonak azken pauso moduan kartzelan 
bukatu dezan. Kartzelaren alternatiba di-
ren zigorrak existitzen dira, baina bi dira 
funtsean: isunak eta komunitatearentza-
ko lanak. Buruan bortxatzailearen irudi-
tegia dugunean, edo sexu jazarlearena, 
edo horrelako delitu larriak, normalean 
zuzenean kartzelara doaz. Garrantzitsua 

da hau gogoraraztea, zeren batzuetan ba-
dirudi Zigor Kodea biguna dela eta inon-
dik inora ez da horrela, 1995etik hona 
erreformak egin izan zaizkio eta beti go-
gortzeko izan da. Zigor Kode gogor bat 
dugu, lehentasunez eta gehien ezartzen 
duen zigorra kartzela duena”. Kondenen 
etena ere hor dagoela azaldu zuen: “Hau 
da, pertsona batek kartzela zigorra jaso 
dezake baina baldintza batzuk betetzen 
baditu posible da kartzelara ez sartzea, 
denbora batean jarrera batzuk izatearen 
baldintzapean. Baina hori ez da kartzela-
ren alternatiba, kartzela hor dagoelako. 
Sexu delitu edo genero indarkeria kasu 
batzuetan badago aukera pertsona horri 
kartzela zigorra eteteko eta kasu horie-
tan sistema bideratuta dago bi baldintza 
bete daitezen: biktimari kaltearen erre-
parazioa egitea eta neurri batzuk ezartzea 
biktima babesteko, hauek dira urruntze 
aginduak, komunikatzeko debekuak eta 
abar. Eta bestalde, aukera dago tratamen-
du batzuetara behartu zaitzaten, genero 
indarkeriarekin edo sexu indarkeriarekin 
zerikusia dutenak”.

Tratamendu horiei dagokienez, kar-
tzeletan oso programa gutxi daudela 
salatu zuen Francések: “Kartzelan fun-
tsean bi programa daude: bata da sexu 
erasotzaileentzat eta bestea genero in-
darkeriarentzat. Genero indarkeriarena 
ia kartzela denetan ezarria dago baina 
sexu erasotzaileenaz ditudan 2017ko da-
tuen arabera, Espainiako Estatuko 69 kar-
tzeletatik 29tan bakarrik zegoen ezarria. 
Adibidez, Iruñeko kartzelan ez dago sexu 
erasotzaileen ikastarorik, hiri hori hain 
paradigmatikoa izan denean, ez soilik Ma-
nada kasuagatik, baita Nagore Laffageren 
kasuagatik ere. Bi urte irauten ditu sexu 
erasotzaileen programak eta kartzela era-
kundeak berak dio jendeak bertan parte 
hartu ahal izateko baldintzapeko askata-
sunetik gertu egon behar duela, hau da, 
kondenaren 3/4ak beteta. Beraz, ez da 
administrazioak berak hasieratik egiten 
duen lan bat. Kartzela eskatzen dugu-
nean, hau ari gara eskatzen: ez da ia lanik 
egiten birgizarteratzeko, eta egiten du-
guna da pertsona barrura sartu, atea itxi, 
giltza bota eta itxaron hortik ateratzen 
ahalik denbora gehien kostatu dakion”.

Biurrunek kartzelaren heziketa fun-
tzioa bera zilegi ote den kuestionatu zuen: 
“Galdetu beharko genioke gure buruari 
ea estatuak baduen eskubiderik pertsona 
heldu bat hezteko. Eta zertan hezi behar-
ko luke? Nik uste dut giza eskubideak izan 
beharko luketela heziketa horren muina 
eta edukia: ezagutu, jakin, norberak ditue-
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la eta besteek ere bai, eta errespetatu egin 
behar direla. Eta ez da inola ere gai erraza, 
estatuak preso dauden pertsonen kontrol 
ideologikoa egin dezakeelako. Eta erabaki 
dezake presoek zer nolako pentsamol-
deak izan beharko lituzketen ‘ondo’ he-
zita dagoela edo gizarteratzeko ‘gai’ dela 
erabakitzeko”.

EPAITEGIAK MIN GEHIAGO DAKAR
Ugartek azaldu zuen epaitegietako pro-
zesuak oso luzeak eta mingarriak direla 
bi aldeentzat: salatuarentzat eta bikti-
marentzat. “Berez badago biktimak ba-
besteko lege bat, baina inondik inora 
ere ez dira bere eskubideak bermatzen. 
Aste honetan tokatu zait neskatxa bat, 
sexu abusuak pairatu dituena, laugarren 
aldiz esplikatu behar izan duena oso-o-
so adin txikiarekin zer egiten zion bere 
aitak. Adibide bat da, baina ohikoa. Erru-
gabeak ezin dira zigortu, noski. Baina 
nola egin daiteke hori biktimak kaltetu 
gabe? Azkenean amaitzen duzu emaku-
me askori esaten bi aldiz pentsatzeko ea 
justizia administrazioan sartuko diren, 
horrek berbiktimizazioa ekarriko die-
lako, beraientzako oso gogorra izango 
delako, epaitegietan genero indarkeria-
ren edo bortxaketaren ulerkerak ez di-
relako gizartean ditugunak bezain zabal 
eta modernoak… behin epaitegiko atea 
gurutzatzen duzunean, iraganera joango 
bazina bezala da. Askotan frogarik ere ez 
dago, eta hor jada sartzen zara sinesga-
rritasunaren gerran, horrek dakarrena-
rekin horrelako kasu batean”.

JUSTIZIA ERRESTAURATZAILEA 
ETA ANTIPUNITIBISMOA
Biurrunek justizia errestauratzailea zer 
den azaldu zuen, baina argitu zuen sis-
tema barruko bide bat dela: “Justizia 
errestauratiboan lortu nahi dena elka-
rrizketa bat sortzea da, biktimaren eta 
biktimarioaren artean eta haien artean 
konponketa batera iristea. Baina ho-
rrek ez du saihesten sistema judiziala-
ren martxa, nahiz eta leundu dezakeen 
honen erantzuna. Baina bilatzen dena 
beste zerbait da, eta biktima askok esa-
ten dute oso ongi etorri zaiela horrelako 
sistema desberdin batean sartzea”. Mai-
xabel Lasa hartu zuen adibidetzat: “Bera 
izan da justizia errestauratiboak eskain-
tzen dizkigun mesedeen aldeko ikurra. 
Berak esaten du zer nolako bakea eta 
lasaitasuna ekarri dion bere senarra hil 
zuten Luis Carrasco eta Ibon Etxezarre-
tarekin elkarrizketatzeak eta ezagutzeak 
beraien sentimenduak, beraien arazoak, 

beraien beharrak eta abar. Carrasco eta 
Etxezarretari eskatu zaie egindakoa ai-
tortzea eta prest egotea hori ordaintze-
ko, sendatzeko, konpontzeko. Horiek 
dira justizia errestauratzailearen oina-
rriak: aitortzeko eta konpontzeko prest 
egotea”. Etorkizunean aurrerapausoak 
emateko bere ustez norabidea zein den 
azaldu zuen Biurrunek: “Aurrerapauso 
bat izan da aitortzea delitu guztietarako 
egia, justizia eta ordainketa edo errepa-
razioa. Nik uste dut bai pertsonalki eta 
bai edozein gizarterentzat abiapuntu 
onak direla. Kontua da zer nolako or-
dainketa, zer nolako erreparazioa egi-
ten den. Eta horretarako argi dago espe-
txeek ez dutela batere balio”.

Mahai-inguruan zehar antipunitibis-
moarekiko ezezagutza eta jakin-mina 
agerian geratu ziren, ea delitu guztieta-
rako balio ote duen edo arinetarako soi-
lik... Francések tartea hartu zuen honen 
oinarriak azaltzeko: “Antipunitibismoa 
ez da sistema bat, filosofia bat da, zeinak 
lan egiten duen gatazkak konpontzeko 
ezarria dagoen modu hau bukatu dadin: 
indar handia egiten baitute erakundeek 
delitu larrientzat prozesu penal bat eta zi-
gortzeko leku bat egon daitezen. Antipu-
nitibismotik planteatzen dena paradigma 
aldaketa da, filosofia eta kultura aldaketa, 
gizarte gatazkak beste logika batzuetatik 
planteatu ditzagun. Kargu egin gaitezen, 
delituen atzean dagoena ez dela pertso-
na hori zigortzeko beharra, baizik, gizar-
te bezala delitu horiek egitera eramaten 
gaituzten beharrak asetzea. Hori bera 
aplikatu behar da, guztioi oso desatsegin 

zaizkigun delituez ari garenean: genero 
indarkeria, sexu erasoak… horren atzean 
dagoena ez da delitu bat egin duen per-
tsona bat bakarrik, askoz gehiago dago. 
Baita ere planteatzen dugu delituak egi-
ten dituzten pertsonekin arazo hori ezin 
dela landu zigor kodetik, prozesu judizia-
letik, eta zigorretatik. Emakumearen Aur-
kako Indarkeriaren 2019ko Makroinkes-
taren arabera, bi emakumetik batek jasan 
du bizitzan zehar edozein motatako gene-
ro indarkeria. Baina horietatik %90ak ez 
du epaitegietara jo. Ez salatzeko dauden 
arrazoi nagusiak dira lotsa, beldurra, sa-
latu ezina, badakitela emango dioten kon-
ponbideak ez dituela aseko... baina horren 
ondorioa da, errealitatean, oso espazio 
zabal bat dagoela ez duena erantzun pu-
nitiboa ematen, eta punitibismo ofiziala 
iristen ez dena”. 

Francések Biurruni erantzun zion, jus-
tizia erreparatzailea punitibismotik nola 
ikusten den azalduz: “Aipatu dituzun bik-
tima eta biktimarioen arteko elkarrizke-
tak noski erreparatzaileak direla. Anti-
punitibismotik bultzatzen dugu biktima 
izan den emakumea dela babestu behar 
den aldea eta horretatik abiatu behar 
dela zaintza. Ahalduntze handia ematen 
dio biktimari eta gizarteari. Baina horrek 
ez du ekarri behar automatikoki beste 
aldeak onartu behar izatea, erreparatu 
behar izatea… bultzatzen dena elkarriz-
keta da eta azken buruan, biktimak osatu 
ahal izan dezala bere burua, beste pertso-
na batek bera osatzea behar izan gabe, 
hau da, ez duela beste partearen erreko-
nozimendua eta erreparazioa behar bera 
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osatu ahal izateko. Eta osatu daitekeela 
prozesu judizial batetik pasatzeko tra-
gua bizi izan beharrik gabe ere, horrek 
askoz min handiagoa sortuko baitio da-
goeneko baduena baino”. Alternatiba 
hauek proposatu zituen: “Justizia erres-
tauratzailea alternatiba bat da, noski. 
Baina ez Espainiako Estatuan aplikatzen 
ari den moduan: prozesu penalaren zer-
bitzura dagoen erreminta bat da egun. 
Guretzat, benetako justizia errestaura-
tzailea da gatazken konponbide alterna-
tiboez aritzen dena. Benetan sor daiteze-
la espazioak, pertsonek haietara jo ahal 
izan dezagun gure gatazkak konpondu 
ahal izateko; ez delitu bat salatzeko, toki 
hori epaitegia baita. Espazio bat egon 
dadila zeinetan esan ahal izango dudan 
gatazka hau izan dudala, bai, zigor ko-
dean agertzen dena, baina ez dudala hor-
tik konpondu nahi, beste espazio batean 
baizik”. Espazio hauek jada existitzen di-
rela eta zabaltzen ari direla azaldu zuen, 
baina estatutik ez dela bultzatzen gataz-
kak konpontzeko modu hau: “Estatuari 
interesatzen zaiona da jarraitu dezate-
la existitzen prozesu penalek, poliziek 
eta kartzelek”. Feminismoari zuzendu 
zitzaion amaitzeko: “Kontuz modan jar-
tzen ari den ideia honekin: justiziak fe-
minista izan behar duela. Atera gaitezen 
erabat kristauak, matxistak eta patriar-
kalak diren zigor logika hauetatik, zeina 
etengabe ‘justizia’ bilatzen aritzen den. 
Zer da justizia? Bakoitzak izango dugu 
gure definizioa. Beraz, justizia feminista? 
Ez, feminismo antipunitibista baizik”.

Ugartek “nahiko genukeenaren eta 
lortu dezakegunaren arteko oreka” kon-
tuan izan behar dela esan zuen: “Nahiko 
genuke ez bortxatzaileak eta ez inor joa-
tea kartzelara? Bada bai. Egongo lirateke 
metodo eraginkorrak bortxatzaile ho-
rrek berriz ez bortxatzeko? Garrantzi-
tsua da sistema ez punitibista edukitzea 
baina garrantzitsua da baita ere jendar-
tean segurtasuna bermatzea. Eta ez dut 
ikusten emakumeok lasai bizi garenik. 
Oso gauza politak esaten ditugu, baina 
gero errealitatean lur hartzen dugunean 
ea zer egiten dugun. Nik uste dut kasue-
tan graduazioak daudela. Ikusi behar da 
zein den testuingurua eta zer irtenbide 
ematen zaion bakoitzari. Guztientzako 
errezeta berak ez du balio”.

