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TEKNOLOGIA

Alternatibaren 
zentzuaren bila

Iraileko azken astean, The Wall Street 
Journal egunkarian egindako ikerketa 
batean argitaratu zen Facebookek bada-

kiela Instagram gazteentzako kaltegarria 
dela. Instagram Facebook enpresaren pla-
taforma bat da.

Instagram plataformaren negozio ere-
dua publizitatean oinarritzen da. Insta-
gramek, pertsonak dituzten jokabideak 
aztertuz publiko targetak sortzen ditu pla-
taformaren erabiltzaileekin, plataforma 
publizitate bide bezala erabili nahi du-
ten enpresentzat. Instagram ekosisteman 
influenzerrak bizilagun garrantzitsuak 
dira. Instagramek eta influenzerrak diren 
saltzaile kontzeptu berriztu honek elka-
rrentzako onuragarria den sinbiosia sortu 
dute. Algoritmoek gobernatutako mundu 
horretan izan dezakegun eragina eta jaso 
dezakeguna gehienbat Instagramen eta in-
fluenzerren interesek dago baldintzatuta. 
Sare sozial izenaren ordez, promozio sa-
rea izendatu beharko litzatekeela deritzot.

Pixkanaka-pixkanaka ulertzen joan 
naiz sare sozialak bezala ezagutzen di-
tugun plataformek (Facebook, Twitter, 
Twitch, Tiktok, Instagram...) ezin dutela 
gizartearen ideia errepresentatu. Mugak 
dituztela. Gizartearen ideia ezin irudikatu 
horretan plataforma hauek gizabanakoen 
jokabideen agregazioak aztertzen dituzte. 
Eta gizabanakoez osaturiko “gizarte” ba-
ten ideia helarazten digute. Baina gizartea 
banakakoen loturak eta karakterizazioak 
baino gauza konplexuagoa da. Gizartea 
eta merkatua gauza ezberdinak dira, eta 
azken urteetan dugun teknologiak, mer-
katuaren zerbitzura egonik, ez digu beste 
moduko teknologia batzuk pentsatzeko 
aukera dagoenik ere ikustarazi. Gaur egun 
ditugun promozio sare hauen alternati-
bak sortu nahi izango bagenitu, teknolo-
gia beste modu batean pentsatu behar-
ko genuke, eta horregatik, pentsamendu 
ezberdin horretara bideratuko gaituen 
alternatibaren zentzua bilatzea da egun 
dugun erronka handienetarikoa teknolo-
giak garatzerako orduan. 

GORABEHERAK

Gay eta lesbianak “sendatzeko” 
terapiak, debekatuta. 
Frantziako Kongresuak onartutako lege 
proposamenaren arabera, “terapia” horiek egiten 
dituztenek bi urteko kartzela zigorra eta 30.000 
euroko isuna jaso ditzakete. Lege proposamena 
Senatuak onartu behar du orain.

  AXIER LOPEZ

Nork ospatzen du konkista? 

Hispanitatearen Eguna heldu da, 
Arrazaren Eguna. Hego Euskal 
Herrian herritar gehienak ez 

doaz lanera, “jai eguna” delako, Es-
painian soldaduak eta tankeak kale-
ra ateratzen dituzte eta Ameriketan 
Espainiako armada horren zerbitzu-
ra aritu zirenen omenezko estatuak 
eraisten jarraitzen dute. Eta ohiturei 
jarraituz, Espainiako eskuinek ezta-
baida piztu dute Kristobal Kolonen 
egunerokotik aterata diruditen hain-
bat adierazpenekin. 

Ohikoa da konkistaren gaia jorra-
tzea iraganeko zerbait bezala baili-
tzan, baina amon-aitonak zaintzen 
ari direnaren jatorri azal koloreari 
begiratuz gero, erraz heltzen da ko-
lonitatearen katearen azken begira. 
Diskurtso inperialistak ez dira iraga-
narekiko nostalgiak bultzatuta erabil-
tzen, hemen eta orain politika egiteko 
baizik. 

Bien bitartean, euskaldunok, herri 
gisa dagozkigun eskubideak ukatuak 
ditugun heinean, erosoagoa zaigu Es-
painia eta Frantziaren proiektu in-
perialak munduan barrena eginda-
ko astakeriak salatzea. Gu ere herri 
zapaldua garelako, nahiz eta herriko 
seme kuttunak diren Espainiako Inpe-

rio horren beraren babespean dirua, 
boterea eta ospea lortu dituzten asko. 
Arrazoia sinplea da: kolonizatzailerik 
ez da hemen, “guk” ez baitugu ezer 
konkistatu. Menderik mende testuin-
guruari egokitzen asmatu duen herria 
da “gurea”, salbuespen gutxi batzuk 
kenduta, mundura zabalik aritu diren 
enpresariz, merkatariz, humanistaz 
eta munduko nabigatzailerik onenez 
josia. Denak gizonak, denak zuriak, 
denak “gureak”. 

Gure burua ulertzeko ikuskera 
bitarra tresna kamutsa dela irakatsi 
digu feminismoak. Ezkerreko mili-
tantea eta matxista izan gaitezke aldi 
berean, erasotzaile eta biktima, zapal-
dua eta zapaltzailea. Ispilu aurrean 
jarri eta norberaren ahuldade eta pri-
bilegioei parez pare begiratzea arike-
ta osasuntsua da, “besteen pare” izan 
nahiak edo tradizioak ezkutarazten 
dituenak hobeto argitzeko.

Mendeurren garaiotan, Sevillan 
esklaboen salerosketan edo Espai-
niako Inperioarentzat lur eta baliabi-
de gehiago bereganatzen aritu ziren 
euskaldunen artean euskaraz mintzo 
zirela azpimarratzea interesgarria-
goa zaigu, halere. Herri bat garelako. 
Herri negazionista, akaso? 

NAZIOARTEA

Irain eta mehatxu matxistak 
Osasunako jokalariari. 
Osasuna B taldeko Karolina Sarasua 17 urteko 
futbolariak salatu du irain eta mehatxu sexualak 
egin zizkiotela bost gizon gaztek, partidu osoan 
zehar: “Bortxatu egingo zaitut, zure talde guztia 
bortxatuko dugu, igo kamiseta eta erakutsi titiak...”.


