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DIANA FRANCO

TEKNOLOGIA

Kudeaketa 
digitala

Eremu digitala itsasoaren gainean olio 
geruza bat balitz bezala itsatsi da gure 
bizitzetara. Baina oraindik itzaltzeko 

aukera esparru askotan eman daiteke, ho-
rietako asko denbora librearekin lotuta: 
liburu bat irakurri, lagunekin hitz egin, ki-
rolen bat praktikatu... nahiz eta horiek ere 
pixkanaka-pixkanaka digitalizazioak kon-
kistaturiko eremu bihurtzen ari diren.

Kudeaketaren alorrean ordea, hainbeste 
dira digitalizazioari lotutako onurak, bai gi-
zabanakoentzat zein erakundeentzat, ezen 
digitalizatu gabeko kudeaketa gaur egun ez 
dugun ulertzen. Paradigma aldaketa hone-
kin, eszenatokia aldatzen doala igartzen da. 
Eta lehen alternatiba zen bide digitala, gaur 
bide nagusia da.

Bide horretara batzuk azkarrago egoki-
tzen gara, beste batzuk motelago.

Azken urtean, bazterkeria egoeran dau-
den pertsonekin aritu naiz lanean kudea-
keta digitalaren inguruan. Oso kontziente 
dira egin behar dituzten kudeaketa gehie-
nak eremu digitalean egin behar dituztela 
(osasunari lotuak, dirulaguntzak, ogasuna, 
hezkuntza...), alternatibak murrizten diren 
heinean. Baina euren kabuz ikastea kosta-
tzen zaie.

Zergatien haritik tiraka, konturatu naiz 
pertsona hauetako askok dituzten mugiko-
rrak ez daudela kudeaketa digital garden 
baterako prestatuak; sarri egutegi propioa 
ere ez dute. Korporazio handien hodeietara 
loturiko egutegiak, fitxategiak, teklatuak, 
kamerak... dituzte. Mugikor horien erabil-
tzaileak euren edukia non dagoen ere ez 
dakite: memoria lokala eta hodeia ez dute 
bereizten.

Azkenean, hainbeste interesengatik 
konkistatuak izan diren gailuek pertsonak 
nahasten dituzte. Egun dugun digitalizazio 
ereduak lan bat gehitzen dio gure egunero-
koari: gailuaren kudeaketa. Horretarako, 
alde batetik gailua sustatzen duten tekno-
logiak eta interesak zeintzuk diren ondo 
ulertu behar dugu, eta bestetik, gailua bera 
ondo kudeatzen ikasi, gure burua teknolo-
gia eta interes horietatik nahi dugun neu-
rrian zaintzeko. 

  AXIER LOPEZ

Erregimen kolonialaren 
agonia Txilen

Aginte politikorik ez da bere bu-
ruaz beste egiten duenik. Are gu-
txiago kolonialismoaren erraie-

tan sustraiak dituzten erregimenak. 
Pribilegioak ez galtzeko kosta ahala 
kosta bizirautea da kontsigna. Azken 
urtean horren adibiderik ikusgarriena 
Txilen dugu. Aste honetan bertan oso 
era grafikoan azaldu da zaharraren eta 
berriaren arteko talka hori.

Alde batetik, pandemia batek soilik 
salbatu ahal izan zuen 2019an mila-
ka eta milaka herritarren mobilizazio 
eta indar erakustaldiak soken kontra 
jarritako Piñera presidentea. Pando-
raren Paperetan agertu da Sebastián 
Piñera, eta diru-garbiketa eskanda-
lu batengatik inputatuta dago orain, 
hauteskundeak ate joka daudela. Bada 
Piñerak, arriskua usaindu eta zauritu-
ta dagoen animaliaren antzera, lehen 
aldiz historian salbuespen egoera eza-
rri du Wallmapun. Eta hala, Txileko 
Armadaren ehunka soldadu bidali ditu 
maputxeen lurraldera, baso-industria-
ren kamioien eta azpiegituren aurkako 
ekintzei aurre egiteko. Hamarkadak 
daramatzate maputxeek beren “lu-
rren okupazioa eta naturaren suntsi-
pena” eragiten ari diren metropoliak 
bidalitako industriaren azpiegituren 
ekintzak egiten. Orain Txileko Esta-
tuaren jo-puntu nagusi bilakatu ditu 
Piñerak. Neurri hori noiz eta urriaren 
12an jarri zuen indarrean. Abya Yala-
ko jatorrizko herri guztiak Indigenen 
Erresistentziaren Eguna ospatzen ari 

ziren egunean, hiriko gizon zuri bo-
teredunak indigenen landa eremua 
militarki okupatzeko agindu zuen. 

Beste aldetik, Piñeraren aurkako 
protesten hasieraren bigarren urteu-
rrenarekin bat eginez, urriaren 18an, 
Konstituzio berriaren artikuluak 
idazten hasi da Biltzar Konstituzio-
gilea. Pinocheten erregimen faxistak 
idatzi zuen egungo konstituzioa lur-
peratuko duen biltzarraren presiden-
tea Elisa Loncon da. Maputxe bat. 

Deskonposatzen ari den erregime-
nak arreta desbideratu nahi du etsai 
komun historikorantz: indigena ba-
satia. Horrela, bi urtez porrotez po-
rrot ibili ostean, gobernua okerrena 
saihesten saiatuko da azaroko hau-
teskundeetan. Orain argi eta garbi 
Frente Amplioren eskutik ezkerrera 
makurtzen den balantza, joeraz al-
datzen saiatuko da. Horretarako tes-
tuinguru egokia sortzen saiatzen ari 
dira, Piñeraren alderdia jokoz kanpo 
dagoela jakitun, ezkerra boteretik 
kanpo uzteko aukerak dituen alter-
natiba bakarrarentzat: ultraeskuina, 
Jose Antonio Kast presidentegaiaren 
eskutik, Pinocheten diktaduraren 
errepresoreentzat indultuaren eta 
abortua legez kanpo uztearen aldeko 
diskurtsoari bidea erraztuz.

Bien bitartean, maputxeak eta 
Arauco Malleco Koordinakundea, hil 
egin nahi ez duen estatu zaurituaren 
enbidoari aurre egiteko prestatzen ari 
dira, enegarren aldiz. 

NAZIOARTEA

A
LBER

TO
 VA

LD
ÉS / EFE