TRANSFERENTZIEN GAIA
“Zer da espetxeen transferentziarekin 
etorriko dena?” galderari erantzun zion 
Ugartek: “Hiru gauza: batetik, presoak 
transferituko dira. Egun EAEn daude-

Joxemi Zumalabeko Ainhoa Nar-
baizak inplikatzearen garrantzia 
nabarmendu zuen: “Kultura ez-zi-

gortzailearen norabidean joan edo jus-
tizia eredua eraldatu nahi badugu, ko-
munitatea gehiago inplikatu behar da 
kudeaketan: ezin dugu dena epaiketen 
edo salaketen esku utzi. Gure inguruan 
eraso bat gertatzen denean, bustitzea 
eskatzen du, gehiago inplikatzea eta 
horretan formatzea. Ez da bide erraza, 
prozesu oso luzeak izaten dira, energia 
handia xurgatzen dutenak”. 

Marta Luxanek herrietan burutzen 
ari diren prozesuetatik atera dituz-
ten ondorioak azaldu zituen: “Oso 
garrantzitsua iruditzen zaigu errefe-
rente publikoak egotea, mugimendu 
feminista erdigunean egonda. Hau 
da, jendeak jakitea nortzuk dauden 
herriko erasoen kudeaketa taldean, 
horrela, norekin hitz egin behar duen 
jakiteko eta zerbait irekia izateko, ez 
lagunentzat soilik. Garrantzitsua da 
hasieratik argi geratzea prozesuaren 
jarraipena nortzuk eta nola egingo 
duten: protokolorik baldin badago, 
protokoloan jasotzea zeintzuk diren 
prozesuak martxan jartzearen ar-
duradunak. Edo protokolorik ezean, 
argi izatea prozesu horretan komu-
nitate ezberdinetako zein pertsona 
zehatz ari diren parte hartzen eta ba-
koitzak zer ardura dituen”. 

Narbaizak beste gako hauek gehitu 
zituen: “Prozesuaren helburu zeha-
tzak argi izatea oso garrantzitsua 
da. Batzuetan helburua errelato bat 
eraikitzea da: zer gertatu den de-
non artean adostea. Beste batzuetan, 
dauden minak sendatzea. Beste ba-
tzuetan, gertatu denarekiko amorrua 
adieraztea. Beste batzuetan, pertsona 
batzuen bizitza babestea. Beste ba-
tzuetan, babesguneak sortzea, berriz 
zerbait gertatzen bada herrian errefe-
rentziazko lekuak izateko... Beste gako 
bat da baliabideak jartzea: askotan 
behar eta borondate handia dago bai-
na gero praktikan ez dira baliabideak 
jartzen: lantaldeak, adituak, aurrekon-
tuak, espazio egokiak… prozesu haue-
tan egoera batzuk kudeatzeko dirua 
behar da, formaziorako, abokatuak or-
daintzeko… herrigintzaren inguruan 

ari bagara, denbora ere eman behar da 
gauza hauek lantzeko. Sortzen diren 
erruak, minak… kudeatzeko ere den-
bora behar izaten da”. 

Herrigintzako protokolo herrikoie-
tan maiz aipatzen da neurri moduan, 
erasoa egin duen pertsona terapiara 
joatea edo lanketa bat egitea. Narbai-
zaren arabera, “esperientziak erakutsi 
digu nahiko gatazkatsua izan daite-
keela, zeren adosten da lanketa egingo 
duela pertsona horrek baina nolako 
lanketa? Nork ziurtatzen du lanketa 
hori ikuspegi kritiko edo feminista ba-
tekin eginda dagoela? Batzuetan lan-
keta oso modu isolatuan egiten da: 
badakigu pertsona bat ari dela beste 
batekin zerbait lantzen baina ez dago 
kontrasterik”. Eta erasoa egin duen 
pertsonaren ingurua inplikatzea oso 
garrantzitsua dela erantsi zuen: “Kua-
drillari esatea busti behar direla, inpli-
katu behar direla, eta ardurak hartzea. 
Bestela zerbait isolatua bezala ikusten 
da eta ondoren eraldaketari begira ez 
da emaitzarik lortzen”.

Komunitatearen ardura atera zuen 
mahai gainera Luxanek: “Errepara-
zioaz ari garenean, ez gara soilik ari 
erasoak jaso dituztenei buruz, ko-
munitatearen erreparazioari buruz 
ere ari gara. Gu ere bagara komuni-
tate horren parte eta komunitateak 
badauka ardura bat. Zer egin dugu 
gaizki hau gertatzeko? Zer pauso ez 
ditugu aurretik eman hau gerta ez ze-
din?”. Amaitzeko, zera eskatu zuen: 
“Komunitarioak diren prozesuak ez 
erromantizatzea. Argi izan behar dugu 
bidean minak eta arazoak sortuko di-
rela eta garrantzitsua da hasieratik 
pentsatzea arazo eta min horiek nola 
kudeatuko ditugun prozesu horretan, 
nola egingo diegun leku”. Biribiltzeko, 
prozesu hauek aukera moduan ikus-
teko gonbidapena luzatu zuen: “Ka-
kazaharra da, oso gauza gatazkatsuak 
dira, sekulako energia kentzen digu-
te… baina prozesu hauen bitartez eta 
komunitatearekin lan egiten badugu, 
prozesua bera eraldaketarako eta pre-
bentziorako bidea bilakatu ahal dugu. 
Ez dut esaten beti hala gertatzen de-
nik, baina izan liteke. Eta aukera hori 
ez digu kartzelak eskaintzen”.

ErAsOEn KudEAKETA KOlEKTIbOA: 

“Prozesua egin beharra kaka zaharra da baina 
eraldaketarako bide bilakatu ahal dugu”
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nak EAEko espetxe zaintzako presoak 
izatera pasatuko lirateke. Une honetan 
EAEn 1.300 preso inguru daude eta bes-
te 200 inguru Nafarroan. Badira beste 
800 bat preso egoitza administratiboa 
EAEn izanda, estatuko beste espetxee-
tan daudenak. Teorian, espetxe transfe-
rentzia emango balitz, preso horiek ere, 
aukera izan beharko lukete EAEko espe-
txeetara etortzeko. Transferituko den bi-
garren gauza funtzionarioak dira. Orain 
estatukoak direnak pasatuko lirateke 
EAEko funtzionario izatera. Eta hiruga-
rrenik, azpiegiturak. Azpiegiturak diru 
kopuru batekin transferitu beharko dira, 
zeren Zaballakoa salbu, jasoko ditugun 
espetxeak erabat obsoletoak dira eta 
obrak egin beharko lirateke... Zubietako 
proiektua ere hor dago, Martutene itxi 
nahi delako…”. Transferentzia burutzeak 
denbora beharko duela azaldu zuen, eta 
pare bat urte barru egon daitekeela guz-
tiz eskualdatuta. Baina orduan ere, zer 
ez da aldatuko? “Espainiako Zigor Ko-
dearen arabera joango direla pertsonak 
espetxera. Eta aplikatuko zaien legedia 
penitentziario espainiarra izango dela. 
Preso politikoen kasuan, Auzitegi Na-
zionaleko exekuzio organoa izango li-
tzateke espetxe zigor horien jarraipena 
egingo lukeena. Eta espetxe zaintzako 
epaitegia ez litzateke izango EAEkoa, 
Madrilgoa baizik. Zeren hori guztia al-
datzeko, legislazioa aldatu beharko li-
tzateke Espainiako Kongresuan eta Se-
natuan”. Orduan, aldaketarako tarterik 
bada? Ugarteren hitzetan: “Bai, marjena 
oso handia da zigorraren iraupenari eta 
espetxe baldintzei dagokienean eta biga-
rren hau da aspekturik interesgarriena”. 

EH Bilduk espetxeen transferentzian 
egindako 100 neurriko proposamena-
ren hainbat puntu azaldu zituen: “Plan-
teamendu aurrerakoia egin dugu, espe-
txe zigorra ahalik gutxien erabiltzeko, 
espetxe zigor hori ahalik eta motzena 
izateko, eta espetxealdia ahalik baldin-
tza onenetan egiteko eta ahalik lasterren 
erregimen irekian bete dadin: Espainia-
ko Estatuan erregimen ireki batera, hau 
da, hirugarren gradura sarbidea izateko, 
zigorra jada oso aurreratua izan behar 
duzu. Guk planteatzen duguna da, ohi-
koa izan behar lukeena erregimen ireki 
bat dela: ohikoa behar luke programa 
bat izatea, zigor betetzea komunitatea-
rekin batera egitea, permeabilitate han-
diagoa, gardentasun handiagoa, kontrol 
publiko handiagoa… adibidez, Katalu-
nian espetxea oso kontrolatua dago Par-
lamentaren eta gizarte eragileen aldetik, 

eta isolamenduaren neurria kendu egin 
dute edo aplikazioa asko murriztu dute 
Parlamentak horrela erabaki duelako 
mugimendu sozialekin”. Ugartek kon-
fiantza du Euskal Herriko gizarte mugi-
menduengan: “Hemen bada mugimendu 
sozial andana gai horrekin arduratua da-
goena eta aukera egongo litzateke espe-
txe horiek gardenagoak izateko, jendea 
ikuskatzera sartu ahal izateko, beste po-
litika batzuk egin ahal izateko eta bote-
re publikoak, hau da, espetxe eskumena 
hartuko duen Jaurlaritzak eta eragileek, 
familiek, presoek harremana beste modu 
batean izateko. Jendearen osasun baldin-
tzak eta hezkuntza bermatuz, enpresekin 
baloratuz nola egin ibilbide soziolabora-
lak bermatzeko, familiekiko harremanak 
nola egin…”. Azpiegitura aldetik, Kana-
dako emakumeen espetxeak jarri zituen 
adibide, tesina haiei buruz egin baitzuen: 
“Kanadan halako lobby feminista bat era-
tu zen: zigor federalak betetzen zituzten 
emakumeen espetxeetan etxetxotan zeu-
den autoantolatuta, bisitak egunero zi-
tuzten, haurrak denbora gehiagoz eduki 
ahal zituzten… horrelako gauzak esplo-
ratu behar ditugu eta horregatik plantea-
tu genituen 100 neurriak. Eta egia esan, 
Jaurlaritzaren aldetik dauden irizpideak 
entzunda, uste dut kontsentsu handia 
egon daitekeela mota horretako neu-
rriak lortzeko, erakundeen aldetik ere”. 
Biurrunek izen bat eman zuen: “Eusko 
Jaurlaritzak kartzelen transferentzia lan-
tzeko izendatu duena Demokraziarako 

Epaileak taldeko kide den Jaime Tapia 
Parreño da. Berak horretaz esperientzia 
handia dauka eta ikuspegi berezia, itxa-
ropena ematen didana”.

Francések berretsi zuen hobekuntzak 
landu behar direla kartzeletan, “baina 
aboliziorako, ez betikotzeko. Baina ezin 
dugu ukatu existitzen duela eta beraz, 
antipunitibismotik aldarrikatzen dugu 
preso dauden pertsonen eskubideak 
errespetatzea, kartzelak existitzen diren 
bitartean. 2017an Nafarroan txosten bat 
aurkeztu genuen konpetentzia peniten-
tziarioak eskuratzeko beharraz. Egin dai-
tezkeen gauzak dira eta ez dira antipuni-
tibismoarekin kontraesanean. Gauza bat 
baita logikak planteatzea, norantz jo nahi 
dugun bidea lantzeko, baina ahaztu gabe 
instituzio hau existitzen dela eta kartze-
lan dauden pertsonez ahaztu gabe”. 
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a rrue ikerketa 2004an jarri zen 
abian. Arretagune nagusi bat du: 
EAEko ikasleek eskola giroan 
dituzten hizkuntza erabilerak 

aztertzea. 2011tik hona, bi urteko tar-
tearekin, eskolako hizkuntza erabilerak 
aztertu dituzte, ikasleei egindako gal-
deketen bidez. Hala, gaur egun 2011ko, 
2013ko, 2015eko eta 2017ko emaitzak 
alderatzeko moduan dira. 2019ko emai-
tzak prestatzen ari dira. Ikerketaren da-
tuak Soziolinguistika Klusterrak landu 
ditu, Eusko Jaurlaritzaren enkarguz.

Lau motatako erabilerak neurtzen di-
tuzte eskola giroan: ikaskideekin gelan, 
ikaskideekin jolaslekuan, irakasleekin 
gelan, eta irakasleekin gelatik kanpo. Bi 
mailatako ikasleak hartzen dituzte al-
diro: Lehen Hezkuntzako 4. mailakoak 
(9-10 urte) eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako 2. mailakoak (13-14 urte). 

2011tik 2017rako bilakaera begira-
tzen bada, ikusten da eskolako erabilera 
orokorrak (aipatu berri ditugun lau mo-
tatako erabileren batez bestekoa) an-

tzeko mailari eusten diola. Bai LH4n bai 
DBH2n, goranzko joera xumea ageri da, 
2,1 puntuko igoera eta 0,8 puntuko igoe-
ra, hurrenez hurren.

Bilakaera osoa begiratu beharrean, 
2015etik 2017rako aldeari begiratzen 
bazaio ordea, goranzko joerak beheranz-
koa hartu duela ikusten da. LH4n lau 
erabilera motetatik hiruk behera egin 
dute eta DBH2n denek egin dute behera. 
Udazkenean iritsiko diren 2019ko emai-
tzak esanguratsuak izango dira 2017ko 
datuek erakutsi duten beheranzko joera 
baieztatzeko edo ezeztatzeko.

D EREDUAN 2011TIK ARI DA 
ERABILERA JAISTEN
Lau erabilera motak eta bi ikasmailak 
kontuan hartu eta 2017ko datuak baxua-
goak dira 2011koak baino. Salbuespen 
bakarra dago: LH4ko ikaskideak jolas-
lekuan elkarrekin ari direnean. 2011tik 
2017ra LH4ko erabilera orokorrak 2,2 
puntu egin du behera eta DBH2koak 4,1. 
Batik bat 2015etik 2017ra egin du behera.

