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BEHERA

Donostiako zaharren egoitza 
publiko bateko baldintzak 
azaleratu dituzte
ELA sindikatuak jarritako salaketa baten 
harira, ikuskapena egin da Donostiako Txara 
I egoitzan. Irailaren 17ko data daraman 
txostenean jasotzen denez, ikuskapena 
egin zen unean langileen ratio minimoak 
ez ziren betetzen, eta afalorduaren eta 
gosalorduaren artean hamalau orduko 
tartea egon zitekeen.

DIANA FRANCO

TEKNOLOGIA

Aniztasun 
teknologikoa 
behar dugu

Orain dela zenbait urte Margarita 
Padilla ingeniari informatikoa eta 
tekno-politikan ikertzaile eta akti-

bista  ezagutu nuen topaketa batzuetan. 
Padillak "Internet egiten" lan egiten zuela 
esan zuen bere burua aurkeztean. Egun 
horretan ez nuen ondo ulertu esan nahi 
zuena. Internet beste modu batean pentsa-
tu zitekeela, alegia.

Azken egunetan gai berari bueltaka 
ari den Yuk Hui informatikari eta filosofo 
txinatarra ezagutu dut; berak teknologia 
beste leku eta modu batzuetatik pentsa-
tzearen ideiari "aniztasun teknologikoa" 
deitzen dio. Bere hitzetan, etorkizunean 
aniztasun teknologikoa ez badugu lortzen, 
gaur dugun aniztasun kulturala eta biolo-
gikoa galdu ditzakegu, dugun teknologia 
homogeinizatzailea den heinean. Yuk Hui-
ren arabera, egungo teknologia erabiliena 
pentsatzen eta egiten dutenek munduko 
pertsona gutxi batzuk eta munduko toki 
konkretu batzuetakoak dira. Errealitate 
horrek, teknologia neutrala ez den neu-
rrian, bizitza eta naturarekiko harremanak 
beste modu batzuetan ulertzen duten per-
tsonen ezagutza galtzera eraman gaitzake.

BIRPENTSATZEN
Donna Harawayren Arazoarekin jarraitu 
liburua datorkit burura. Beste gauza ba-
tzuen artean, lan horretan Ursula Levin 
fikzio idazlearen mundu berriak irudika-
tzeko grina partekatzen du irakurlearekin, 
gauzak pentsatzen eta birpentsatzen ja-
rraitu behar dugula.

Bai Huik bai Harawayk uste dute etor-
kizunean gure planeta pasako dela tek-
nologiak eragindako ingurune naturala 
izatetik natura eta teknologiak elkarrekin 
sortutako ingurune izatera. Eta hartuko 
duen forma gizakiok gainontzeko izaki bi-
zidunekin izan nahi ditugun harremanen 
araberakoa izango dela. Harreman horiek 
nolakoak izatea nahi dugu? 

  AXIER LOPEZ

Gobernuz Kanpoko Bortxa 

Osasunaren Mundu Erakun-
deak (OME) jakinarazi du 
bere 21 langilek, gutxienez, 

sexu-abusuak egin zituztela Kon-
goko Errepublika Demokratikoan 
2018tik 2020ra. Haien lan ofiziala 
ebolaren pandemiari aurre egitea 
zen. 

Orotara, 83 gizon daude akusatu-
ta eta horien artean UNICEF, Oxfam 
eta Mugarik Gabeko Medikuen langi-
leak ere badira. OMEk berak enkar-
gatutako talde independente batek 
baieztatu ditu emakumeen salaketak, 
50 testigantza baino gehiago aintzat 
hartuz.  Gehiegikeriak, bederatzi bor-
txaketa barne, Kongoko zein nazioar-
teko langileek egin zituzten. 

Sexua enplegu truke, bortxaketak, 
eta estortsioak emakumeak abor-
tatzera behartzeko. Horien atzean 
daude medikuak, goi-karguak, ad-
ministratzaileak, garraiolariak… 
bortxatzaile bihurtutako askotariko 
“laguntzaileak”, diru publikoz edo 
asmo oneko pertsonen ekarpenez 
osatutako soldatekin. Nazio Batuek 
gidatutako misio bakan batean inoiz 
izandako sexu-abusuen kasurik han-
diena da.

Txostenaren arabera, 29 emaku-
me haurdun geratu ziren abusuen 
ondorioz, horietatik 22k umea izan 
dute eta beste batzuek adierazi dute 
bortxatzaile “humanitarioek” abor-

tatzera behartu zituztela. Biktima-
rik gazteenak 13 urte ditu eta ha-
ren testigantzaren arabera, OMEko 
autogidari batek bera kalean ikusi 
eta etxera eramateko eskaintza egin 
zion, baina horren ordez, hotel ba-
tera eraman eta han bortxatu egin 
zuen. OMEko langileek emakumeen 
prekarietatea baliatu zutela azpima-
rratu du txostenak, sexu-harrema-
nen truke lanpostuak emanez edo 
sexua ezinbesteko baldintza bihurtuz 
enpleguari eusteko. Sexua izateari 
uko egin ziotenean lana galdu zutela 
adierazi du zenbait emakumek.

Eredua, biktimak eta borreroak 
errepikatzen dira, oso luzea den ze-
rrenda are gehiago gizentzeko. Ox-
fam da azken urteotako eskandalu 
handienetakoaren protagonista, 
2010ean Txaden eta Haitin eginda-
ko bortxaketa masiboen harira. Bai-
na, agian, kasurik paradigmatikoena 
NBEko kasko urdinena da. Haiti, Kon-
go, Burundi, Liberia, Timor, Bosnia, 
Hego Sudan, Kosovo, Afrika Erdiko 
Errepublikan… indarkeria matxista-
rekin lotutako 2.000 salaketa baino 
gehiago bildu dituzte nazioarteko ko-
munitatearen “bake-indarrek”.

Laguntza humanitarioaren eta el-
kartasunaren aterpean ezkutatutako 
negozioak ez du mugarik ezagutzen. 
Areago, pobrea, beltza eta emaku-
mea direnen aurrean. 

NAZIOARTEA