EGILEEN GOGOETAK
Ikerketak, erabilera datuak emateaz 
gain, Iñaki Martinez de Luna eta Pablo 
Suberbiola egileen hainbat gogoeta so-
ziolinguistiko jaso ditu. Besteak beste, 
txostenak dio gizartearen batez beste-
koa baino nabarmen euskaldunagoa 
dela eskola esparrua, eta adin eta erabi-
lera mota batzuetan oso ageriakoa dela 
aldea. Adibidez, 9-10 urteko haurrak 
ikaskideekin gelan daudenean, euska-
raren erabilera %66,5ekoa da eta adin 
horretakoen batez besteko etxeko era-
bilera %29,5ekoa. Eskolak erabilerari 
eusteko dituen mugak mahai gainean 
jarri dituzte egileek ordea, eta oso bes-
telako adibidea eman dute: 13-14 urte-
ko gaztetxoak ikaskideekin jolaslekuan 
daudenean erabilera %21,8koa da eta 
etxeko erabilera %21, ia pareko. Txoste-
nak sozializazioaren ikuspegia hartu du 
kontuan halako datuak interpretatzeko. 
Alegia, ikasleak zenbat eta zaharragoak 
izan orduan eta sozializazio esparru za-
balagoak dituzte, eskola hainbat sozia-

Euskararen erabilerak 
behera egin du eskola giroan, 

eta batez ere d ereduan

  oNiNtZa irureta aZkuNe

arrue ikerketaren arabera, erabileraren goranzko joera eten egin da. 2011tik 
2015era bitartean, EaEn, lh4ko eta dbh2ko ikasleen euskara-erabilerek 
gora egin zuten eskolan. aldiz, 2017ko datuek beheranzko joera erakutsi 

dute. d ereduan atzerapausoak nabarmenagoak dira. 2019ko datuak 
udazkenean argitaratuko dira eta orduan ikusi ahal izango da atzeraldiak 

jarraipena izango duen ala 2017ko datuak salbuespena diren.  
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BABESLETZA:

lizazio eremuren artean bat baino 
ez da. Era berean, EAEn ia gizarte 
ingurune guztiak eskola giroa bai-
no erdaldunagoak dira eta beraz 
ikasleek gizarte ingurune erdaldun 
horien eragin gero eta handiagoa 
jasotzen dute. Ez da kasualitatea 
euskara erabilera maila baxuenak 
ikerketak neurtzen dituen lau era-
bilera motetatik ‘ikaskideekin jo-
laslekuan’ atalean gertatzea, kaleko 
errealitatetik nolabait hurbilen da-
goen egoeran.

Txostenak D ereduaren inguruko 
zenbait hausnarketa mahai gainean 
jarri ditu. Horietako gogoeta batek 
dio sarri aipatu izan dela eskolaren 
esku utzi dela neurri handiegian 
belaunaldi berrien euskalduntzea 
eta agian errazegi pentsatzen dela 
“ D ereduan ari direnez” ikasleek 
izango dituztela euskaraz aritzeko 
behar adinako baldintzak. Txoste-
naren egileek hala diote: “Badaude 
arrazoiak pentsatzeko hainbat ere-
mu eta ikastetxetan, irakasle eta 
arduradunentzat, D ereduaren bai-
tan ikasleei euskarazko ingurune 
eraginkor bat eskaintzea (gero eta) 
zailagoa suertatzen ari dela azken 
urteetan”. Haien proposamena da 
gogoeta egitea behar diren osaga-
rriez, indartzeez edo baliabide be-
rriez zailtasun horiek orekatzeko.

D ereduaren inguruko beste go-
goeta batean irakasleak dira ardatz. 
2011tik 2017ra bitartean LH4ko 
haurren artean, irakasleekin gelaz 
kanpo dituzten harremanetan era-
bilerak behera egin du. Txostenak 
proposatzen du zazpi urte horietan 
irakasle ari direnen arteko hizkun-
tza erabileratan nolako aldaketak 
egon diren eta horien zergatiak 
aztertzea. Eta hala zehazten du: 
“Ziurrenik baliabide edo indarga-
rri berriak beharko dira orain arte-
ko irakasleen euskarazko erabilera 
mailei eusteko edo horietatik hara-
tago joateko”. 

iturria: 
“EAEko ikasleen 

euskararen erabilera 
eskola-giroan 
(2011-2017)”. 

Arrue proiektua. 
Txosten exekutiboa. 

Eusko Jaurlaritza.

eskolako erabilera orokorra

ikasle guztien eta D eredukoen erabilera (lh4)

ikasle guztien eta D eredukoen erabilera (dbh2)
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Sarri, teknologia iristen da arlo 
batera eta goitik beherako eral-
daketa eragiten du, eta jende 
batek uste du hezkuntzan hori 

gertatuko dela: bertan dagoen errea-
litatea apurtuko duela, beste zerbait 
berria sortzeko”. Berba horiekin abia-
tu du Pablo Garaizarrek bere hitzaldia. 
Teknologiako irakaslea da Deustun eta 
Hezkuntzaren Probak kongresuan izan 
duen parte-hartzea ekarri dugu hona. 
Galdera potoloari erantzuten saiatu da: 
teknologia benetan ari al da hezkuntza 
iraultzen?

Online ikastaroak, Googlek eta Micro-
softek eskoletarako ateratako paketeak, 
errealitate –laborategi– birtualak, ikas-
keta pertsonalizatua lortzeko adimen 
artifiziala hezkuntza munduko datu ma-
siboekin uztartzeko aukera, 3D inprima-
gailuak, droneak, robotak… Aurrerapen 
teknologikoei esker irakaskuntzan gau-
za berri asko egin daitekeela sinetsita 
dago jendea, baina teknologia benetan 
iraultzen ari al da hezkuntza? “Droneak 
ikasgelan erabiltzen dituen irakasleari 
galdetzen badiozu ziurrenik baietz esan-
go dizu, baina ebidentzia aztertzen ba-
dugu, erantzuna bestelakoa da: ez hain-
beste”, dio Garaizarrek.

IRAKURTZEKO, 
PAPERA ALA PANTAILA?
Ebidentzia hori ikerketa ugaritan oina-
rritzen du irakasleak. Esaterako, pape-
rean edo pantailan irakurtzearen arteko 
aldea aztertzen duten analisiak hartu 
ditu hizpide. Azken hamar urteotan egin 
diren azterketa guztien arabera, papera 

da “garaile”. Eta bitxia da: hamar urte 
hauetan handitzen joan da aldea, pape-
raren mesedetan. Alegia, natibo digita-
lak gero eta gehiago diren arren, pape-
rean irakurtzea hobea izaten jarraitzen 

du, pantailarekiko gero eta alde handia-
goarekin. “Pantaila digitalean irakur-
tzen dugunean, gailu batekin ari gara eta 
normalean gailu horrek beste gauza as-
korako ere balio du; ‘gauza asko’ horiek 
irakurketa oztopatzen dute, edo tartean 
sartzen dira”, azaldu du Garaizarrek. Ha-
rritu gaitzakeen beste datu bat: denbora 
gutxi dugunean, presa dugunean, ikerke-
tek diote askoz hobeto egiten dugula ira-
kurketa paperean, pantailan baino. Eta 
testu informatiboak ere askoz hobeto 
irakurtzen ditugu paperean –adibidez, 
argibide eta gidaliburuak–. Testu na-
rratiboetan, non zehaztasunak ez diren 
hain garrantzitsuak, antzera irakurtzen 
dugu batean zein bestean.

ONLINE DENBORA ETA MAILA 
SOZIOEKONOMIKOA
Students, Computers and Learning. Ma-
king the Connection (OECD, 2015) iker-
ketak lotzen ditu PISA etsamina, ikas-
leen etxeetan eta ikasgeletan dagoen 
teknologia, eta online igarotzen duten 
denbora. Eta bete-betean agertzen da 
beste faktore bat: ikasle horien erreali-
tate sozioekonomikoa. “Maila sozioeko-
nomikoak asko baldintzatzen du ikaslea-
ren hezkuntza ibilbidea, eta batzuetan 

Teknologia pixka bat 
baliatzea ona da hezkuntzan, 
baina asko baliatzeak 
ez du laguntzen
Ez, teknologia berriek ez dute ikasketa prozesua hobetzen, are 
gehiago, okertu ere egin dezakete, hala diote jasotako azterketa eta 
esperientzia ugarik. berrikuntzak liluratuta teknologiak pedagogia 
irauliko duela saltzen dutenen aurrean, teknologiarekiko espiritu 
kritikoa sustatzea eta teknologia zentzuz erabiltzea da Pablo garaizar 
irakasle eta gaian adituak zabaldu nahi duen mezua.

  mikel GarCia iDiakeZ

zenbat eta teknologia 
gutxiago, orduan 
eta hobeto egiten 
dira matematikako 

ariketak eta orduan eta 
hobeto garatzen da 

pentsamendu abstraktua
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saltzen digute metodologia berri baten 
arrakasta, baina beharbada arrakasta 
ez da metodologia horregatik, baizik eta 
profil jakin bat duen ikastetxean egin 
dutelako ekimena (maila sozioekono-
miko altuko ikasledun ikastetxean, ra-
tio txikiko gelak dituena…). Bada, ber-
din online denborarekin: ezin da neurtu 
besterik gabe pantailari begira zenbat 
denbora pasatzen duen ikasleak, baizik 
eta pantailari begira ari denean zertan 
igarotzen duen denbora ikasleak. Eta 
ikerketen arabera, maila sozioekonomi-
ko altuagoa edo baxuagoa izan, gauza 
ezberdinetarako erabili ohi dituzte pan-
tailak”, kontatu du irakasleak.

Baina maila sozioekonomiko bera iza-
nik ere, merezi du teknologian inberti-
tzeak, hezkuntza hobetzeko? “Txoste-
nean jasotzen dituzten azterketa guztien 
arabera, teknologia pixka bat ona da, 
baina teknologia askok ez du laguntzen, 
are gehiago, egoera okertu dezake ba-
tzuetan”. Txosteneko grafikoetan zubia-

ren irudia ohikoa dela azaldu du Garai-
zarrek: teknologian inbertitzen hasi eta 
hobetu egiten dira emaitzak, baina zen-
bat eta gehiago inbertitu, okerrera egi-
ten du ikasleen errendimenduak.

Txosteneko ikerketek, azkenik, ma-
tematiken arloa ere hartzen dute kon-
tuan. Eta ondorioa da matematikak ere 
hobeto egiten direla paperan: zenbat eta 
teknologia gutxiago, orduan eta hobeto 
egiten dira matematikako ariketak eta 
orduan eta hobeto garatzen da pentsa-
mendu abstraktua. Kasu honetan, adi-
bide pertsonal bati heldu dio hizlariak: 
“Unibertsitatean Kalkulua ematen duen 
lagun irakasleak esan ohi dit belaunal-
di berriak ez direla gai orri ugariko eta 
20-30 minutu baino gehiagoko garapena 
behar duten ariketetan kontzentratzeko. 
Oso onak direla erantzun anitzeko tes-
tak egiten, baina eseri eta koherentzia 
duen garapena egitea kostatzen zaiela 
eta teknologia ez dela laguntzen ari”.

TEKNOLOGIA BERRIAK 
ESKOLAN SARTU DIRELARIK, 
ZER GERTATU DA?
Google, Microsoft eta Applek hezkun-
tza mundurako eskaintza ugari dute eta 
Chromebookak, iPadak eta eskolan lan-
tzeko paketeak famatu dituzte. Baina 
programa horiek oro har ez dute emai-
tza onik eman, eta hori frogatzeko iker-
keta gehiago jarri ditu mahai gainean 
Garaizarrek. Espainiako Estatuko Esko-
la 2.0 programaren inpaktua aztertzen 
duen lanaren arabera, tablet eta orde-
nagailu eramangarriek efektu negatiboa 
izan zuten matematiketan. Teknologia 
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 Pedagogiak 
sarri duen akatsa da 
argirik distiratsuena 
gustatzen zaigula, 

baina berehala 
jarriko digute argi 

distiratsuagoa aurrean, 
eta azkenean ez gara 
ezertan zentratzen”
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berrien erabilera moderatua positiboa 
izan zen –baina adi, ikerketaren egileen-
tzat erabilera moderatua da hilean behin 
edo bitan erabiltzea–, eta hortik aurrera 
ez zitzaion efektu positiborik aurkitu. 
Nazioarteko antzeko programak azter-
gai, beste lan batek dio Uruguaiko pro-
gramak (Ceibal Planak) ez zuela efek-
tu positiborik izan ez matematiketan, 
ez irakurketan. Txinan (One Laptop Per 
Child OLPC programan) efektu positibo 
bitxiak antzeman zituzten: ikasleek te-
lebista gutxiago ikusten zutela, autoes-
timu hobea zutela eta ordenagailua era-
biltzen trebatu zirela. Ekuadorren (OLPC 
programa baita ere), matematiketan zer-
txobait hobetu zuten, ez irakurketan; eta 
Kolonbian (OLPC) ez zen inongo konpe-
tentzietan hobetu. Katalunian (EduCat 
programa) ikusi zuten efektu negatiboa 
izan zuela egitasmoak ikasleengan: pro-
graman sartu ziren ikastetxeen emaitzak 
okerragoak izan ziren, sartu ez ziren 
ikastetxeen emaitzekin alderatuta, eta 
ikerketak kontuan hartu zituen gaine-
rako parametro guztiak –alegia, ondorio 
hori ez dela okerren zeuden ikastetxeak 
sartu zirelako programan–. Katalunian, 
gainera, beste ondorio adierazgarri bat 
antzeman zuten: teknologia sartzearen 
ondorio negatiboek inpaktu handiagoa 
izan zuten mutilengan, neskengan bai-
no. “Nolabait esateko, mutilek errazago 
galdu zuten arreta, eta hainbat kasutan 
aldea handia izan zen”.

Eskolan agindutako lanak egiteko tek-
nologia etxera eramatea ere ez da la-
gungarria, Pablo Garaizarren esanetan. 
Beste hiru ikerketa aipatu ditu hori ar-
gudiatzeko, Errumanian, Perun eta Kali-
fornian eginak.

Eta telefono mugikorrari ere eskaini 
dio tartea irakasleak: hainbat azterketa-
ren arabera, mugikorraren erabilera lo-
tuta dago nerabeen errendimendu kog-
nitiboaren galerarekin. Mugikorra eta 
errendimendu akademikoaren galera 
kausa-ondorio gisa frogatzen duen az-
terketarik ez dago oraindik, baina bien 
artean lotura oso handia dagoela antze-
man da.

ONENA, AZKEN AURREKO MODA 
JARRAITZEA
Hala ere, hezkuntzarentzat teknologia 
oso onuragarria dela uste dutenak ez 
dira gutxi, eta ikerketetako emaitza txa-
rrak justifikatzeko argudioak eskura 
izaten dituzte: irakasle asko oraindik ez 
dagoela behar bezala prestatuta, mate-
rialak ez daudela egokituta, teknologiari 

esker hobetzen dena neurtzeko test es-
tandarizaturik oraindik ez dagoela…

“Ni Teknologiako irakaslea naiz eta 
teknologia izugarri gustatzen zait –dio 
Pablo Garaizarrek–, baina ez dut uste 
klasean teknologia-palakadak bota-
tzea soluzioa denik, irakasleak forma-
tuta egonda ere. Irakasleei gomendatu 

ohi diet: ‘Azken modan egon beharrean, 
egon zaitezte azken aurrekoan’, zeren 
punta-puntan dagoena ikasgelara era-
matea da oraindik testeatu gabe dagoen 
horrekin borrokan ibiltzea etengabe, eta 
azken aurrekoari kasu egiteak esan nahi 
du teknologia aintzat hartzea eta balia-
tzea, ez mespretxatzea, baina ateratzen 

duten gauza berri bakoitzarekin flipatu 
gabe. Pedagogiak sarri akats hori baitau-
ka: argiak ikusten joaten gara eta argirik 
distiratsuena gustatzen zaigu, baina be-
rehala jarriko digute argi distiratsuagoa 
aurrean, eta azkenean ez gara ezertan 
zentratzen”.

TxIN-TxIN, TxIN-TxIN, 
DIRUAREN HOTSA
Orduan, zergatik dago hainbeste jen-
de ikasgelan teknologia sartzeko bultza 
eta bultza? Garbi du Garaizarrek: ete-
kin ekonomiko handiak eman ditzakeen 
sektorea delako. “Enpresa teknologikoak 
ez dira zuzenean joaten ikastetxeetara, 
irakasleak bidaltzen dituzte, eta irakas-
le hauek behin eta berriz errepikatzen 
dute irakasleak direla, baina funtsean 
teknologiaren bat saltzera datozen ko-
mertzialak dira. Bestalde, ikastetxe kon-
tzertatuetan maiz gertatzen da guraso 
askok teknologia sartzea nahi duela, eta 
bezeroak beti arrazoia duenez, presioa 
dago teknologia txertatu dezaten eskola-
ko jardunean”.

Saio amaieran, irakasleak berriro 
ere nabarmendu nahi izan du teknolo-
gia maite duela. “Ez nago teknologiaren 
kontra eta teknologia ikasi behar dela 
uste dut, baina ahaztu gabe espiritu kri-
tikoa izan behar dugula arlo honetan 
ere, eta potentzialki ondorio oso kalte-
garriak izan ditzakeela, buruarekin era-
biliz gero potentzialki onuragarria izan 
daitekeen gisan”. 

Pablo Garaizar, 
orriotan jaso dugun 
hitzaldian.

ikastetxe 
kontzertatuetan maiz 
gertatzen da guraso 

askok teknologia sartzea 
nahi duela, eta bezeroak 

beti arrazoia duenez, 
presioa dago teknologia 

txertatu dezaten 
eskolako jardunean”
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Bretainia mendebaldea, duela 3.900-
3.650 urte. Brontze Aro hasieran Fi-
nisterre inguruan bizi ziren gizakiek 

hainbat lerro, zirkulu eta irudi grabatu 
zituzten bi metro luze eta metro eta erdi 
zabal den lauza batean. Harri grabatua, 
egun Saint-Bélec lauza esaten zaiona,  hi-
lobi batean ehortzi zuten gero.

1900. urtean, Paul du Chatellier ar-
keologoak harritzarra aurkitu zuen, in-
guru haietako nekropolian indusketa 
lanetan ari zela. Grabatua tumulutik ate-
ra eta Kernuz gazteluan (Pont-L’Abbé) 
zeukan museotxoan ikusgai ipini zuen. 
Chatellierren jakin-mina piztu zuten zi-
rrimarra haiek, baina ez zuen jakin ho-
riek interpretatzen: “Kopaz, zirkuluz eta 
irudiz jositako monumentu bitxi hau des-
kribatzea zaila da. Ez gaitzala fantasiak 
engainatu, utz diezaiogun agian egun ba-
tean azalduko den Champolion bati gure 
ordez irakur dezan”.

1911n, Chatellier hil zenean, familiak 
bilduma osoa (Saint-Bélec lauza barne) 
Saint-Germain-en-Laye-ko Arkeologia 
Museo Nazionalari saldu zion. Museoko 
sotoan ahaztuta egon zen harlauza men-
de osoan, 2014an berriro aurkitu zuten 
arte. Bretainia Mendebaldeko Unibertsi-
tateko Yvan Pailler eta Bournemoutheko 
Unibertsitateko Clément Nicolas arkeo-
logoak arduratu dira objektua ikertzeaz. 
Harria digitalizatu dute eta gizakiak egin-
dako marka eta aldaketa guztiak xehe 
aztertu. Marraz lotutako motiboengatik, 
mapa bat izan zitekeela pentsatu zuten 
hasieratik. Gero ikusi zuten harriaren er-

liebe naturala ere aldatu zutela kartogra-
fo aitzindari haiek, eremu erreal baten 
orografia adierazteko. Beraz, Saint-Bélec 
hiru dimentsiotako mapa litzateke.

Eta, azkenik, mapak Bretainiako zer 
eremu jakin jasotzen duen ere ondorioz-
tatu dute: Odet ibaiaren bailarako 13 
kilometroko tartea. Coadriko muinoak, 
Mendi Beltzak eta Landulan mendigunea 
identifikatu daitezke harrian, lerroek 
ibai-sarea adierazten dute, eta hainbat 
marka bat datoz Brontze Aroko eraiki-
nen, tumuluen edo bideen arrastoekin. 
Geolokalizazioaren bidez ondorioztatu 
dute mapak %80ko zehaztasunez irudi-
katzen duela ingurua. Antzeko hainbat 
pieza aurkitu dira munduan, baina orain 

arte ez da lortu beste mapa horiek non-
go erliebea irudikatzen duten jakitea. 
Clément Nicolasek dioenez, “identifika-
tutako lurralde baten maparik zaharre-
na izan daiteke”.

Arkeologoek ez dakite zergatik egin 
zuten mapa, ezta hilobi batean zergatik 
ehortzi zuten ere. Agian lurralde har-
tako agintariek enkargatu zuten lana, 
lurraldearen jabetza berresteko-edo, 
eta leinuko buruzagi bat hil zenean ha-
rekin batera ehorztea erabakiko zuten. 
Edo agian harria grabatu zuen artista 
bere obrarekin batera ehortzi. Clément 
Nicolasek gauza bat dauka argi: “Iraga-
neko jendarteen ezagutza geografikoa 
gutxiesteko joera daukagu”. 

Erromatar eliteen kluba
Ingalaterra iparraldean, Scarborough hi-
rian, arkeologoek villa erromatar berezia 
aurkitu dute. Egitura zirkularra du erdian 
eta handik beste egoitza batzuetarako 
sarbidea: termak, gurtza gunea… Luxuz-
ko eraikina ez zen inoren bizitoki, baina 
publikoa ere ez zen. Hala, adituen ustez 
orduko eliteentzako kluba zela.

 Halako beste egiturarik ez da orain arte 
aurkitu, ez Ingalaterran ezta Erroma-
tar Inperioaren gainerako lurraldeetan 
ere. Horregatik, Keith Emerick Historic 
England erakundeko antzinako monu-
mentuen inspektorearen hitzetan, “azken 
hamarkadako erromatar aurkikuntza ga-
rrantzitsuenetakoa dela esango nuke”. 

Saint-Bélec lauza identifikatutako eremu baten maparik zaharrena izan daiteke.
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   eta   elkarlaNeaN

esperientzien kutxa

Ospatzea modu bat da 
gelditzeko; eta zer-
tan ari garen arreta 

jartzeko. Hala azaldu digu-
te Haragoko kideek: “Ospa-
tzeak balio du ikasteko, izan 
ere, ongi egin duguna ospa-
tzen dugunean, elkarrekin 
ari gara ikusten zerk balio 
digun. Eta hori egin aha-
la, ikusten dugu baita ere 
zerk ez digun balio. Edozein 
proiektu eta lan prozesutan 
hori oso garrantzitsua da ga-
rapenerako”. Gelditzea eta 
egiten ari garenaz kontzien-
tzia hartzea ezinbestekoa 
dela diote: “Bestela ez dakigu zertan ari 
garen, eta egon gaitezke indarrak xahu-
tzen, edo egon gaitezke egin nahi dugu-
netik desbideratuta”.
 Ospatzeko erritualen baitan, erre-
konozimendu ariketak egiten dituzte 
eta hori taldearen barruan bakoitzari 
leku bat egiteko eta denontzako lekua 
elikatzeko modu bat dela azaldu dute: 
“Errekonozimendua oso garrantzitsua 
da gatazka gutxiago egoteko eta dau-
den gatazkak beste era batekoak izateko. 
Errekonozimendu gutxi egotea, norma-
lean gatazka elikatzea da”. Bi errekono-
zimendu motak dira beharrezko: taldea-
ri aitortzen zaiona, hau da, denen artean 
lortu dena agerian jartzea, batetik. Eta 
bestetik, bakoitzaren balioak aitortzea: 
“Hitzetara ekartzen dugu nola ikusten 
dugun bakoitzak bestearen lana, bakoi-
tzak zer ekartzen dion taldeari...”. Horrek 
guztiak taldeko autoestima elikatzen 
duela argi dute.
 Horrez guztiaz gain, ospatzen denean 
“hurrengo prozesuetarako haziak sor-
tzen dira”. Horregatik, urte amaieran os-
pakizun bat egiten dute, baita proiektu 
eta prozesu bakoitzaren amaieran ere. 
Erritualizatuta dutena maiztasuna da, 
baina ospakizun bakoitza da desberdina 
eta esperimentatzea maite dute. “Os-
patze ariketek badute bere alde serioa: 
begiratu, aztertu, hausnartu. Eta bes-
talde, ardoarekin topa egiten dugu eta 

hor zerbait askatzen da”. Plazerrari eta 
eremu informalei tarte egitearen garran-
tzia esplizitatuta dute. Horregatik, hilero 
“arintasunerako lekua” kontzeptuarekin 
deskribatu duten espazio informal bat 
dute: “Izan daiteke noriara igotzea, edo 
bazkari bat, edo mendira joatea... ireki 
eta askatu, eta barre egin. Horretarako 
da hilean behingo tarte hori. Plazerra-
ren ikuspegia ere badugu: bazkari eder 
batekin ospatzea, bada plazerretik os-
patzea”. Hileroko hori irmoki mantendu 
beharra dute, baina zergatik heldu hain 
sendo eremu informalari? “Harremana 
elikatzeak ematen digulako aukera lana 
askoz hobeto egiteko, talentu pertsona-
lak talde erronken zerbitzura jartzeko. 
Espazio horiek desagertzen badira ore-
kak galdu egiten dira, ikuspegia galtzen 
da nondik eta zertan ari garen”.

“NATURAN KONEKTATU EGITEN 
GARA”
“Asko lantzen dugun zerbait da gorpu-
tzetik egotea eta gure hausnarketa asko 
gorputz ariketetatik datoz, mugimen-
duak esaten digun horri hitza jartzetik. 
Horregatik egiten ditugu gauza asko na-
turan: naturan errazago da gorputza-
ri leku eginez entzutea, arreta barru-
ra ekartzea, mugimendua, konpartitzea 
eta hortik elkarri entzutea... arreta asko 
fintzen da gorputzari kasu egiten dio-
gunean. Gorputzak gauza asko esaten 
dizkigu”. Bizitza mugimendua denez, 

lanerako ere mugimen-
dua asko erabiltzen dute: 
“Ez dugu berdin hitz egiten 
mahai baten bi aldetara ja-
rrita, edo bide berean goa-
zela hizketan ari garenean. 
Gorputzak eta buruak ko-
nexioak dituzte. Horregatik, 
mugitu egiten gara norma-
lean”.
  Lan prozesua zein fase-
tan dagoen aztertzen dute, 
eta fase bakoitzean dauden 
beharren arabera, naturara 
irtetea eraginkorrago dela 
probatua dute: “Hasieran, 

proiektu bat sortzeko, behar 
da sormenetik, irekitzetik, aukerak ikus-
tetik, konektatzetik... fase irekia dela 
esan dezakegu. Ondoren beste fase bat 
egongo da barruragokoa, gauzatzekoa, 
eskatuko duena zehaztasun asko, orde-
nagailuz ordu asko sartzea, edo koordi-
nazioa... eta bukaerako faseak eskatuko 
du arreta on bat, zer gertatu den azter-
tzeko, eta hori ere kanpoan egitea era-
ginkorrago izan daiteke”. 

Topa dagigun lanean ere

Zer egiten du: 
Aholkularitza, bidelaguntza 
eta erraztailetza zerbitzuak, 

enpresa, elkarte eta 
pertsonentzat.

Langile eta bazkideak: 2. 

Egoitza: Donostiako Egia.

Harremanetarako: 
info@harago.eus

 
HARAGO AHOLKULARITZA

harago.eus
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ENEKO ARZUAGA

AGENDA

EZ NAIZ KOLONIALISTA, BAINA... 
hitzaldia eskainiko du axier lopez 

argiako kazetariak: gure esklabista eta 
kolonialistez, Elkanoren mundu biraren 

v. mendeurrena oinarri. 
 

maiatzak 7
bermeoko nestor basterretxea aretoan, 

18:00etan.

maiatzak 25
barakaldon, 19:00etan (lekua oraindik 

zehazteke).

 olatukoop sareak, Kooperatibak 
denontzat proiektuaren baitan formazio 

zikloa antolatu du. izena emateko, helbide 
honetara idatzi behar da: 

koopdenontzat@olatukoop.eus
hiru hitzaldiak Errenteria-oreretako 

merkatuzar-en izango dira, 
10:00etatik 13:30etara:

EKONOMIA SOZIAL ERALDATZAILEA 
ETA KOOPERATIBISMOA

maiatzak 14.
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Ez dizut gauza berririk kontatuko 
esaten dizudanean, irakurle, Ar-
giann bekadunak aritzen direla 

lanean. Ohituta gaude, baina, idatziz-
ko kazetaritzan ikusten. Lau hilabe-
tean behin egoten da mugimendua, 
sartu eta ateratzen dira ofizioa ikas-
teko gogoz dabiltzan gazteak. Orain 
aurkeztera natorren bekadunak hi-
labete baino gehiago darama dagoe-
neko Argian praktikaldia egiten, ida-
tzizkoa ez den kazetaritzan.

Eneko Arzuaga duzue, hondarri-
biarra. Diseinu grafiko ikasketak 
burutzen ari da eta etxe honetan 
egindako hiru hilabeteko praktike-
kin osatuko du gradua. Hainbat lan 
egiten ari da: publizitate eta grafikak 
sortzen ditu papererako zein digi-
talerako, multimedian ere badabil 
bideoen grabazio eta edizioan lagun-
tzen, eta Dani Blanco argazkilariare-
kin batera joaten da tarteka errepor-
taje eta elkarrizketetako argazkiak 
ateratzera, ondoren txukundu eta 
astekarirako prest jartzeko. “Betida-
nik interesatu zait artea, bai argazki 
eta bideoen mundua, bai eta marraz-
ki eta diseinua”, diosku. Ez dira hari 

horri tiraka egindako lehen ikaske-
tak. Aurretik ikus-entzunezkoetan 
ibilia da.

Aitortu digu zail zitzaiola irudi-
katzea astekari bateko lan egiteko 
modua eta erritmoa eta “espektatiba 
handirik ez egiten ahalegindu zela”, 
hiruhileko honen aurretik. “Aurki-
tu dudana asko gustatu zait, giroa 
oso ona da eta oso ondo jaso nautela 
sentitu dut. Niri lan egiteko modu 
berriak ezagutzeko balio izan dit eta 
asko ikasten ari naiz”, jarraitu du, be-
rea duen diskrezioz. 

Ekainean bukatuko du Argiako 
egonaldia, praktika moduan behin-
tzat; eta horrekin batera emango die 
amaiera ikasketei ere. Galdera handi 
samarra bota diot, akaso inertziaz: 
eta gero zer? Gogoa du lanean haste-
ko. Gustuko mundua du ikus-entzu-
nezkoena eta diseinuarena, eta hor-
tik tiraka zerbait lortzen ahalegindu 
nahi du. Ez da erronka makala, baina 
saiatu gabe ez dago ezer. Habiatik 
salto egiteko garaia heldu da.

Praktikaldia ondo zukutzen ari 
denaren sentsazioa dut. Ez da hasie-
ra txarra hegoak astintzen hasteko. 

Kazetaritza ez da idatzita 
bakarrik egiten

  itsaso ZuBiria etXeBerria

Axier Lopez 
Ez naiz kolonialista, baina...
 hitzaldian azalpenak ematen, 

Iruñeko Katakraken, apirilaren 28an. 
Argazkia: @katakrak54.
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Garrazkien sasoia da. Gero 
eta gehiago ikusten dira 
gure baratzeetan. Gehie-

netan etxe inguruan. Hemen-
goak, gureak ez direlakoan, im-
migranteak diren ustetan, eta 
hozkilak izaki, hemen atarra-
mendu exkaxa izango zutela-
koan ale bakanen batzuk bes-
terik ez zen ikusten lehen, batik 
bat Bizkaiko lurralde epeletan 
eta Lapurdiko etxeren batean. 
Gero jabetu gara ederki hazi eta 
fruitua poliki ematen dutela. 
Hotz handirik ez den tokietan 
negurako babes berezirik anto-
latu gabe ere nonahi ikus daitezke laran-
jondoak (Citrus sinensis) eta limoiondoak 
(Citrus x limon) alez mukuru eta orain-
txe lorez gainezka. Eta orain denok nahi 
ditugu atari aurrean; izan ere, batzuen 
loraldiak duen lurruna erogarria da. Eta 
gure betiko berexi usainean ez dugu au-
zoan ikusten ditugun limoi eta laranjak 
izatera errenditu nahi. Nola ba! Zerbait 
bitxia nahi eta hor azaldu zaizkigu min-
tegi eta landare dendetan, lorategi soil 
eta baratze jantzietan zein baino zein 
garrazki xelebreagoak: limondoa (Citrus 
aurantiifolia), Tahitiko limondoa (Citrus 
latifolia), limetondoa (Citrus limetta eta 
Citrus limettioides), zidrondoa (Citrus me-
dica), mandarinondoa (Citrus reticulata), 
klementinondoa (Citrus clementina), sa-
tsumondoa (Citrus unshiu), tangerinon-
doa (Citrus tangerina), lima-mandarinon-

doa (Citrus limonia), arabisagarrondoa 
(Citrus x paradisi), laranjondo mingotsa 
(Citrus aurantium), kumkuatondoa (Ci-
trus japonica), laranja gogorrondoa (Ci-
trus trifoliata), Budaren eskua (Citrus me-
dica var. sarcodactylis), bergamotondoa 
(Citrus bergamia), odol-laranjondoa edo 
sangina (Citrus sinensis), yuzuondoa (Ci-
trus x junos edo Citrus ichangensis x Citrus 
reticulata var. austera) eta abar. Pentsa-
tzen da garrazki guztiak lau garrazki na-
turaletatik naturalki edo artifizialki hi-
bridatuz sortutakoak direla: limoiondoa, 
arabisagarrondoa, mandarinondoa eta 
papeda (Citrus micrantha). Erraz hibri-
datu edo nahasten dira Citrus-tarrak be-
raien artean eta hibridatutakoak baita 
berhibridatu ere... Horrela sortu dira eta 

sortzen ari dira barietateak eta 
barietateak. Eta presta gaitezen 
gure baratzeetan ikusteko; eta 
garrazkidi sailak gure izango di-
tugula ere ikuskizun dugu. 

Garrazkiek etorkizun opa-
roa dute, elikaduran erabiltzen 
dira asko: batik bat zuritu eta 
atalka jaki edo zukututa edari. 
Hor dira marmelada sonatuak 
ere edota edari berezien eda-
lontziaren ertzean apaingarri 
edo barruan freskagarri. Azale-
kin olioak ekoizten dira eta kos-
metikarako bestelako gai asko 
ere bai. Farmaziaren industria 

erraldoiak ere erruz erabiltzen du garraz-
kien azido zitrikoa. 

Gure gazte danboran heroinazale jon-
kiek limoi zukua erabiltzen zuten heroi-
na urtu eta injektatzeko. Non aritu ziren 
arrastoa garbia izaten zen: txuta eta li-
moia. Lehengoan lagun baten etxe berria 
ezagutzera joan eta aldamenean duten 
fruituz dariola dagoen laranjondoaz gal-
detu eta “laranjondo hiltzailea” esaten 
diotela esan zigun. Nonbait inguruko ai-
tona batek argitu dio nola lehen arbola-
ren azpian, erdi-ezkutatzen ziren jonkiak 
eta limoia beharrean laranja erabili; eta 
laranjak azido zitriko oso gutxi... Orain 
lagun horiek zaintzeko dauden etxeetan 
zuzenean azido zitrikoa ematen diete. 
Limoiondoa jar dezatela, istorioetara-
ko behinik-behin, atarian. Nora jo ederki 
adieraziko du. 

jakoBa errekoNDo
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

GARRAZKIAK: GOZO 
USAINDU ETA GARRATZ BIZI

lima-mandarinondoa 
fruituz eta lorez beteta.

Platanoak potasio asko daukala 
eta entzun dut azala uretan egun 
batzuz eduki eta ondoren ur 
hori lurrari botatzea ona dela. 
Zein iritzi duzu honen inguruan?  
Milesker!

Egia da potasio asko duela bana-
na azalak. Hala ere, uretan jarri eta 
ez zaio potasio hori urtuko. Onena 
luar pilan nahastea da. Usteldu eta 
luartuko da eta luar hori erabili on-
garri gisa. 

Duda bat daukat, ea haziak 
harearekin nahasteaz ari zarenean 
hondartzako hareaz edo errekakoaz 
ari zaren. Eskerrik asko. 
Beti ibaikoa edo silize harrobikoa. Inoiz 
ez itsasokoa. 

 Ane Leturia  Margherita Cardona

Bidali zure galdera:
bizibaratzea@bizibaratzea.eusIRAKURLEAK GALDEZKA
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Bertako gatzagengatik da ezagun 
Arabako Añana eskualdea batik 
bat, baina duela bi urtetik, gatza-
rekin batere zerikusirik ez duen 

beste proiektu berezi bat ere badago 
martxan Zanbranan: Añanako Humusa. 
Andrea Cortes Paz, Estibaliz Ramirez 
Leiva eta Tania Busto Lopez dira ekoiz-
penaren atzean dauden kideak. “Ingu-
rumenari lotutako hainbat jardueratan 
ari ginen hirurak lanean lehenagotik; 
hiri-baratzeetan, plangintza agroeko-
logikoetan… gutako bat txiletarra da, 
eta han oso ongi ari ziren funtzionatzen 
zizare-humusaren esperientziak”. Han 
arrakasta izan bazuen, hemen zergatik 
ez? Proiektua martxan jartzeko lanean 
hasi ziren eta 2019ko otsailean abiatu 
zuten egitasmoa. 

LURRA BERRESKURATZEN
Zizare-konpostak lurrari onura asko da-
karzkiola azaldute: lurrak eta landareek 
behar dituzten sustantzia eta mineral 
organikoak erakartzen ditu, nutrienteak 
hobeki bereganatzen ditu eta oroko-

rrean lurrak egituratzen eta orekatzen 
ditu, beste gauza askoren artean. “Azken 
batean, lurra berreskuratzen ari garela 
diogu guk”, gehitu du Bustok. 
 Nola den zizare-humusaren ekoizpen 
prozesua? Labur-labur azalduta, hauxe 
da kontatu diguna: “Materia organikoa 
aurre-konpostatu egin behar da lehenik, 
tenperatura zehatz bat hartu behar du 
patogeno batzuk ezabatzeko. Behin ma-
teriala aurre-konpostatuta dagoenean, 
zizareak hori jaten doaz eta kaka egiten 
dute. Horixe da humusa”. Bizilagun abel-
tzain batek dituen behien gorotza era-
biltzen dute humusa egiteko. “Urte erdia 
kanpoan egiten duten animaliak dira”. 
Prozesu guztia hurbilean eta jasangarri-
tasun soziala, ekologikoa eta ekonomi-
koa bultzatuz ari dira egiten.

EREDU GUTxI INGURU HURBILEAN
Madrilen izan ziren Añanako Humusa 
proiektuko hiru kideak ikastaro bat ja-
sotzen, eta gerora, Landa, Itsasertz eta 
Elikagaien Sustapenerako HAZI agen-

tziarekin elkarlanean Zestoako Hezie-
ko zizare-hazkuntza proiektuan ikasten 
eman zuten denbora bat. “Handik buel-
tan, gutako baten aitak zuen lursail ba-
tean hasi ginen lanean Zestoatik ekarri 
genituen zizare-gorriekin”. 
 Euskal Herrian zizare-humusa ekoiz-
teko egitasmo gutxi dagoela dio Arabako 
ekoizleak. Aldiz, Asturiasen, Galizian, 
Extremaduran edo Madrilen ustiategi 
dezente ezagutzen dituzte. “Gasteiz in-
guruan eta Errioxa eta Burgos aldean 
badira batzuk, baina ez da hain ohikoa 
eta horietako gehienek gainera prezio 
oso baxuan saltzen dute produktua”. 
Antzeko egitasmo gehiago egongo bali-
ra zailtasun gutxiago izanen lituzketela 
uste du Bustok; izan ere, baimenak-eta 
lortzeko nahikoa lan izaten dute, ustiate-
gi hauek zer diren definitu gabe dagoe-
lako oraindik: “Ez dakite gu hondakinen 
kudeaketa alorrean sartu, edo abeltzain-
tza nukleo bezala hartu…”. Eskala txikian 
ekoizten dute humusa oraingoz, inguru-
ko baratze txikietarako. 

GaraZi ZaBaleta
@TIRIKITRANN

añanaKo humuSa

HIRU EMAKUME 
ZIZARE-HUMUSA EKOIZTEKO 
PROIEKTUAREN ATZEAN
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valentziako antipersona argitaletxeak Japón 
Salvaje. Radicales, proscritos y violencia (Japonia 
basatia. Erradikalak, legegabeak eta indarkeria) 
izenburuko saiakera laburra, ehun orrialde 
pasatxokoa, argitaratu berri du. liburuak 
bost autoreren testuak jasotzen ditu: alvaro 
arbones, andrea Peñalver, Javi Sanchez, Frutos 
Salas eta Paula garcia. XX. mendean Japonian 
loratutako suminaldi iraultzaileak ezagutzeko 
abiapuntu interesgarria da; tartean, 
zengakuren ikasle mugimendua, Japoniako 
liga Komunista iraultzailea, Japoniako 
armada gorria eta Japoniaren aurkako asiako 
Ekialdeko Fronte armatua. matxinadarako 
ekosistema horren hazia 1945ean erein zen, 
Japoniak gerra galdu zuenean aEben aurrean 
–1951. urtean bi arerioek bakea sinatu zuten, 
San Frantziskoko bake itunarekin batera–. 
gero, 1960. urtean, aEben eta Japoniaren 
arteko lankidetza eta Segurtasun ituna 
(anPo akronimoarekin ezagutzen da) adostu 
zuten. hitzarmenaren klausulek aEben 
erabateko esku-hartzea bermatzen zuten 
defentsa alorrean; besteak beste, Japoniako 
lurraldean armada estatubatuarraren baseak 
jartzeko eskubidea. “testua iraingarria zen. (...) 
Japonia, herrialde menderatua zen”.

  juleN aZpitarte   

sugearen dantza, 
katanak eta 

hegazkIn bahItuak

Horiekin batera, azken 
hamarkadetako bes-
telako biolentziak eta 
eragile erradikalak ere 

jasotzen dira liburuan, besteak 
beste, Yakuza mafia garaikidea-
ren eragin politikoa eta ekono-
mikoa, Yukio Mishima idazleak 
diseinatutako estatu kolpea, 
eskuin muturreko nazionalis-
moa edo irlako herri indigenek 
(Ainu herria), etorkinek (ko-
rearrak) eta gutxiengo sozialek 
(burakumin) jasandako jazarpe-
na. “Japoniako kultura gertukoa 
iruditzen zaigu bertako anime 
filmekin eta manga komikiekin 
hazi garelako, baina bere his-
toria politikoa eta errealitate 
soziala ezezaguna da gutariko 
gehiengoarentzat”. Bada, histo-
ria misteriotsu horren baitan 
erreboltariak, kondenatuak eta 
odol-ibaiak ezkutatzen dira. Fi-
nean, Japón Salvaje abiapuntu 
iradokitzailea da Ekialde Urru-
neko Inperioaren arrakaletan 
arakatzeko.

KASKOAK ETA MAKILAK
Zengakuren edo Ikasleen Go-
b e r n u  G u z t i e n  B a t a s u n a , 
1948an sortu zen. Mugimendu 
marxista zen, baina Ezker Be-
rriko anarkismoaren trazak 
ere antzematen zitzaizkion. 
Eratze-urte horretan, 300.000 
ikaslek 116 unibertsitate gel-
diarazi zituzten irakasleen ba-

besaz. Zengakuren ikasleen pro-
testen abangoardia bihurtu zen, 
eta bere itzala 1960ko hamar-
kadan mundu osoan loratuko 
ziren ikasle mugimendu iraul-
tzaileentzako erreferentzia bi-
lakatu zen, batez ere hiri-gerri-
llako taktiketan oso aurreratuta 
baitzeuden. Horrekin batera, 
sekulako jendetza batzen zuten 
manifestaldietan, langileekin el-
karlanean. Bere jarduna ANPO 
tratatuaren aurkako ekintzetan 
ardaztu zen, alegia, AEBetako 
esku-hartze inperialistaren eta 
bi gobernuen arteko lankidetza-
ren kontra. 
 Jardun hori, gainera, nabar-
men erradikalizatu zen mugi-
mendua hazi zen heinean. Hala, 
1953. urtean, inperioko jau-
regia hartzeko ahalegina egin 
zuten Japoniako Alderdi Komu-
nistarekin batera. Errepresioa 
eta sarraskia alimalekoak izan 
ziren. Ondorioz, zenbait sekto-
re sortu ziren mugimenduaren 
baitan: tradizio maoistaren eta 
trotskistaren jarraitzaileek ka-
leak hartu zituzten, eta ezkerre-
ko alderdien dinamiketatik at 
aritzen hasi ziren. Muturreko 
ikuspegi horri jarraituz, alderdi 
politikoak alboratu, eta prole-
talgoaren laguntza eskatuko zu-
ten gobernuari aurre egiteko. 
 1959. urteko azaroan, hala-
ber, Nobusuke Kishi lehen mi-
nistroak AEBen eta Japoniaren 
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arteko Lankidetza eta Segurtasun Ituna-
ren zirriborroa proposatu zuen. Bande-
ra gorriak zeramatzaten 80.000 ikasle 
eta langile inguruk osatutako protesta
-mobilizazio handia sartu zen Dietako 
Eraikinean (Japoniako botere organo 
gorena). Bilkura horretan akordioa lortu 
nahi zen, eta ikasleek 5.000 polizia ingu-
ruri egin behar izan zieten aurre. Lehen 
ministroa eraikinetik atera behar izan 
zuten, eta hegazkin bat hartzen saiatu zi-
ren ituna aireportuan sinatzeko asmoz. 
Tokioko Nazioarteko Aireportuan, baina, 
milaka manifestari bildu ziren. Gauez, 
poliziak indarrez atera zituen ikasleak 

eta dozena batzuk ere atxilotu zituen. 
Hartara, manifestazio handiak antola-
tzen hasi ziren, eta ikasleen, langileen 
eta intelektualen arteko aliantzak sen-
dotu zituzten. AEBetako Sunagawako 
base militarraren inguruan sortutako 
gatazkan ere parte hartu zuen Zengaku-
renek. Base hura eraikitzeko, 100 lan-
gile-familia beren etxeetatik kanporatu 
zituzten. Horren aurrean, Zengakurenek 
kanpaleku bat eraiki zuen base milita-
rraren ondoan, langile-familiekin batera 
erresistentzia antolatzeko. Hala, 1956. 
urteko urrian 500 eta 3.000 pertsona ar-
tean joan ziren barrikadak jartzera.

[zengakureneko kideak] 
hiri-gerrillako estrategietan 

oso aurreratuta zeuden. 
hamarkadak geroago 

globalizazioaren aurkako 
protestetan erabili ziren 

taktiken aurrekaria izan zen 
sugearen dantza 
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Oso ezaguna da Zengakuren mugi-
menduko kideen kaleko uniformea: 
kaskoak buruan eta makil luzeak es-
kuetan. Hiri-gerrillako estrategietan 
oso aurreratuta zeuden. Horren era-
kusle “sugearen dantza”. 1960. urtean, 
ANPOren kontrako protestetan erabili 
zuten estreinakoz maniobra sigi-saga-
tsu hori: kaskoak soinean zituztela, ak-
tibista-zutabe handi bat osatu ondoren, 
alde batetik bestera bizkor eta sigi-saga 
egiten zuen manifestazioak. Aurrean, 
polizia-hesiek ez zekiten manifestariek 
zein lekutan erasotuko zuten. Hamarka-

dak geroago globalizazioaren aurkako 
protestetan erabili ziren taktiken aurre-
karia izan zen sugearen dantza. Piztia 
narrasten hasi zen urtean, sei milioi 
langile eta ikasle bildu ziren ANPOren 
berritzearen kontrako ekintzetan; hain 
zuzen ere, Hanedako Aireportuko batai-
lan parte hartu zuten. Borroka latzaren 
eraginez, Eisenhower presidente estatu-
batuarraren hegazkinak ezin izan zuen 
lurrik hartu.
 Hurrengo urteetan, Vietnamgo gerra-
ren aurkako hainbat ekintza zuzendu 
zituen Zengakurenek. Haatik, mugimen-

dua ahultzen hasia zen; esaterako, 1968. 
urtean, erakundearen autoritarismoa-
ren kontrako Zenkyoto eratu zen. Mugi-
menduaren azken egunetan, jarraitzaile 
sutsuenak bakarrik gelditu zirenean, el-
kar hil zuten. Prentsa horiaren arabera, 
kideak nihilista hutsak ziren.
 Bereizketak hasi ziren urte horretan, 
halaber, Zengakurenek Yukio Mishima 
idazle eskuindar tradizionalista gonbida-
tu zuen Tokioko Unibertsitatera solasaldi 
batean parte har zezan. Topaketa horren 
harira, hauxe idatzi zuen Mishimak: “To-
kioko unibertsitateko Yasuda hitzaldi-a-
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retoan egindako erasoan Zengakurenek 
agerian utzi zuen estrategia militarrari 
buruz ezer gutxi zekiela, ihesbide guztiak 
itxita utzi baitzituzten, eta horrek esan 
nahi zuen hiltzeko prest zeudela, baina 
ez zeuden horretarako prest, inondik 
ere”. Ikasle gazte erradikalak epelegiak 
iruditu zitzaizkion idazleari, –gogoratu 
Mishimak bere buruaz beste egin zue-
la seppuku erritualaren bidetik–. Testu 
berean, terrorismoaren aldeko aldarria 
jaso zuen: “ (…) Orduan ulertuko zuten 
[ikasleek] ez dagoela terrorismoa baino 
ekintza eraginkorragorik”. 

GORRI ARMATUA
Liga Komunistako barneko istiluak tar-
teko sortu zen, 1969. urtean, Armada 
Gorriko Zatiketa (AGZ). 400 kide bildu 
zituen eta gerra deklaratu zion Japonia-
ko Inperioari. Gobernuak, kikilduta, ka-
sik militantzia guztia espetxeratu zuen. 
Kanpoan gelditu zirenek, baina, gogor 
erantzun zioten: hegazkin bat bahitu 
zuten katanak eta jostailuzko armak 
baliatuta. Azkenik, hegazkina Pyong-
yangen lurreratu zen. Gerra odoltsua 
etortzear zen.
 AGZko hondakinak Libanora joan 
ziren, ondoan Armada Gorri Batuko 
(AGB) zenbait kide zeramatzatela. 
AGBko kideak militante bihozgabeak 
ziren: elkar hiltzen zuten autokritika-
ko saio basatietan; kide zalantzatienak 
jipoitzen zituzten eta biluzik uzten zi-
tuzten zuhaitzetara lotuta, izoztuta hil 
arte.
 Hala, Palestinaren Askapenerako 
Fronte Popularraren (PAFP) laguntzaz, 
Japoniako Armada Gorria (JAG) eratu 
zuten. Bekako bailaran arte terrorista 
guztiak ikasi zituzten: komunikatuak 
idatzi, mota guztietako jaurtigaiak 
bota, lehergailuak egin, estatu eta en-
presetako ordezkariak limurtzeko tek-
nikak, eta abar. Masao Adachi eta Koji 
Wakamjutsu zinegileek pelikula bat 
filmatu zuten Libanoko entrenamendu
-zelai horietan, zeina Interneten ikus 
daitekeen: Japanese Red Army/PFLP: 
Declaration of World War (1971) (Ja-
poniako Armada Gorria/PAFP: Mundu 
Gerraren Deklarazioa). 
 Bada, entrenamenduen eta filmake-
taren ondotik ekintzarako unea eto-
rri zen. PAFPen operazio buru  Wadi 
Habbab-en aginduz, hiru aktibista ja-
poniar Erromara joan ziren, Israelera 
zihoan hegaldi bat hartzeko. Biolinak 
gordetzeko kutxatiletan UZI 58 armak 
eta granadak gorde zituzten. Lodeko 
aireportura iritsi zirenean, tiroka hasi 
ziren. 26 lagun hil zituzten. Erasotzai-
leetako bat immolatu egin zen, biga-
rren bat lagunen tiroen ondorioz hil 
zen, eta hirugarren bati lehergailuak 
huts egin zion. XX. mendeko bigarren 
erdiko atentaturik garrantzitsuena 
egin zuten. Mossad aho bete hortz 
gelditu zen. “Gertakizun batzuetara-
ko prestatuta geunden, baina ez arma 
berri honetarako, japoniarrak”, esan 
zuen Israelgo lehen ministro Shimon 
Peresek.
 1973. urtean lehenengo hegazkina 
bahitu zuten, eta 1977. urtean beste 

bi hegazkin hartu zituzten. Tarteka, 
enbaxaden aurkako atentatuak ere bu-
rutu zituzten. Kideen egoera gero eta 
itogarriagoa izanagatik ere, 1980ko 
hamarkadan ere beren jardunarekin 
jarraitu zuten, otso bakartien erara; 
esaterako, 1987. urtean, Venezian 
egindako G7ren bileratik gertu leher-
gailurik gabeko mina flotagarri bat 
jarri zuten, baita erabateko panikoa 
sortu ere. 1990. hamarkadarekin ba-
tera, erakundearen gainbehera iritsi 
zen. Libanok herrialdetik bota zituen, 
eta poliziak zelula bat desegin zuen Li-
man, zeina Sendero Luminoso erakun-
dearekin zebilen lanean. Ordurako, 
JAG oso ahulduta zegoen eta aholkula-
ri lana egiten zuen munduko hamaika 
txokotan, besteak beste, Errumanian, 
Filipinetan eta Txinan. 

 JAGaren sortzaile Fusako Shigenobu 
emakumea Osakatik gertu zegoen he-
rri batean atzeman zuten 2000. urtean. 
Operatibo zegoen lider bakarra zen, bai 
eta erakundearen kiderik karismati-
koena ere. Japonian bizi zen, hoteletan 
ezkutatuta, baina harreragile batek des-
kubritu zuen erretzeko zuen modu bi-
txiagatik. Hogei urteko espetxe zigorra 
ezarri zioten, eta kartzelan erakundea 
desegiteko komunikatua idatzi zuen, 
hogeita hamar urteko ibilbide beldur-
garria erein ostean. Bere sorkuntzaz 
geroztik Italiako Brigada Gorriak, Fran-
tziako Action Directe erakunde armatua 
eta RAFeko hiru belaunaldi igaro on-
doren ezereztu zen Japoniako Armada 
Gorria. 

kultura І 47

armada gorri batuko 
(agb) kideak militante 

bihozgabeak ziren: 
elkar hiltzen zuten 
autokritikako saio 

basatietan; kide 
zalantzatienak jipoitzen 

zituzten eta biluzik uzten 
zituzten zuhaitzetara 

lotuta, izoztuta hil arte 

Zengakuren taldeko 
ikasleak protestan, 

tokion, 1971n.
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 liBurua

Nazioartean puntako egile dugu 
Anthony Browne haurrentzako al-
bum arloan. Bere hainbat lan eus-

karaturik daude gure irakurleen pozera-
ko. Hor daude Basoan barrena, Osteratxo 
bat parkean, Kezkamuxelak edo Gorila 
bat, adibidez. Oraingoan, berriz, nazioar-
tean beste hizkuntzekin batera argitara-
tuta, Ernesto elefantea dugu Manu Lope-
zen itzulpenari esker.

Egileak, ohi duen bezala, testuarekin 
eta ilustrazioarekin jokatzen du trans-
mititu nahi duen mezua helarazteko. Ho-
rrela, hitzekin batera irudia ere “irakur-
tzera” bultzatzen gaitu. 

“Ernesto bere amatxorekin eta tal-
deko besteekin bizi zen. Egunero ibi-
li eta jan eta edan egiten zuten. Gauez, 
lo egiten zuten”. Esaldi horrek ematen 
dio hasiera liburuari, baina esaldiarekin 

batera elefante talde baten irudia ikus 
dezakegu, basamortu antzeko inguru ba-
tean elefante handiena ilara hasieran eta 
amaieran txiki bat. Txiki hori izango da 
hurrengo irudian irakurleari begira da-
goen bakarra. Eta elefante txiki horren 
istorioa kontatzen zaigu liburuan; nola 
jakin-minak bultzatuta oihana ezagutu 
nahi izan zuen eta bertan galdu. Lagun-
tza eskatu eta inork ez ziola kasurik egi-
ten harik eta sagu txiki batek “Laguntza 
behar duzu?” galdetu arte. Ernestok ha-
sieran ezetz erantzuten dio, baina sagu 
txiki horri esker lortuko du, azkenean, 
amaren ondora itzultzea.

Anthony Browneren liburuetan eder-
ki islatzen da transmititu nahi den me-
zua testuaren eta irudiaren tonuek bat 
eginez, baina horrez gain egileak sarri-
tan jolas egiten du irudiekin. Eta kasu 

honetan oihana da egilearen jolastokia. 
Oihanetik kanpoko lekua sikua, lehorra, 
kolore gutxikoa da; oihana, aldiz, kolorez 
beteriko espazioa, eta kolore bizitasun 
horretan naturakoak ez diren koloreta-
ko hainbat eta hainbat objektu ageri dira 
(pilota, gozokiak, marrubi erraldoiak, 
zintzilik dagoen arropa…) irakurlearen 
irribarrea sorraraziz, liburu zoragarri 
honetan.

Irakurleak ikus dezakeen moduan, 
alegia ezagunen antza du liburu honen 
argumentuak. Gorilari, lehoiari, hipopo-
tamoari edo krokodiloari laguntza es-
katu ondoren, eta hauen ezezkoa edo 
erantzun eza jaso ondoren, nola sagu 
txiki batek konpontzen dion arazoa ele-
fante-kumeari. Hots, txiki eta ahulak ere 
lagundu ahal diola bera baino handiagoa 
eta indartsuagoa denari. 

Laguntza behar duzu?

  XaBier etXaNiZ erle

ernesto elefantea
testuak eta ilustrazioak: 
anthony browne
PamiEla 2021
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 musika

damurik ez, 
bihotza aske
the potes 
mauKa

Arrasateko zazpikoteak kanta pro-
pioz –guztiak– osatutako bigarren 
lan luzea prestatu eta kaleratu du 

pandemia betean. Disko honen sortze 
prozesuaren hasieran, etena egin zuten 
Debagoieneko merkatari, ostalari eta 
zerbitzuen eskaintzaileei merezitako 
elkartasuna adierazteko asmoz; Negu 
Gorriak taldearen Gora Herria kanta 
birmoldatu eta Gora herrixa, eutsi mer-
kataritza bertsio hunkigarria plazaratu 
zuten. Horren ostean, buru-belarri jarri 
ziren hemen aurkezten dituzten hamabi 
kantak lantzen. Jakina den bezala, asko 
izan dira zailtasunak eta oztopoak, baina 
era berean denbora gehiago hartu dute 
kantak mimatzeko eta borobiltzeko; 
hain zuzen ere, oraingoan tematu dira 

tempo lasaiagoak lantzen eta detaileak 
batuz kantak beste era batean beratu 
dituzte.

Atzera eginez, gogoratu dezagun tal-
dea sortu zutela punketik eta Oi!tik ze-
tozen hainbat lagunek The Pogues eta 
enparauak gogoratu eta ondo pasatzeko. 
Aurreikusi gabeko erantzuna jaso zuten, 
baina 2019ra arte ez zuten kanta pro-
pioez osatutako lehen diskoa osatu. Lan 
horrek, Ametsak dira egi erabat bete au-
rretik, The Clash eta folk irlandarra oso 
presente ditu.

Bigarren disko hau, esan bezala, pau-
satuagoa da, nahiz eta indartsu abiarazi: 
Parez pare eta Ametsen bidean punk-rock 
eta folkaren arteko ijito-ezkontza ospa-
kizunak dira. Hasi gaitezen berriro tra-

diziozko eta tabernako Dubliners-en sa-
sikumea. Sustrairik gabe Oktoberfest-en 
erditutako punk-rock melodikoa, ederra. 
Moraletika 77ko punkarekin abiatu, bai-
na tempo erdian pausatzen da. Amona-
ren lentejak-ek kutsu ganberroa, malen-
konia, The Clash, folk bizia eta pasarte 
rockeroak batzen ditu, The Potes-en 
marka dauka. Galtzaileak (punk) rocke-
roagoa da eta Oi! leloak ditu. Pozoitutako 
kezkak, balada folk sentikorra. Umetako 
jolasak gitarra rockero gardena da eta 
Sandinista-k tempoen nostalgia dakar. 
Tik-tak rocka, punka, popa eta ska das-
tatzea da. Zein bakarrik zauden tekla-
tuek blaitutako punk-folka. Eta, azkenik, 
Musikaren magia gogoz egiten dutena 
ospatzeko irlandar folk zelta bizi-bizia. 

Bihozkaden tempoak

  iker BaraNDiaraN
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chill mafia 
noiz: apirilak 24 
non: iruñeko Katakrak

Iruñea NOLA?-k eta Katakrak-ek Bor-
borka zikloa antolatu dute elkarla-
nean. Amets Aznarezek gidaturiko 
kontzertu eta elkarrizketatxoak la-

runbat eguerdiz Katakrakeko hiruga-
rren solairu dotorean (eguerdiz eta arra-
tsaldez, bi emanaldi dituzten taldeen 
kasuan).

Euskal Herriaren parte bat hain go-
gotsu (eta beste bat hain pikatuta) duen 
taldearen txanda izan da larunbatean 
eta guk, ez galdetu nola, sarrerak lortu 
genituen eguerdiko paserako. Ben (izu-
garri bereizirik) Yart izan zuen Mafia 
Lasaiak lagun oholtza gainean. 

Emanaldiaren sarrera gisara, Ion Ce-
lestino agertu zaigu bideo batean eta 
Iruñeko panorama musikalaren historia-
ren mikroerrepasoa egin ondotik agurtu 
gaitu: “gozatu kontzertua eta gozatu beti 
badirelako aurrera begira dabiltzan bur-
muinak”. DJak hiruzpalau kantu pintxa-
tu ondotik, Celestinok aipaturiko gazte 
arruntak atera dira oholtzara 12:45ean: 
“Gabon guapos, sozialdemokraziaren eta 
Aitor Bizkarraren kontra”.

Imajinatzen duzuen espektakulua 
ematen dute. Nik imajinatzen nuena 
behintzat. DJ-a eta bi edo hiru abesla-
ri autotuneaturiko mikroetatik kantari. 
Jarrerak aportatzen du zuzenekoan gra-
baziotik harago eskain daitekeen hori. 
Kaleratu duten mixtape-ko kantez gain, 
mainstream ez zirenekoak ere eman di-
tuzte. Kantak jarri eta horien gainean 
abestu dituzte gehienak, base hutsaren 
gainean baten bat eta a capella bertsio 
bakarra: Agur Xiberua. Duinki defendatu 
dute gazteek zuzenekoa eta kasu, ez ditu 
edonork sartzen pare bat dozena kanta 
ordubete eskasean.

Etxean daudela aprobetxatuz, zerga-
tik ez amatxiri eskaini auzoari eginiko 
kantua, bere gogokoena. 31014 kanta 
Kilikiren partez amatxirendako. Amei 
eskainirikoak ere ez dira gutxi izan. Bi-
zardunak eta Silveira aipatzen dituen 
kanta berria erakutsi digute eta auto-
tunea erabiltzeagatik esker ironikoak 
eman dizkiete Fermin Muguruza eta Ibil 
Bediri. Benetan, Twitterretik at hobe 
ulertzen da dena.

Elkarrizketa saiakerak itxi du ema-
naldia. Saiakera diot, zaila izan delako 
euforiatik jaitsi eta baretasuna lortzea. 
Kiliki Frexko, Flakofonki eta Irene ese-
ri dira erantzutera. Honakoa zioen biz-
pahiru galderetan azkenak: “Zer eginen 
zenukete bafle hauetako batetik Sarri 
aterako balitz?”. Flako-ren erantzuna 
idazten ari nintzelarik bota dit oholtza-
tik: “Amets, espero dut apuntatzen ari 
zarena gure kontrako beef bat izatea”. 
Eta bueno, beef-ik ez dakit egiten, baina 
apuntatzen ari nintzena sasi-bertso egi-
na eman dit ia:

Heldu omen zarete egitera zerbait berria
utzirik behingoz alde batera 

sozialdemokrazia eta aberria
baina Sarri ezagutzen ez duenak 

ez dit mugiaraziko gerria
are gutxiago aldatuko du gaur egungo 

Euskal Herria.

Keba, ez du balio, aldatu duzue da-
goeneko lagunok. Eskerrik asko x ber-
pizkundea. 

 amets araNGureN arrieta     lupi lakasta

Eskerrik asko 
x berpizkundea
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Bertso-zopa

Gurutzegrama
eBaZpeNak

ezker-eskuin:

1. Festa. / adi, erne. 2. ardiak zaintzen dituena. 
3. helburu, xede. / txantxa. 4. Kanpandorrean 
dagoen instrumentu. / idi hitzak hitz-elkarketan 
hartzen duen forma. 5. izena (laburdura). / adar 
txiki, adartxoa. 6. Erasoari etsi gabe aurre egin. 

/ gehitzeko partikula. 7. beretik erraz 
ematen duena. 8. Edari alkoholiko. / hotsa.

goitik behera:

1. Jaikitzea. 2. nafarroako udalerria. 
3. hitzarmen. / ... cruz, politikari amerikarra. 
4. zerez atzizkia. / gangrena. 5. argazkiko 
gaztelua. 6. iruzurra, engainua. / 
neodimioaren sinboloa. 7. nafarroako 
mendia. / buruzagi arabiar. 
8. luzera neurri. 9. tratamendu.

hegazti batzuk zeozer jaurtiz
______ dabiltza alegre

hiru urteko mutiko neskak
ezkutatu gara _____.

oraindik ez dut gaitasun asko
hogei berba ditut nere

baina halere_______ zait
ez logika ta ez lege

hau ez nukeela konprenituko
_____ denak jakinda ere. (bis)

Eta zarata, dardara ostean
______ isiltasuna!

geldirik dago, blokeaturik
mundu hurbil nahiz______

ta hiru urte dituen batek
bizitzan zenbat fortuna.

hemen ari naiz bazterrik bazter
bai ezker ta bai______

non ote dabiltz aita ta ama
aitita eta_____?

Egun ta erdi hemen zuloan
arnastuaz______

arrano hoiek noiz alde egingo
ote duten gernikatik.

ta bizi banaiz nere patua
zein izango den______

nahiz ta haunditzen joango naizen
eta heltzen horregatik

________ bat eraiki behar
puska hautsi______. (bis)

LU
IS

 IR
IS

A
RR

I

Osatu Amets Arzallusek 2019an Gernikan botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero, bertsoari 
falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke. Gaia: 1934koa zen Jon 
Lopategi eta bera ume-ume izanda tokatu zitzaion, hiru urterekin, Gernikako bonbardaketa. Hiru 
urterekin Muxikan beldurtuta erabaki zuten trenbide azpiko estolda zulo batean egotea egun eta 
erdian. Eraman gaitzazu une horretara.

A P U T R E M A N E D U S I A
T I A F O I U B R E S A K F N
C E B R O M B X D E E T R D U
S N D A X A T X U K I S A R R
J A M P T E B E S K U M A E R
Z O E X A I H E L A S E D U U
R P S H U H T B I L O P R E T
E A N I O C A A N M E M O R I
A E O U K R O U X G B M I M A
R N T R M A T U E I P O K E T
E B I K A N R X K T A T A B M
O K I U B L Z A E A A P L E T
K U I C R B A U T A T T I R U
D I T Z E N T A N I T A I T A
M U M A B A N O L A K O I K I
R I B E R R Y B A D A K I T E
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ERRAZA

ZAILA

Sudokua

8   1 2   6 4
 6   9 4 5 7  
4 7  5   1 2  
9   6  1    
         
   2  9   7
 4 1   5  3 2
 2 9 4 7   1  
3 8   1 2   5

   1  2  6 7
 7  6   8   
   8   5  1
  8   5  2 3
         
7 3  4   1   
9  2   3    
  7   4  1  
4 5  9  6    

ERRAZA

ZAILA

895142367
173659842
246837591
618795423
524361789
739428156
982513674
367284915
451976238

895127364
162394578
473586129
957641283
234758691
618239457
741865932
529473816
386912745

esker-eskuiN: 1. JAIA, ZURT, 
2. ARTZAIN, 3. ITU, BROMA, 
4. KANPAI, IT, 5. IZ, ADAXKA, 
6. EUTSI, ERE, 7. EMANKOR, 
8. ARDO, DEIA.  

Goitik Behera: 1. JAIKIERA, 
2. ARTAZU, 3. ITUN, TED, 4. AZ, 
PASMO, 5. ABADIA, 6. ZIRIA, 
ND, 7. UNO, XEKE, 8. MIKROI, 
9. TRATAERA. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Zahar etxeen eredua 
birplanteatzeko ideia indartu 
da azken urtean. Zein da zure 
irakurketa?
Zaintzaren gabeziak mahai gainean 
jarri dira, zoritxarrez, miseria han-
di batetik; baina zahartzaroaz haus-
nartzeko aukera edo abagunea izan 
da eta hori zoragarria da. Uste dut 
erredundantzian erori dela, hala ere; 
eztabaidak gehiago direla publiko
-pribatua, ratioak… Beste gai asko 
landu barik gertatzen dira bizitzaren 
jasangarritasunari edo zahartzaroari 
dagokionez. Esaterako, non daude es-
kubide soziokulturalak egungo zahar 
etxeetan?
 
Egoitzen ereduak lotura 
handia du zahartzaroaz dugun 
iruditeriarekin.
Adinkeriaren ikuspegia oraindik pre-
sente dago gure gizartean. Zahartza-
roa estereotipatu da; horregatik hitz 
egiten dugu zaharren ahalduntze 
feministaz edo zahartze aktibistaz, 
txipa guztiz aldatu behar delako. Kon-
tzientzia propioa duen egitura bate-
tik, gure burujabetza eta kontzien-

tziazio politiko baterantz jo behar 
dugu, norberaren buruaren kokape-
netik abiatuta. Oraindik ez da iritsi 
zahartzea harrotasunez biziko dugun 
puntua. 

Zein gai gehiago gelditzen dira 
landu gabe, zure ustez?
Zaintza lanak gero eta indibidualiza-
tuago daudela, gure aiton-amonak 
baliabide bat direnez kontziliazioa 
beren esku uzten jarraitzen dugu. 
Beste gai bat da zahar etxeen digitali-
zazio prozesua, teknologiarekiko ha-
rremana; zaintza krisia sozialki, per-
tsonekin konpontzen da. Teknologia 
lagungarria da, noski, baina ezin dugu 
bere horretan aterabide edo alterna-
tiba bilakatu. Oso sinplea den gauza 
bat zenbat konplikatzen dugun…

Adinekoak beraien nahiak 
kontuan hartu gabe zainduak 
izan behar direnaren ideia dago?
Zaintza desmitifikatu behar da. Ez 
baldin bada hautatua, adostua eta 
politikoki landua, zaintza autorita-
rioa da. Hogeita lau orduz senideak 
lagunduta edukitzeko filosofia horre-

ikerketatik praktikara
“Soziologia ikastea hautatu nuen mili-
tantzia dela-eta, gizartea hobeto eza-
gutzeko. hala ere, doktoretza tesia izan 
da ikasketarik handiena. bizitza sosten-
gatzeko estrategia kolektiboei buruz-
koa izan zen nire tesia. ikerketa prakti-
kara eramateko beharra asebetetzeko 
sortu genuen zaintzen arkitekturak 
taldea ana Fernándezek eta biok, Eu-
ropako herrialdeetako zaharkitze ko-
lektiboaren esperientzietatik abiatuta. 
zazpi urteren ondoren, gaiak gurean 
pisua hartu izana oso polita izan da”.

zaharren ahalduntze tailerrak eta etxebizitza kolektiborako 
prozesuak taldean lantzen ditu irati mogollónek (lezo, 
1991), zaintzen arkitekturak proiektuaren baitan. ikerketa 
prozesua izan da horren aitzindaria; ana Fernández 
urbanista feministarekin argitaratu du Arquitecturas del 
cuidado. Hacia un envejecimiento activista (zaintzaren 
arkitekturak. zahartze aktibistarantz) (icaria, 2019).

“hautatua, adostua eta 
politikoki landua ez bada 
autoritarioa da zaintza”

  leire reGaDas      hoDei torres

Soziologoa

Irati Mogollón
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tan non da intimitaterako eskubidea? Edo 
planteamendu lagunkoiak, proposamen 
infantilizatzaileak direnak maiz… Zahar-
tzean ez ditugu laguntxoak behar, esku-
bide duinak eta erabakitzeko eskubidea 
baizik; ez ditzagun birproduzitu horrela-
ko patroiak. 

Eredu berri bat eraikitze aldera, zein 
da jarraitu beharreko estrategia?
Beste azpiegitura batzuk sortu behar dira 
zahar etxeak husteko. Egunerokotasuna-
rekin zerikusia duten zaintzak integratu 
ahal izateko estrategia herritarrak behar 
ditugu. Harremanak eta zurrumurru so-
zialak dira askotan pertsonek behar duten 
gauza bakarra mentalki zein emozionalki 
aktibo eta entzunak sentitzeko, eta horiek 
ez dizkizu emango zaintzaile batek, harre-
man sanitarioa baita berarekin duzuna, ez 
da izango zure laguna. Zaindua sentitzeko 
berdinen arteko sarea beharrezkoa da, 
azpiegitura sozio-sanitarioek atentzioa 
bermatzen dute, ez zaintza.

Garrantzitsua da norberak 
erabakitzea zein eratara bizi nahi 
duen zahartzaroa.
Pertsona bakoitzak bere ardura kolek-

tiboa du; guk, adibidez, zahar ahaldun-
tze prozesuak 55 urtetik aurrera hasten 
ditugu eta jendeak atsekabeak hartzen 
ditu. Nik beti esaten diet: “Etxeko lanak 
ondo egin nahi dituzu ala biharko egu-
nean zure etorkizunaz beste norbaitek 
erabakitzea nahiago duzu?”. Hori baita 
egoerarik ohikoena…

Era orokor batean landu daiteke 
prebentzio hori?
Badaude estrategia horiek garatzen hasi 
diren udalerri batzuk: Lezo, Beasain… 
zahar ahalduntze estrategiak egiten ari 
dira apurka-apurka gurekin batera. Pro-
zesu horretan eztabaidatzen da zer-nola-
ko ekipamendu komunitarioak edo udal 
ekipamenduak behar diren, eta beste auzi 
batzuei buruz ere hausnartzen da: sexua-
litateaz, burujabetza ekonomikoaz, bilo-
ben zaintzari marra gorriak nola ezarri… 

Etxebizitza komunitarioak dira zahar 
etxeen eta egungo bizi ereduaren 
alternatiba bat, baina zein puntura 
arte zain dezakegu elkar kolektiboki?
Komunitarioaz hitz egiten denean, jen-
deak espektatiba desberdinak kokatzen 
ditu taldearen baitan, eta gero atseka-

beak sortzen dira. Hori ekiditeko erabaki 
behar da zer zainduko den kolektiboki 
eta zer ez, zer den komunitarioa eta zer 
ez… negoziaketa nahitaezkoa da.  Espazio 
kolektiboek eduki behar dute adosturiko 
bizitza kolektiboa eta horretarako zin-
tzoa eta gardena izan behar zara. Kon-
tsentsuetara iritsi, landu, eta jarrera ez 
epaikorra eta irekiagoa izan behar da.

Prozesu luzea da beraz, erabakiz eta 
adostasunez jositakoa.
Aniztasunean bizitzea izan behar da jo-
muga, baina ez da batere erraza. Bizitza 
komunitarioa ezinbestean lotuta egon 
behar da denboran eta bizi zikloan zehar 
jasangarria den partaidetza batekin, mi-
nimo eta maximo batzuk ezarrita. Gako 
handienetako bat da ez sortzea puxika 
kolektibo ereduak; oso azkar puztu eta 
era berean husten direnak. 

Epe ertainera begira, baikorra zara? 
Oso garai estrategikoak datozela uste 
dut, ongizate estatua aldatzen ari delako; 
zaintzaren eta gizartearen birplantea-
menduari dagokionez, familia eredua ere 
aldatzen ari da... Asko dago egiteko herri 
mugimendutik. 

"Egunerokotasunarekin 
zerikusia duten zaintzak 

integratu ahal izateko 
estrategia herritarrak 

behar ditugu".
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sareaN arraNtZatua

Herritarren presiopean Lekarozetik ospa 
egin eta Donostiara joan dira Tex enpresa-
ren hondeamakinak, bertako agintariek zin 
egin dietelako lasai asko egin ahal izango 
dutela lan, hotelgintzan eta pisu turisti-
ko berriak eraiki eta daudenak handitzen. 
Lehenbiziko hondeamakinak gaur heldu 
dira Alde Zaharrera, eta gainerakoak bihar 
sartuko dira Erdialdeko eta hondartzen in-
guruko auzo pobreetan. “Donostian oso ho-
tel gutxi daukagu, turistak kutxazainetan ari 
dira lo egiten! Zuk uste hori onargarria dela 

XXI. mendean?”, azaldu digu Eneko Goia al-
kateak. “Herritarren kolaborazioa eskatzen 
dugu, ez geratu zilborrari begira, solidarioa 
izan eta zure pisua pisu turistikoen sare po-
toloan sartu. Kanpotik datorren inor ez du-
gulako atzean utzi nahi: Donostia Harrera 
Hiria”. Udal-gobernua beldur da Aroztegian 
ari ziren makinak ez diren nahikoa izango 
hiriaren beharrak asetzeko, eta Espainiako 
Gobernuari eskatu dio geldirik dauden pelo-
tazo guztietako dumperrak eta bulldozerrak 
Donosti-San Sebastianera eramateko. 

Sasoiko lehen dudazionista
arrantzatu dute Bidasoan

Aroztegiko obretatik alde egin eta 
Donostiara joan dira hondeamakinak, 
han lasai egin dezaketelako lan

Bidasoan magufoak arrantzatzeko sa-
soia zabaldu eta bi egunera erori da 
lehena. Langileen Egunean arrantza-
tu dute lehenbiziko, 2021eko sasoiko 
lehen negazionista, ia laurogeita zortzi 
kiloko pieza, Onin errekan. Petrilera igo 
eta ibaiak sakonera gutxi duen eremu 
batean harrapatu dute, hondoa laua ote 
zen egiaztatzen ari zela. Maskara uka-
londoan eta “5G satanas, birusa estatua 
da!” oihuka atera du uretatik argazki-

ko mutikoak, seminariotik irten berri-
tan. “Banekien, alarma egoera amai-
tzera doala-eta, jende asko hurbilduko 
zela ingurura piknik egitera. Amuan 
'Txertoak ekarriko du normaltasuna' 
idatzi eta minutu gutxira atera du bu-
rua lehenbizikok". Honezkero jatetxe 
eta txiolari askok adierazi dute pieza 
erosteko interesa; tartean dira Ana Ga-
larraga eta Felix Zubia afirmazionista 
ezagunak. 

Euskararen herria

zure osabaren bmWa

irudia: lokodatar kobra / memetzaindia

argazkia: angiolillo liburutegia
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2. argitaraldia

Loreak etxeko poza dira. 
Zaintzen asmatzeko 
beharrezkoena, lore bakoitza 
ezagutzea da. Liburu honek 
hobeto zaintzeko gakoak 
emango dizkigu: zein 
landare aukeratu txoko 
bakoitzerako, gaixotasunei 
nola aurre egin, ureztaketa, 
ongarri naturalak nola 
egin eta nola birlandatu.

Jakoba Errekondo

BiZitZa ren  ederra 
lo ratu  dadila
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